
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/9arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * 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
 2019-2018االبتدائي للعام الدراسي  الثالث اعدادي للصف 

 
 : القراءة الخارجية : أوال 

 : ، ثّم أجب عّما يليها من األسئلةاقرأ الفقرة التالية 
 

فااعتبروا  }ـــــال يفكر به، و خاطبه في مواضع كثيرة من القـــــــرآن، فــق عقــــالمنح هللا اإلنسان 

لعاّل  وكره كليهماا، فإال بإْعماِل عقلـِه و متطّورا و لن يستطيع اإلنسان أن يكون إنسانا { يا أولي األلباب 

و كام مان  الخالف بين إنسان يحيا الحياة الفضلى و آخر يسمونه ميت األحياء هو ثراء العقال و الارو ،

ة يا اءة القراءفالقر! إنسان أهدر وقته ألنه لم يقرأ، و ما أعظم الوقت الذي يقضيه المرء بين دفتي كتاب 

 . الكتاب  شباب األمة، و نعم صديقا

 
 ؟استخلص من الفقرة السابقة فكرة جزئية  - 1
 وتثقيف النفساستغالل الوقت في القراءة    
  
 ؟عين من الفقرة السابقة كلمتين متضادتين في المعنى  - 2
  ميت - يحيا  
 
 ؟كيف يكون اإلنسان متطورا بحسب رأي الكاتب - 3

 في كسب المعرفة والعلم  فكره و عقلـِه بإْعمالِ 
 
 ؟ما الوسيلة المناسبة إلثراء العقل و الرو  - 4
 استغالل الوقت وانتهاز الفرص في القراءة   

 
 ؟(ثراء)كيف تكشف في معجمك عن كلمة  -5

لى بااب اثم نرد حرف العلة ) ى ( الى اصله : ثري ثم نذهب  –نعيدها الى الجذر الثالثي ) ثرى ( 
 الياءثم  اءرالثم  الثاء : 

 
 :   بين نوع األساليب في الجمل الواردة في الجدول التالي - 6
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 نوع األسلوب الجملة

 امر {فاعتبروا يا أولي األلباب }  -أ 

 تعجب . و ما أعظم الوقت الذي يقضيه المرء بين دفتي كتاب -ب 

 النفي . هلن يستطيع اإلنسان أن يكون إنسانا متطّورا إال بإْعماِل عقِله و فكر -ج 

 المدح  . نعم صديقا الكتاب -د 

 
 : استخرج من القطعة السابقة  – 7

 
 القراءة - ثراء :  مصدرا لفعل ثالثي 

 من الفعل خالَف  الفالخِ  :  مصدرا لفعل مزيد 

 : الى الضمائر التالية ( يقضي )أسند الفعل  -8  

 يقضيان :  الف االثنين 

 ونيقض :  واو الجماعة

  ن  يقضي :   نون النسوة

 
 : اعرب ما خط تحته في النص أإعرابا كامال  -9 

 نعت منصوب بالفتحة : متطورا 

 مفعول به ثان منصوب بالفتحة: عقال 

 : استخرج من النص كلمة فيها همزة وصل وأخرى همزة قطع   -10 

 (درس همزة القطع والوصل غير داخل ابالمنتصف )       الذي وصل :          أعظمقطع :  
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  : النصوص الشعرية  

 "أحبك يا وطني " من قصيدة 

 : ثم أجب عن االسئلة التي تليه "  أحبك يا وطني " اقرأ النص التالي من قصيدة         

 فهل لي للبــــحــرين بعد إيــاب؟               هو الماء لكن في لهاتي صـــــــــاب              

 وما غرنا من ذا الزمان ســــرا ب            عليها ما استطالت بنا النوى                   سالم

