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 َمْملكُة اْلبحرين. 

  والتدريب هيئة جودة التعليم
ف     .التاسع االمتحاناُت الوطنيُة للصَّ

 االستماع. امتحانُ 
ن هذا االمتحاُن من ثالثة  أجزاٍء.   يتكوَّ

 سُيتاُح لَك الَوْقُت للنَّظر  إلى األسئلة ، ثمَّ تدقيق  اإلجابات  فيما بعد.
 ا ْفَتْح ورقَة األسئلة  اآلن. ُاْكـُتْب إجابات َك على ورقة  األسئلة .

 االمتحاُن على وشك  البداية.
(Pause 5 seconds) 

 
 ُجزُء األولالْ 
.ركيزبت . استمعْ األولعلى استعداٍد لَبدء  اْلُجزء   حنُ نَ   

(Pause 5 seconds) 

ُع إلى    حواٍر بيَن "صفاء" و"عبد هللا" حوَل المنتديات  اإللكتروني ة .َسَتستم 

 
، ُثمَّ اْسَتم عْ ا ْقرأ  اأَلسْ  َتْين  للتَّْسجيل   ئ لَة َأوَّالا َمرَّة  اأُلوَلى . َسَتلي االستماع ل لْ َمرَّ

يَرٌة َتْسَمُح ب إ عاَدة  ق راَءة  األْسئ َلة . في َأْثناء  االستماع للتَّْسجيل  ل ْلَمرَّة   َوْقَفٌة َقص 
ْنَد اْنت هاء   ْن َوَرَقة  اأَلْسئ َلة . ع  جاَبة  في اْلَمكان  اْلُمتاح  م  دَة اإل  الثانية اْكُتْب ُمَسوَّ

 ت َك الن  هائ يََّة بعناية في َوَرَقة  اأَلْسئ َلة .التَّْسجيل  ُاْكـُتب إ جابا
 (Pause 5 seconds) 

 

 ة  األولى.راءة  األسئلة  للمرَّ ق  دقيقٌة ل   اآلن يكَ دَ لَ 
 

(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 ة األولى.التَّسجيَل للمرَّ  ع  م  استَ  اآلنَ وَ 
(Pause 5 seconds) 
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ْيالا ف ي أَْعَجُب م   :صفاء   ي َوْقتاا َطو  .ْنَك كثيراا َوَأْنَت ُتْمض   الُجُلْوس  إلى الَحاُسوب 
ُم وقتي َبيَن ق َراَءة  الُكُتب  َومُ  َعْبد  هللا: طاَلَعة  الجرائد  َليَس َكَما َتُظن  يَن، َفَأَنا ُأَقس  

يو  ،المحل  يَّة   ْكُتُرون يَّة ، َفه َي بْعَض الَوْقت  ف ي ُدُخول  الُمْنَتَدَيات  اإلل   أْقض 
ين   َلَقْد َحبََّبَها إ َليَّ َصديُق أخي، َفُهَو َعلى  .ي كثيراا، َوَتَناُل اْهت َماميَتْسَتْهو 

َبَكة  َوَخَفاياها. ٌع في َمْعر َفة  َخَبايا الشَّ ن  ه  ُمْبد  َغر  س   ص 
: ْن اإلْبَحار   ؟أتعلُم يا عبَدهللا صفاء  َعبَر اإلنترنت في أي   ال أرى فائَدةا ُتْرَجى م 

 َمَجاٍل.
يَن أنَّ َعَدَد ُمَتَصف  ح يهْل َتع ؟لماذا هذا الَمْوق ُف القْطع ي   َعْبد  هللا: َشَبكة   لم 

نجليزيََّة أكثُر ال اإلْنترنت في ازدياٍد ُمطَّر ٍد، َوأنَّ  لغات  ُحُضوراا في اللغَة اإل 
ين  أنَّ اللغَة ا بكة ، ف ي ح  َما َيْعن ي أنَّ الَعاَلَم  ؟َة أْدَناها است عماالا لَعَربيَّ الشَّ

