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صفحات 3في االمتحان  أجوبة الحظ أنّ   

البحرين مملكة  
والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 م 2018/2019للتعليم الثانوي للعام الدراسي ل منتصف الفصل الدراسي األوّ امتحان 
   .والدينيّ  توحيد المسارات المسار:                                         .ةاللغة العربيّ  اسم المقرر:

 .ونصفالزمن: ساعة                                             .101عرب  :ررمز المقر
========================================================

==== 
 

                                                                                                                          : أواًل اإلنتاج الكتابي ّ
ّدرجات( 10)

 اكتب في أحد املوضوعين اآلتيين:

ِنه آراء َمْن حوله عن مواصلة السعي نحو طموحه بدأٍب وإصرار. قالوا إن  الطريق طويل، وقالوا إن  األمر  لم-1
ْ
ب يُتث تطل 

ل طموحه وعزيمته.  ته ويضعف عزيمته، وكانت لحظة النجاح تاًجا يكل  ة. أصم  أذنيه عن كل  ما يحبط هم  قدرات خاص 
ته مراعًيا ة للسرد. اكتب قص  ّالخصائص الفني 

ّ مراعًياقصته اكتب  -توفيت والدته وهي توصيه بالعلم، وكانت وصيتها دافًعا إلكمال طريق التفوق والنبوغ. -2
ة لسردا ّ.في القص 

ّ

األفكار: عمقها، 
 ترابطها وتسلسلها

األسلوب: جماله، 
وسالمته من 
حوية  األخطاء الن 
 واللغوية

وضوح الخط، 
وخلو الكتابة من 
 األخطاء اإلمالئية

 املجموع

4 3 3 10 

ّ
                                                                   :         لطرفة بن العبد (فخر واعتزازنص  )من  :ثانًيا

ّ                                                                      درجة( 13)
 
 د  ــــ  م أتبلــــل ولـم أكســـــُعنيت فل    ي     ـنإذا القوم قالوا من فتى؟ خلت أن   -1
 د  ـــد القوم أرفـــــولكن متى يسترف    ة    ـــــــمخاف التالع   الل  ـــــبح ولستُ  -2
 ي ومتلديـــــوبيعي وإنفاقي طريف  تي     ذ  ـــول ور  ــــومازال تشرابي الخم -3
 د  ـــــ  معبالبعير ال راد  ـــــإف وأُفردتُ    ها     ــــــ  كل رةُ ـــإلى أن تحامتني العشي -4
 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟  الزاجري أحضر الوغى      ذاهــــأال أي -5
 
ّاقرأ النص  السابق، ثم  أجب عن األسئلة اآلتية:- 
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صفحات 3في االمتحان  أجوبة الحظ أنّ   

                                                  .                                                        مناسًبا لألبيات السابقةآخر ا ضع عنوانًّ -1
(2) 

ّتقبل كل  العناوين املناسبة.: العنوان
ان: العطاء واألخذ ل والثانيالبيتين األوّ في  -2          .حقل العطاء، اذكر ثالث مفردات من معجمان أساسي 

(3) 

ّعنيت/ لم أكسل/ لم أتبلد/ أرفد.املفردات: 
3- ّ ًنا  الشاعر في البيت الرابع،موقف القبيلة من ح وض                                                                    السبب. مبي 

(2) 

ّنبذت القبيلة الشاعر وأفردته كما يفرد البعير األجرب.موقف القبيلة: 
ّ إنفاقه كل ّالسبب:  ّ)تقبل كل  اإلجابات املناسبة(..  اتأمواله على امللذ 

ّ
                                           القصيدة.أكمل الشطرين الناقصين في البيتين اآلتيين بحسب ما حفظت من  -4

(2) 

 
ّ
ّ

    ّ
5- ّ فردت إف"ة في قوله: الخياليّ ح الصورة وض 

ُ
ّراد البعير املعبـــــوأ

 
                                                                  ". دـــــ

(2) 

ّصور الشاعر ذاته بعد أن أفردته القبيلة واعتزلته بالبعير األجرب الذي يبعده الراعي عن القطيع. 
ّ)تقبل اإلجابات السليمة(

