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صفحات  6 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية
 

 م 7102/7102 للعام الدراسيّ  للتعليم الثانويّ  نهاية الفصل الدراسّي األّولامتحان 

 

    توحيد المسارات: المسار                        العربيةاللغة  :راسم المقر  
 ة ونصفساع الزمن:                                  110عرب  :ررمز المقر  

======================================================================== 
 درجة 03                                                                                أّوال:  التعبير

 ين:ين اآلتي  ب في واحد من الموضوع  اكت  
 أبنائه الذين عليهم أن يعملوا مجتهدين في سبيل نهضته ومناعته. ولعملهم هذا وجوه   يحتاج الوطن إلى كل   (1

 إلى االستزادة منه على الدوام. العلم والسعي   ها طلب  عة من أهم  عديدة متنو  

 في نهضة األوطان ومناعتها. العلم والتعل م   بي ن فيه أثر  ت  ا( سطر   02إلى  02)من ب مقاال اكت  
ا للتطو ع في حملة عام  نظ   (0 في جوار المدرسة وما حولها. ولذلك  ،ة لنظافة المحيط وتجميلهمت مدرستك يوم 

 المهم ات وتتنافس في اإلنجاز.  تتقاسم   قة  موهم أفر  ومعل   طالب  ال انتظم  
 .ا(سطر   02إلى  02)من  ة ذلك اليوم الممي زب قص  اكت  

............................................................................................................... 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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صفحات  6 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 درجة 52                                                                     ثانيا: النصوص المقّررة 
 .من قصيدة "ذاكرة المكان" لعلي  عبد هللا خليفة النّص:

 من بعد  خمسين  من العمر  
 أعود  وقد شاخ  التراْب ..

 تآكلت ب يوْت ..
 ت بيوْت وقاوم  

 وقل ة  من المنازل القديمة 
 صارت حوانيت  وساحات  انتظاْر 

، ما كان للريحان  ذاك العبق  المشبوب  يت   مش 
 وال رائحة  حافلة للب هارْ 

 أمعن ت األي ام  في التهديم ، فما تبق ى لنا
 رسم  نق شناه  بالفحم  

فوْت ال، وال ض  وء شب اٍك بعيٍد خ 
 أكاد ال أستجم ع  األطياف  من حولي، قد غ ي  بْت 

 أشياء  ما كان لها أن تموْت ..
 األسئلة:
 (0)      طف منها هذا المقطع.  د موضوع القصيدة التي اقت  حد    (1

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 (3)   ر الشعري ة. اذك ر منها اثنين، مبي ن ا داللتها. اإليقاع في هذه األسط   تنو عت مصادر   (0

 مصادر اإليقاع: ..............................................................................................
............................................................................................................... 

 داللتها: .......................................................................................................
............................................................................................................... 

م   (3 ا دال   عباراتٍ  د في هذا المقطع أربع  المكان. حد    فتغي رت مالمح   الزمان   تقد  ح  ة على هذا التغي ر، موض 
 (3)       ة الشاعر.  انعكاس ذلك التغي ر على نفسي  

 ...................العبارات: ..................................................................................
............................................................................................................... 
 االنعكاس: ....................................................................................................
............................................................................................................... 
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ا وظيفتها في الداللة ين اثنتين، مبي ن  من ذلك جملت   في هذا المقطع بشكل الفت. هات   مل المنفي ة  تعد دت الج   (4
 (4)         على نظرة الشاعر إلى المكان.  

 تان: ............................................................................................الجملتان المنفي  
 ة: ..............................................................................................الوظيفة الداللي  

............................................................................................................... 
 ة في هذا المقطع للتعبير عن شيخوخة المكان. ا من الصور البياني  وظ ف الشاعر عدد   (2

 (6)      يهما.  د نوع  حهما وحد   ين اثنتين، ووض   منها صورت   هات  
 ..................................................................................التوضيح: ..................

............................................................................................................... 
 ..................................................النوع: ......................................................