.  الَعَرب يَّ يحتاُج إلى تغيير  هذا الواق ع 
: ؟بربك: ُقْل ل ي  صفاء   َما الَّذ ي َجَنْيَتُه م ْن ت ْلَك الُمْنَتَدَيات 

ي إلى الُمْنَتَدَيات  اأَلَدب يَّة  الت ي تَ  َعْبد  هللا: َداد  ْعر  َجَنيُت الَكثيَر، فاْنش   ْهَتم  ب الش  
، َفَنَمْت  ْعر  ُف ُقْدَرتي على ك تاَبة  الش   َها، َجَعَلن ي أكتش  ة  ب َأْنَواع  َوالق صَّ

بتي، َوَنَجْحُت في كتاَبة  َقَصائَد في َمواضيَع ُمْخَتل َفٍة.  َمْوه 
: يَلٍة ل لثََّقاَفة  وَ  صفاء  التَّْعل يم ، وب َفْضل ه  َتَخرََّج ُكل  َأَنا أَْعَتق ُد َأنَّ الك َتاَب يبقى َخْيَر َوس 

َن الُعَلَماء  َوالُمَفك  ر يَن، َواألْوَلى أالَّ َنْتُرَك األصَل ل َنْلَجَأ  َهؤالء  الُعَظَماء  م 
.  إلى الَفْرع 

يٌح، َلك نَّ َذل َك ال َيْعن ي َأنَُّه أَهم  م ْن بَ  َعْبد  هللا: ْعض  َما َتُقول يَنُه في الك َتاب  َصح 
يمتل ُك م َن األسباب  َما َيْجَعُلُه  –مثالا  –الَوَسائ ل  اأُلْخَرى، فاإلنترنت 

ْعر  من حيث ُسرعُة الوصول  إلى  يَن بالش   أْفَضَل م ن الك َتاب  للُمْهَتم  
ْعر ي   َوالقصيَدة ، قَُّة البحث  َعن  البْيت  الش   ، َود  َعَراء   أسماء  الش 

َدة .َواستعراُض القصائد      َواألْبَيات  َذات  القاف َية  الواح 
: َن اأَلْضَرار  َأْكَثُر م مَّا  حسناا صفاء  حسناا، َوَلك نَّ ُدُخوَل الَمَواق ع  َوالُمْنَتَدَيات  فيه  م 
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ندي أنَّ م ْصَداق يََّة المعر َفة  فيها ال  ، َواألهم  م ْن ذلك ع  َن الَفَوائ د  َلُه م 
.ُتَساوي م ْصَداق يَّ   َة المعارف  الَمْعُروَضة  في الكتب 

َن الكأس  َفَقط، َفل ُكل   َأْمٍر إيجابيَّاُتُه  َعْبد  هللا:  لماذا َتْنُظر ْيَن إلى الن  ْصف  الفار غ  م 
، َفَقْد ُصن َعْت ل َفَوائ َد ال َيْستْغن ي عنها أحٌد،  ك  ْيَن َمَثالا ْي الس   َوَسْلب يَّاُتُه: ُخذ 

.لكنَّها تَ  يَء استْعَماُلَها، َوَهَذْا َأْمٌر َطبيعيٌّ ا َفتَّاكاا إذا ُأس  الحا  ْنَقل ُب س 
: َداُل الطَّويلُ  صفاء  ُجن ي َكث يراا الج  ي  ُيْزع  َقْد َيُؤوُل إ َلى  َيْفَتُح الَباَب ل ن َقاشٍ الَّذ 

. ي  َئة ، وَتَناُول  األفكار  الُمنحر فة   َتَباُدل  األَْلَفاظ  السَّ
ْكل  الَّذ ي  د  هللا:َعبْ  يم ، َلْيَسْت ُكل  الَمَواق ع  َوالُمْنَتَدَيات  ب الشَّ ها َقْد ُعْدَنا إلى التَّْعم 

يٍَّة، َوَمْعُلوَماٍت َهائ َلٍة ال َيْسَتْغن ي  ْلم  َقاَشاٍت ع  َتْنُظر يَن إ َليه ، َفَبْعُضَها َثر يٌّ ب ن 
ٌث، َوهي  َقابة ،  - ذلك َفْضالا َعْن ُكل    -َعْنَها َباح  َمْحُكوَمٌة ب اإلشراف  َوالرَّ

