
 

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 الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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صفحات 7 االمتحان في أسئلة الحظ أن    

البحرين مملكة  

عليموالت   ربيةالت   وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
راسي الفصل نهاية امتحان   م2015/2016 راسي  للعام الد   انوي  عليم الث  للت   الث انيالد 

   راتتوحيد المسا المسار:                                                     غة العربي ة الل   ر:اسم المقر  
 ساعتانمن: الز                                                     302: عرب ررمز المقر  

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

 درجة( 30)                                                                                :الت عبير –أو اًل 
 اكتب في أحد الموضوعْين اآلتيْين:

قرأت في صحيفة يومّية العبارة اآلتية: "الصداقُة غذاٌء للقلِب وانتعاشٌة للفكِر، ورابطٌة أخوّيٌة تجمع بْين  -1
تي البشر". فراسلت الجريدة بتعليق صحفّي تبرز فيه قيمَة الّصداقة، وحاجَة اإلنسان إلى الّصديق، والّصفاِت الّ 

 يجب أْن يتحّلى بها األصدقاء.
 
 قال المتنّبي:  -2

 دعاني إلْيك الِعلُم والِحْلُم والِحَجى           وهذا الكالُم النَّْظُم والّناِئُل النَّْثرُ 
، حّلل هذا القوَل، مبّيًنا قيمَة الِعْلم، ورجاحَة العقل لدى اإلنسان حّتى ينَجَح في حياته، ويرتِقَي إلى المعالي    

 وُيحقَِّق طموَحه وآماَله.
جمال األسلوب، وضوحه وحسن  األفكار: شمولها، تسلسلها وترابطها

 المجموع سالمة اللّغة من األخطاء النّحويّة واإلمالئيّة صياغته

10/ 
 10/ 10/ 30/ 
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ر –ثانًيا   درجة( 42)                                                      :شرح بْيتْين للمتنّبي :الن ص  المقر 
ا          وُمْنَصرَ يُ  الحِ قاتلني علْيك اللْيُل  جدًّ  في َله أْمَضى السِّ

باحِ           ألنِّي كّلما فاَرْقُت َطرفي  َبعيٌد  َبْيَن  َجْفني   والصَّ
:  شرح الُعكبري 

ذا زاد الفعل على الّثالثي استوى فيه المصدر"منصرفي"اإلعراب:  -1 واسم الّزمان  ، يريد: انصرافي، وا 
ذا كان متعّدًيا ساوت هذه األشياء لفظ  المفعول. فـ "المنصرف" يقع على المصدر والموضع اّلذي والمكان. وا 

فلْو ُبِنَي مثل هذه  ُينصرُف عنه، وعلى الوقت اّلذي يقع فيه ذلك؛ و"انصرف" فعل ال يتعّدى إلى مفعول.
لمصدر والّزمان األشياء على مثل "اجتذب" ونحوه مّما هو على أربعة أو أكثر استوْت فيه األشياء األربعة: ا

َحْبِلَك، أي  والمفعول؛ ُيقاُل: حْبٌل ُمْجَتَذٌب، وَعِجْبُت من ُمْجَتذبي َحْبَلَك، أْي اْجِتذاِبي؛ وهذا ُمْجَتَذبُ والمكان 
 الموضع اّلذي ُيْجَتَذُب فيه والوقت اّلذي كان فيه االجِتذاُب.

يعه؛ فيقول: إذا انصرْفُت فقد : فالّليُل يأُمُره باالنصراف، وهو ال ُيطيريُد أّنه يتصارع هو والّليل المعنى:     
علْيك إيَّاَي؛ فالّليُل َيْمَنُعني من لزوِم َمْجِلِسك الفتقاري إلى الّنوم، وُيْخفيني عنك، فإذا  مّكنُت الّليَل من مناقَشِتهِ 

 انصرفُت عنك فقْد أْعَطْيُت الّلْيَل ما أراَد، فكأّنني قد أْعطْيُته أقوى سالح له ُيقاِتُلني به.
  َرَفَع "بْين" يجوُز أْن يكوَن فاعاًل بـ "بعيد" كقول الّشاعر: َمنْ  اب:اإلعر  -2

 َكأنَّ ِرماَحهْم أْشطاُن بئٍر          َبعيٍد َبْيُن َجاَلْيها، َجروِر.
فأْخَرَجه عن الّظرفّية، ورفَعه؛ كقراءة ابن كثير، وأبي َعمرو، وابن عّباس، وحمزة وأبي بكر في قوله تعالى: "َلّقْد 

َقّطَع َبْيُنُكْم" بالّرفع. وقال أبو الفْتح: يجوُز أْن يكوَن ابتداًء وخبُره "بعيد". ووْجُه النَّصِب أْن يكوَن على الّظرفّية، تَ 
ويجوُز على إْضماِر ما تقديُرُه: َبعيٌد ما بْيَن ُجفوني، كقراءة  كقراءة نافع، والكسائّي، وحفص عْن عاصم.