ن نوع  -6 يبي                                        في الجملتين اآلتيتين:                                 الفعل من حيث اللزوم والتعد 
(2 ) 

  ّ
ّالفعل )الزم/ متعد(ّالجملة

ّمتعد ٍّّ.أحضر الوغى-1
ّالزمّغابت سيرة الشاعر.-2

 

: من ثالًثا                                                                           نص  ألحمد أمين: النص  الخارجي 
                                           درجة(                                                                       12)
 

أحاديثنا وفكاهتنا ولعبنا  ايلقانا إال ليقرئنا. أميقول أحمد أمين عن أبيه: كان يأكل وحده، ويتعبد وحده، وقلما 
فمع أمنا. كانت أمي قصيرة النظر فورثت عنها قصر النظر، ولقيت من عنائه في حياتي الش يء الكثير، وربما كان 

ّوأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ّّ أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى
ّفدعني أبادرها بما ملكت يديّّدفع منيتي عطيتسفإن كنت ال 
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صفحات 3في االمتحان  أجوبة الحظ أنّ   

هذا عامال من عوامل حبي العزلة حتى ال أقع في األغالط، ولكن أحمد هللا أن كان نظري على قصره سليما، فقد 
ّالكتب حتى جاوزت الستين. فيعلى كثرة قراءتي ومداومة النظر ي احتملن

 الفتيان، يمرح كما أمرح واّل ،األطفال يجرّي كما أجرّي أن أستطيع فاّل دنيتقيّ  العمامة أحسست يأنّ  آملني وما
ّ دويبلّ  ،الذوّق يميت أن كفياّل كان حولي ش يء األوان، كل ّ قبل ختفِشّ بالجمال،  الشعوّر على ويقض ي ،الحس 

 هّو أبي كان فلئن الجملة وعلى فيها... تعيش التي للتربة ويتركها ،للحياة األولى البذوّر يبذّر فالبيت حال كل ّ وعلى
 كنت أني جديدة وشعرت نقلة بفضله انتقلت الثاني حيث املعلم هّو األستاذ في املدرسة كان فقد األوّل املعلم
ق فأبصرني وأعمى فأيقظني خامداًّ عني  النفس وضي   اللغة على اقتصّر فتعلمت لغات عدة وأيقنت بأن منفوس 

ّ.بعينين الدنيا رأى أخرّى لغة عرف فإذا واحدة بعين الدنيا يرّى العربية
ّأجب عن األسئلة اآلتية: اقرأ النص  السابق، ثم ّ-

د الجنس األدبي  الذي ينتمي إليه النص  السابق -7                                                                                          .حد 
(3) 

 : ة.الجنس األدبي  ّسيرة ذاتي 
                                                                                           ( في جملة من إنشائك.         عناء)مضاد كلمة هات  -8

(2) 

ّتقبل كل الجمل السليمة معًنى ومبًنى.الجملة: . راحة(: عناء) مضاد
م في حياة الكاتب -9 ح كيف كان األثر الكبير للمعل                                                                                      .     وض 

(3) 

ة. )تقبل اإلجابكثيرة أمامه، ودفعه إلى تعلّ انتقل املعلم بتلميذه)الكاتب( نقلة جديدة ففتح آفاقا  ات م لغات عد 
ّالسليمة(

ة. -10 ة الرئيسة، وثالث شخصيات ثانوي  ات في النص  السابق، اذكر الشخصي                                   تنوعت الشخصي 
(2)ّ

ة الرئيسة:  ها سيرة ذاتية( شخصية السارد.الشخصي  ّ)وتقبل اإلجابة إذا ذكر الطالب أحمد أمين، أو املؤلف؛ ألن 
ة:   ات الثانوي  م.الشخصي  ، املعل  ّاألب، األم 

بة فيما يأتي:         -11                                             ضع حرف )ب( أمام الجملة البسيطة، وحرف )م( أمام الجملة املرك 
(2) 

ّالجملةنوع ّالجمل
ّبّانتقلت بفضل املعلم نقلة جديدة.

ّمّ.الذوّق يميت حولي ش يء كل ّ
ّ

ّة()انتهت األجوب 


