
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                
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 (1الصفحة )        ( ني  المسار: ) توحيد المسارات والدي 102عرب 
 

 صفحات 5في  االمتحان إجابة الحظ أن 

 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات

 م 2015/2016 للعام الدراسي   الثاني للتعليم الثانوي   امتحان نهاية الفصل الدراسي  
 

 : توحيد المسارات والديني  المسار                          (                2ة )غة العربي  ر: اللاسم المقر  
 الزمن: ساعتان                                               102عرب  ر:رمز المقر  

 

ًً)منًرة::ًمنًالنصوصًاملقرً أولًا ةًلبديعًالزمانًالهمذاني ًًنص  ً(درجة72ً)                 .(املقامةًالبغداذي 

اًء  َتْيَنا َشوَّ
َ
واِء، ُثمَّ ِزْن َلُه ِمْن ِتْلَك اُجوَذاَباُتُه َمَرقً  ، َوَتَتَساَيُل اَيَتَقاَطُر ِشَواُؤُه َعَرقً ُثمَّ أ ِبي َزْيٍد ِمْن َهذا الِشِّ

َ
، َفُقْلُت: اْفِرْز أل

َقاِق، َوُرشَّ  ْوَراَق الرُّ
َ
ْطباِق، واْنِضْد َعَلْيَها أ

َ
ُكَلهُ  َعَلْيِه َشْيَئاالَحْلواِء، واْخَتْر َلُه ِمْن ِتْلَك األ

َ
اِق، ِليأ مَّ ُبو َزْيٍد  ِمْن َماِء السُّ

َ
ًا، أ  فانحنىَهنيَّ

وِرِه،  واُء ِبَساُطوِرِه، َعَلى ُزْبَدِة َتنُّ ْحِن َدقً ، اْحِل َسْحًق َفَجَعلها َكالُك الشَّ ى َنَبْسُت َوال  َنَبسا، ُثمَّ َجلَس َوَجَلْسُت، وال َوَكالِطِّ ، َحتَّ
بي َزْيٍد ِمَن 

َ
ي الُعْمِر،  اْسَتوَفْيَنا، َوُقْلُت ِلَصاِحِب الَحْلَوى: ِزْن أل ى ِفي الُعُروِق، َوْلَيُكْن َلْيلَّ ْمض َ

َ
ْجَرى ِفي الُحْلوِق، َوأ

َ
وِزينج ِرْطَلْيِن َفْهَو أ اللُّ

كُ  ْشِر، َرِقيَق الِقْشِر، َكِثيَف َيْوِميَّ النَّ 
ْ
ْمِغ، َقْبَل املَْضِغ، ِلَيأ ْوِن، َيُذوُب َكالصَّ ْهِن، َكْوَكبيَّ اللَّ َبو َزْيٍد الَحْشو، ُلْؤُلِؤيَّ الدُّ

َ
اَلُه أ ، َقاَل: َهِنيَّ

ْحَوَج 
َ
َبا َزْيٍد َما أ

َ
ْدُت، َحتىَّ اْسَتْوَفْيَناُه، ُثمَّ ُقْلُت: َيا أ َد َوَجرَّ َة، َفَوَزَنُه ُثمَّ َقَعَد َوَقعْدُت، َوَجرَّ ارَّ ْلِج، ِلَيْقَمَع َهِذِه الصَّ َنا ِإَلى َماٍء ُيَشْعِشُع ِبالثَّ

َقَم   هِذِه اللُّ
َ
َبا َ َوَيْفثأ

َ
َة، اْجِلْس َيا أ   الَحارَّ

ْ
ى نأ ْنُظُر َما زْيٍد َحتَّ

َ
َراُه واَل َيَراِني أ

َ
ِتيَك ِبَشْربِة ماٍء، ُثمَّ َخَرْجُت َوَجَلْسُت ِبَحْيُث أ

ْ
اٍء، َيأ ِتيَك ِبَسقَّ

وَّ  واِديُّ ِإَلى ِحَماِرِه، َفاْعَتَلَق الشَّ ْبَطأُت َعَلْيِه َقاَم السَّ
َ
ا أ َكْلَت؟ َفَقاَل َيْصَنُع، َفَلمَّ

