
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 صفحات 3في  نموذج اإلجابةالحظ أّن       )1(ّصفحة                          اإلعدادّي   األّولالّصّف : المسار  اللّغة العربیّة    

  مملكة البحرین
  علیمربیة والتّ وزارة التّ           

  قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات
  م 2015/2016الّدراسّي  عاملل الثّانيالفصل  نھایة متحاننموذج اإلجابة ال

  ساعتان: الّزمن                            )                    الورقة األولى(اللّغة العربیّة : الماّدة
  

 
  

   .هِ يْ لَ إِ  تَ عْ مَ تَ ي اسْ النَّصَّ الَّذِ  فـَْهِمكَ  ءِ وْ  ضَ ِة ِيف لَ ئِ سْ األَ  نَ  مِ ِيت أْ أجْب عّما يَ  
  

 .ِفيَم َكاَن التَّاِجُر َيْسَتِعُني بِـِحَصانِِه؟ اُذُْكْر أَْمَرْينِ  .1
  اورةِ ا� والبْلدات ُمُدنـال يف أشغالِه قضاءِ و  ِجتارتهو  أسفارِه يفحبصانه  يستعني الّتاجر كان

   )درجة لكّل أمر من األمور اليت يستعني فيها الّتاجر حبصانه/ يكتفي الطّالب بذكر أمرين (

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

 .اُذُْكْرَها. َكاَن التَّاِجُر يـَْعَتِمُد َداِئًما َعَلى أَْرَبِع ِصَفاٍت ِيف ِحَصانِهِ  .2
  إخالصه   /   هشجاعت  /    سرعته  /    هِخفَّت

 )نصف درجة لكّل صفة(        
================================================ 

 َها؟َكْيَف َتَصرََّف اِحلَصاُن ِحينَـ َماَذا َحَدَث لِلتَّاِجِر ِيف طَرِيِق َعْوَدتِِه؟ َو  .3
 

َلُه َوَسْلَب َمالِه -   .هجم على الّتاجر بعُض الّلصوص وأرادوا قـَتـْ
صاحبه بشجاعته؛ فسحب جلامه بقّوة، من يَدْي أحد الّلصوص، ودار على أعقابه  احلصانذ أنق -

ليهجم على اثنني منهما ويدهسهما دهسة قويّة طرحتهما أرًضا، وعّض الّلّص الرّابع بأسنانه العريضة 
 .ففّر هاربا

  )ي اإلجابةدرجة لكل واحد من فرع/ ميكن للطّالب أن يلّخص أعمال احلصان بلغته اخلاّصة(
================================================ 

 نموذج اإلجابة

ع: أّو15 ا 

2 

2 
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 ورقة المعّلم



 صفحات 3في  نموذج اإلجابةالحظ أّن       )2(ّصفحة                          اإلعدادّي   األّولالّصّف : المسار  اللّغة العربیّة    

. يـَْوٍم ِيف َحَياتِهِ  قـَرََّر التَّاِجُر َأالَّ يـَْنَسى َجـِميَل ِحَصانِِه أََبًدا، َوَوَعَد بَِأْن يُْطِعَمُه َوَيْسِقَيُه َويـَْرَعاُه ِإَىل آِخرِ  .4
  فـََهْل َوَىف ِبَوْعِدِه؟ َولِـَماَذا؟  

  .الفائدة عدمي احلصان هلذا يُْطِعمه الذي العلف خيسر كان أنّه رأىألنّه . التّاجر بوعده مل َيفِ 
  )درجة لّكل واحد من فرعي اإلجابة(

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

، َوَعَالَمَة ) (َضْع َعَالَمَة  .5                                       .يُْذَكرْ  أََماَم َما لَـمْ ) (أََماَم َما ذُِكَر ِيف النَّصِّ

  .اعتىن الّتاجر يف البداية حبصانه بعد أن مرض       

  .خاب أمل احلصان يف صاحبه              

  .قرع احلصان اجلرس الكبري طلًبا للمساعدة               

 .هاعتذر التّاجر لسّكان البلدة عّما فعله مع حصان               

================================================ 
 ؟سَ رَ جَ ـال قُّ دُ يَ  ىمَ عْ أَ  انٍ صَ حِ ـلِ  اريً بِ كَ  االً ثَ مْ ـتِ  ةِ دَ لْ البَـ  كَّانُ سُ  تَ حَ ـنَ لِـَماَذا  .6

  .باحليوان بالرّفق أمر اهللا أنّ  النّاس يتذّكر كيلأعمى يدّق اجلرس صان حل كبريا متثاال البلدة سّكان حنت

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

 .َعلِّْل َجَواَبكَ  َما رَْأُيَك ِيف ُسُلوِك التَّاِجِر َمَع ِحَصانِِه؟ .7

  )وتسند درجة للرّأي ودرجة للّتعليل يف عالقة باملطلوب، يُقبل كّل جواب واضح العبارة سليم الّلغة(

