
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

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

                 https://almanahj.com/bh/8arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/8arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس باسم ناصر رحال اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 االجابات النموذجية 
 
 

 نماذج  امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية
 2019-2018للعام الدراسي  الثاني اعدادي للصف 

  
 :  النص الخارجي

 
 : من األسئلةاقرأ النص التالي ، ثّم أجب عّما يليه 

 
و لكـن . الكتب أنواع، منـــاا الكتـب المدرسـيّة، و  تـب الث الـة العـــــــامة، و المعاجــــم، و هيــــر  ا

  يف ت َؤلـّـف الكتب و تـَْنـتـِشـر؟ 
، ثــّم يعر ــاا علــ   دور الّضباعــة و  إحدد  يبــدأ الكتــاف  ألكــاُرا ياــع اا المّؤلّــف نفطــه لــي مرضواــةى

 . النشر، لت ررجاا  تابُا بالضرق الحديثة لي الّضباعة و اإلخراج
، و أنشـئ  القارئـــــــين و مع تزايد سرعة الّضباعة، و تزايد أعداد الكتب المضبــوعة، تزايد عــــدد 
 . المكتبات العامة ليرتاد ا الناس أو يطتعيروا من  ت باا ما ال ي ِدرون عل  اقتنائه

لال تـرهبين لـي أْن تكـون لـِك مكتبـة  . ا تّم الناس بإنشاء المكتبات لي بيوتام يؤّسطوناا شيئا لشيئا و
 . خاصة  لي بيتِك؟ لعلّه يمكنك البدء بتأسيطاا منذ اليوم

 
 : اختار اإلجابة الصحيحة ليما يأتي  - 1س 

 
 . من النص الطابق الثانية للف رة الرئيسة الفكرة
 . الكتب بزيادة عدد ال راء تزايد عدد)    ( 

 .  يفية تأليف الكتب و نشر ا(  √)  
 . ا تمام الناس بإنشاء المكتبات لي بيوتام)    ( 

 
 . لي جملة من إنشائك تبين معنا ا (  اقتناء ) ع  لمة  – 2س 

 
 وتحضر وذوق فن الكتب اقتناء

 
 ما الذي نتج عن سرعة الضـّـباعة؟ – 3س 

 
 العامة المكتبات أنشئت و ، القارئـــــــين عــــدد تزايد المطبــوعة، الكتب أعداد تزايد

 
  يف ت ؤلـّـف الكتب؟ – 4س 
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، لي نفطه المّؤلّف ياع اا ألكاُرا الكتاف   يبدأ  النشر، و الّضباعة دور إحدى عل  يعر اا ثمّ  مرضواةى
 اإلخراج و الّضباعة لي الحديثة بالضرق  تابُا لت ررجاا

 
صديق حرص عل  إنشـاء مكتبـة خاصـة لـي بيتـه لكـي يتفـاخر بيـنكم باقتنائـه م موعـة  لديك – 5س 

 لما رأيك باذا الصديق؟ و بم تنصحه؟ . من الكتب ال يملكاا أّي منكم
 

تصرف غير جيد , الن صفة الغرور والتكبر تقوده االخرين الى نبذه , وانصحه بأن يفيد من 
 .حوله لتعم الفائدة والمعرفة على الجميع 

 
 ؟(تؤلـّـــف )  يف تكشف لي مع مك عن معن   لمة  – 6س 

را باب نأخذ الماضي المجرد من الكلمة ) ألف ( ثم نذهب الى باب الهمزة ومن ثم باب الالم واخي
 الفاء 

 
 :  التالية الجملة في األسلوب نوع بين – 7 س-   

 (فهل ترغب في ان تكون لك مكتبة خاصة في بيتك ) 
 استفهام: نوع األسلوف 

 
 ما نوع العالقة بين ال ملتين لي العبارة الطاب ة ؟ . ليرتاد ا الناس  أنشئ  المكتبات العامة – 8س  

 ( سبب )  ليرتادها الناس( نتيجة )  العامة المكتبات أنشئت         
 : استررج من النص الطابق  - 9س  
 
