
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اإلله قمبر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 إعداد وطباعة  عبداإلله قمبر  معلم مادة اللغة العربية 
                                      مممهٛ البخطَٖ        

 ٔظاضٚ الذلبٗٛ ٔالتعمٗي

 وسضغٛ الٍعٗي الجإٌٖٛ لمبٍني

 44الهتاب ص   –ٕطٍٗٛ ال عٍٕاُ السضؽ
 االططٔحٛ املكطع

 (.العطاٞ الهبرل) إٌفام أصخاب الجطٔات عمٜ زتتىعّي: االططٔحٛ املسعٕوٛ

 .البدن عمٜ اجملتىع ٔاالغت٠جاض باملاه: االططٔحٛ املسحٕضٛ

 اليت اغتدسوّا الهاتب لسعي اططٔحتْ؟  واِ٘ األغالٗب

 :األغالٗب المػٕٖٛ
 .خرلات ٔوٍافع: لهمىيت –ٔصف  –العاوٛ ِٕٔ ٌعت , مجٗع أوٕاهلي: التهطاض  .1

 .أُ مجٗع أوٕاهلي لمعاوٛ: تفٗس( مجٗع أوٕاهلي ٔالعاوٛ )ٔقس ٌؿأت عالقٛ بني الهمىتني 
 .ِّٔىًٕ الٍاؽ, ٖٔتخىن املػؤٔلٗات ادتػاً, أُ الٕاِب شات ثكافٛ إٌػاٌٗٛ(:ِٔب مجٗع أوٕاهلي)زاللٛ قٕلْ 

 .وٍافع, خرلات: الذلازف .2

وَ العُٕ لْ , األٖتاً, الفكطاٞ, ٔافطًا, جعٞا, خصص, خرلات, مجٗع أوٕالْ, ِٔب: ؾهمت اذتكن املعجى٘ التال٘, (العاوٛ )الهمىٛ املفتاح ِ٘  .3
 .خلا..

 .لكس عطست حطٔف العطف االططٔحٛ املسعٕوٛ (:حطٔف العطف ) أزٔات الطبط  .4

 (.أٔلٕٖٛ التعمٗي )ٔظوَ التدصٗص , الٖٕجس تطاٍر بني ظوَ الِٕب: الفاٞ  -

 .أفازت اؾذلاك أٔلٕٖٛ املػتؿفٗات وع التعمٗي: الٕأ -

-  .أقاوت عالقٛ بني الفعن ٔالػاٖٛ: الالً 
 

 :ٕصفال
 .بالزٓ العاوٛ( خرلات)لــ  ...ِٔب مجٗع أوٕالْ  .1

 .خصص جعًٞا ٔفرلًا .2

 .املٍافع العاوٛ... مجٗع أوٕالْ أٔقفّا  .3

 .ٔتعالّٗا ٔأفطمٗتّا عمٜ غرلِا, (التعمٗي)حطٕض ٌعت العاوٛ ٖسه عمٜ أِىٗٛ املساضؽ
 

 فاعمٗٛ ارتطاب
 .بالزٓ العاوٛ( خرلات)لــ ... ِٔب مجٗع أوٕالْ  .1

 .خصص جعًٞا ٔفرلًا .2

 .املٍافع العاوٛ... أٔقفّا مجٗع أوٕالْ  .3

 .ٔتعالّٗا ٔأفطمٗتّا عمٜ غرلِا, (التعمٗي)حطٕض ٌعت العاوٛ ٖسه عمٜ أِىٗٛ املساضؽ
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 الٕطٍٗٛ عٍٕاُ السضؽ
 ٔالعباز البالز عمٜ ٔفطمّا األوٕاه ِبٛ / غرلٔضٚ اذتجاج املكطع

  

  

 فاعمٗٛ ارتطاب
 

 .التؿجٗع ِسفّا ارترل لفاعن اذتػٍٛ الػىعٛ تكسٖي. ١
 .األغٍٗاٞ يف التأثرل بّسف(  شٔاتّي عمٜ املتعالني ٌسضٚ وع) وٕقف نن يف البؿطٖٛ الصات حطٕض. ٢
 (. عكمٗٛ وٍطكٗٛ حجٛ اغتدساً) باملاه اغتأثطٔا لٕ صخٗح ٔالعهؼ لمعاوٛ, املاه ِٔب مت لٕ أندل غٗهُٕ األقطباٞ اٌتفاع. ٣
 .ٔالذلِٗب الذلغٗب أغمٕب٘ خاله وَ: الٍفػ٘ ٔالتأثرل العكمٗٛ اذتجٛ اغتدسً. ٤
 (.اخل.. عمْٗ الصٙ الٕاجب ٔأزٝ حكْ, ٔاحس نن ٔأخص) الػعٗس لمٕطَ صٕضٚ تكسٖي: الذلغٗب -
 ( . أخْٗ ططٖل يف عكبٛ ٖكف)  الػ١ٗ االجتىاع٘ لمٕضع صٕضٚ قسً: الذلِٗب -
 

 

 

 

 لػٛ املكطع ٔأغالٗبْ
 .املداطب يف ٔالتأثرل املسعٕوٛ االططٔحٛ إبطاظ ِسفّا.  الٕطَ عي ٌفع: الهمىات ِصٓ بني العالقٛ ,(العىًٕ) ٔ( وٍافع) ٔ( أٔطاُ) الصٗؼ: التهطاض. ١
 الجطٔٚ) ٔ( الختاف/ الختؿٜ) ٔ( احتست/تطافطت)ٔ( فٕاٟس/خرلات) ٔ( الؿهط فطاٟض/الجٍاٞ قطباُ) ٔ( العىٕوٗٛ املٍافع/اذتكٛ املصاحل: )الذلازف. ٢

