
 

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(ّّاإلعداديةّالعامّ غةّالعربيةّّّّّّّّّّّّالمسار:ّ)ّاللّ     

 
 

صفحات3ّفيّّالحظّأنّنموذجّاإلجابة  

البحرينّمملكة  

عليموالتّ ّربيةالتّ ّوزارة  

 إدارةّاالمتحاناتّ/ّقسمّاالمتحاناتّالمركزيّ ة
 

ــ  ـــــــة العامـ  ــــــة    امتحان نهاية الفصل الدراسّي الثَّـــــانـــــي للش  ــــــــهادة اإلعدادي
 العام الدراسيّ   2019/2018 م

 

 ساعتان ّ:الزمن                                الورقة األولى(ة )غة العربي  الل   :ةالمادّ     
========================================================================  

 
 
 

ذي اْس  َفْهِمَك  ِة في ضوِء ــــيأتي من األسئل اأجْب عم   ص  ال   ضحًة.ووا تاّمةً إجابًة  إليه َت عْ َم تَ الن 
 

  إليه. الذي استمعَت  ا للّنّصِ ا مناسبً عنوانً  ضْع  .1

ًً/ورً ًرالعصًُالحدائُقًعبً             /ًًالحدائُقًبينًاألمس  اًوحديًالحدائُقًواليوم  اقديم  ًث 
بُلًكّلً ()ُيق  ًعنوانًمناسٍبًملضمونًالنّص 

 

======================================================================= 

 .ِن يْ رَ هَ ظْ ا َم هَ نَ مِ  ْر ك  اذْ  ،ة  يرَ ثِ َك  َر اِه ظَ ي َم ـــفِ  ِق ائِ َد الَح  ْنَشاِء ي إــفِ  ِة نَ اعِ رَ الَف  ة  اعَ رَ بَ  ْت ل  َج تَ  .2

ً ًًاهرً مظً ًمن  ق:ًنة ًراعً الف ًًبراعة  ًفيًةلً طيستً ـُمًالًياهً ـمً اضًالوً ـــــــأح ًًبناءًًُفيًإنشاءًالحدائ 
ًً ًًُسًرً ــــــــــغً /الحدائق  ًُمًًوٍفًُفًيًصًُـــــــــفًجارً األش  ًًهورً زً منًالًةًٍرً ادنً ًواٍعًــــــــــأنً ًجلُبً/ٍةًتقيمً س 

ًرً يً ج ًوُشً الّزً ًات 
ًينً  ًمً ًة  بًًُن 

ًلً  ًًً(الحدائقكذلكًفكرةًحمايةً)تقبلًً/بعيدةًًٍاٍنًد 
/ًدرجةًواحدٌةًلكّلًمظهٍر( ىًبمظهرين 

ً)ُيكتف 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً====================================================ً

 

ِريَقة  اّلِتي اْعَتَمَدَها  .3  ؟ْحَراِء  الص  ِمْن ِرَماِل  َداِئِق الَح  ِلـِحَماَيِة  ة  الَفَراِعنَ َما الط 

          ً ُةًالحدائق  ًالفراعن  اط  ح 
 
ًبً أ ًارً وً األس  ة 

ق  اه 
ًًًالشَّ ة  ي  ال  ار ًالع 

ج  ايتً ًواألش  ًلحم  ال  .ًـــهاًمنًرم  ًالّصحراء 
) ة  ار ًالعالي 

وار ًالّشاهقةً/ًأًوباألشج 
ىًباألس  تف  ً)ُيك 

=================================================== 

 ـــــــــنَ بَ  َم ـــــــلِ  .4
َ
  ل  ْه ى أ

َ
 ؟ِق ائِ َد الَح  ىَل عَ  ةَ ل  ِط ـم  ال َذ افِ وَ الن  وَ  اِت فَ ر  الش   ِس ل  َد نْ األ

ًـــــــــنً بً              
 
ًًُلًه ًىًأ

 
ًنً األ ًلًُد  ًًس  ًفً رًُالش  ًافً وً النًَّوً ًات  ًـمًُالًذ  ط 

ًائً د ًح ًىًالل ًعً ًةً لًَّ ًًق  مً تً لالس 
ًتً  لابً ًاع 

ًنً ــمً  يمً الج ًًرً اظ 
ًلً  ًة 

ى( ً)ُتقبُلًكّلًعبارٍةًتفيُدًهذاًاملعن 

ً ًأّول   15 اعًُم ًتً :ًالس 

1 

2 

2 
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 منوذج اإلجابة



 ( 2 ) ّصفحةّّّّّّّّة(ّّاإلعداديةّالعامّ غةّالعربيةّّّّّّّّّّّّالمسار:ّ)ّاللّ     

 
 

