
 

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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     * لتحميل جميع ملفات المدرس حسن أحمد الهدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ممولٞ اهبحسّٙ

 ٗشازٝ اهرتبٚٞ ٗاهتعوٍٚ
 اإلعدادٙٞ هوبِني اهطٔوٞ االبتدا٢ًٚٞدزضٞ 

 
 قؿٚدٝ ) أحّبم ٙا ٗطين ( هوؿف اهجاهح اإلعدادٜ

( 6 – 1حفظ  –) دزاضٞ كاًوٞ  اهفؿى اهدزاضٛ اهجاُٛ    
 

 ٓ٘ املا١ هلّ يف هلاتٛ ؾاُب               فٔى هٛ هوبحسّٙ بعُد إٙاُب؟ -1
 إٙاب : ع٘دٝ ٗزج٘ع . -ؾاب : ُبات ًّس            –هفٍ .        هلاتٛ : حلٌٞ ؾػريٝ ًتدهٚٞ يف ضكف ا -
ٕ جيد املا١ ًًسا - ّ ٗطِ ٖ ع ، ٗٙتطا١ي يف اهػطس اهجاُٛ إْ كاْ ٕ ٗٓ٘ بعٚد عِٕـعاُاتملٗذهم ، اهػاعس يف بعد

 ضٚع٘د إهٕٚ أَ ال.
ـ  - ٕ، ٗحتطـسٖ يف اهعـ٘دٝ   ) ٓ٘ املا١ هلّ يف هلاتٛ ؾاب (: ؾ٘ز اهػاعس املا١ باحلِضى هٚ٘ضح غدٝ ًعاُات

 ه٘طِٕ.
 ) فٔى هٛ هوبحسّٙ بع إٙاب ؟ (: أضو٘ب اضتفٔاَ اهػسض ًِٕ اهتحطس عوٟ فساق اه٘طّ ٗمتين اهسج٘ع إهٕٚ. -
 
 

ِْ ضساُب 2)  ٌَ عوٚٔا ًا اضتطاهت بِا اه٠ِ٘               ًٗا غٍسُا ًّ ذا اهصًا  ( ضال
٠ٍِ٘ : اهب –اضتطاهت: أخر ٙط٘ي ٗٙصداد.      -  غِسُا: خدعِا.   ضساب: ًا١ خٚاهٛ.      عد ٗاهفساق .اه
ـٌ ٗأدع٘ ه٘طين باهطالَ ٗاألًاْ، ًٌٗٔا زأٙ - يف بالد اهػسبٞ  ُتت ًّ ًوراـًٌٔا طاي اهبعد ٗاهصًّ فأُا خمو

 ال تلْ٘ إالَّ يف ٗطين احلبٚب اهبحسّٙ.كاهطساب؛ فاملورٝ احلكٚكٚٞ  خِداعٞفٔٛ ًورات 
 .٘ب دعا١ ٙدي عوٟ إخالؾٕ ه٘طِٕأضو :) ضالَ عوٚٔا ( -
  ..غبٕ اهصًاْ مبا حيٕ٘ٙ ًّ ًؿاعب ٗغدا٢د باهطساب اهرٜ ٙػّس ٗخيدع :) ًٗا غسُا ًّ ذا اهصًاْ ضساب ( -
 
 

ًِا ه٘ أضتطٚع فدٙتٕ               بسٗحٛ، ٗه٘ عِدٜ عوٕٚ عتاُب 3)   ( فٚا ً٘ط
 عتاب : هَ٘ . –فدٙتٕ: ضحٚت ألجوٕ.      -
ٟ اه - ٕ بأعٍصٙتٌِ ّ ًّ فدا١ ٗطِـ ٕ ٙتٌل ٘ أُ ُٕ، ٗٙعتربٓا زخٚؿٞ ه٘طِٕ،  ػاعس ه ٛ زٗحـ ٟ ًا ميوم ٗٓ ٗأغو

