
 

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 (صفحة   
)                                                             العاّمةاإلعدادّیة : (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات 3في  اإلجابة النموذجیةالحظ أنَّ   

  مملكة البحرین
  وزارة الّتربیة والّتعلیم

  قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات 
  م2017-2016الدراسي للعام العاّمة لّشهادة اإلعدادّیة اامتحان 

  الثانيالفصل الّدراسّي 
  ساعتان: الّزمناإلجابة النموذجیة للمعلم فقط                                )        الورقة األولى ( الّلغة العربّیة : الماّدة

 
  
  
  

  :اّلذي استمعت إلیه للنَّصأجب عّما یأتي من األسئلة في ضوء فهمك 
  

 ؟فما الذي أفاده من ذلك.أباه في صغره الزم عبداللهالزاید .1
  

أفاد من مالزمـة أبیـه أنـه عـرف كیـف یتعامـل التجـار، وكیـف یتصـرفون، كمـا دخـل مجـالس العلمـاء، فأخـذ 
  .عنهم العلم وحسن السلوك وأدب المجالسة، وانكب على قراءة ما فیها من صحف وكتب كثیرة

  
 ولماذا؟؟ العمالألوَّاللذیزاوَلُهعبداللهالزایدما  .2

  
  .العمل األول الذي زاوله عبداللهالزاید تجارة اللؤلؤ

  ألنه كان عمل أبیه، فأبوه كان تاجر لؤلؤ
  
  ِبَم اتصف عبداللهالزاید لكي یبُرز في عمله؟  . 3
  

لكـي یبـرز فـي عملـه بالحـذق والمهـارة اللـذین أخـذهما عـن أبیـه، إلـى جانـب جـده فـي  اتصف عبداللهالزایـد
  .؛ ما مكنه من حمل أعباء العمل في التجارة عن أبیهالعمل وٕاتقانه له، مع ذكاء وفطنة، وصبر وقوة تحمل

ًال  :االستماع: أوَّ  15 
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(2 (صفحة   
)                                                             العاّمةاإلعدادّیة : (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات 3في  اإلجابة النموذجیةالحظ أنَّ   

 .وضح ذلك كما فهمت من النص. جازفعبداللهالزایدبتجارته فیسبیل تحقیقهدفه. 4
  

عبداللهالزاید بتجارته في اللؤلؤ في سبیل إحضار أول مطبعة آلیة حدیثة إلى البحرین، وٕاصـدار أول جازف 
  .صحیفة في الخلیج العربي

  
 . هذهالمقولةصحةیؤكدهاتمنالنص ما) كثیرة فیاألسفارفوائد( . 5

  
إلى الهند، وراح یجوبها مكتشًفا حضاراتها وثقافاتها، مطلًعا على مـا تزخـر بـه مكتباتهـا  سافر عبداللهالزاید

  .من كتب وصحف، وهذا ما فعله في أسفاره إلى العراق ومصر والشام وغیرها من البالد العربیة واألوربیة
  
 هل تؤیده في ذلك؟ ولماذا؟ )فها بتحریرجریدةالبحرینلوحدهحتىتوقعبداللهالزایدقام( . 6
  

  ).نصف درجة( .إلخ)...نعم أو ال(، )أؤید أو ال أؤید(یجیب بنحو 
  )درجة ونصف. (یعلل رأیه تعلیًال مناسًبا

  
 :فیه األفكارغیر الواردةأمام )   X(  وعالمة  في الّنص األفكارالواردةأمام  )  /(  ضع عالمة . 7

   )X (تأسیسالنادیاألدبیبالمحرقساهمعبداللهالزایدفی .  
  .عبداللهالزاید وهو صغیر علىزیارةمجلسالشاعرٕابراهیم بن محمدآلخلیفةواظب)/(  
  .ربطتعبداللهالزایدبكبار تجار سوق اللؤلؤصداقاتمتینة)/(  
  )X (عانىعبداللهالزایدمنأزمةالورقالشدیدةفیالحربالعالمیةالثانیة.  
  
  .للنصضع عنواًنا مناسًبا . 8
 

........................................................................................................  
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(3 (صفحة   
)                                                             العاّمةاإلعدادّیة : (راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات 3في  اإلجابة النموذجیةالحظ أنَّ   

  
  

  :اكتب بحسب اختیارك في واحٍد من الموضوعین اآلتیین
  
  
 ـــه تخفیفًـــاعلى لقضـــاءیوم،المجمعاتالتجاریةالمنتشـــرة فـــي بلدكقمـــت مـــع بعـــض أصدقائكبزیارةأحد إجازتكم فی

 . النفسوتجدیًدا للنشاط، غیَر أن ما أفسد علیكم ذلك تصرفات طائشة لمجموعة من الشباب

  .عالجهذهالمشكلةفیكیفیةتصرفكممبّیًنا  هذاالموقف قّصةاكتب 
  
  
  

 عــــدًدا مــــنلهــــا ویــــذكر األهمیــــة  ففریقیراهاقلیلــــة،الرائجــــة هــــذه األیام اختلفزمالؤكفیجدوىالدروسالخصوصــــیة 
 .ضروریة ولها كثیر من اإلیجابیات فریقآخرالسلبیات، بینما وجدها 

ُح فیه  موضوًعااكتب    .بالُحَجج واألدّلة آراءالفریقینوُحَجَجهم وشواهدهمثمَّبیِّْنرأیكالخاص ُمَدعًَّماتوضِّ
  

  درجة الّطالب  الدرجة  معاییر تقویم التعبیر
    10  وتسلسلها مضمون األفكار ودقتها وترابطها

    12  وعناصره الموضوع بنیةاستیفاء 
    10  الّسالمة الّلغوّیة

    3  وضوح الخّط وتنظیمه ونظافته
    35  المجموع

  

  )انتهت األسئلة ( 

:اإلنتاج الكتابيّ / الّتعبیر : ثانًیا  35 

:الموضوع األّول  

:الثّانيالموضوع   