 بروحي ولو عندي عليه عتـــاب              فيا موطنا لو استطيع فديتـــــــه                    

 اب لي إال إليـه مـــــآبفمــا طــ               ذرعت بالد هللا شرقا ومــغـــربا                  

 ما الفكرة العامة التي تتحدث عنها هذه األبيات؟-1
 . حدث ما كل برغم له الشديد وحبه ، عنه بعيدًا غربته في ومعاناته وطنه، إلى الشاعر وشوق حنين

 
 ؟(  ذرعت) و (   لهاتي )ما معني        - 2

 واسعة خطوات خطوت  :  ذرعت   الحلق أعلى متدلية لحمية قطعة هي اللهاة:  لهاتي
 
 ؟(النوى  –إياب )ما مضاد  -3

 رب الق  :  النوىذهاب   :  إياب
 
 . صف المعاناة التي يتعرض لها الشاعر  وهو بعيد عن وطنه -4

 جعلت حالته النفسية سيئة  بملذاتها الغربية الحياة وتغرير خداعو  الغربة في بشيء يستلذ ال الشاعر
 
 في سياقها في البيت الرابع ؟( ذرعت )ماذا تفهم من لفظ  -5

 هر الحياة فيهاللتعرف على معالمها ومظاوانما  عابرة زيارة تكن لم يقصدها التي البلدان لتلك الشاعر زيارة بأن توحي
 
 : ما الجمال في قول الشاعر  -6
 تصوير الماء بالعلقم المر  :    (هو الماء لكن في لهاتي صاب) -أ

 الخادع بالسراب الغربية الحياة ملذات يشبه الشاعر:  (وما غرنا من ذا الزمان سراب ) -ب

 :  ما نوع األسلوب وما غرضه في اآلتي -7

 التمني هو منه والغرض ، ،(  استفهام: )  نوعه ، طلبي إنشائي أسلوب( فهل لي للبحرين بعد إياب ) -ا  

  المحبة اءوإبد التعظيم: منه والغرض ،(  نداء: )  نوعه ، غيرطلبي إنشائي أسلوب (فيا موطنا لو استطيع فديته ) -ب

 . وأخرا ثالثيا مزيدا بحرف واذكر وزنه وفعله استخرج من األبيات السابقة مصدرا ثالثيا مجردا واذكر فعله-8
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 َسل م : فعله واذكر              ) مصدر سماعي (  سالم:   مجردا ثالثيا مصدرا

 آبى  :  وفعله فِعال    :    وزنه واذكرإياب                :    بحرف مزيدا ثالثيا

   عاتَب :  وفعله     فِعال:    وزنه واذكر          عتـــاب :    بحرف مزيدا ثالثيا

 . اجعل الجملة للمثني وجمع المذكر( وطنه بروحه ىالجندي فد) -9

 هما بروح ما وطنه افدي انالجندي :  المثنى المذكر

 م بروحه م وطنه وافد   الجنود :    جمع المذكر

 . اجعل الجملة للمثني والجمع بنوعيهما( الشجاع يصون وطنه ويضحي من أجله )  -10

 أجله من ان ويضحي ما وطنه ان يصون ان الشجاع:   المثنى المذكر

 أجله من  ضحيانتو  وطنهما  صونانت  انتالشجاع:  المثني المؤنث

 أجله من  نوويضح  وطنهم  نويصون  الشجعان : المذكرجمع 

 أجله من  ويضحين  نوطنه  ن  يص  تالشجاعا:   جمع المؤنث

 : أكمل الجدول اآلتي -11

 

 

 

 

 

 

 . أسند األفعال اآلتية للضمائر المناسبة في الجدول اآلتي -12

 ياء المخاطبة واو الجماعة ألف االثنين نون النسوة نا الفاعلين تاء الفاعل الفــعــل
 ------------- واوعد اوعد نوعد ناوعد ت  وعد وعد

 ينصومت ونيصوم مانيصو من يص ---------- ------- يصوم
 سيري سيروا  سيرا ن  ِسرْ  --------- --------- ِسرْ 
 اعفي اعفوا اعفَوا ن واعف --------- --------- اعف  