ي  ئ   ف لُكل   َموق ٍع ُمشر ُفوَن َيرُصُدوَن َحَرَكَة الك تاَبة  فيه، َوَيَتَولَّوَن َحْجَب السَّ
.  م مَّا ُيْرَسُل، َوَنْشَر الَناف ع  الُمف يد 

: َرا -يا عبَدهللا  -َلك نَّ الَواق َع  صفاء  َد َجمٍَّة ال َيْشَهُد َعَلى اْنح  يَرٍة، َوَمَفاس  َفاٍت َخط 
 ُيْمك ُن َتَجاُهُلَها.

صحيٌح ما ذهْبت  إليه  هذه  المرََّة يا صفاُء، َولك ْن َليَست  الُمْشك َلُة ف ي  َعْبد  هللا:
َقاَبة  الذَّات يَّة . َياب  الق َيم  َوالرَّ يَلة ، إ نََّما ف ي غ   الَوس 

 
 (Beep, pause 5 seconds)** 

 ةا ثانية.قراءة  األسئلة  مرَّ دقيقٌة ل  اآلن  يكَ دَ لَ 
(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 إلى التَّسجيل  مرَّةا أخرى. عْ م  استَ  اآلنَ وَ 
[Repeat from * to **] 

 إجابات ك. كتابة  دقائَق ل   يْ مان  ثَ  اآلنَ  يكَ دَ لَ 
(Pause 7 minutes 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 
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 اْلُجزُء الثاني
 

.ركيزَنحُن على استعداٍد لَبدء  اْلُجزء  الثاني. استمْع بت  
(Pause 5 seconds) 

 

ُع إلى حوار بين األب  واْبنته  َمْرَيم  .َسَتستم 
 

، ُثمَّ اْسَتم عْ  َتْين  للتَّْسجيل   ا ْقرأ  اأَلْسئ لَة َأوَّالا وَلى . َسَتلي االستماع ل ْلَمرَّة  األُ َمرَّ
يَرٌة َتْسَمُح ب إ عاَدة  ق راَءة  األْسئ َلة . في َأْثناء  االستماع للتَّْسجيل  ل ْلَمرَّة   َوْقَفٌة َقص 
ْنَد اْنت هاء   ْن َوَرَقة  اأَلْسئ َلة . ع  جاَبة  في اْلَمكان  اْلُمتاح  م  دَة اإل  الثانية اْكُتْب ُمَسوَّ

 ائ يََّة بعناية في َوَرَقة  اأَلْسئ َلة .التَّْسجيل  ُاْكـُتب إ جابات َك الن  ه
 (Pause 5 seconds) 

 

 َلَديَك دقيقٌة ل ق راءة  األسئلة  للمرَّة  األولى.
 

(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 َواآلَن اسَتم ع  التَّسجيَل للمرَّة األولى.
(Pause 5 seconds) 

 
 

ـــ تُ قـــرأ ،أبـــي مريم: ـــاإعال ة  حيففـــي الصَّ ـــالَل  رٍ كبيـــ ي ٍ راعـــز   ضٍ عـــر  مَ  ة  عـــن إقامـــ نا خ 
 !ب  جَ عَ لْ يا لَ م ، فالقاد سبوع  األُ 

 ؟يا مريمَ  كَ في ذل بُ جَ وما العَ  األب:
 .ُض عار  لها مَ  مَ اقَ نا هذا حتى تُ ت  قْ في وَ  ةٌ يَّ أهم    ة  راعلز   ل  َتُعْد  لمْ  مريم:
َقديماا َمكاَنةا عظيمـةا إال أنَّنـا أْهَمْلَناهـا  ة  راعَ لز   إنَّ ل   ؟يا مريمُ  كَ بذل ك  رَ بَ أخْ  نْ ومَ  األب:

