
 

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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 عتداإللً قهتر :إعداد َطتبعج                                                        ههمكج  التحريو

 هدرس هبدث المغج العرتيج                                                   َزارث الترتيج َالتعمين
                                       هدرشج الىعين الجبىَيج لمتىيو

 قشن المغج العرتيج
 

 أٌهيج الهشَرث الهَضَع
 إجبتج أشئمج الكتبة التَصيف

 
 (هدعبث الهشَر)األطرَحج الهدعَهج : الهقطع األَل: 

 :قضبيب الحجبح

 .هخٌّٖعَ فٕ يضبدر شرح اٖٗج، ّعدى إتداء ّجِج ٌغرٍ حٖبهِب ٌعى نبً حٖبدًٖب، .١

نبً  بً اهيشّرث، فلد عرح أّال اهيشّرث ّكح اهحرة، ذى فٕ أٔ ّكحاهخبص إهٓ اهعبى فٕ تٖ هللد اٌخلل يً .٢
 .هخنًّ ذلبفج يٌخشرث هويشويًٖ نبفج  ألُيٖخِب، ذى

 .ٖختٌبُب اهنبخة. اهخذلف تِب أُيٖج اهيشّرث، ّيدعبث .٣

 :لغج الهقطع َأشبليتً -

 .ظرّرث اهيشبّرث، دعيًب هالعرّحج . يراح ٥خنررح  .١

 .ّذهم هتٖبً أُيٖج اهيشّرث ّينبٌخِب . رار، اهفظل ّاالشخٌبًاالشخل: اهيعجى ُّ  .٢

 .ّاهّجّة إً يفردث األير خأخذ تعد اإلهزاى .٣

 .اهيشّرث ٌعى ، فوِب ّغٖفج ختٖبً اهشتة اهذٔ جبءح يً أجوَ .٤

  :فبعميج الخطبة الحجبجي -

 اإلشاليٖج اهذلبفج. اهيشويًّ اهعرة .١

 .س اهذلبفج اإلشاليٖجُى أش. ُى يفشرّ اهلرآً اهنرٖى .٢

 .عرط آٖج ّتٖبً خفشٖرُب حشة اٗراء اهيخخوفج يً خالل .٤

 .(ُّٕ األعرّحج اهيظبدث) األير تبهشٕء ٖدهٌب عوٓ يبٖلبتوَ فٕ خرم اهعيل تبألير  فٕ يفردث األير، ذهم أً. ٌعى  .٥
 

  : (دالئل هدعبث الحجبح)شيرَرث الحجبح: 
 :لغج الهقطع َأشبليتً

خبرث أخرْ ، فٕ شتٖل دعى  ّغٖفخِب أٌِب تٌٖح أُيٖج اهخيشم تبهيشّرث خبرث، ّخعّرث خرنِب. يرث  ١٨خنررح . ١
 .االعرّحج اهيدعّيج ، ّتٖبً خعّرث عدى اهيشبّرث

 .خٖر، ٌٖل اهيعبل عدى اهٌدى، اشخٌتبع اهضّاة، اهخّفٖق هوضّاة، خنخيل اهرجّهج، فِٖب   .٢

 . اهظالل، فلداً اهرجّهج .٣



 

 .اهيشّرث أُيٖج .٤

اهرجل الٖنًّ رجال  ، ّأً(االعرّحج اهيدعّيج )جبءح يفردث اهرجل هتٖبً أً اهرجّهج اهحلٖلٖج ُٕ تبهيشّرث  هلد .٥
 .حلٖلٖب عٌد خرنَ هويشّرث

نل ذهم أدْ تَ . أضحبتَ تَ، اشخداد اهحبجج، ظبكح األرط، عدى اهِداٖج هيب ٖضٌع  ٖذلل اهنبُل، يعبهتج: اهحلل ُّ .٦
 . اهيشّرث إهٓ

أيب ُّ فلد ّكع فٕ حبهج ٌفشٖج شٖئج، تشتة دٌَٖ، . اهظرّرٖج ألً عوَٖ دٌٖب يً اهيبل، الٖشخعٖع شدادٍ، ّخوتٖج احخٖبجبخَ .٧
 .اهيشبّرث ييب أخذ تَ ذهم إهٓ

 .تعٖدًا ّعد شبهيب إذُة: تبهعتع الخعّق، فبهيذل ٖلّل. اهيشلج، تعد اهشلج، خَٖ اهيِوة .٨

 .خٖر يً يخبهفخِبكتّل اهيشّرث  .٩

 ،(ضّاة خٖبر االشخشبرث)االعرّحج اهيدعّيج  ّغٖفج اهيشِد خعظٖد .١١

 

 :الحجبجي فبعميج الخطبة -

 . خيذوح فٕ اٖٗج اهنرٖيج، ّأكّال اهرشّل ص) حجج شرعٖج  .١

 .اهشبُد اهلّهٕ اهيخيذل فٕ اهحنيبء، ّيب خعبرف عوَٖ اهٌبس ّأجيعّا عوَٖ حجج -

 .اهيخيذوج فٕ اهلضج اهخبرٖخٖج اهحجج -

 ُّّ ٖدعى االعرّحج اهيدعّيج اهدهٖل اهعلبئدٔ اهشرعٕ دائيب يبٖنًّ توٖغًب .٢

 .ذبًٌٖب اهشيّهٖج اهيخيذوج فٕ حرف اهشرع يً أّال رتع اهشتة تبهٌخٖجج،... ( يً أعجة تٌفشَ ) .٣

 .هَ اهعلل خحيل اهجبٌة اهعلوٕ، اهدذٔ ٖشخشوى .٤

نيب أً إشتبغ ضفج اهحنيج عوٓ اهلبئل يؤداُب أً  ث هخعرٖف اهحنٖى، إٌيب األُيٖج هويشّرث ،اهخٌنٖر أخٓ هعدى اهظرّر .٥
 .ُٕ اهخٕ خؤضل هِذٍ اهذلبفج( اهشوعج اهعويٖج )اهخترث  ٌعرف أً اهعتلج اهيخعويج ضبحتج

 .اهيدعّيج هألعرّحج اهذبتح دائيب يبٖنًّ شبُدًا يلتّاًل ّيشخشويًب هَ، ّداعيب حلٖلًٖب اهحدد اهخبرٖخٕ اهّاكعٕ .٦

 .خولبئٖب ألً اهيشّرث أير يلتّل ٖخٌبشة ّفعرث اهتشر، ّٖرظخ هِب اهعلل .٧

 

 : (دهب أخذي األشمهي عمى ىفشً هو تعٍ) الىتيجج : الهقطع الجبلث -

ّم اهيخيذوج فٕ االشخلرار تشتة شو ، أُيٖخِب دعى اهٌخٖجج( عدح، كظٖح، جبزٖح، عبُدح ) اهشرد اهخعٕ خيذل فٕ  .١
 (جعرّحج اهيدعّياال)اهيشّرث 

 .اهيخيذل فٕ ٌخٖجج اهيشبّرث خعبظدح ُذٍ اهرّاتع يً أجل خأنٖد االشخلرار. ذى، اهفبء، اهّاّ : اهرّاتع اهخبهٖج  اشخخدى .٢

 

 

 َفقتن إلى كل خير 
 

 هدرس هبدث المغج العرتيج


