
 

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                   
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 (1 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 مملكة البحرین
  وزارة الّتربیة والّتعلیم

  قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات 
  م2017-2016الدراسي للعام دة اإلعدادّیة العاّمة لّشهااامتحان

  الثانيالفصل الدراسي 
  ساعتان: الّزمن ))                        اإلجابة النموذجّیة للمعلم فقط(( )         الورقة الثّانیة( الّلغة العربّیة : الماّدة

 
  
  

 فطالمـــــا استعبد اإلنســـــــــان إحســــــانقلوبهمأحســــــــن إلى النـــــاس تستعبد  )1
 یا خـــــــادم الجسم كــــــم تسعى لخدمتهَأتطلب الربـــــــــح ممَّا فیــــــــــــه خســـــــران )2
 أقبـــــــل على النفس واستكمل فضائلهافأنـــــت بالنفــــس ال بالجســـــــــم إنســــان )3
 ّر معوانـــــــداك فإن الحــــــــــــــو نـــــــــــعلى الدهــر ِمعواًنا لذي أملیرج وُكـــــــــــــن )4
 واشــــــدد یدیك بحبــــــــــــــل اهللا معتصًما     فإّنه الركـــــــــــن إن خانتــــــــــك أركــــــــــــان )5
 ـــــــى الحقیقة إخــــــــــوان وأخــــــــــــــدانَمــــــــــــن كان للخیر منــــــاًعا فلیس لــه     علـ )6
 َمــــــــــن جــــاد بالمال مال الناس قاطبة     إلیـــــــــه والمــــــــــــــال لإلنســــــــــــــــان فتَّان )7

  :األسئلة

 .كیفیستعبداإلنساَن ِإحساٌن؟اذكرمثاًاللماتقول .1

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

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

  

  ). َبِخلَ ( ومضاد كلمة ).  ُمساِعد( ُمرادف كلمةمن األبیات هات .2
  ) َبِخلَ ( ُمضاد كلمة   ) ُمساِعد( ُمرادف كلمة 

  جاد  معوان

ًال : الّنّص الّشعرّي المقّرر: من قصیدة (أحِسْن إلى الناس) ألبي الفتح البستيّ   19 أوَّ

2 

2 

للمعلّم 
 فقط



 (2 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 فیالبیتالثالث؟ ولماذا؟الّشاعر  یأمُرناِبَم  .3
  

  .یأمرنا الشاعر في البیت الثالث أن نهتم بنفوسنا ونغرس فیها الفضائل واألخالق الحمیدة

  .جوهر طیب وخلق نبیلألن اإلنسان الحقیقي لیس شكًال فحسب، بل 

  
ورة الشعرّیة الجمیلة التي تضمَّنها البیت  .4  وما أثرها في المعنى؟ ؟الثانيما الصُّ

  

ر   .بشيءالشاعر من یهتم بشكله فقط بالخادم الذي یقوم على خدمة سیده دون أن یظفر منه  َصوَّ

  . لجوهر واضحة المعنىدون النفس وا األثر السیئ للعنایة بالشكل هذه الصورة أظهرت فكرة

 

  ؟) ةِخیانَ ( كیف تكشف في معجمك عن كلمة  .5

  ). خان: (نرجع الكلمة إلى الفعل الماضي األجوف الواوي: الخطوة األولى

  .)إذا اكتفى بخطوة واحدة نال الدرجة الكاملة(). خ ا ن(أو ) خ و ن(نكشف عنها في : الخطوة الثانیة

 :ناقًصا وأسنده إلى الضمائر المذكورة في الجدولمناألبیاتفعًال استخرج .6
  
  

  

  

  

  

  تسعى  فعل ناقص

  تسعیان  ألفاالثنینإسناده إلى 

  تسعون  إسناده إلى واو الجماعة

  تسعین  إسناده إلى یاء المخاطبة

  تسعین  إسناده إلى نون النسوة

2 

2 

4 
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 (3 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 . مصدر الفعل ووزنه فیما یأتيھات .7
  