رواية عند "لقد َتَقّطَع ما َبْيَنكم". وقاَل أبو الفتح بإضمار فعل، أْي: يبعُد ما  األعمش، وعبد هللا بن مسعود في
 بْيَن جفوني.

: ولو  ُيريُد أّني إذا فارقُتك ولْم أَركَ  المعنى:     طاَل لْيلي علّي، َفَبُعَد ما بْيَن ُجفوني والّصباِح. قاَل الواِحديُّ
: ِإّني ؛ ألّن الّصباَح إّنما ُيَرى بالعْين، ال بالَجْفن. وتلخيُص المعنىقاَل: "بْيَن عْيني والّصباح" لكاَن أْظَهرَ 

ذا فاَرْقُتك طاَل لْيِلي، وسهْرُت إلى الّصباِح شْوًقا إلى ِلقاِئك.  أِحبَُّك، فال أْقدُر أْن أفارَقك؛ وا 
 

:  شرح البرقوقي 
: إنَّ الّلْيَل يقوُل له انصرْف، وهو يميُل . قال الواحديُّ "ُمْنَصَرفي" مصدر ميمّي بمعنى "انصرافي"اإلعراب:  -1

ذا انصرْفُت فقْد أعْنُته على  إلى َمْجِلِس األمير، وَيْعصي الّلْيَل؛ وبذلك حصَل تناُزٌع، وجَعل ذلك ِقتااًل. ثّم قال: وا 
ه ُنَدماَءُه وَتْفريِقِه ُجَلساَءُه َيْعمَ  :المعنىنفسي. ويجوُز أْن يكوَن  أمضى  ُل على الُخُلوِّ به، فاْنِصرافيأّن الّلْيَل ِبَردِّ

 سالٍح له وأْعَوُن على ُمراِدِه...
لقول الّشاعر في َعُجِز البْيت األّول: "وُمْنَصَرفي له أمضى الّسالح". يقول: ألّني ُكّلما فاَرْقُت  كأّنه تعليلٌ  -2

 ما بْيَن جفني والّصباح. هذا وَيجوُز َرْفُع "بين" ، وَبُعدَ عْيني ولم أَرَك، لْم أَنْم ِمْن َشْوقي إلى ِلقاِئَك، فطال لْيِلي



صفحة                     (توحيد المساراتالمسار: )  302عرب    ( 4 )  

 
 

صفحات 7 االمتحان في أسئلة الحظ أن    

قال الُعكبرّي يجوُز أْن يكوَن فاعاًل بـ "بعيد" كقول  .وجعِلِه ُمَبَتَدأ، وخبره "بعيد" على إْخراِجِه على الّظرفّية
 الّشاعر: 

 َكأنَّ ِرماَحهْم أْشطاُن بئٍر          َبعيٍد َبْيُن َجاَلْيها، َجروِر.
: ولو قاَل: "بْيَن عْيني ويجوُز َنْص  ُبه على الّظرفّية، وتقديُر الُمْبَتَدأ محذوًفا، أْي بعيد ما بْيَن َجفني. قاَل الواِحديُّ

 والّصباح" لكاَن أْظَهَر؛ ألّن الّصباَح إّنما ُيَرى بالعْين، ال بالَجْفن.
 
 (4)                                                   حّدد الّنمَط الكتابيَّ والجنَس األدبيَّ للّنّص الّسابق. -1
 _______________________________:___________________________ّنمط الكتابيّ *ال
 ___________________________:______________________________الجنس األدبيّ *
 على ما ًل من الّشرح. بيّنهما، ُمدلّ  في شرحه البيت األّول، استند العكبرّي إلى مستَوَيْين اثْنْين -2

 (4تقول بشاهد لكّل مستًوى.                                                                                   )
 *المستوى األّول:________________________________________________

 _______________________________*شاهده:_______________________
 اني:________________________________________________*المستوى الثّ 

 _______________________________*شاهده:_______________________
                                                 (4)          وّضح ذلك، مبّيًنا قيمَته. ،عنده وتوّقف ُمطّوالً ، استهّل الُعكبري شرَحه البْيَت األّوَل باإلعراب -3