 : ماالا إليه و بين ما ألاده(  من الف رة األول  )  –أ 

 التعريف : ما ألاده                  الث الة: المااف إليه 
 

 ثم  : حرف عضف يفيد الترتيب و التراخي(  من الف رة الثانية )  –ف 
 
 نفُسه: تو يدا معنويا و ا بضه(  من الف رة الثانية  )  -ج 

 
 خاصة  : نعتا مفردا ( من الف رة األخيرة )  –د 

 
 : أعرف ما تحته خط لي النص الطابق  - 10س 

 
 إعراباا  الكلمة 
اسممم مجممرور وعالمممة جممره الكسممرة المقممدرة علممى اخممره منممع مممن  إحدى

 ظهورها التعذر
 الياء جره وعالمة م رور مااف اليه ال ارئين
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 ا تب األعداد التالية ألفاظا مراعيا التذ ير والتأنيث لي العدد                   - 11س 

 سبع  :   جوا ر  7 -

 اثنتا عشرة : مآذن   12 -

 خمسة عشر   : لوح 15 -

 خمس وخمسون  : نرلة  55 -

 

 

 : النص الشعري 

 . أجب عّما يأتي من األسئلة للشاعر سع  إبراهيم أبو معطي   ،( الربيع ) من قصي ة 
 

 للتانأ النفــس و ليطعد بك البصر   الطمراآلن يا روض يحلو الشدو و .  1

  أنــّما أنــزل  لــي ساحه صور       للـــه روض تغــن  اــيره اــربا .  2

 و لي مطارباا الت ضيب و الا ر    و قف  ليه، و لي نفطي و ساوساا .  3

 نــورا ي ّصــر عن إشــراقه ال مر ظـلمو رح  عنه و قد أبدل  من .  4

 وسحــر ا ثــّم ال يبــ ي و ال يــذر            نـورا يريــك من األيــام باـــ تاا.  5

 لحـــن من النور، لم ياتف به وتر و ااف بالنفس لحن  ّز ا اربــا .  6

 ــما  و من سحر الرؤى صور  أنّ      مبــتطما األرضإنّي أحيي شباف .  7

حــدائـق األمــل المنــشور تزد ر. 8  ــأن بين الــروابي مــن خــمائله            .  

 

 أثر فصل الربيع على عناصر الطبيعة   . ما الفكرة الرئيطة لألبيات من ثالثة إل  ستة (1
 
 بشدوه الضَّير   ي عَرف   . لي جملة مفيدة من إنشائك (  الشدو)  ات  لمة  (2

 
 يدعو الى انشراح النفس واسعاد العين  إالم يدعو الشاعر النفس و البصر لي البي  األول ؟ (3

 
 وسرور با ة إل  وهمّ   مّ  من حالته تبدل ؟  . صف حالة الشاعر عند قدومه إل  الروض (4
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 . و بين سر جمالاا . ورد لي البي  األخير من األبيات صورة جمالية عيناا  (5

 الزرع: المشبه به                 األمل: المشبه 
  وتفاؤال أمال النفس تشعل و البصر تمتع: وجه الشبه              أن: أداة الشبه 

 رائع ت طيد و جميل اختصار  : سر جمال الصورة 
 : بين نوع األساليب ليما يأتي  (6

 
 نوعه األسلوب

 نداء اآلن يا روض يحلو الشدو و الطمر

 تأكيد إنّي أحيي شباف األرض

 نفي  ال يبــ ي و ال يــذر

 
 :  النص استررج من (7

  تمييزا و بين نوعه : البي  الطادس 

 اربــا: التمييز 

 ملحوظ: نوعه

  البي  الثامن ماالا إليه و بين ما ألاده : 

 األمــل: المااف إليه 

 التعريف: ما ألاده 

 : أ مل ال مل التالية بما  و مضلوف منك بين ال وسين  (8

 

  (  12العدد ) بيتا  اثني عشرال صيدة  حفظ  من 

  (ماالا إليه للتعريف)  العلوم سأل  الضالبة معلمة 

 