  وزن المصدر  المصدر  الفعل

  استفعال  استعباد  استعبد

  إفعال  إقبال  أقبل

  افتعال  اعتصام  اعتصم

  
  

ــــــــــــــــب .8 ــــــــــــــــاعر  یطل ــــــــــــــــىالكویتییعقوبیوســــــــــــــــفالغنیممن الئمــــــــــــــــه الّش أْن َیُكفَّلومــــــــــــــــه البحــــــــــــــــرین  حــــــــــــــــب عل
یتســاءل عــن قــول یقولــه یفــي فیــه َبُحــبِّ البحــرین الــذیتملََّك والشاعر . عنه،فالشــيَءعندهمنالكلماتیردُّبها علیــه

ـــــهقلبهـــــوتمكَّن منه،وهو  ـــــذلكوال یكُتُم ـــــدً فقدعشـــــقالبحرین. ُیَصـــــرُِّح ب ـــــا فری ـــــى باســـــمها لحًن ا عجیًبـــــا ، وراح یتغنَّ
 .سامًیابسموالبحرینوعظمتهاوُعُلوِّ شأنها

ثالثة أبیات متتالیة یوسفالغنیمیعقوبللشاعر  ) یاالئمي في هوى البحرین( من قصیدة هاِت ِمّما حفظت 
  . األفكارالسَّابقةتتضّمن 

  
  یا الئمي في هوى البحـــرین ال تلم         ال شيء عندي أبدیــــــه من الكلم  األّولالبیت 

  ماذا أقــــــــــــــــــول وقلبـي قد تملكـــــه          حــــــــــــب تمكن فیــــه غیر مكتتم  البیت الثّاني

  فما أسمـــــاه من نغم لقد عشقت التي صار اسمها بفمي          لحنا فریدا  البیت الثّالث

 

  

  

  

3 

3 



 (4 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

  

  

  

من تأثیر مباشر في كشفت بعضاألبحاثالحدیثةأنَّالتَّوتُّرهوالسببالخفّیلكثیر من األمراض الجسدّیة والنفسّیة؛ِلماله
فیترك ضحیته في حالة ُیرثى لها من االضطراب واإلحباط أعضاء جسم اإلنسان، وحالته النفسّیة والذهنّیة، 

ألنَُّه متوتر، فاألّول توتُّره  رغبته في الّراحة غیرهمن التوتر لخوف أو قلق، وُیظهر  وهناك َمْن یشكو. والیأس
فمن الحقائق المعروفة أنَّ كل انفعال ذهنّي  .شدیداالرتباطباآلخرّي، مع أنَّ أحدهما ذهنّي، أّما الثاني فَعَضلِ 

شه آثار  وٕاذا ُترك التوتر بال عالج نافع كانت له. ُیِضّر بالعضالت، وكل توتر عضلي ُیضعف الذهن وُیشوِّ
  . بل في عائلته ومعارفه ومجتمعه فحسب، صحة الفرد وطاقته لیس في ،بعیدة

لذا فالطرف . العاداتالخاطئة واالضطرابات النفسّیة هیعوامألساسیة في عدم المقدرةعلىعالج التوترإنالسلوكو 
ذي تنصب علیه المالمة في فشل العالج هو المتوتر نفسه، فمثًال حین تواجهه مشكلة، ویتركها بال األول ال

طوَّر مع الوقت إلى أمراض یبدأ التوتر على شكل ضیق بسیط، أو إرهاق، أو آالم جسدیة عامة، ویتحّل، 
فجذور المشكلة تعود إًذا إلى الجهل بطبیعة الجسم البشرّي، وكیفیة . عضوّیة ونفسّیة معروفة في عالم الطب

، ویحِبسها في داخله، فتتحوَّل إلى استخدام ما وهبه اهللا من طاقات كبیرة اإلنسانفقد یهمل . التعامل معه
  .أداء كثیر من أعماله ومسؤولیاته، ویمنعه من توتر، یضایقه في حیاته