 (.الجابت الٍعٗي/الساٟىٛ
 .املسعٕوٛ االططٔحٛ ٔخسً حجاجٗا, زٔضًا التطاز أزٝ( . وهطٔٓ/وٍفعٛ) ٔ( عمْٗ الٕاجب أزٝ/ حكْ أخص) ٔ( بعٗس/ قطٖب) ٔ( الػمف/ ارتمف: )التطاز ٣
 .املفتاح الهمىٛ( الكطبٜ شٔٔ) ؾهمت وعجى٘ حكن ظّٕض. ٤
 : اذتجاجٗٛ الطٔابط. ٥
 . الكطبٜ شٔٙ ٔ الٕاِب: أوطَٖ عمٜ اإلٌفام غبب قصط:  «عمىا عمي لهٌْٕ إال»  قٕلْ يف/  إال. أ

 .الٕطَ صالح عمٜ فكط احملصٕض اإلٌػاٌ٘ الؿطف إىل الصاتٗٛ جتأظ:  «ٔطٍْ حاه صمح إشا إال...  اإلٌػاٌٗٛ ؾطف الٍٖاه اإلٌػاُ»  قٕلْ يف/  إال
 بــ وػبٕقًا ٖهَ مل لٕ املٍجعات ِصٓ ٖؤزٙ أُ( أٔ) العطف حطف ناُ ٔوا مجٗعًا, الف٠ات بني غأٝ الصٙ( أٔ) العطف حطف وعّا جّطت( الظطفٗٛ) نمىا. ب
 .قٕٚ املسعٕوٛ االططٔحٛ أعطٜ مما(. نمىا)
 فػاز عمٜ وذلتبٛ ٌتٗجٛ عكبٛ وٕاطَ نن ٔقٕف( إشا) جعمت فكس ,« الٕطَ حاه فػس إشا» قٕلْ يف وتىٗعٚ حجاجٗٛ ٔظٗفٛ أزت اليت ,(الؿططٗٛ) إشا. ج

 .الٕطَ حاه
 الٕطَ بن فطزَٖ أٔ فطز عمٜ ٔاقعا الططض ٖعس مل إشا عىٕوْ, الٕطَ خاُ ضمبا بن» قٕلْ يف اذتجاجٗٛ الٕظٗفٛ نىن ,(اغتسضان٘ عطف حطف) بن. ز

 .باوتٗاظ ٔطٍٗٛ خٗاٌٛ ِٔ٘ نمْ,
 .التعظٗي ِٔسفْ ,(غاقع واجعٖطٚ أزضاك ٔوا: )االغتفّاً. ُ

 .خسً أزٝ, أخص,: األفعاه تمتّي ثي ٔصٜ, حساٌا,: الػطز. ص
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 الوطنية عنوان الدرس
 عمل الخير يذيع صيت جزيرة منسية /النتيجة  المقطع

 

 

 

 

 فاعمٗٛ ارتطاب الٕصف الػطز ٔالتؿهٗن العواٌ٘ لػٛ املكطع ٔأغالٗبْ
 (. ض ك ش)  ادتصض يف متجن: التهطاض. 1
 ٖعتع)  ٔ(  ضفٗعٛ وٍعلٛ/عالٗا وكاوا: )الذلازف. 2
 املسعٕوٛ االططٔحٛ  حككت ٔقس ,( إلْٗ ٖمتفت/بْ

 .  ٔاقعًا أوطًا صاضت ٌتاٟجّا ألُ وفازِا,
 ٔبعس قبن الٕطَ حاه تكسٖي يف متجن: التطاز. 3

 .العطاٞ
 ُخىؼ اغتكطبت ٔقس( شنط) ِ٘ املفتاح الهمىٛ. 4

 ٔوؤنس الصنط, لعمٕ زاعي حكن ِٕٔ حٕهلا, الهمىات
 .ارتاص ارترل وكابن العاً ارترل الططٔحٛ

 ٔظٗفٛ أزٖتا ٔقس , قس+  الالً=  لكس: الطبط أزٔات. 5
 ٔأٔزع, أعمٜ, بالفعمني املطتبطٛ لمخكٗكٛ التأنٗس

 إلّٗا ٔصن اليت اإلجيابٗٛ الٍتٗجٛ تؤنساُ المتاُ
 ِصا لتأنٗس أٖطا العطف حطٔف جاٞت نىا اذتجاج,

 .السٔض

 هلج, أٔزع, أعمٜ,: األفعاه يف متجن
 املطاضعٛ ٔاألفعاه تػاٞه,

 جعن مما أصبح, بـ املػبٕقٛ
 .ٔاقعٗٛ الٍتٗجٛ

 ادتعٖطٚ ٔاقع تكسٖي
 ٔبعس الِٕب قبن

 الِٕب

( أٔزع أعمٜ,) الفعالُ
 اٌتصاض مبجابٛ

 املتبٍاٚ, لالططٔحٛ
 تالِىا الصٙ ٔالتأنٗس

 لمخجج  اغتىطاض ِٕ
 مما الٕاقعٗٛ, العىمٗٛ

 قٕٚ لذلغٗذ أزٝ
 .االططٔحٛ