 َفَباَتْت َكما َتَرْيَن اآلَن.
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 ةٌ جزيـر  نَ البحـري نَّ نا أم ع  سـاعلـى مَ  ْت دَ دَّ رَ ما تَـ رااكثيفَ  -قديماا  –ها أنَت ُقْلَتَها  مريم:
ــثْ المُ  ر  مــن األشــجا عٍ أنــوا  ة  راَعــز  ب   ةٌ نيَّــغَ  ــالمُ ة  رَ م  ،َبــطْ والرَّ  ة  رَّ هــا الحــات  بيئَ ل   ة  بَ ناس   ة 

 ذلك. فَ الى خ  أرَ  لكنَّني
ُع ذلكَ و  ةا،عيفَض  ن  حريفي البَ  ةُ راعَ الز    د  عَ تُ  ن  الراه ت  في الوقَصحيٌح  األب:  لكْن َيْرج 

 .ةٍ ديدعَ  فٍ رو ظُ إلى 
ـَن  مريم: إذاا، ال قيمَة َلها َكما َذكرُت لَك آن فاا، َفَهـْل هنـاَك ُظـروٌف َتجعُلنـا ال َنـرى م 

 روعات  إال بعَض ما َنأُكُل؟!المزْ 
ر  خاطمَ  د  زايُ تَ ة ، و راعيَّ الز    ض  األر  ة  يَّ ود  حدُ مَ مثُل:  ف ْعالا، هناَك ُظروٌف قاسَيٌة؛ األب:

ــوَ تَ  نْ الا َعــْضــفَ ة ، يَّــوف  الجَ  ه  يــاالم   ف  زانْ اســت   ة  يــادوز  ة ، يَّــبات  النَّ  ت  اآلفــا ــ ع  س   ن  كاالس 
،نافي الب   راعة .  وُعزوف هْم َعن   ء  ـ م  غعلـى الـرَّ  نْ ولكالَعَمل  في الز    كَ ذلـُكـل    نْ م 

 .راعي   الز    ب  الجان ر  طويفي تَ  مملكةُ ال نَ واتَ تَ  مْ ل
 ولكْن كيَف َقاَمت  المملكُة بتطوير ه ؟ ُربَّما، مريم:
ـــ ر  الكثيـــ ء  شـــانْ فـــي إ   ْت مَ اهَ َســـ دْ لقـــ األب: فـــي  رٍ غييـــلـــى تَ إي ؤد   التـــي ُتـــ ع  يالمشـــار   نَ م 

 ق  دائالَحــ س  تأســيك ،لَ ضــفْ أَ  عٍ ْضــلــى وَ إ ه  بــ ل  واالنتقــا ي   الحــال ي   راعــالز    ع  ْضــلوَ ا
ـــ  ة  إلـــى إقامـــ ة  إلضـــافاب ،ةُ قبلـــالمُ  لُ يـــاواألجْ  نـــونَ واط  بهـــا المُ  مَ عَ نْ حتـــى َيـــ ة  العامَّ

ــ ة  ليَّــوَ الدَّ  ض  عــار  المَ  ــحَ مَ  ُض عــار  المَ  ه  هــذفَ  ،ق  للحــدائ ة  ويَّ نَ السَّ ُم قــد   تُ  ةٌ َلــتكام  مُ  ةٌ طَّ
 ة .راعوالز    ة  نَ تَ سْ البَ  ل  في مجا ه  إلي نَ عو طلَّ تَ ما يَ  لَّ ها كُ د  اوَّ رُ ل  

ـْيُ  َأَمـٍل َكـْي َتعـوَد  ،ا أبييَ  كَ أيفي رَ نعم نعم، ولكن  مريم:  ة  راعـللز   َهْل هنـاَك َبص 
 ها؟تُ أصال

راعـــــة   –َأقتـــــرُح  األب: ْبنـــــا فـــــي َتطـــــوير  الز   ـــــب   مَ مـــــات  االهْ  -إْن رغ  ـــــ ر  اغَ ص    نَ زارعيالُم
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ـــالمَ  ةَ عاَيـــر  و  ؛والحـــدائ ة  راعـــبالز    قُ لَّـــعَ تَ مـــا يَ فـــي ُكـــل    ة  الجديـــد ب  واه  َفُهـــْم َمـــْن  ق 
ـْن  راعة  َحَياَتها األولى؛ ل ما َيَتمَّيزوَن ب ه  م  يَّـةٍ َسُيعيُد للز   ٍٍ َوَحَيو  ال َأْنسـى و ، َنَشـا