 

 

 وزنه المــصـــدر وزنه الفـعــــل
 فعالن غليان فعل غ ل ى
 إفعال إحسان أفعل أحسن
 مفاعلة / فِعال معاتبة / ِعتاب  فاَعل عاتب
 فعللة / فعالل  زلزلة / زلزال  فعلل زلزل
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 (: نحن في الخليج) من قصيدة

 : ثم أجب عن االسئلة التي تليه "   نحن في الخليج" اقرأ النص التالي من قصيدة   

 زمجرة األبطال كم رددت                 لـبـيـــك كــل بـطــل أصـيــــــد

 نحمي حمانا بفعال األلى                 سادوا فما جاروا وال استعبدوا

 بالــمـجــــد كـل منــهـم ســيــــد   للمجد كل منهم عامـــــل                

 ـحــــن هنــا إن يحـن الموعـديردد الصرخة مستأسدا                  ن

 في البيت األخير؟(هنا–نحن )ماذا يعني الشاعر بكل من -1

 معركة  أيوتدالن على االستعداد لخوض     --  العربي الخليجهنا :              الخليج أبناء :   نحن

 ؟وبم تعلل تكرارها في القصيدة ؟(إن يحن الموعد )ما المقصود بقول الشاعر  -2

 ..  النداء ةلتلبي التامة الخليج أبناء استعداد على التأكيدوالتكرار يدل على   بأي وقت العدو ضدّ  معركة أي خوض

 في الجملة السابقة؟ وبما توحي كلمة لبيك ؟( كم )ماذا أفادت (لبيك –كم رددت )-3

 يذللتنف التام واالستعداد والتامة الكاملة االستجابةتوحي ب(: لبيك)      الكثرة( :  كم) وفائدة داللة

 وما رأيك في هذه الصورة ؟ ولماذا ؟ بماذا صور الشاعر أبناء الخليج في البيت األخير؟-4

 .  الشجاعة باألسود األجداد الشاعر شبه

وا شجعان يعمل غلى إبراز وتوضيح المعنى المراد وهو أن األجداد كان رأيي ) يعود للطالب ( : تصوير جميل النه
 و أقوياء ، فيبدون وكأنهم األسود .

 . استخرج من األبيات مصدرا ثالثيا مجردا واذكر فعله-5

 وفعله : مجد   مـجــــدالمصدر : ال

 . استخرج مصدرا رباعيا مجردا واذكر وزنه وفعله-6

 وفعله : زمجر  زمجرة:  المصدر
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 . الفعلين السابقين إلى ضمائر الرفع مغيرا ما يلزم أسند(نحمي  –ساد )-7

 

 

 

 

 : القواعد النحوية والصرفية : ثانيا 

الشعوب،  متعطش للمعرفة، وهو ميزان دقيق ي عرف به تقدّم كلالعلم حق مبا  لكل راغب فيه ، ومنهل عذب يرده " 
إن  . ي مسيرتها فوكل أمة تهتم بالعلم تحمي نفسها، وتصون استقاللها، وتكون موفـّـقة . ومقياس سليم ي قاس به رقيّها

مهدًا، ولكنه طريق  الطريق ادقة، يحتاج إلى نفس  قوية، وعزيمة ص صعبإلى كسب العلم والمعرفة ليس سهالً م 
دًا ن العلم يظل راقم نصيبهفمن ال يأخذ أن تتزود بالعلم استعدادًا لمواجهة الحياة؛  –أيها الطالب  –فعليك . وهمة عالية 

 ". خلف أسوار الجهل والتّخلّف 

 : استخرج من القطعة السابقة ما يلي  -1

 . ثي مزيدًا بثالث حروف واذكر فعلهثالمصدًرا لفعل   -أ

 (  استعّد /  استقل:    فعله      استعدادًا/  استقاللها :   المصدر) 
  (  ف تخل  :  فعله ....... التّخلّف: المصدر . ) مصدًرا لفعل ثالثي مزيدًا بحرفين واذكر فعله  -ب