================================================  
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2 
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 صفحات 3في  نموذج اإلجابةالحظ أّن       )3(ّصفحة                          اإلعدادّي   األّولالّصّف : المسار  اللّغة العربیّة    

َها؟ .8                                                                        َما الدَّْرُس الـُمْستَـَفاُد ِمَن الِقصَِّة الَِّيت اْسَتَمْعَت إِلَيـْ

  )يف عالقة باملطلوب يُقبل كّل جواب واضح العبارة سليم الّلغة(

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

َهاا بً اسِ نَ ا مُ انً وَ نْـ عُ  عْ ضَ  .9    .ِلُمْحتَـَوى الِقصَِّة الَِّيت اْسَتَمْعَت إِلَيـْ
  )مناسب حملتوى القّصة يُقبل كّل عنوان واضح العبارة سليم الّلغة(

  

  

  

 وََكاَنتِ  الطَّاِئفِ وَ  َمكَّةَ  بـَْنيَ  ادٍ وَ  ِيف  َمْوِقُعَهاَكاَن َو . َقِديـًما الَعَربِ  َأْسَواقِ  أَْعَظمَ  َكاَنتْ  ُعَكاظَ أنَّ  الـُمؤَكَّدِ  ِمنَ 
، اللَُّغِويَّ  اَألَدبِـيَّ  والـَمْجَمعَ  اِإلْسَالِم، قـَْبلَ  الَعامَّ  الَعَربِـيَّ  الـَمْعِرضَ   لَِعامَّةِ  الُكبـَْرى التَِّجارِيَّةَ  السُّوقَ  وََكاَنتِ  الرَّمسِْيَّ

َها يـُْؤَتى الـَجزِيرَِة؛ أَْهلِ  وبِـَما َجاَدْت بِِه  ،َوِصَناَعِتهِ  ارَتِهِ تِـجَ بِ  بـََلدٍ  ُكلُّ  َويَـِجيئـَُها السَِّلِع، َأْصَنافِ  فِ بِـُمْختَـلَ  إِلَيـْ
َها يَـْحِملُ  َكَما،  بِيَئُتهُ   يَِّة؛اِالْجِتَماعِ  َوَأْحَوالِـِهمِ  الَعَربِ  َعاَداتِ  ِمنْ  ِلَكِثريٍ  َمْعِرضٌ  َوْهيَ  الرَّائَِعةَ  األدبّيةَ  َمْأثُورَاتِهِ  إِلَيـْ
نَـُهمْ َعرَاءَ وشُ  هاطََباءَ خُ  ُحتِْضُر ُكلُّ قَِبيَلةٍ  َفِفيَها  ُفَصَحاُؤَهاوَ  قُريش رجاالتُ  حيكِّمها اليت املسابقاتُ  َها، َوتُعَقُد بـَيـْ

  .لِ شَ الفَ بِ  اتُ شَ اقَ نَ مُ ـال تْ ءَ ابَ  امَ لَّ كُ  وبُ رُ حُ ـال اهَ نَـ بـَيْـ  َلنَ تـُعْ  وْ أَ  الَقَباِئلِ  ْنيَ بَـ  كثريةٌ  ُشُؤونٌ  يهِ فِ  ىضَ تـُقْ  ُمْؤَتَمرٌ  يَ هْ وَ 
ِعْنَد  َلُه َدْينٌ  انَ كَ  َفَمنْ  ا،نَ امِ يَّ أَ  ِيف  ةِ يَّ ـمِ سْ الرَّ  اإلعالمِ  لِ ائِ سِ وَ  مقامَ  ذٍ َيوَمئِ  الَعرِب، ِعندَ  َتقومُ  السُّوقُ  هِ ذِ هَ  وكاَنتْ    

 السُّوقُ  هِ ذِ هَ  تْ انَ كَ  كَ لِ ذَ لِ . اظَ ُعكَ  ِيف  اهَ نَـ لَ عْ أَ  مٍ وْ قَـ  ىلَ عَ  بٍ رْ حَ  إعالنَ  أرادَ  ومن ،به جَاَءهُ ف ُعكاظَ  نـََزل َأَحدٍ 
  .مْ َوِسْلَمهُ  مْ َوُحُروبـَهُ  مْ اُخَرهُ فَ تَـ وَ  مْ هُ اُصمَ ختََ وَ  مْ َءهُ ارَ شِ وَ  مْ هُ عَ يْـ بَـ  َقِدميًا، تـَُوّثقُ  بِ رَ العَ  اثِ ْحدَ أَ  مِّ هَ أَ  ىلَ عَ  ًدااهِ شَ 
 

 انتهى منوذج اإلجابة

ًمَ :ء7 ا 
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