  :األسئلة

 ؟الثانیةما الفكرة الرئیسة للفقرة  .9

  .اإلنسان المتوتر هو أول من یالم على توتره

 .؟ ضعهما في جملتین مناسبتین من إنشائك)عاَلم(؟ وما جمع )ُجُذور(ما مفرد  .10
  
  .لتكتشف حقیقته اعرف جذر الشيء  من إنشائك المفرد في جملة  جذر  )ُجُذور(مفرد 

  .توجد عوالم أخرى ال یعلمها إال اهللا  من إنشائك الجمع في جملة  عوالم، عالمون  )عاَلم(جمع 

" بتصّرف "  لسائدعبد الحمید )فناالسترخاء  (منكتاب:الّنثرّي الخارجيّ الّنّص : ثانًیا  

16 

2 
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 (5 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 ؟عائلتهومجتمعهفیكیفیؤثرتوتراإلنسان .11
  

  .یؤثر توتر اإلنسان في عائلته بأن یضعف اهتمامه بأفراد أسرته، كما أنه یسبب لهم القلق والخوف علیه

 .مجتمعه بأن یقلل عطاءه وٕانتاجه له، ویضعف من تواصله وانسجامه معهویؤثر توتره في 

  
 أيُّ التعبیریناآلتیینأقوىفیالداللةعلىالمعنى؟ ولماذا؟ .12

  ). حالةُیرثى لهافي  یتركالتوترمریضه( 
  ). حالةُیرثى لهافي  یتركالتوترضحیَّته( 

  )درجة واحدة. (التعبیر الثاني أقوى في الداللة

  )درجة واحدة. (لسیئة التي یصل إلیهامریض التوتر بالضحیة للداللة على الحالة األنه صّور 

 .التوتراإلنسانمنأداءكثیرمنأعمالهومسؤولیاتهیمنع .13
  .ذلك؟ علِّل رأیك علىهل توافق الكاتب    

  )نصف درجة(, یذكر الطالب رأیه بالموافقة أو عدمها

 )درجة ونصف. (یذكر تعلیًال مناسًبا لرأیه

  
 ).همزة قطع أم همزة وصل:(وحدِّْد نوعالهمزةفیه.بفعالألمرِممَّا یأتيتِ اِئْ  .14

  
  
  
 

 

 

  نوع الهمزة  فعل األمر  الفعل
  همزة وصل  اكشفْ   كَشفَ 
  همزة قطع  أرهقْ   أْرَهقَ 
  همزة وصل  انفعلْ   اْنَفعلَ 

2 

2 

2 

3 



 (6 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 .اآلتیةاألسماءفی) مبالغةالصیغة (من  )فاعلالاسم ( َمیِّزْ  .15
  

  النوع  االسم
  صیغة مبالغة  َلوَّام

  اسم فاعل  ُمْظِهر
  صیغة مبالغة  َقِلق
  اسم فاعل  قاِدر

 

  

 .من األفعال اآلتیة)اسم المفعول(ُصغْ  .16
  

  اسم المفعول  الفعل
  مرثيّ   َرَثى

  مستخَدم  استخدم
  متروك  َتَرك
  مخوف  خافَ 

 
 

 

  

  
  
  

  

2 
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 (7 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

  

  

  

ـــــــــــة فیها شبـــــــــــــاب  )1 ـــــــــــــــٍة أن تعتلــــــــیأمَّ  عاملــــــــونإن أحــــــــــــرى أمَّ
 وبنــــــــــور العلــــــــــم أضحوا مبصرین  امهمـــــــت أجســــــــــــــات نمـــــــبالریاض )2
 یتفــــــــــانون إلــــــــــى كســــــب العلـــــــىوٕالـــــــى المجــــــــد بجــــــــــّد أجمعـــــــین )3
 ســـــــــائرین وئـــــــــــــــــامدأبــــــــــهم أن یسعـــــــــــــدوا أوطـــــــانهمباتحـــــــــــــــاد و  )4
 ــــــــــــــات ثُقَِّفــــــــــــت بصنـــــــــوف العلـــــم في دنیــــــا ودینهذَّبتــــــــــــهم أمَّهـــــــ )5
 العاملین بینخـــــــیر مـــــن تلقــــــى شبـــــــــاب همُّهم خدمــــــــــة األوطـــــــــــان  )6
 جاهلینوا ــــــــيَّ وعاشـــــأّي خـــــیر فــــــي شبــــــــــــاب خامــــــــــلركبـــــــــــوا الغَ  )7
 ُوِئدت أحــــــــالمهم فــــــــــــــــي مهدهـــــــافغـــــــــدوا بین البرایـــــــــــــــا عــــــاطلین )8