:____________________________________________________________*الّتوضيح
___________________________________________________________________ 
 ___:___________________________________________________________القيمة*

                                                          ___________________________________________________________________                                                                                                           
 (4)        ، وبّين نوعه.-من الّنّص الّسابق  –ّي والبرقوقي إلى الّشاهد نفسه. استخرْجه استند ِكاَل العكبر  -4
 _________________________________:_____________________________الّشاهد*
 ______:_________________________________________________________نوعه*
                                                                          (                                                                         4)             ما الغايُة من ذلك ِبَحَسِب رأيك؟ .ُشرَّاحٍ  عّدةِ  ر العكبري أسماءَ ذك في شرحه البْيَت الّثانَي، -5
 _____________________________________________:_________________غاية*ال

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

بين كّل من العكبرّي والبرقوقي في شرح البْيتْين الّسابقْين، ُمبرًزا نقاط االلتقاء ونقاط  وازنْ  -6
 (4االختلف.                                                                                                     )
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 ___________*نقاط االلتقاء:_______________________________________
___________________________________________________________ 
 *نقاط االختلف:________________________________________________

___________________________________________________________  
                                                                  

                                                درجة( 02)                                      )من نماذج بشرّية، لخليل هنداوي( :الن ص  الخارجي   –ثالًثا 
ا أن يجتذبوني إلى إّني ألذكُر كثيرين مْن أْصدقائي قد أْخَتِلُف عنهم في عقيدتهم اختالًفا كبيًرا، ورّبما أرادوا ِمرارً 

آثْرُت  طوري َجَدٍل حول فكرة، فأعرض رأيي بصراحة، وأدافع عنه بهدوء، فإذا أراد الَجَدُل أْن ُيخرجني عن 
اّلذي ال ُيثيُر إاّل الكراهية والّنفوَر. أّما أصدقائي فَيْبَقْوَن أصدقائي أكّن لهم الَحِنَق الّصمَت؛ ألنني أمقُت الجدَل 

 َة في حضورهم أو غيابهم.االحتراَم والمحبّ 

ُتَثبُِّت  -كالفكرة  –وَبْعُد، فاألفكاُر كالِغراِس في األرض، نغرُسها بهدوء، وُتنِبُتها األرُض بهدوء، فإذا بها      
. وال استقراَر لفكرة أو عقيدة يحاوُل صاحُبها أْن  َتْنُجمُ جذوَرها، و ُر بوجودها وتْسَتِقرُّ إلى ظاهر األرض تبشِّ
 بقّوة وُسلطان.يفرضها 
أجْل...إّن مْن صفات اإلنسانّية أْن تكوَن أميًنا لعقيدتك، مناِصًرا لفكرتك " ألّن الحياَة عقيدٌة وجهاٌد ".      

قد تختلُف مع فكرة غْيرك ِممَّْن يحاورَك، وقْد تتعارُض معها َتماًما. ولكْن مع ولكّن هذه الفكرة اّلتي تؤمُن بها 
تّتِسُع ألفكار ال  ؛ ألّن الحياَة اإلنسانّيةَ َي أهّمّيًة لغْيِرها من األفكار، وُتباِدَلها احتراًما باحترامٍ ولِ ال ُبّد لها أْن تُ ذلك 

 َحْصَر لها وال عّد.
ْن تباعْدنا عقيدًة. فالحياُة واسعُة الّصدر تحتمُل األضداَد بالّتسامِح       ن اختلفنا فكًرا، وْلنتسامْح وا  فْلنتقارْب وا 
ذا عقيدة  اإلنسان حم كاألرض اّلتي تستقبُل األكواَن على اختالفها دون تزاحم أو تخاصم. فجميٌل أْن يكونَ والّترا

في الحياة، يحترمها ويذوُد عنها، وأجمُل من ذلك أْن يحترَم عقائَد اآلخرين ويوّسَع صدَره لها دوَن تعّصٍب أو 
 بيل.لّتسامُح بْيَن الّناس هو عالمة المجتمع المتحّضر الّناضج النّ كراهيٍة. فالّتفكيُر نعمٌة واختالُف الّرأي حّرّية وا

_______________________________ 
ي. َتَعدَّى طَ : ري وْ طَ  :شرح األلفاظ ه وَقْدَرُه /َحدِّ الغاِضب غضًبا : الَحِنقَ  اخترُت وفّضلُت /: آثْرتُ  وَرُه: جاَوَز َحدَّ

 ْظَهُر.َنْجًما وُنجوًما: َتْطُلُع وتَ : ُجمُ َتنْ شديًدا، اّلذي اْشَتدَّ َغْيُظُه / 
_______________________________ 