 (  جهل / حق  : فعله   حق /  الجهل : المصدر)مصدرا لفعل ثالثي مجرد واذكر قعله -ج

 

ط ضبطـًا جمع المذكر مرة، وجمع المؤنث مرة أخرى، واضبط األفعال التي تحتها خللمثنى واجعل العبارة -2
 . كامالً في كل مرة 

 واألدب بالجد تبتغي ما وتنال وتسمو ترقىأنت 

 ( . واألدب بالجد ان تبتغي ما ن وتناال انوتسمو يان ترق ما أنت) :   المثنــــــــــــــــــى

 ( . واألدب بالجد ونتبتغ ما ونوتنال نوتسمو ونترق مأنت) :    جمع المذكر السالم

 ( . واألدب بالجد نتبتغي ما لنوتن ن وتسمو ين ترق نأنت):    جمع المؤنث السالم 

 : ذكر نوع الهمزة فيما ورد بين القوسين في العبارة السابقة مع ذكر السبب ا- 3

 . على دراستها وتعلمها يزيدها قوة ومنعة ( االقبال ) باللغة، و ( االهتمام ) -

 ( .  مصدر لفعل مزيد بحرفين  النها )السبب (  وصل ) نوع الهمزة ( االهتمام ) 

 ( .  النها مضدر لفعل مزيد بالهمزة ) السبب (  قطع ) نوع الهمزة ( االقبال)

 ياء المخاطبة واو الجماعة ألف االثنين نون النسوة نا الفاعلين تاءالفاعل الفعل
 ------------ سادوا سادا سدنَ  سدنا سدًت  ساد

 نحمي
 

 تحمين  يحمون يحميان يحمين ---------- ----------
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 اسم مفعول، واضبطه ضبطـًا كامالً ( أُْعِطـَي ) صغ من الفعل  -4

 ( .  معطيّ ) اسم المفعول  ". أُْعِطـَي اإلنساُن نعًما كثيرةً ال تـُحَصى      

 

 . خاطب بالعبارة السابقة  المثنى والجمع بنوعيه، ومع ضبط األفعال ضبًطا كامالً في كل مرة -5

 "بها إلى أعلى المراتب  وتسمومن كل عدوان،  وتحميهاأزر أمتك،  تشدّ أنت الخليجي "        

 . (المراتب لىأع إلى بها انوتسمو عدوان، كل من انها وتحمي ،ما أمتك أزر ان تشدّ  ان الخليجي ماأنت) : ىالمثنـ

 ( المراتب ىأعل إلى بها نوتسمو عدوان، كل منوها وتحم ،مأمتك أزر ونتشدّ  ونالخليجي مأنت)جمع المذكر السالم 

 ( المراتب ىأعل إلى بها نوتسمو عدوان، كل من انهوتحمي ،نأمتك أزر دنتشد اتالخليجي نأنت)جمع المؤنث السالم 

ُق ) هات مصدر الفعل -6  . ، وضعه في جملة من إنشائك ( يُــفـَــر ِ

 ( .  المؤمن يسعى دائما للتفريق بين الحق والباطل ) الجملة (  تفريق ) المصدر 

 (المتبادلة  –الطمأنينة  –بعيدًا  –الروابط  –استئذان  –امتثاالً  –أسراره  –زائر  –تأثير  –سلوك )  

مصدر لفعل ثالثي مزيد  مجردمصدر لفعل ثالثي 
 بحرف

مصدر لفعل ثالثي مزيد 
 بحرفين

مصدر لفعل ثالثي مزيد بثالثة 
 أحرف

 تأثير سلوك
  امتثاالً 

 الطمأنينة

 استئذان

 

 
 
 