ٍْ بِٕٚ ٗبني ٗطِٕ عتاب  .ألُٕ حتٌى املعاُاٝ ٗاهبعد ٗاهفساق عِٕ ؛ٗٙبني اهػاعس أ
ًِا  -  : أضو٘ب ُدا١ اهػسض ًِٕ متين ق٘هٕ ه٘ ٙطتطٚع اهتضحٚٞ ٗاهفدا١ بِفطٕ ًّ أجى ٗطِٕ.() فٚا ً٘ط
 
 

 ( ذزعت بالد اهلل غسًقا ًٗػسًبا               فٌا طاب هٛ إال إهٚٔا ًآُب 4 )
 ًآُب : ع٘دٝ أٗ زجعٞ . -طاب: ِٓأ، هِر       –ذزعت : ًػٚت يف األزض ذزاًعا ذزاًعا ) طفت ( .         -
ٕ طاف  - ًِا ًجى اهبوداْ غسقٔا ٗغسبٔا ٗمل جيٙبني اهػاعس أُ إىل ٗأطٚب ٗأِٓأ فضى ٕ، ٗأحب ٗأـ٘طًِد ً٘ط

ُِٕ ٙفضِّى اهع٘دٝ إىل ٗطِٕ عوٟ مجٚع اهبوداْ.ُفطٕ ًِٕ  ، ٗإ
 ) فٌا طاب هٛ إال إهٚٔا ًآُب ( : تبني ق٘ٝ اهعالقٞ ٗاحلب ٗٓٚجاْ ًػاعس اهػاعس حن٘ ٗطِٕ . -
 
 

َُ اهفتٟ يف ؾدِّٖ ٗٙعاُب 5)  ُٙال  ( أحبم ُزغٍ احلادثات فإُٕ               
 ؾٍدٖ : إعساضٕ .  -ٙالَ: ٙعاتب.          –       . ) ًفسدٓا: حادثٞ (.   هػدا٢داحلادثات : ا -
ٍَ ًّ  ّىٕ ٙظفإُ ٍقًعاُاٝ ًٗؿاعب ٗآالَ ٗحطسٝ فسا هوػاعس ًُّزغٍ ًا حؿى  - ُٙحّبٕ، ٗمل ٙلسٕٓ يف ٙ٘

ُٙالَ عوٟ ذهم ًّ اآلخسّٙ.فاإلُطاْ إذا أعسض عّ ٗطِٕ ٗمل ٙكٍدَ هٕ احلب ٗاهتضحٚٞ   األٙاَ،  ُٙعاب ٗ
 

 

 



 
 
 

ٍّ قوبٕ               فٚا هٚت ح٘هٛ ًّ ثسان تساُب 6)   ( طسُٙح فساٍؽ أثكى اهل
ْ اهػدٙد .     -طسٙح فساؽٍ : ًسٙض .   - ٍّ : احلص ٜ ) اهسطب ( .         اهجس٠ : اهرتا -اهل  اهرتاب : اهسًى اهِاعٍ. -ب اهِد
ًًـا    جعوت اهػاعس ًتعًبا طسٙح اهفساؽ، يف بالد اهػسبٞ  اه٘طّاهركسٙات ٗاهػ٘ق إىل - ٗقد أؾـبح ًٌٔ٘

ٗخيفُِّف  ٙتٌِٟ أْ ٙلْ٘ عِدٖ تساب ًّ ٗطِٕ؛ هٚػٌٕ ٗٙأُظ بربٗدتٕ ٗٙطعد ٘هفساقٕ عِٕ، ٗهرهم فٔ
 .عِٕ آالًٕ ًٌٕٗٓ٘

ٍٍ بػ١ٛ ًادٜ ثكٚى عوٟ قوب اهػاعس، ٗال  - ٙطتطٚع حتٌوـٕ ٗمحوٕ، ) أثكى اهلٍ قوبٕ ( : غبـٕ اهػاعس اهل
 ٗذهم هٚ٘ضح غ٣ًٚا ًّ ًعاُاتٕ يف غسبتٕ .