َ
ْيَن َثَمُن ما أ

َ
  :اُء ِبِإَزاِرِه، َوَقاَل: أ

َ
َكْلُتُه َضْيًف أ

َ
، اُبو َزْيٍد: أ

اُء: َهاَك، َوَمَتى َدَعْوَناَك؟ َلْكَمةً َفَلَكَمُه  وَّ ى َعَلْيِه ِبَلْطَمٍة، ُثمَّ َقاَل الشَّ َواِديُّ َيْبِكي َوَيُحلُّ ُعَقَدُه بِ  ...، َوَثنَّ ْسَناِنِه َوَيُقوُل: َكْم َفَجَعَل السَّ
َ
أ

ْنَشْدُت 
َ
ُبو َزْيٍد، َفأ

َ
ْنَت أ

َ
ُبو ُعَبْيٍد، َوْهَو َيُقوُل: أ

َ
َنا أ

َ
 :ُقْلُت ِلَذاَك الُقَرْيِد، أ

ْعِمْل ِلِرْزِقَك ُكلَّ آلَ 
َ
 اَل َتْقُعَدنَّ ِبُكِلِّ َحـاَلهْ            ْه أ

 َيْعِجُز اَل َمَحاَلهْ َفاملَْرُء            َواْنَهْض ِبُكِلِّ َعِظـَيمٍة 
ًالسابق،ًاقرأً- ًجبًعنًاألسئلةًاآلتية:ًأثم ًالنص 

 (2)                                                                                                                     ما الجنس األدبيِّ الذي ينتمي إليه النصِّ السابق؟ -1

 .املقامة
 (4)                                                                                          ابات" في جملتين من إنشائك.ذَ وْ "، ومفرد "ُج أبطأُت  هاِت مضاد" -2

ًمضاد" أبطأُت": - ى.الجملة: . أسرعت  ىًومعنا ًالجملًالسليمةًمبنا قبلًكل  ًت 
ًالجملة: . جوذابةمفرد "جوذابات": - قبلًكل  ى.ت  ىًومعنا ًالجملًالسليمةًمبنا

رين  اذكر -3                                                               (4)                                     .  من النصِّ بأمثلة مستداًل على ما تقول في املقطع السابق،  السرد راتمن مؤشِّ مؤشِّ
ً مطًمؤش  ًًالسردي ًراتًالن  ًأمثلةًمنًالنص 

ات 1 ًً.وجودًالشخصي  اء.،الراوي،ًالسوادي  و  ًالش 
ة 2 ل،ًوضعًالختام.ً.وجودًالبنيةًالحدثي  ًوضعًالبداية،ًسياقًالتحو 

،ًةًعليهااملؤشراتًالصحيحةًواألمثلةًالدالً ً)تقبلًكل ً
ومنهاًعلىًسبيلًالتمثيلًلًالحصر:ًكثرةًاألفعالًاملاضية،ً

ً(.ذلكغيًرًى.ًإلالحوارتناميًاألحداث،ًالحبكة،ً

 نموذج اإلجابة 



 (2الصفحة )        ( ني  المسار: ) توحيد المسارات والدي 102عرب 
 

 صفحات 5في  االمتحان إجابة الحظ أن 

4-    ِ
واء، وباَلَغ في وزن الحلوى، فما قيمة هذا اإلسراف وهذه املبالغة كما تفهم من السياق أْسَرَف الراوي في وصف الشِّ

 .  (4)                                                                                                                                                                                              السرديِّ

ً، ًالسوادي  ًإيهام ًفي ًالراوي ة ًخط  ًمن ًالزائفًجزء ًالكرم ًواإلفراطًفي ًالخديعة، ًإكمال ًمن ًجزء ًهنا ًالراوي مبالغة
ًاإلجاباتًاملناسبة(.  وإغراقهًفيًالطمعًلتنطليًعليهًالحيلة.ً)تقبلًكل 

 
ْنُظُر َما َيْصَنُع ُثمَّ َخَرْجُت َوَجَلْس " -5

َ
َراُه واَل َيَراِني أ

َ
ة ُت ِبَحْيُث أ ح هذا املقتطف بعض األبعاد الُخُلقيِّ ة". يوضِّ الراوي،  في شخصيِّ

ًنا رأيك.  من هذه األبعادين اذكر اثن  (4)                                                                                                                                        مبيِّ

هًفقدًخدعًالرجلًبتركهًوالنصرافًعنهًبحج ًً،هًمحتالاويًالتيًيش يًبهاًاملقتطفًأنً ًرمنًصفاتًال ةًإحضاًراملاء،ًوأن 
ً ةًألنً س   ىًفيهًمنًخاللًاختالسًالنظًرإلىًموقفًيءًالطوي  ًويتشف  هًأرادًبهذاًالوضعًأنًيستمتعًبماًسيحدثًللسوادي 
اءًمنه.ًا ًاإلجاباتًاملناسبةلشو   (.اويقبلًكذلكًرأيًالطالبًماًدامًسليماً،ً)تقبلًكل 

