
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

                 https://almanahj.com/om/12arabic                   

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

       

                  https://almanahj.com/om/12arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  3جزء  - مالحظات ھامة في مادة اللغة العربیة للصف الثاني عشر

  نقدمھا لكم من موقع المناھج الُعمانیة

  جزا هللا ألف خیر لمن تعب في إنجازھا

  :األدبیة النصوص في  علیھا التركیز العام الدبلوم طالب على یجب التي النقاط أھم

 للنص العامة السمات .  
 الشاعر أسلوب سمات .  
 األدبي النص بنیة.  
 انتشاره على ساعدت التي والعوامل األدبیة القضیة ظھور أسباب.  
 البدیعیة المحسنات استخراج عملیة خالل من: األدبي بالنص السؤال ربط 

  . الدالالت من وغیرھا اللفظیة والحقول البیانیة والصور

 ------------------------------------------------------------------------------------  

  : مثل المقامة بنیة على التركیز ضرورة.. المقامة نص في

  .ھشام بن عیسى حدثنا: راوي إلى مسند حدیث

  . أعلمنا أو اخبرنا أو حدثنا: مجلس في یروى حدیث

  .اإلسكندري الفتح ابو والبطل ھشام بن عیسى الراوي:  والبطل الراوي ثنائیة

  .النص من ونثري شعري دلیل: والنثر الشعر ثنائیة

  النص أحداث خالل من تظھر الكدیة موطن

  . النص أحداث خالل من أیضا البطل على الراوي تعرف

  .بینھما والمقارنة والبطل الراوي من كل صفات على التعرف

   المقامة فن ظھور أسباب على التركیز

  .للمقامة التعلیمیة القیمة

  . للمقامة والفكري الثقافي البعد

 یدل ماضي فعل أي.واالستمرار والتجدید الدوام على یدل فالقصد مضارع فعل أي 
  .السكون على



 

 ؟!نفسھ یمدح یرثي وھو المتنبي علل  

  .حزنھ أو ضعفھ یظھر أن یحب ال وھو بشخصیتھ، اللصوق شدید شعره ألن

 بالدعاء؟ قصیدتھ الشاعر یختم لماذا سؤال جاء إذا  

  .المشرق شعر یقلد - 1

  )القصیدة حسب على( المحبوبة من القرب یتمنى - 2

  .االسالمیھ بالبیئة تأثرا - 3

 والطبیعة؟ الشاعر بین قةالعال ما  

  .الشاعر ألشجان والمؤثر والباعث المحرك ھي الطبیعة- 

 ؟!أدبي كفن المقامة عرف  

  .مجلس في وتقال الراوي ظل في تقدم قصیرة قصھ شبھ- 

 الزھد؟ إلى اإلسالم دعا كیف!  

 عن واالبتعاد والصالح، التقوى على تقوم جدیدة أفكارا القوم بین نشر
  .جحیمھ، من وخوفا بنعیمھ، وطمعا هللا، مرضاة المنكر،ابتغاء

 ھي؟ ما ، بمیزة الجاھلیة عند الزھد تمیز!  

 حوادثھ، مامأ اإلنسان ،وضعف الدھر وتقلب البشر حیاة تتعدى ال سطحیھ أنھا- 
  .الزائلة الدنیا ھذه بمباھج االعتزاز وعدم اآلخر للیوم واالستعداد

 ؟!القصیدة في الطباق كثرة/علل  

  )القیروان خراب قصیدة شرحت لمن ھذا(،.الزمن تقلبات تبین الطباق كثرة

 على یدل یعني ،.مضارع فعل بعدھا فقد كلمة تءجا إذا ستاذةاأل قالت 
  .التشكیك

 التحقیق على یدل  ماضي فعل بعدھا فقد كلمة تءجا إذا.  
 البلدان؟ رثاء خصائص ما  

  .العاطفة صدق سیطرة - 1



 

  .فیھا الحركة وبث المعاني إلبراز البیاني التصویر استخدام - 2

  .االستفھام كثرة - 3

 ؟!لزھدي الشعر خصائص ما  

  .العقلیة النزعة بروز - 1

  .والتضمین االقتباس كثرة - 2

  .والبراھین األدلة وجود - 3

  .اإلقناع أسلوب - 4

 العتاھیة؟ أبو قصائد جزیئات بین الترابط عدم في السبب ما  

.زاھدا ،ومرة متشائما ومرة متأمال، ومرة موبخا مرة فنراه ، الشاعر نفس- 

 