  :األسئلة
  

 ِلَمَرَبط الشاعرتقدُّماألمةبشبابها العاملین؟ .17
 

بحبهم للعمل، وٕاقبالهم على العلم والمعرفة؛ ، امن شأنه ، ویرفعونأمتهمالشباب العاملون هم الذین یبنون 
  .ا بین أمم األرضلیتمكنوا من تحقیق النهوض والتقدم واالزدهار له

  

 عند الشاعر؟ وَمْن هم َشرُّ الشباب عنده؟الشبابهمخیرُ َمنْ  .18
  

  .خیر الشباب عند الشاعر هم الذین جعلوا غایتهم وهمهم خدمة أوطانهم

  . وشر الشباب عنده الشباب الخامل الضائع الجاهل العاطل عن العمل

 ثالًثا: الّنّص الّشعرّي الخارجي: من قصیدة ( نھضة الشباب ) للّشاعر عبدهللا الزاید
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 (8 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 كیف تناول الشاعر هذه الفكرة؟. لألسرةدورأساسیفي نجاح الشباب .19
  

هو ما وضعهم على الطریق الصحیح، ودفعهم إلى طلب جعل الشاعر تربیة األمهات المتعلمات ألبنائهن 
  .العلى والمجد ألوطانهم

  

 ؟ وما وجه الشَّبه بینهما؟الثانيفي البیت  الِعْلمِبَم شبَّه الّشاعر  .20
  

 . بالنور شبه الشاعر العلم

  .ووجه الشبه بینهما قدرتهما على إضاءة الطریق لسالكه

 

 .الّرابعقیمتینوطنیَّتین نبیلتینالبیتاستخلص من  .21
  

  .من أجل إسعاد وطنه أن یعمل اإلنسان ما استطاع: لوطنیة النبیلة األولىالقیمة ا

  .الحرص على الوحدة الوطنیة بین أبناء الوطن: القیمة الوطنیة النبیلة الثانیة

  

 .اسبینالجملتین اآلتیتین باسم مكان أو باسم زمان منأْكِمل .22
  
  . الناهض الشباب هیجتمع فیهام�ا  ملتقىُتَعدُّ األندیة الریاضّیة  - 
  .لیرتاح آخَرها حیاته مبدأمن  یكدح فیالعمل على الشاب أن - 
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 (9 (صفحة    
)اإلعدادّیة العاّمة: (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في اإلجابة النموذجّیةالحظ أنَّ   

 .وضعهمافیجملة مفیدة من إنشائك. الفعلین اآلتیینمن اسمیآلةمختلفین فیالوزناشتق .23
  
  

  
  

 :تحته خط في النص ماأعرب .24

  

  إعرابها  الكلمة
  .وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم مثله مرفوع لشباب نعتأو  صفة  عاملون
  .اتحاد مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره عليمعطوف  وئام
  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ظرف مكان  بین

من ضمیر واو الجماعة العائد على الشباب منصوبة وعالمة نصبه الیاء ألنه  حال  جاهلین
  .جمع مذكر سالم

  .لو اكتفى الطالب بكتابة ما تحته خط في الجدول ینال الدرجة الكاملة

 

  

  )أسئلة االمتحان انتهت( 

  

  

  

  اسم اآللة في جملة مفیدة من إنشائك  اسم اآللة  الفعل
  .یمسك السائق بمقود سیارته جیدا  ِمقود  قاد
  .لحرارة الجو مقیاس خاص ُتَحدَّد به  مقیاس  قاس
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