
 

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 باسم الراجحي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

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

  نقدمھا لكم من موقع المناھج الُعمانیة

  جزا هللا ألف خیر لمن تعب في إنجازھا

  * العربیة اللغة مذاكرة طریقة*

 االختبار في فیھا سیختبر التي الفروع معرفة الطالب على یجب :أوال
  :كاآلتي تنقسم الفروع وھذه النھائي،

 المقرر، الكتاب في الطالب درسھ موضوع عن عبارة وھو: المطالعة) ١
 أو موضوع على االختبار یحتوي وقد الكتاب، خارج من النص ولكن

  .. المطالعة فرع في موضوعین

 دراسة تم لشعراء موضوعات عن عبارة وھو: والنصوص األدب) ٢
 ثالث أقسامٍ  إلى تنقسم الفرع ھذا أسئلةو المقرر، الكتاب في قصائدھم

 والنثري الشعري للنص بالنسبة ،)الحفظ( و) نثري نص( و) شعري نص(
 بین الموجود النص خالل من علیھا اإلجابة الطالب على ویجب أسئلة تلیھ
  ..یدیھ

 تم موضوعات على تحتوي فقرة عن عبارة وھو: والصرف النحو) ٣
  : كاآلتي تكون سئلةواأل* والصرف النحو* فرع في الكتاب في دراستھا

 الفقرة من جمل أو كلمات استخراج أي: االستخراج على تحتوي أسئلة) أ
  . دراستھ تم ما حسب على

 خالل دراستھا تم كلمات إعراب الطالب من ویطلب: اإلعراب أسئلة) ب
  ..الماضیة السنوات في دراستھا تم أخرى وكلمات الحالي الفصل

 ویضع بجملة االختبار واضع یأتِ : الكلمات أواخر بالشكل اضبط أسئلة) ج
 من حرف آخر یضبط أن الطالب من ویطلب الكلمات بعض تحت خط

  )..التشكیل( الكلمة



 

 نثریة أمثلة أو شعریة أبیات أو قرآنیة أمثلة عن عبارة وھي: البالغة) ٤
 أو توضیح أو تحدید أو البالغي التحلیل مثال الطالب من ویطلب أخرى

  .. المطلوب حسب على أمثلة ذكر

 یبدأ ثم حده على فرع كل الكتاب و الدفتر من الموضوعات مذاكرة: ثانیا
 ذكرناه الذي الترتیب حسب على الطالب یذاكر أن ویفضل نفسھ، باختبار

  .سابًقا

 أن  الطالب على یجب والمذاكرة الموضوعات على التعرف بعد :ثالثا
 حل خالل من وھي النھائي االختبار مع التعامل في أكثر نفَسھ یدربَ 

 وذلك إجابتھ بتصحیح یقوم ثم المذاكرة بعد الماضیة، السنوات اختبارات
 مثال سئلةاأل بعض حل في فشل فإن المعطى، اإلجابة نموذج مع بمقارنتھا

 یتمكن حتى أخرى اختبارات في سئلةاأل حل على التدرب من مانع فال
  ..سئلةاأل حل على ویتعود

 لدیھ أصبحت كلما ،سئلةاأل من ممكن عدد أكبر الطالب حل كلما :رابًعا
  ..والتمكن الخبرة

  *االختبارات قبل نصائح*

  . أكثر التركیز على یساعدك ذلك ألن للمذاكرة نفسًیا مستعًدا كن) ١

 ألن الفجر صالة بعد المذاكرة ویفضل للمذاكرة األنسب الوقت اختیار) ٢
  .. عمیق نومٍ  بعد مرتاًحا یكون العقل

  .. المبكر والنوم الراحة من حقھ الجسم إعطاء) ٣

 أو) نقالة ھواتف/ إلكترونیة أجھزة/ ألعاب( الملھیات كل عن االبتعاد) ٤
  .. ملھًیا یرونھ ما

 بیت الخلط عن وابتعد الواحدة، الفترة في واحدة مادة على التركیز) ٥
  .. واحد آنٍ  في المواد

 و الحین بین المكان تغییر ویفضل للمذاكرة، مناسب مكان اختیار) ٦
  .. اآلخر



 

  .. التوفیق وحده فمنھ هللا على التوكل وھو األھم النصیحة وھذه) ٧

 صحیحة إجابتك تكون قد ألنھ النفس، على واالعتماد الغش عن االبتعاد) ٨
  .. خاطئة وإجابتھ

  .. ساعة بنصف  االختبار قبیل المذاكرة عدم یفضل) ٩

  .. الصعبة سئلةباأل  وبعدھا بالسھل ابدأ ثم سریعة قراءة االختبار اقرأ) ١٠

 واضًحا، طریقك وأنَّ  یدیك، بین مستقبلك أنَّ  دائًما تذكر: الطالب عزیز*
 معوًجا وعًرا تجعلھ ال و العالیة، بالدرجات ومستقیًما معبًدا الطریق اجعل

  )* سنكون؟ أین( وأبًدا دائًما شعارك اجعل الرسوب، أو المتدنیة بالدرجات

  

  *التوفیق ولي وهللا*

 