اء -6 ة الشوِّ ، وشخصيِّ ة السواديِّ من بأمثلة  منهما مستدالً  لكلِّ  ةمميزِّ  ، اذكر صفةً أسهم الحوار في الكشف عن شخصيِّ
 (4)                                                                                                                                                                                                  .النصِّ 

ة السواديِّ - ْسَناِنِهًاملثال: . ساذج: الصفة: شخصيِّ
َ
ًِبأ َقَده  ًع  لُّ ًَيْبِكيًَوَيح  َواِديُّ ًِلَذاَكًاً/َفَجَعَلًالسَّ ْلت  ًوَكْمًق  ب 

َ
َناًأ

َ
َرْيِد،ًأ لق 

َزْيٍدً ًو ب 
َ
ْنَتًأ

َ
:ًأ ول  َبْيٍد،ًَوْهَوًَيق  ً.ع 

اء: الصفة: - ة الشوِّ ًالغضبشخصيِّ ًشديد اُء: َهاَك، َوَمَتى َلْكَمةً َفَلَكَمُه املثال: . عنيف، وَّ ى َعَلْيِه ِبَلْطَمٍة، ُثمَّ َقاَل الشَّ ، َوَثنَّ
ًاإلجاباتًاملناسبة(.ًَدَعْوَناَك؟  )تقبلًكل 

 (2)                                                                                                                                 ؟"كم قلُت لذاك الُقَرْيدبم يوحي لك قوله: " " -7

ًاإلجاباتًالسليمة(. ًعلىًالراوي،ًواحتقارهًله.ً)تقبلًكل  ًتوحيًبنقمةًالسوادي 
 (3)                                                                                           :    "شاعر أحمد محمد آل خليفة في قصيدته " على الرماليقول ال -8

ناًًًًًًًًًًًً ًقدًَضمَّ ًهذاًالصيف  لٍوًفريِدًاملثاْلًًًحسناء   فيًشاطٍئًح 

 البيت.هذا  من القصيدة تلياكتب ثالثة أبيات  -
حًاألطيافًفوقًالرمـــــالًًطوفيًبناًفالكونًفيًصمته ًيوش 
ًالربى ديًللزهـــــــــــــــــــــــــــــًرإن  ًتهزجًماًطفـــــــــــــــــــــــــــــتًبهاًوالتاللًًوغر 
ًتستهبطًالوحيًوتحييًامل حالًًقدًتسبحًاألكوانًفيًنظرةًٍ

ً
:ًاًثانيًا ًالخارجي   درجة(32ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًمًربنًأبيًربيعةلعمنًقصيدةًالنص 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
    ً

قي/ /من كثرة الهيام( )ي الشديد : ابتعدت/ تهيامي: حبِّ نأتًاملفردات: أو  وذرعي: طاقتي ووسعي/ الغرب: الدلًولعي: شوقي وشغفي وتعلِّ
 اإلناء، وكذلك مسيل املاء والدمع.

ً

 وكيَف الصبُر عن بصري وسمعي؟      اَوَسْمع   اَأيا َمْن َكاَن لي َبَصر   1
 ُض الَغْرُب َدْمعيــــــــــــــا َيِفيِفيُض َكمَ ي      ُفؤادي اِرَها َأَبد  ـــــــــــنُّ ِبِذكْ ـــــــــــَــــ ُيج 2
 امي َوَوْلعيـــــــــــــــــــــــــــــَن َتْهيــــــــــَوَذِلَك ِحي      اِذُلوَن َنْأْت َفَدْعهاـــــــوُل العَ ــــــــــــَيقُ  3
 يـــــــــــْت ِبَقْطعــــــــــــــــها َوَما َهم  ــــــُــــ وَأْقَطع      ُد ال أراهاـــــــــــــــرها، وأقعــــــــــــــــــــأأهج 4
 رها في النوِم ذرعيـــــــــــــــــــلضاَق بهج      ُت بهجِر هند  ــــــــــوأقسُم، لو حلم 5