طفت منها هذه التي اقت   سم بهما القصيدة  الحديث، تت   العربي   الشعر   ا مي ز  ين مم  ت  ين إبداعي  ر ظاهرت  اذك   (6
 (4)           األسطر. 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 (3)   ت في تلك القصيدة.  تجل   ،ةلمدرسة الواقعي  ية لا من الخصائص الفن  ر ثالث  اذك   (7

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 

 درجة 52                                                   ثالثا: النصوص الخارجية                 
 درجة( 02)  من قصيدة للشاعر إبراهيم العري ض يصف فيها الليل.        أ/  النّص األّول:

 بايكون من الص   إال ما ،غفا الكون  
 ـاـــمـ  ا مجس  ر  ــهط   -ي  م   يا -هاــــتخالين

 اــــــمريث   ل  ــــــها الليمن أنفاسـ   س  ـــحبوي  
 ــــــــهاــــــكأن   اه  ــــــــيى الم  حت   ْت ــــوقد سكن  
 اـــــر  ـــــــحائـ م  ــها النجــــ  في مرآت ر  ــــوينظ

 س  ــــــــــــ  الزهور النواع ت مهد  ك  إذا حر   
 مائس   في الخميلة   غصنٍ  على كل    
 س  ــــــار  ــــــتقـى الم  د  ــــالن رد  ـــــــها بط  خال  ي   
 ـامس  ــهــصغي في الظالم ل  ك ت  ال  ـهن 
 س  ــــــــــ  قــــــــــاب   رارة  ــــــــرى إال شــــس ي  ـــفلي 
 

 ملتمس النارــ   القابس:    آخذ في البرودةــ   متقارس:     مائلــ   مائس:    نسيم خفيف الَصبا: شرح المفردات:
 األسئلة:
.  ا مناسب  ع عنوان  ض   (8  (4)         ا للنص 

.............................................................................................................. 



صفحة                ( توحيد المسارات ) المسار:    103عرب     ( 5 )  

 
 

صفحات  6 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

ا عالقته برز  ا من مفردات هذا الحقل، م  د ثالث  )الطبيعة(. حد    حقل   ة البارزة في النص   من الحقول المعجمي   (9
 (6)          بتجربة الشاعر.  

 ..................................................................................................المفردات: ..
 العالقة بالتجربة: ..............................................................................................

 
 (2)   د نوعها.  (، وحد   الكون  ة في قول الشاعر )غفا ح الصورة البالغي  وض    (12

 التوضيح: ...................................................................................................

 النوع: .......................................................................................................
 

 (6)  ا عالقتها بنمط الكتابة.  بي ن  ، م  ر منها أربعة  األفعال المضارعة. اذك   الشاعر   وظ ف (11
 أفعال المضارع: .............................................................................................

 ...............................................العالقة بنمط الكتابة: .........................................
 

10) .  تنتمي القصيدة إلى األدب الرومنسي 

.   ص سمة  ستخل  ا    (4)      من سمات هذا األدب، تجل ت في النص 
.............................................................................................................. 

 
 درجة( 02)  )للنحو(                                                      :ب/  النّص الثاني

ق  الحياة بنجاح فلْ  على  قادري عتق د أن ه ي ث ق بنفسه كل  الثقة، ولْ من أسباب نجاح المرء ثقت ه بنفسه، فمن أراد أن يش 
، ك مهما ادلهم  نفس   رتحتق   عجزها ضعف  يضر  بها كثيرا. فال الكفاح. إن  احتقار  النفس وتوه م   ت عليك الخطوب 

؟ ك كل ما أحجمت  عن األمل: ألست  قادر ا على العم ل   وصبر ا على مشاق  الحياة، واسأْل نفس 
 األسئلة:
 (4)   بالنفي.   باإلثبات، ومر ة   ب عن السؤال )ألست  قادر ا على العمل؟(؛ مر ة  أج   (13
 باإلثبات: ............................................................................................ الجواب

 الجواب بالنفي: ..............................................................................................
 النص  السابق،من صيغ األمر من  ج ثالث صيغ مختلفةٍ ستخر  ا   (14

 (6)         صيغة منها.   ر نوع كل  واذك  
 نوعها صيغة األمر
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 (4)   تين مع تغيير ما يلزم تغييره.   على الجملتين اآلتي   ل أسلوب نهيٍ أدخ   (12
 ....................................................................................مون عن األمل(: حج  أـ  )ت  

: (ضر ة نفسكم  ب ـ )تسعى إلى 
................................................................................... 

 
 (6)    .  ، وفعل الجوابمن فعل الشرط ا يأتي كاًل بيت مم   ب في كل  أعر   (16

 

م  1بيت  ْمه  ينف ط  ن ت فط  ، وا  ْله  شب  على  ****   ح ب   الر ضاع   :     والنفس  كالطفل  إن ت هم 
رٍح بم ي ٍت إيالم  0بيت  وان  عليه       ****      ما لج   :         م ن ي ه ْن ي سهل  اله 

  
 إعراب فعل جواب الشرط إعراب فعل الشرط

  
  
  
 

 األسئلةانتهت 