صفحات3ّفيّّالحظّأنّنموذجّاإلجابة  
 

  اْسِتَناًدا ِة ئَ اِط الَخ  ومِة عل  الـَم  امَ ( أَم ) مةَ اَل ، وعَ ِة يَح ِح الص   ِة وَم عل  الـمَ  ( أمامَ عالمة ) ضع .5

 . ّصِ
     إَلى َما َوَرَد ِفي الن 

ِة ِة ام  العَ  ِق ائِ َد الَح بِ  ة  نَ اعِ رَ الَف  اْعَتَنى                          . والَخاص 
وَن بالَحَداِئِق.                            ْسِلم   َلْم َيْهَتم  الـم 

 ـــــــنَ بَ                           
َ
  ل  ْه ى أ

َ
 .ِق ائِ َد ي الَح ات فِ وَر اف  الن   ِس ل  َد نْ األ

ِة وَ  ِبَفْضِل َجَماِل َحَداِئقَها ةً يرَ بِ َك  ةً رَ هْ ش   ةَ اطَ نَ رْ غَ  ة  ينَ ِد َم  ْت زَ اَح                             .ِة ص  االَخ العام 
ً)يًُ (ًُدًنً س  ًاإلجابة  ًنصُفًدرجٍةًلكّلًفرٍعًمنًفروع 

 
 

==================================================================== 
 
 

ْوَلْت َم ِلـــــــــــَم   .6
َ
   ؟ْمَلَكة  الَبْحِرْيِن الَحَداِئَق ِعَناَيًة كبيَرةً أ

ُةً                  ك  ل  م  ًم  ت  ل  و 
 
ةً أ ًكبير  ة  اي  ن  ًع  ق  ائ 

د  ًالح  ن 
ي  ر 
ح  ًاًفيرً وً تً لً  الب 

 
ًاك ًمً أل ًــمًُالًن  لًة ًمً ئً ال 

ًهً زً ـــنً لتًَّ
ًيهفً رً والتًَّ

ى( ً)ًُتقبُلًكّلًعبارٍةًتفيُدًهذاًاملعن 

==================================================================== 

. اذْ ــــــَراءات  عِ ــــــــإْج  ِخــــــــاَلِل ِمــــــــْن  ِق ــــــــــــئِ اريِن بالَحَد ـــــــــــلَكِة البْح ــــــمْم  ِعَناَية   ْت ل  َج تَ   .7 ة   ا هَ نْ مِ  ــــــــْر ك  د 

   .ْيِن إْجَراءَ 

 ملعرض  ا تنظيم   لعاّمة/ا دائق  ن احلم الكثي   : إنشاء  ابحلدائق   يف العناية   رين  البح   مملكة   ات  إجراء   من  
  .اخلاّصة   احلدائق   املواطنني على إنشاء   تشجيع   /الّدويّل للحدائق  

 (اء  إجر   لكلّ   واحدة   رجة  د /ّية  ملائا واحلديقة   النباتّية   اء احلديقة  إنش   إذا ذكر   الب  الط   إجابة   )تقبل   
 

                                                                              ===================================================================== 

ِة  .8 َة أْفَضَل ِمَن الَحَداِئِق العام  ه  ْل ت  فهَ   .َيْعَتِبر  َبْعض  الّناِس الَحَداِئَق الَخاص    ؟م ِفـــي َذِلَك َواِفق 

َيَك َعلِّ 
ْ
  .ْل َرأ

ًحّريةًإبداءًالّرأي.للّطالبً                    

ًعليلًغيًراملقنع/ًللتًًّع/ًنصُفًدرجٍةًلًاملقنً عليدرجةًونصفًللتً ً/نصفًدرجٍةًللفرعًاألّوًلًًًًًًًًًً

ًًالُبًالطًًّمنُحًلًيًًًًًًًًًًًُ ًًدرجٍةًًأيَّ  .)أيًالّتعليل(ًإذاًلمًيعّلل ًًيالّثانً ًفيًالفرع 
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2 