 (3الصفحة )        ( ني  المسار: ) توحيد المسارات والدي 102عرب 
 

 صفحات 5في  االمتحان إجابة الحظ أن 

ًأ- ًجبًعنًاألسئلةًاآلتية:اقرأًاألبياتًالسابقةًثم 
 (2)                                                                                                                                      ضع عنواًنا مناسًبا لألبيات السابقة؟ - -9

ًالعناوينًاملناسبة. قبلًكل  ًت 
د ما النمط الكتابيِّ في األبيات السابقة؟ -10 راته.    قولك بمؤشِّ  أيِّ  (3)                                                                       رين من مؤشِّ

ًالنمط:   .وصفي 
ل: املؤشِّ  ا،ًبصريًوسمعي/ًتهياميًوولعي،ًأهجرهاًوأقعد.: كثرةًاملعطوفاتر األوِّ اًوسمعا ًبصرا

ر الثاني:   ًيجن،ًيفيض،ًيقول،ًأهجر،ًأقعد،ًأقطع،ًأقسم.ً: لمث كثرةًاألفعالًاملضارعةًالواصفةًللحالةاملؤشِّ
ًالوصفًكذلك رات ًمؤش  ًاإلنشائيً ومن ًاألساليب د ًتعد  :ً ًالستفهام)ة ًاإلجاباتً-أسلوب ًكل  قبل ً)ت  ًالنداء(. أسلوب

ًالصحيحة(.
 (4)                                                                      . اذكر أربًعا من مفرداته.النصِّ السابقأبيات الفراق" على "معجم  يهيمن-11
 يجن،ًنأت،ًدمعي،ًأهجر،ًأقطع،ًقطعي،ًهجر.كان،ًذكرها،ًاملفردات:  -

ة،استخرج من النصِّ السابق  -12 ل  إحدى الظواهر اإليقاعيِّ  (                                                                 4)                                                           بمثال.              لهاومثِّ

ة لالستفهام في  -13  (3)                                                                  "؟وكيَف الصبُر عن بصري وسمعي"  قوله:ما الوظيفة الدالليِّ

ىًلهًوظيفةًالستفهامًهناًإبراًزالضعفًوالعجًزعنًهجًراملحبوبة،ًفهيًبمثابةًالسمعًًو  الستغناءًعنهما؟البصر،ًوأن 

ة ووضِّ  الثانياستخرج من البيت  -14  ( 4)                                                                                                                   حها.صورة بيانيِّ
جالصورة: - ًي 

َ
ًِبِذْكًـــــــــــــــ ــــــنُّ ًـــــ َبدا

َ
ًأ ؤاديِرَها ًف  ًضيحالتو ً.ا ًبالجنوًن: ًيصاب ًالذي ًبالشخص ًالفؤاد ر ًَكَماًيً/صو  ِفيض 

ــَيِفي ـــــ ـــــ ًَدْمعيــ ًالَغْرب  ً.اإلناءًأًوالدلورًالدمعًفيًفيضانهًبفيضانً:ًصوً التوضيح.ًض 
 (3)                    .ا أن تقطع ما بيننا، في أيِّ بيت من األبيات تجد هذا املعنىر يومً لن أبتعد عن هند أو أهجرها فهي لم تقرِّ  -15

ً

ً

اًالنحًو ًدرجة(20ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوالصرف:ًًثالثا

ق " ةإذا عرفنا كيف نطبِّ ة استطعنا أن  النظريِّ ة واختبرت استطعنا أن نملك العلميِّ ننتج، وإذا عرفنا كيف ُبنيت النظريِّ
ه ربط بين ، األولى هي التكنولوجيا، والثانية هي العلم البحت، ومن خصائص العصر الحديث أنِّ الطويلةالعلم ونواصل مسيرته 

قت بفضل هذا الربط  ،اا محكًم هذين الجانبين ربطً  ا كانت مجهولة، فأصبح يأتينا ، وارتاد العلم آفاقً شاملةة صناعيِّ  قفزةفتحقِّ
ة، ف ولكنِّ وأصبحت االكتشافات تتالحق على نحو أسرع،  ،يوم بالجديد كلِّ  ال الربط بين الجانبين ال يعني إهمال العلوم النظريِّ
 .للتطبيق العلميِّ املباشر" ، حيث ال يبدو إمكانالنظرية ترتاد آفاق الطبيعةتزال العلوم 

 

ةالظاهرةًاإلي  املثالًقاعي 
ً.عطفًالكلماتًاملتقاربة-
ًالتكرار.-
ً
ًالحروف.بعضًترديدًً-
ً
ًتفعيلةًالوافر.-