   ) باهٚت ( : أضو٘ب متين . -
 
 

 ( إذا الح ًّ حن٘ احملسِق بازٌق                حِِت ٗأضِاُٛ ج٠ً٘ ٗعراُب 7 )
 :احلصْ اهػدٙد .ج٠ً٘   -أضِاُٛ : أتعبين .  - . ) اهركسٙات (.: ُ٘ز ٙظٔس ثٍ خيتفٛبازٌق -.  الح : ظٔس ٗباْ -
ّّ اهرٜ عاؽ فٕٚ فٚؤثس ذهم يف ُفطٚتٕ، ٗٙػتاق   -احملسق  - ٙتركس اهػاعس ٗطِٕ - إىل ٗطِٕ، فٚبدٗ  ٗحي

ًِا، ٗكى ذهم ميجى هٕ ًعاُاٝ ٗعراًبا  .اهػاعس ًّ ذهم ًتعًبا ٗحصٙ
 
 

ًٝ               ًد٠ اهدٓس ًا عٍِٔ ٠٘ٓ ًِٗاُب 8 ) ٍٛ أعص ًًا عو ( ٗذكسُٛ ق٘  

 ب: بدٙى .ًِا -
ّ حن٘ ) احملسق (  اهبازق - ٜ جا١ ً ٍى ٗزفاق ٗأحبٞ، فركسآٍ ًّ أٓ ٕبأُاع أعصا١ عوٟ قوب اهػاعس ٙركساهر

 ًد٠ اهدٓس، ٗٓؤال١ األعصٝ هٚظ هلٍ بدٙى . ٕٗحبٍٔ ًػسٗع يف قوبباقٚٞ، 
 

 

ٌَ ح٘هلا ٗؾحاُب 9 ) ( ِٓاهم أزباع اهطف٘هٞ ٗاهؿبا               ٗأٌٓى كسا  

اهؿبا: ًسحوٞ بني اهطف٘هٞ ٗاهػباب. -   از ٗاألًاكّ) ًفسدٓا:زبع (.         ع: اهدٙأزبا -  

فِٔاهم قضٟ اهػاعس طف٘هتـٕ ٗؾباٖ ٗأحوٟ أٙاَ عٌسٖ،  ِٗٓان أًٙضا أٓوـٕ مجٚوٞ  ذكسٙاتهوٌحسق  -
ّّ هلٍ كى حبٍّ ٗتكدٙس، فلٚف هٕ أْ ِٙطٟ ٗطِٕ ٗكى ذهم فٕٚ. ٗأقازبـٕ ٗأؾحابٕ ََٙل  اهرّٙ 

ٌَ ح٘هلا ٗؾحاُب ( : ٗؾف اهػاعس أٓوٕ ًٗأؾحابٕ باهلساَ  - ِّّ ًد٠ اعتصاشٖ بٍٔ.) ٗأٌٓى كسا  هٚب
 

 

( فٚا ًّ ٙسٗٙين بعرب عُٚ٘ٔا               فكد ظ٣ٌت ُفطٛ ٗعٍص غساُب 11)     

ِّٗٙين: ٙطكٚين.                  -  ٘ؾ٘ي إهٕٚ.عِص غساب: ؾعب ٗتعِرز اه –ظ٣ٌت: عطػت.             -ٙس
ٍْ ِٓان ًّ ٙطتطٚع أْ ٙصٙى جفاف حوكٕ، ٗٙسٜٗ عطػٕ مبـا١   يف ُٔاٙٞ قؿٚدتٕ ٙتٌِٟ اهػاعس - ه٘ أ

 ْ ٙتحٌى عطؼ اه٘طّ ٗفساقٕ ٗاهبعد عِٕ.أفاإلُطاْ ال ٙطتطٚع ٗذهم بسدِّٖ إىل ٗطِٕ، ٗطِٕ اهعرب، 
 وػسب ًّ عرب ًا٢ٕ .) فٚا ًّ ٙسٗٙين ( : أضو٘ب ُدا١ اهػسض ًِٕ متين اهسج٘ع إىل اه٘طّ ه -

 
 اهفلسٝ اهس٢ٚطٞ:

 ًعاُاٝ اهػاعس يف بالد اهػسبٞ، ٗحِِٕٚ ٗغ٘قٕ إىل ٗطِٕ.     
 

 
 

  / حطّ أمحد اهلدٜإعداد 
 ًعوٍ أٗي هػٞ عسبٚٞ