ــ ةَ عايــالر    ــالز    ةيَّ ح   الص   ــا ت  ملكفــي مَ  ء  راْضــالخَ  ة  قعــعلــى الر   ظَ حــاف  ى نُ حتَّــ ةراعيَّ ن
 ة .اليَ الغَ 

ــنة   مريم: َولي   الــذي َســُيقاُم فــي السَّ ــدَّ راعــي   ال أبــي، أبــي، َسأشــار ُك فــي الَمعــر ض  الز  
 الُمقب َلة .

ا!!الدَّ  األب: ؟! وأنا أيضا  ولي 
 

(Beep, pause 5 seconds)** 

  ثانية.ةا قراءة  األسئلة  مرَّ دقيقٌة ل  اآلن  يكَ دَ لَ 
(Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 إلى التَّسجيل  مرَّةا أخرى. عْ م  استَ  اآلنَ وَ 
 [Repeat from * to **] 

 إجابات ك. كتابة  دقائَق ل   َثمان يْ  اآلنَ  يكَ دَ لَ 
(Pause 7 minutes 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 
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 اْلُجزء الثَّالث

ْع ب تَ نحُن على است عدا  .ْركيزٍد لَبدء  اْلُجزء  الثالث. اسَتم 

(Pause 5 seconds) 

غيرة  إ يَماَن.  ُع إلى ُمقابلٍة مع الخط اطة  الصَّ  َسَتستم 

 

ْنَد اْنت هاء  . مرًَّة واحدًة فقط تَّْسجيل  لل ُثمَّ اْسَتم عْ بتركيز  اأَلْسئ لةَ  َأوَّالا  ا ْقرأ ع 
 َوَرَقة  اأَلْسئ َلة .بعنايٍة في  الن  هائ يَّةَ التَّْسجيل  ُاْكـُتب إ جابات َك 

 

 .األسئلة   لقراءة  يقتان دقاآلن  لديكَ 
 (Pause 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

يل  مر ةا واحدةا فقط. ْع للت سج   واآلن اسَتم 
 

ث يَنا َقل ي المذيع: َدٌة"، َحد   َنا "َمَواه ُب َواع  الا َعْن ب َداَيات  أَْهالا ب ك  ف ي َبْرَناَمج 
. َبت ك  ف ي الَخط   الَعَرب ي    اْكت َشاف  َمْوه 

َيَة، إ ْذ ُكْنُت أهالا  إيمان: َبت ي الَفن   ُل َمن  اْكَتَشَف َمْوه  ي، َوال َدت ي هي َأوَّ  ب َك َسي  د 
َوار ع  َوالف َتات   ٍَ إ ْعالَنات  الشَّ ْن ُعْمر ي ُأَقل  ُد ُخُطو َسة  م  اد  في السَّ

ت  الت  َجاريَّة .  الَمَحالَّ
؟ المذيع: َبة  َلَدْيك  ه  الَمْوه   َوَكْيَف َتمَّ َصْقُل َهذ 
َبة ،  إيمان: ه  الَمْوه  َلَقْد َنبََّهْتن ي الُمَعل  َمُة ف ي الَمْدَرَسة  إ َلى َضُروَرة  ااْلْعت َناء  ب َهذ 

يَن؛ َن الَخطَّاط  ْقَعة   َفاْصَطَحَبْتن ي إ لى َمْجُموَعٍة م  ْبُت على َخط   الر   إ ْذ َتدرَّ
َصَة ف ي َمَجال  الَخط    ُر ل َي الُكُتَب الُمَتَخص   ، َكَما َكاَن َأب ي ُيْحض  َوالنَّسخ 
يَوان ي    ٌٍ ُأْخَرى َكالَخط   الد   ْنَها، َفاْسَتْهَوْتن ي ُخُطو ؛ َكْي َأْسَتف يَد م  الَعَرب ي  

.  َوالخط   اأَلْنَدُلسي  
َرة  ف ي  ع:المذي ه  الُمَتَطو   ب  اآلل ي   وَبَرام ج  َأ َلْم ُتَفك  ر ي ف ي اْست ْعَمال  ت َقن يَّات  الَحاس 