ا،ًبصريًوسمعي،ًتهياميًوولعي.- اًوسمعا ًبصرا
-هجر-قطعي،ًأهجرها-،ًأقطعهايفيض-يفيض-

ًهجرها.
-العين:ًدعهاً/ًيبصًر-الصبر-حرفًالصاد:ًبصر-

ًذرعي.-قطعي-دمعيًولعي
ًالظًو قبلًكل  ةًمفاعلتن.ً)ت  اهًراإليقاعي 

ً.الصحيحة(

 يـــــــــــْت ِبَقْطعــــــــــــــــها َوَما َهم  ــــــُــــ وَأْقَطع      ُد ال أراهاـــــــــــــــرها، وأقعــــــــــــــــــــأأهج



 (4الصفحة )        ( ني  المسار: ) توحيد المسارات والدي 102عرب 
 

 صفحات 5في  االمتحان إجابة الحظ أن 

 (   4)                                                                                                                                                   السابق ما يأتي:  استخرج من النصِّ -16
د لفعل ثالثيِّ  اسم فاعل  .مجهولةاسم مفعول: . شاملة: مجرِّ

هة: . لإهما. إمكان: مزيد بحرف لفعل ثالثيِّ  امصدرً -  طويلة،ًحديث،ًجديد.صفة مشبِّ
ن-17  (4)                                                                                                                              :      فيما يأتي كلمة وميزانها الصرفيِّ  جذر كلِّ  بيِّ

 ميزانهاًالصرفي جذرها الكلمة

 فعيل حًدًث الحديث

 مفعوًل جًهًلً مجهول 

 
دت -18 ة التي حدِّ ا العناصر السياقيِّ  (4)                                                  الزمن:  اذكر زمن األحداث التي تحتها خط فيما يأتي، مبينًّ

ق العلم قفزاٍت واسعة في السنوات القادمة-  .  سيحقِّ
د الزمن: . املستقبلالزمن:    .(ةوتقبلًالقادم) ،السينالعنصر الذي حدِّ
 .ننعم بما وصلت إليه التكنولوجيااآلن -

د الزمن: . الحاضرالزمن:   .اآلنالعنصر الذي حدِّ
  

 (   4)                                                                                                      ة بصيغة مبالغة مناسبة:ما تحته خط في األمثلة اآلتي ضعوِّ -19
 .في العلم سابقون العرب -
اقوًنالعربً- ًفيًالعلم.ًسب 
 

ا بين زمالئه"-20  ".هذا الطالب هو األصغر سنًّ
رأكمل العبارات اآلتية  (                        2)                                                                                                                                                          يلزمما  ، وغيِّ

 .اا بين زمالئهمسنًّ  األصغرانهما هذان الطالبان 

ا بين زمالئهما غريانالصهاتان الطالبتان هما   .سنًّ
 (2)                                                                                                                                         السابق.      أعرب ما تحته خط في النصِّ -21

ة ًرة.وعالمةًنصبهًالفتحةًالظاهمنصوبًمفعولًبهً: النظريِّ
ةًالظاهرة.: قفزة ًفاعلًمرفوعًوعالمةًرفعهًالضم 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 (5الصفحة )        ( ني  المسار: ) توحيد المسارات والدي 102عرب 
 

 صفحات 5في  االمتحان إجابة الحظ أن 

ً اًاإلنتاجًالكتابي  ًدرجة(30ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرابعا

 اكتبًفيًواحدًمنًاملوضوعينًاآلتيين:

ر حالتها على دراسة ملرض املبرِّ كانت تعاني آالم ا -1 ها تحاملت على نفسها، وأخفت أوجاعها عن أسرتها كي ال تؤثِّ حة، ولكنِّ
ة اكتب ابنها األكبر في عام تخرِّجه. ة للسرد. القصِّ  مراعًيا الخصائص الفنيِّ

ة البارزة، اختر واحًدا من هذه املعالم، وصفه ألصدقائك -2 ا خصائص راعيً م تزخر البحرين بعدد من املعالم السياحيِّ
.  الوصف املوضوعيِّ

 

ًعمقها،ً األفكار:
 ترابطهاًوتسلسلها

ًجماله،ً األسلوب:
ًمنً وسالمته
حويةً ًالن  األخطاء

ًواللغوية

ًالخط،ً وضوح
ًمنً ًالكتابة وخلو
 األخطاءًاإلمالئية

 املجموع

10 10 10 30 

 

 جوبةانتهتًاأًل