2 
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ْب ِبَح  ْكت  ح ًَسِب اْخِتَياِرَك في ا 

 
ًــــــــــــــأ وَعْيِن اآلِتَيْيِن:ــَمو ال د      ض 

ًل:وعًاألوًَّضًُوً ـم ًال
ِل االْجِتَم      َواص  َك أن  َمَواِقَع الت  ل  َخَطًرا َعَلىاِعّي َيْعَتِبر  َصِديق  َمّثِ

ن  ِع ْجَتَم ـم  ال ت 
َ
ْسَتعْ ؛ أِل  َنْشرِ لِ َمل  َها ت 

اِئَعاِت، ْمَعِة َبْعِض الن   الش  َدّمِ و َمْضَيَعٌة للَوْقِت،  هيَ ، و اِس واإلْضَراِر ِبس  ْخ  َرةٌ م 
َ
ه  لَ فبّيْنَت اِضَلِة. اَلِق الَف لأل

فيَدًة ِإَذاأن  َه  وَن م  ْن َتك 
ْ
ْمِكن  أ اس   أْحَسَن  ِذِه الـَمَواِقَع ي  وَه ا، وَو اْسِتْعَماَلهَ  الن  ف  َمَعاِرِف الـ َنْشرِ  ا ِفـــيظ 

وِم، وإَشاَعِة  ل  ِح  والع  َسام  ِن  ِقَيِم الت  َعاو  ْم  والت   .بْيَنه 
ً ِل انق             ًالُحًما، مبرًزا بينك   اَر الذي دَ ًارً وً ـــــــالح   ك.رِ ظَ نَ  هِة وْج بِ  ه ًاعً نً إلقً ا هَ ــــــدتَ َم تَ التي اعْ  ج ًج 

ًي:ــــانً وعًالثًَّضًُوً ـم ًال
واَصَلِة َتْعِليِمِه الَجامِ     ِة ِلـم  ي  وّبِ

ور 
 
ْلَداِن األ وَك إلى ِإْحَدى الب  ، َوَبْعَد ــي اْخِتَصاِص الّطِ ـّيِ ِفــِعـــــــَساَفَر أخ  ّبِ

ْسَرِتِه، واْشَتد  ِبِه 
 
ْفَراِد أ

َ
َحس  ِبالَحِنيِن ِإَلــــى أ

َ
ْوق  اْنِقَضاِء َشْهر  أ َر فِ ـــى ِرفَ  ِإلَ الش  ــي االْنِقَطاِع َعِن اِقِه، َوَفك 

ْهَت ِإَلْيِه ِرَساَلةً  ِة ِإَلـــى الَوَطِن. َفَوج  ــَهاِئي  َراَسِة َوالَعْوَدِة الّنِ َح ْوَته  فِ  َدعَ الّدِ واَجَهِة يَها ِإَلى الت  ــــــي بالَعِزيَمِة، وم  ّلِ
َياِت ِفــــي َس  حّدِ ّلِ الت 

ْن ي  ك 
َ
ْسَرِة ِفــــــي أ

 
َمِل األ

َ
ْلِمِه َوأ وًرا. َطِبيبً ْصِبَح ِبيِل َتْحِقيِق ح   ا َمْشه 

ِخيَك  ه  َمــــــــــا َكَتْبتَ  انُقل ً   
َ
َراِعًيا َعَناِصَر إَلى أ ً، م  ة 

ال   .الّر س 

 

 
 )انتهى منوذج اإلجابة(

 يففاظ أللتسلسل األفكار وارتباطها مبضمون املوضوع ودقّة ا
 التعبري عن الفكرة

  
15 

 ناميف تسالمة البناء املنهجّي )مقّدمة وظيفّية، عرض يكش
 وضوع(امل وهراألفكار ويتضّمن شواهد وظيفّية، خامتة مرتبطة جب

  الّرسالة(: العناية بعناصر يف املوضوع الثّاين)
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 7   إمالئيّا سالمة الّلغة حنوا وصرفا ورمسا

 3   وضوح اخلّط ونظافة موضوع التعبري وإحكام تنظيمه
 35  املجموع

يـــــــــــــــُرً ب 
ع  ا:ًالت   35 ثاني 