 أعرف ما تحته خط لي األبيات الطاب ة  (9

 إعراباا الكلمة

 معضوف مرلوع بالامة الطمر
 الكطرة جره وعالمة م رور اسم ظلم

 الكطرة جره وعالمة م رور مااف اليه األرض
 الكطرة جر ا وعالمة م رورة صفة المنشور
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 يجيخال  عب  اللطيف الشا الكويتيللشاعر للشاعر (  وطني الحبيب ) من قصي ة 

 
 . أجب عّما يأتي من األسئلة ثم  ات التالية من قصي ة وطني الحبيباقرأ االبي

 
ـْولَـــِة لِي ثَـــَراه  َو          َمْن َيْحفَظ  العَــْاــدَ الَوثِـــْيـَق ِلــَمْوِاــنى -1 ـْضـو  الضُّــفـ   من لاخ 

ــا َعـــلَــ  َعــْاــِد الَولَــــاِء             ألر هَمْن َيْحفَظ  العَــْاــدَ الَوثِـــْيـَق 2-  ألر ناِإنَـّ

ــو َو  األمَو                ألمه َمْن َيْحفَظ  العَــْاــدَ الَوثِـــْيـَق -3 ــــــــنَــــا المواانتَــــْحـــنـ   أ مُّ

ـــــــد وا إال  -4 ـْزِ ـــَر بِالَولَـــاِء َو       ِرَجــــال  َعــاَ ـــد وا و تَــعَاَّ  بالمن  نَْبتـــاُ ِلــيـ 

دَى الحبيبَوَاِني -5  باُ آذََنــاإِْن تَــأْذَْنـــه  َحرْ  الحرَو        َرِ ْي   د ْونَـــَك بِالرَّ

َعـــْ   الرضبَو  -3  َمــأَْمــنَـــالََمــَواِان  الشُّْ ــعَاِن تَْبَ ــ         إِْن دَاَرْت َرَحـــــاه  َو َروَّ

 ارواحنا لي باق الوان حب   . االربعة االول  ما الفكرة الرئيطة لألبيات  -1

2-  
 وطني عهد وثيق بالوالء واالنتماءبيني وبين  لي جملة مفيدة من إنشائك ( الوثيق )  ات  لمة  -3

 
 ؟  "لََمــَواِان  الشُّْ ــعَاِن تَْب َــ  َمــأَْمــنَـــا : "ب وله الشاعر ماذا ي صد  -4

 
 ش عان رجال ليه  ان اذا امن لالوان لرضر الوان تعرض ان

 
 . و ح ذلك لي  وء لامك للنص . يدل البي  الرامس عل  مدى حب الشاعر لوانه  -5

 
 اإلنطـان رؤيـة  ـي و ذه بطوء يريدونه الذين ويحذر ليه والموت بوانه ر اه مدى عن الشاعر يعبر
 الحر

 
 . و بين سر جمالاا . من األبيات صورة جمالية عيناا  االولورد لي البي   -6

 بانطان: المشبه به            الضفولة: المشبه 
 على حفظ العهد  الطير: وجه الشبه      ال يوجد : أداة الشبه 

 ابراز وتوضيح المعنى   : سر جمال الصورة 
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 : بين نوع األساليب ليما يأتي  -7

 
 نوعه األسلوب

 استفهام َمْن يَْحفَظ  العَــْاــدَ 

دَى الحبيبَوَانِي   نداء        َرِ ْي   د ْونَـــَك بِالرَّ

 استثناء رجال إال 

ــا َعـــلَــ   تأكيد َعــْاــِد الَولَــــاءِ  إِنَـّ

 
 :  بين ماذا ألادت اال الة لي العبارة  التالية   -8

 

ـْولَـــةِ  -1 ـْضـو  الضُّــفـ   التعريف:  خ 

 : اعرف ما تحته خط بالنص   -9

 حال منصوبة بالفتحة : مأمنا  -

 التعذر ظاور ا من منع اخره عل  الم درة الكطرة جره وعالمة م رور اسم :  ثَـــَراه   -

 وهو مضاف . والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة 

 

 : عالقة البي  العاشر بالبي  التاسع  -10

 سبب لنتي ة    -نتي ة لطبب        -إجمال بعد تفصيل           -

  

 

 

 

 


