
 

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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  2جزء  - مالحظات ھامة في مادة اللغة العربیة للصف الثاني عشر

  نقدمھا لكم من موقع المناھج الُعمانیة

  جزا هللا ألف خیر لمن تعب في إنجازھا

  :اآلتیة المالحظات على العربیة اللغة مذاكرة في التركیز أرجو

 شاعر لكل الفنیة بالخصائص اإللمام ..  
 آلخر ضمیر من االنتقال وھو)  االلتفات(  أسلوب القرآنیة اآلیات في یشیع 

  .. اآلیة نفس في آلخر أسلوب من أو

  : تأكید كأدوات) وسوف السین( على أمثلة

  } األنھار تحتھا من تجري جنات سندخلھم الصالحات وعملوا آمنوا والذین{ - 1

  }عظیًما أجًرا سنؤتیھم أولئك اآلخر والیوم با� والمؤمنون الزكاة والمؤتون{ - 2

  }وفضل منھ رحمة في فسیدخلھم بھ واعتصموا با� آمنوا الذین فأما{ - 3

  } یعلمون ال حیث من سنستدرجھم بآیاتنا كذبوا والذین{ - 4

  } هللا سیرحمھم أولئك ورسولھ هللا ویطیعون{ - 5

  } ألیم عذاب منا یمسھم ثم سنمتعھم وأمم معك ممن أمم وعلى{ - 6

  } سیغلبون غلبھم بعد من وھم{ - 7

 ما سیئات سیصیبھم ھؤالء من ظلموا والذین كسبوا ما سیئات فأصابھم{ - 8
  } كسبوا

  } للیسرى فسنیسره بالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما{ - 9

  }للعسرى فسنیسره بالحسنى وكذب واستغنى بخل من وأما{ -10

 یؤتیھم سوف أولئك منھم أحد بین یفرقوا ولم ورسلھ با� آمنوا والذین{ -11
  } أجورھم

  }فیعذبھ ربھ إلى یرد ثم نعذبھ فسوف ظلم من أما قال{ -12

  }یعلمون فسوف رسلنا بھ أرسلنا وبما بالكتاب كذبوا الذین{ -13



 

  }یسیرا حسابا یحاسب فسوف بیمینھ كتابھ أوتي من فأما{ -14

  }ثبورا یدعو فسوف بیمینھ كتابھ أوتي من وأما{ -15

  سعیكم وسدد هللا وفقكم

 


