
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

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

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

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

            

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 هـ 44التاريخ:        /     /       النصوص األدبية) األدب (قراءة   الوحدة القرائية

 : بني أشهر األدباء يف الشعر و النثر يف العصور األدبيةأ ☜

 أشهر األدباء في النثر أشهر األدباء في الشعر العصر األدبي

   العصر الجاهلي

   عصر صدر اإلسالم

   العصر األموي

   العباسي العصر

   عصر الدول المتتابعة

   العصر الحديث

  :ذكر أمساء أصحاب املعلقات و مطلع كل معلقة يف اجلدول التايلأ ☜

 مطلع المعلقة صاحب المعلقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 2 - 

 

 هـ 44التاريخ:        /     /       الفنون األدبية و عناصرها الفنية  الوحدة القرائية

 وضحها يف اجلدول التايل :أللمقال نوعان و ثالثة عناصر  ☜

 التعريف بكل عنصر عناصر المقال نوع المقال

   

  

 

  

  :بني تلك العناصر يف اجلول التايلألكل فن من الفنون األدبية عناصر فنية ،  ☜

 عناصر الخطابة عناصر المسرحية عناصر المذكرات األدبية عناصر القصة
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 هـ 44التاريخ:        /     /       خصائص النص األدبي  الوحدة القرائية

 : أعرب عن املنظر يف الصورة التالية بفقرتني : الوىل بأسلوب علمي و الثانية بأسلوب أديب ☜

 

 

 

 

 

 

 

 باألسلوب األدبي باألسلوب العلمي
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 هـ 44التاريخ:        /     /       أساليبها فنون البالغة و  الوحدة القرائية

 : أمثل لكل أسلوب من األساليب لبالغية اآلتية مبثال و أوضحو يف اجلدول التايل ☜

 

 الشرح و التوضيح األمثلة األسلوب البالغي

   التشبيه

   االستعارة

   المجاز

   الكناية

   التورية

   الجناس

   السجع

   التوازن
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 هـ 44التاريخ:        /     /       أدوات قارئ النص األدبي  الوحدة القرائية

 : أمهية تلك األدوات للقارئللقراءة األدبية أدوات حيتاجها القارئ تساعده و تعينو على ذلك ، أذكر  ☜

 

 الثقافة المعرفة البالغية المعرفة النحوية المعرفة المعجمية
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 هـ 44التاريخ:        /     /       عمليات القراءة األدبية  الوحدة القرائية

 : تتكون البنية األدبية للنص من ثالث بىن أساسية ، أكمل اجلدول التايل لتوضيح تلك البىن  ☜

 

 البنية البالغية المحتوى الثقافي للنص بنية معنى النص و ثقافته البنية الفنية للنص

يقصد بالبنية الفنية 
......................... 
........................ 
......................... 
......................... 
و عند تحلل البنية الفنية 

 للنص نحدد
........................ 
........................ 
......................... 
.......................... 

 ...........................هي 
............................ 

.............................. 
................................ 
و عندما نحلل بنية المعنى فإننا 

 نحدد :
4 - ........................ 

.......................... 
............................. 

......................... 
................................ 

2 - 
........................... 

......................... 
........................ 
........................ 
........................ 

............................. 

فنفسر ما فيه من 
........................... 

....................... 
........................... 

............................ 
و من مظاهر تأثر األلفاظ و 
الصور و المعاني و األفكار 

 بالثقافة :
4 - ..................... 

.......................... 
........................... 

2 - ....................... 
........................... 

......................... 
3 - 

........................... 
............................. 

........................... 

........................... 
............................ 

لتحليل البنية البالغية للنص 
 ننظر فيما يلي :

4 - 
.............................. 

........................... 
............................ 
............................ 

2 - ..................... 
.......................... 

............................. 
........................... 

............................. 
3 - 

......................... 
.......................... 

........................... 
............................. 

......................... 

......................... 
............................ 

 

 



- 7 - 

 

 هـ 44      التاريخ:        /     / خطوات القراءة الدبية  الوحدة القرائية

 أطبق خطوات قراءة النص الديب على النص التايل : ☜

 

 القراءة للتحليل و التقويم القراءة للفهم و التفسير القراءة حول النص استطالع النص

    

 


