
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد هاشم اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (:اٌجٍيغو)  )ثٍغ(فً العربٌة اسم مشتق من الفعل الثالثً  (ثالغخ)كلمة 

 البدٌعالبٌان ,: المعانً , , تنقسم البالغة إلى ثالثة علوم :فبٌجالغخ . أو هو حسن الكالم ٌبلغ بعبارة لسانه كنه ما فً قلبه 
 

العلم الذي ٌختّص بالمعانً والّتراكٌب, وٌدلّ على االستخدام المناسب للكلمات؛ لٌعّبر عن 
واضع نظرٌات , مطابقة الكالم لمقتضى حال المخاطب  أو الموقف بأفضل صورة ُممكنة

 هـ(714)( دالئل اإلعجاز( فً كتاب )  عبد القاهرالجرجانًهو)  
 ( أسرار البالغةفي وزبة )  و  

 ( ٌٍغىبوياٌّفزبح اٌزي وسدد في اٌمغُ اٌثبٌث ِٓ وزبة )  
ثبخزالف اٌغبِغ ِٓ ديث خٍى اٌزهٓ , أو اٌشه  / 

  /   أو اإلٔىبس/ 
 / ا 

 ِـــثـــبي ( )  غٕذ إٌيهاٌّ  ِـــثـــبي () اٌّغٕذ 
 . اٌذسط اٌطبٌتوزت  . اٌطبٌت اٌذسط وزت

 . اٌذسطُ ُوزَِت  . آي يبعش صجشا  

 . ِجزهذ ِذّذ . ِجزهذِذّذ 

 ِجزهذا   ِذّذ  أصجخ   ِجزهذ  . ِذّذا  إْ  ِجزهذا  .  أصجخ ِذّذ   ِجزهذ  إْ ِذّذا  
َّٓ اٌطبٌت اٌذسَط  َّٓ اٌطبٌت  صؼجب  ظ  صؼجب   اٌذسطَ ظ

ُ   ِذّذ  ؟ ِىجىدأ   ؟ صيذأ لبئ

 إٌيه ذاٌّغٕ  اٌّغٕذ
 

  /  اٌّذح واٌزَ / اٌزؼجت /    / اٌزشىيك إًٌ اٌىالَ اٌّزأخش
 ِشاػبح اٌفىاصً /   اٌزؼجيً ثبٌزشدُ واٌؼطف

 

 /  اٌزجشن   /اٌزشىيك إًٌ اٌىالَ اٌّزأخش 
   / ثزوش اٌّزمذَ  اٌزٍزر االعزّزبع و / 

  :            
 * رفىلذ هزا اٌؼبَ ػًٍ صِالئي . اٌؼٍُ ٔىس يهزذي ثه . * .دواد اٌزىويذأٌّخبطت يىىْ ِغزمجال  ٌٍىالَ ثال رشدد وال شه , اٌخجش خبٌي ِٓ ا

َّْ *  وادذح.  رىويذاح داٌّخبطت شبن و ِزشدد  في ِضّىْ اٌخجش, اٌخجشِؤوذ ثأ  رفىلذ هزا اٌؼبَ ػًٍ صِالئي .لذ *  اٌؼٍُ ٔىس يهزذي ثه .إ
َّْ * اٌّخبطت ِٕىش ٌّضّىْ اٌخجش, ويٍمً إٌيه اٌخجش ِؤوذا  ثّؤوذيٓ فأوثش.  رفىلذ هزا اٌؼبَ ػًٍ صِالئي . ٌمذ*  ٕىس يهزذي ثه .ــٌؼٍُ اٌإ

/ /
  / 

 /  
  

  :
     .

  : .  :.  
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 اٌفبئذحالصَ  اٌخجشفبئذح 
 

اٌزذغش  /االعزهضاء واٌغخشيخ  / اٌزىثيخ واٌزهذيذ / االعزشدبَ واالعزؼطبف

االعزذغبْ و إظهبس / إٌصخ واإلسشبد /اٌذث ػًٍ اٌغؼي واٌجذ /  واٌذضْ

 .إظهبس اٌضؼف واٌؼجض اٌفخش / اٌّذح /اإلػجبة
  

 األسض رذوس دىي اٌشّظ . -
 

 .أٔذ لّذ ثشدٍخ وػذد أِظ  -

                          

 غيش طٍجي طٍجي
  

  ( : )  َ األِشاٌّضبسع ِغجىق ثال                    ( : )  فؼً األِش 

 ....:   اعُ فؼً األِش       ()   : اٌّصذس إٌبئت ػٓ فؼً األِش

 

 اٌطالة خٍم ب. دغٓاٌىشَ . *   دجزااٌؼجذ اٌّذغٓ .  *  ٔؼُ*   
 

 .صجبح اٌّهٍّيٓ عبءاإلهّبي *  ال دجزااٌخٍك اٌغش.  *  ثئظ*   

  

 ()     وصيغزه:ال إٌبهيخ + اٌّضبسع 

 

 ثبٌؼشة. أوشَ  . اإلعالَ أػظُ ِب, أفؼً ثه (  ه)ِب أفؼٍ  ( اٌميبعي)  

 اٌطجيؼخ عجذبْ هللايب ٌجّبي  –اٌمبئذ هلل دسُّ   (اٌغّبػي )  

ب /  دٍف ب / أيٌُؼّشن/ في رِزي / ألغُ / أدٍف  / ربهلل / ثـ / و )    ٌٍٕذثخ  لشيت وثؼيذ  ثؼيذ  مشيت ٌٍ    ّ  /لغ

  
 . )ػغً / ٌؼـً  ( هللا يفشج اٌىشة .هى رشلّت دصىي اٌشيء اٌّشاد 

 اٌشجبة يؼىد يىِب  .     
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