؟  إ ْنَتاج  َلْوَحات ك 
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ُل  إيمان: َعٍة ب اْست ْعَمال ه؛ ألَنُه َيْسَتْعم  َلْم ُأَفك  ْر ف ي َذل َك، َفَأَنا ال َأَزاُل َغْيَر ُمْقَتن 
َزةا  َلَها، َفُهَو َقَوال َب َجاه  ي   َأْن َيْسَتْعم  ْخ   الَعاد   -ب اْعت َقاد ي  – ُيَمك ُن ل لشَّ

ُد ُمْتَعةا ف ي اْست ْعَمال  اأْلَْقاَلم   ، َكَما أنَّن ي َأج  ْبَداع  ُل َمَلَكَة االْبت َكار  َواإل  ُيَعط  
. َغيَر أنَّ َذل َك لْم َيْمَنْعن   ْن إ َجاَدة  اْست ْعَمال ه ؛ الَخَشب يَّة ، َوَخْلط  األَْلَوان  ي م 

ْن ُمَتَطلََّبات  َعْصر َنا.  إ ْذ ُهَو م 
يَنة  الَّت ي  المذيع: َعٍة ف ي اْلَمد  ي َساَعَدك  َعَلى اْكت َساب  ُشْهَرٍة َواس  َوَما الَّذ 

يَنَها؟  َتْسُكن 
ْهَرَة، ُهَو ك َتا إيمان: ه  الش  َعاَية  ف ي إ نَّ َأْكَثَر َعَمٍل َأْكَسَبن ي َهذ  َبُة َلْوَحات  الد  

ْنُه َبْعَض  ْن َثمَّ َأْصَبْحُت ُأَمار ُسُه َكَعَمٍل َأْجن ي م  َياب يَّة ، َوم  ااْلْنت َخاَبات  الن  
َمام  َعل يٍ  ب ، َوَأْذُكُر ف ي َذل َك َقْوَل اإل  َم هللاُ اْلَمال  : وْجَههُ  ن  َأب ي َطال ٍب َكرَّ

"."َعَلْيُكْم ب ُحْسن  الخَ  ْزق  ْن َمَفات يح  الر    ط   َفإ نَُّه م 
َراَسة   المذيع: َراَسة ، َأاَل َيْشَغُلك  َهَذا الَعَمُل َعن  الد   َأَراك  اَل َتَزال يَن ف ي ُعْمر  الد  

َي َأْوَلى ب اْهت مَ  ْثل  َهَذا الُعْمر  الَّت ي ه    ؟ام ك  ف ي م 
ُم إ نَّن ي ُأَمار ُس َهَذا الَعَمَل ف   إيمان: ، َكَما ُأَنظ   ي، َوف ي َأيَّام  الُعْطل  ي َأْوَقات  َفَراغ 

َقٌة ف يَها، َكَما أنَّن ي َأْحَفُظ  َراَست ي، َفَأَنا ُمَتَفو   َوْقت ي ُدوَن َأْن ُيَؤث  َر َذل َك في د 
 ن ْصَف الُقْرآن  الَكر يم .

َياُتك  الُمْسَتْقبَ  المذيع: ، َوَما ُأْمن   ل يَُّة؟َبارَك هللُا فْيك 
يََّة ف ي  إيمان: َراَست ي الَجام ع  َم د  يَّة ، َوَأْن ُأْتم  َأَتَمنَّى الُمَشاَرَكَة ف ي اْلَمَعار ض  اْلَفن  

يَن ف ي الَعاَلم  ْن َأْشَهر  الَخطَّاط  ُْصب َح م  يَلة ؛ أل  َراَسة  الُفُنون  الَجم  د 
.  الَعَرب ي  

 (Beep, pause 5 seconds)** 

 .إجابات ك كتابة  ل   دقائقَ  ست   آلنَ ا يكَ دَ لَ 
(Pause 5 minutes 55 seconds) 
(Beep, pause 5 seconds) 

 ماع.االست   امتحان   نهايةُ  هذه  