 (2)                                                                  اختر عنواًنا مناسًبا للّنّص الّسابق.-7
 *العنوان:______________________________________________________________

 (4الكاتُب الّصمَت، ولماذا؟                                                             ) رُ ثِ بيِّْن متى ُيؤْ  -8
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 (4)          بينهما بَحَسِب ما ذهَب إلْيه الكاتب.      الفرقَ بّين . ي الّنّص َتمييز بْين اإلنسانّية واألفكارف -9
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

ن اختلفوا. وّضح ذلك، ُمبّيًنا موقَفك من هم بعًض يدعو الكاتب إلى ضرورة احترام المتحاورين بعَض  -10 ا وا 
 (4ِعْشَتُه في حواراتك مع أصدقائك.                                     )هذه الّدعوة، باالستناد إلى أدّلة مّما 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 (2( اشرح الّصورة البالغّية الواردة في العبارة الّسابقة، وبّين داللَتها.)فاألفكاُر كالِغراِس في األرض)وبعُد، -11
رح:______________________________________________________________*الشّ 

___________________________________________________________________ 
 *الّداللة:______________________________________________________________

 (4أبرْز أهّمّيَة هذه القيمة في الحياة اإلنسانّية.             ) ين.المتحاورِ  بْينَ  ُيؤّكد الكاتب على الّتسامح -12
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

                                                       درجة( 26)      :                                                                            الل غة –رابًعا 
 (3)                                  ا يأتي، وبّين نوعه.           حّدد المرّكب الّترابطّي الّناقص فيم -13

 نوعه المرك ب الت رابطي  الن اقص الجملة
آثْرت  طوري ُيخرجني عن  إذا أراد الجدل أن -1

 .الّصمت
  

   .نقالح الجدل نني أمقتإ -2
ْن تباعْدنا  -3    .عقيدةً فكًرا و لنتسامْح وا 

 ( 6)                                          َسب المطلوب في الجدول.         حّلل الجمل اآلتية بحَ  -14
 إعرابه المسند إليه إعرابه المسند الجملة

عالمة  الّتسامح بْيَن الّناس -1
 .تحّضرالمجتمع الم

    



صفحة                     (توحيد المساراتالمسار: )  302عرب    ( 7 )  

 
 

صفحات 7 االمتحان في أسئلة الحظ أن    

 ألفكار ال َحْصر ةّتِسعمُ  ّن الحياةإ -2
 .لها

    

     .بهدوء الِغراس األرض ُتنِبت -3
 (4)      ى اّلذي أفاده حرف الجّر        حّدد المرّكب بالجّر الوارد في كّل جملة مّما يأتي، وبّين المعن -15

 المعنى ال ذي أفاده حرف الجر   المرك ب بالجر   الجملة
   .تحتمل الحياة األضداد بالّتسامح -1
   .إلى ظاهر األرضالغراس َتْنُجُم  -2
 (5)                                     (.االحترامعلى مبادئ الحوار فكان  مّتفقين األصدقاءأضحى ) -61
 بين الفعل الّتاّم والفعل الّناقص. –في الجملة الّسابقة  -مّيز  -أ

 _______________________________________الفعل الّناقص:___________* الفعل الّتاّم:
 وأعرْبها. –في الجملة الّسابقة  –اضبط بالّشكل آخر كّل كلمة مسّطرة  -ب

                                                                                  صدقاء:________________*متفقين:_________________*االحترام:_______________*األ
االسم الممنوع من  –من الجملة الّسابقة  –. استخرج (يتسامحون  نْ مَّ ال يكون المتزّمتون بأنفع مِ ) -17

    (2)        الّصرف، وبّين سبب منعه.                                                                     
                                       ن الّصرف:_______________*سبب منعه:_________________________االسم الممنوع م *

ًنا إجابتك في الجدول اآلتي:                                   ) -18  (4حّدد المضاف، وبّين إعرابه، مضمِّ
 إعرابه المضاف الجملة

 عقائداإلنسان  أن يحترميجب  -1
 .ريناآلخ

  

 الّصدر تحتمل الحياة واسعة -2
 .والّتراحم األضداد بالّتسامح

  

(. حّلل الجملة الّسابقة بحسب ها من األفكارأن تولي أهّمّية لغْير ب ُمطاَلَبةبها  الفكرة اّلتي تؤمنلكّن ) -19
 (    2)                                                                        المطلوب في الجدول اآلتي:    

 خبره اسمه معناه الحرف الن اسخ
    

  انتهت األسئلة
 نرجو الت وفيق للجميع. 


