
 

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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)                                                             العاّمةاإلعدادّیة : (راللّغة العربّیة     المسا  

 الحظ أنَّ ورقة االستماع في صفحة واحدة

  مملكة البحرین
  وزارة الّتربیة والّتعلیم

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

  الثانيالفصل الّدراسّي 
  ساعتان: للمعّلم فقط                           الّزمن) االستماع ( نّص   )        الورقة األولى ( الّلغة العربّیة : الماّدة

كـان مـن ُتّجـار اللؤلـؤ، وكانـت عبداللهالزاید شاعر وصحفي وأدیب من البحـرین، ُوِلـَد بمدینـة المحـرق، ِمـْن أٍب 
العـادات المتبعـة والزَم عبـداهللا أبـاه فـي ِصـَغِره، ِبَحَسـِب . أهم عمل تجاري في الخلیج العربيتجارة اللؤلؤ آنذاك 

كمـا . ، َفَأخذُه أبوه معه إلى األسـواق، ِلُیِرَیـُه كیـف یتعامـل التجـار، وكیـف یتصـرَّفونفي البحرین في ذلك الوقت
ومـــن أشـــهر تلـــك . ســـلوك، وأدب المجالســـةكـــان َیْصـــَحُبُه إلـــى مجـــالس العلمـــاء، لیأخـــذ عـــنهم العلـــم، وُحســـَن ال

ـــٍد آل خلیفـــة، ملتقـــى العلمـــاء واألدبـــاء والشـــعراء وقـــد واظـــب الزایـــد . المجـــالس مجلـــُس الشـــاعِر إبـــراهیَم بـــِن محمَّ
  .الصغیر على زیارته، وراح یطالع ما تِرُدُه من صحف وكتب كثیرة، فعرف طریقه إلى ُمراده بعد ذلك

َل ما  ولمَّـا رسـخت قـدماه فـي . َعِمَل مع أبیه في تجارة اللؤلؤ، حیث أخـذ عنـه الِحـْذَق والمهـارةَعِمَلعبداللهالزایدأوَّ
ّجارهـا؛ أخـذ یعمـل بجـدٍّ وٕاتقـان، مسـتغال� ذكـاءه وفطنتـه فـي عقـد صـداقات سوق تجارة اللؤلؤ، وبرز اسمه بین ت

، ف. متینة مع كبار ُتّجار هذه السوق  إالَّ  أبیه ِعْبَء العمل فـي التِّجـارةِ  َحَمَل عنوشیًئا فشیًئا َكُبَر مركزه المادِّيُّ
لؤلٌؤ كثیر، فیسـافر بـه إلـى مدینـة بـومبي  وكان یتجمَُّع لدى عبداللهالزاید في نهایة موسم الغوص. منها الیسیرَ 

  .بالهند، لبیعه هناك، حیث یعود بربح أعظم من َأْن لو باَعُه محلی�ا
وراح . وُســّواًحام كثیـًرا مــن العـرب الوافــدین إلیهـا ُتّجــاًرا 1918في رحلتــه األولـى إلــى الهنـد عــام تعرَّفعبداللهالزایـد

یجـــوُب بـــالد الهنـــد مكتشـــًفا حضـــاراتها وثقافاتهـــا، مطالًعـــا لمـــا یصـــُدُر فیهـــا مـــن ُكتُـــب وُصـــُحف، تتحـــدَُّث عـــن 
ومصــر والّشــام، وغیرهــا مــن الــبالد  كمــا قــام بــِرْحالٍت عدیــدة إلــى العــراق. أعالمهــا فــي العلــم واألدب والشــعر

  .وقد كان لذلك أثُرُه الكبیر في شخصیته وتفكیره. وقصد أوروبا، فزار كثیرا من بالدها. العربیة
ــا بمكانتــه كتــاجر لؤلــؤ عریــق عبداللهالزایدم أحضــر 1934فیعــام ــٍة حدیثــة إلــى البحــرین، ُمجاِزًف َل مطبعــة آلیَّ . أوَّ

ومـن العجـب أنَّـُه ). جریـدة البحـرین(في الخلـیج العربـي، سـمَّاها  أصدر أوَّل صحیفة ،وبعد ذلك بخمس سنوات
وقد أجمع معاصـروه  .توقَّفت عن الصدور لوفاته إلى أنْ قام لوحده بتحریر جمیع صفحاتها لمدة ست سنوات، 

  .لمجاالتأنَّ ما دفعه إلى تحمُّل ذلك حبُّه الصادُق لوطنه، ورغبته أن یراه متقدًِّما في شتى ا
 )بتصّرف(لمبارك الخاطر"نابغةالبحرین"  كتاب من

م للمعلّ 
 فقط


