
 

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                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 ( 1 ) ّصفحةّّّّّّّّة(ّّةّالعامّ ةّّّّّّّّّّّّالمسار:ّ)ّاإلعداديّ غةّالعربيّ اللّ     

 
 

البحرينّمملكة  

والتعليمّالتربيةّوزارة  

 إدارةّاالمتحاناتّ/ّقسمّاالمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للعام الدراسي 0218/0217م
 الفصل الد  راسي الث  اني

 

 ساعتان ّ:الزمن                                الورقة األولى(العربية )اللغة  :المادة
========================================================================  

 
 
 

ذي استمعت إليه َفْهِمَك  ِة في ضوِء ــــا يأتي من األسئلأجْب عم   ص  ال   تاّمة وواضحًة.إجابة  الن 
  إليه. الذي استمعَت  ا للّنّصِ ا مناسبً عنوانً  ضْع  .1

عناية العرب بالكتب واملكتبات/ أهمّية الكتب واملكتبات عند العرب/ الكتب واملكتبات عند     
 العرب قديما وحديًثا 

 النّص(قبل أّي عنوان يوافق فكرة جزئّية في قبل كّل عنوان يوافق مضمون النّص/ ال ي  )ي  
 

 أموااًل طائلًة؟ ميَن ِج ترْ ــــــمال ـــــــح  نَ ْم ـــــــيَ  شيد  الرّ  ِلــــــــــــــــم كان هارون   .2

ـــــــح  ي   شيد  الرّ  كان هارون    .للقيام بالعمل  على أكمل وجه أموااًل طائلةً  مين  ج  ترْ ــــــمال ـــــــْمن 

 )تقبل كّل إجابٍة تقارب هذا املعنى(

 بها الــــــَم  التي قامَ  اِت ين من اإلجراءَ إجراءَ  اذكْر  .3
ْ
 .الحكمِة  في بيِت  مون  أ

 بناء  مستشفىك  /لتعليم  الفل   وضع  اآلالت  الضرورّية  بها املأمون  في بيت  الحكمة:  التي قام   اإلجراءات  
 .لمناظرات  ل إقامة  مجالس  / عن طريق املمارسة  والتطبيق   لتعليم  الطّب 

بل إجابة الطالب إذا اكتفى بذكر: تعليم الفلك أو تعليم الطّب أو كتفى بإجراءين، ال تق)ي  
 ، درجة لكّل إجراء(املناظرات

 

 



 ( 2 ) ّصفحةّّّّّّّّة(ّّةّالعامّ ةّّّّّّّّّّّّالمسار:ّ)ّاإلعداديّ غةّالعربيّ اللّ     

 
 

                                  .الخاطئِة  املعلومِة  ( أمامَ ) ، وعالمةَ الّصحيحِة  املعلومِة  ( أمامَ √عالمة ) ضع .4

ا بالت   الحكمِة  بيَت  شيد  الر   جعل هارون         .رجمِة مركًزا خاصًّ
  .اليونانّيِة  غِة من الل   والهندسِة  الفلسفة واملنطِق  كتَب  ترجم العرب                     
 ا الّرازي.أّلفهَ  في الفلِك  ضخمة   "الحاوي" موسوعة                     

 .سينا البِن  "القانون في الطّبِ " كتاَب  تدّرس   األوروبّية   مازالت الجامعات           
 نصف درجة لكّل فرٍع من فروع اإلجابة()

وَن إلى ن و ياألوروبّ  الطاّلب   اَن ــــــِلـــــــــــَم ك  .5  ؟رطبةَ ق   يذهب 

ها من مجّلداٍت ثمينٍة ما في مكتب لدراسة  الطاّلب األوروبّيون يذهبون إلى قرطبة  ان  ــــــك    م  لو  ، ت 
 تعلُّ

 العلوم  املتقّدمة  واآلداب املتطّورة واملتنّوعة( الّلغة  العربّية  
 )ألّنها كانت لغة 

 يمنح  الطالب  درجةً ما جاء بين قوسين غير  ضرورّي/ )تقبل كّل إجابة تقارب هذين املعنيين /      
 إذا اكتفى بذكر سبب واحد( واحدةً 
 البحريِن بالكتــــــــِب واملكتباِت في عّدة مظاهــــَر. اذكــــــــر منها مظَهرين.تجّلى اهتمام  ممــــــــلكِة   .6

من مظاهر اهتمام مملكة البحرين بالكتب واملكتبات: إنشاء مركز عيس ى الثقافي/ تجهيز املكتبة 
الوطنية بالكتب واملجاّلت العلمّية/ تجهيز املكتبة الوطنية بعدد كاٍف من الحواسيب/ تنظيم 

 املعرض الدولي للكتاب/ توفير الكتب في مراكز مصادر التعّلم في املدارس والجامعات.

