
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/11arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  الرحیم الرحمن هللا بسم

  ! ؟ حجاجیاً  نصاً  أكتب كیف● 

  :  الحجج أنواع

  ) تاریخیة أو علمیة تكون أن یمكن و(  واقعیة حجة

  ) إلخ..  مثل أو شعر أو قرآنیة آیة أو بحدیث اإلستدالل(  قولي شاھد حجة

  ) النص موضوع حسب..  شیئین بین تقارن(  مقارنة حجة

  )  مجتمعھ الشخص یقلد أن الطبیعي فمن: مثال(  منطق حجة

 حجاجي النص  :  
 تتحدث أو..  الموضوع عن مقدمة على األطروحة تحتوي:  األطروحة 

  .. ◌ّ  حجج على األطروحة تحتوي ما نادرا و..  عام بشكل المشكلة عن
 المجتمع شباب من كثیر... /  أن الناس یرى ؟ األطروحة أبدأ كیف 

  ...  العربي

  . الخاص بإسلوبك تبدأ ان یمكن و باالطروحة للبدء الشائعة الطرق ھذه

 الحجج تتضمن و الحجاج في جزء أكبر ھي السیرورة:  السیرورة  ..
  .  الحجج بكتابة علیك الموضوع على اعتمادا

 ال مما.. /  یرى السابقة األطروحة في المتعمق إن ؟ السیرورة أبدأ كیف 
   إلخ..  أن فیھ شك

 القصة تعتبر(  قصة بإدراج فعلیك سردي حجاجي نمط المطلوب كان حال في
  ) واقع حجة

 فالن قال/  ان سمعت/  حكي/  قیل( منھا عبارات بعدة ؟ القصة أبدأ كیف 
 البدء یمكنك..  بالقصة للبدء محدد أسلوب یوجد ال عام بشكل إلخ/ 

   ایًضا بأسلوبك



 

 في عادیة سیرورة تبدأ أن یمكن و ، قصة بأكملھا السیرورة تكون أن یمكن
 أن أو القصة بنھایة السیرورة تنھي أن یمكنك كما..  القصة تدرج ثم البدایة
  .  ایًضا القصة بعد تكتب

  . األخرى الحجج من تخلو ال أن یجب القصة أن كما

/  المشكلة على تعلیقك/  المشكلة لحل اقتراحات:  عادة النتیجة تكون:  النتیجة
   إلخ

 ان نستنتج.. /  أن السابقة السیرورة من نستنتج ؟ النتیجة أبدأ كیف  / ..
   إلخ/  أن الواضح من

  ..  بأسلوبك أبدع

   دائما لیس لكن و حجج تحوي ما نادرا النتیجة أن مالحظة

 للجمیع بالتوفیق و