 كتفى مبظهرين/ت قبل كّل إجابٍة تقارب املعاين املذكورة /درجة لكّل مظهٍر()ي  

  . فهْل األذواِق تهذيِب و  العقوِل لتنميِة  م  َمَكـــــان  ـــــــــــأهَة هــــي املكتبيعتبر  الكاتب  أن   .7

  .. عّلل رأيَك ه في ذلَك توافق  

للطالب حّرية إبداء الّرأي )يمنح  الطالب  درجتين إذا أحسن  الّتعليل، ويمنح درجة واحدة إذا 
 (أورد تعلياًل غير  مقنٍع، وال يمنح أّي درجة إذا لم يعّلل إجابته

 وع  ـــــــنأي  ــــف ؟ون الكتَب الورقّيةَ ر  ـــــــل  آخويفّضِ  ،اإللكترونّيةَ  تَب ـــــّراِء الكــــــل  بعض  القيفّضِ  .8

؟       .هيِن ـــــوجي اختياَرَك بذكِر سببيِن عّلل  تفّضل 

تفضيل أحد النوعين )يمنح الطالب ثالث درجات إذا ذكر سببين وجيهين للطالب حّرية  -
إذا أورد تعليال غير مختلفين، ويمنح درجتين إذا ذكر سببا وجيًها واحدا، ويمنح درجة واحدة 

      مقنٍع، وال يمنح أي درجة إذا اكتفى بالتفضيل أو لم يفاضل بين النوعين(



 ( 3 ) ّصفحةّّّّّّّّة(ّّةّالعامّ ةّّّّّّّّّّّّالمسار:ّ)ّاإلعداديّ غةّالعربيّ اللّ     

 
 

 
 

ْب ِبَح  ْكت  حِد الا 
َ
وَعْيِن اآلِتَيْيِن:ــَمو َسِب اْخِتَياِرَك في أ  ض 

 املوضوع األّول:
، للوقِت وسبب  للّشعوِر بالّضجِر والـَمَلِل  إهدار   العلمّيِة  واملجاّلِت  الكتِب  وك أّن مطالعةَ يعتبر  أخ      

. االجتماعيِّ  واصِل الت   مواقِع  ، ومتابعِة واملبارياِت  األفالِم  ه في مشاهدةِ فراغِ  أوقاِت  ي كل  يقض ِ لذلك 
ه إلى تَ وْ عَ ، ودَ ِق ذوااأل  وتهذيِب  وِل العق وتنميِة  اهِب وَ ـَم ال في صقِل  طالعِة ـم  ال ه بأهمّيِة إلى إقناعِ  فسعيَت 
 .أكمِل وجـــــــه   ىعَل  الفراِغ  أوقاِت  ِل استغال
 ك.نظرِ  بوجهِة  ه  إلقناع  التي اعتمدتها  ج  ج  الح  ما، مبرًزا بينك   الذي داَر  ار  و  ـــــــالح  انقل           

 املوضوع الّثاني:
  احتفال  بهيج  تكريًما للطاّلِب  كم إقامةَ قّررت إدارة  مدرستِ   

َ
 كم مهّمةَ صّفِ  إلى طاّلِب  ْت لَ كَ وْ املتفّوقين، وأ

 مراحِل  حوَل  تم األفكاَر م اجتماًعا وتبادلْ ، فعقدت  العربّيِة  غِة بإشراِف معّلِم اللّ  لهذا االحتفاِل  اإلعداِد 
باِت الّتنفيِذ. ونجحتم بفضِل تعاونِ  اإلعداِد  بدّقِة الّتنظيِم  احتفال  أبهَر الحاضريَن كم في إقامِة ومتطّلِ

قديِم.  وَبراعِة الت 

  إنجاِز املهّمة. في عاوِن التّ  ، مبرًزا أهمّيِة جتماِع اال  كم في أثناِء الذي دار بينَ  ر  الحواما حدَث، وانقل  ص  ق   

 
 

 نموذج اإلجابة ىانته

تسلسل األفكار وارتباطها مبضمون املوضوع ودقّة األلفاظ يف 
 التعبري عن الفكرة

  
15 

سالمة البناء املنهجّي )مقّدمة وظيفّية، عرض يكشف تنامي 
 األفكار ويتضّمن شواهد وظيفّية، خامتة مرتبطة جبوهر املوضوع( 

  
11 

 7   إمالئيّا سالمة الّلغة حنوا وصرفا ورمسا

 3   وضوح اخلّط ونظافة موضوع التعبري وإحكام تنظيمه
 35  املجموع


