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 (1الصفحة )        والديني توحيد المسارات :المسار     111عرب 

 
 صفحات 5في  ةوجو األ الحظ أن  

 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 كزيةر الم إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات

ل امتحان نهاية الفصل الدراسي    م 1027/1028 للعام الدراسي   للتعليم الثانوي   األو 
 الدينيو  توحيد المسارات: المسار                                              ة غة العربي  ر: اللاسم المقر  
 الزمن: ساعتان                                               111عرب  ر:رمز المقر  

 

 درجة( 03)                                                                                                                                                                :  الكتابي  اإلنتاج  أواًل:

 اكتب في واحد من املوضوعين اآلتيين:

ا، مهندم الثياب، وكان صوته يزداد رّقة وعذوبةا مع كّل مقطع لم تختلف هيئته عن صوته الرائق العذب، كان طويلا  -1 ، رشيقا
ا خصائص الوصف امل .ةيشدو به في حفل املوسيقى التراثيّ   وضوعّي.صف لنا الحفل واملغّني مراعيا

في  ،ل من يقف إلى جانبهكان يغار منه ويحقد عليه، فكان دائم السخرية، دائم اإليذاء. وعندما وقع في محنته وجده أوّ  -2
ا خصائص  اكتب قّصتهماالوقت الذي تخّلى عنه اآلخرون.   ما أمكنك. السردمراعيا

 

األفكار: عمقها، 
 ترابطها وتسلسلها

األسلوب: جماله، 
وسالمته من 

حوية األخط اء الن 
 واللغوية

وضوح الخط، 
وخلو الكتابة من 
 األخطاء اإلمالئية

 املجموع

03 03 03 03 
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 (2الصفحة )        والديني توحيد المسارات :المسار     111عرب 

 
 صفحات 5في  ةوجو األ الحظ أن  

 (درجة 62)                                مر  القس""ال  "أشجان شاعرقصيدة " من رة:: من النصوص املقر  ثانًيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أجب عن األسئلة اآلتية: اقرأ األبيات السابقة ثم  -

ا لألبيات السابقة-0 ا مناسبا  (5)                                                                                                                                                         .ضع عنوانا

 قبل كل  العناوين املناسبة(.حزن وليل/ ليل مقيم/ أشجان وهموم.                                                                 )ت  

 (4مي املفردات السابقة إلى حقل معجمّي بارز في األبيات، حّدده، واذكر مفردتين أخريين من مفرداته.  ))الهموم، ناء، ليل( تنت--2

 اإلجابات الصحيحة(. قبل كل  )ت        قاتلي. ،ناء، الليل، سدول ، يبتلي: انتاملفرد- الحزن/ ثقل الهمومالحقل املعجمّي: 

 (4)                                                               .من األبيات مع التمثيل بمثال واحد   مظهرين من مظاهر اإليقاع في النّص السابق اذكر-3

 

 (4)                                                                                                                                                          السابق ما يأتي:  استخرج من النّص -4

ك قاتلي؟: أسلوب استفهام .أ ي أن  حب   أغر ك من 

 .أفاطم/ أال أيُّها الليـــــــــــــــــل  : نداءأسلوب  .ب

 (5)                                                                                                                        ؟ في البيت الثالث صورة فنّية. وّضحها، وبّين داللتها-5

ة على حزن الشاعر وتراكم الهم  في صدره. )تقبل  ه الشاعر الليل بموج البحر الذي يرخي أستاره بالهموم. والصورة دال  شب 

 درجات لتوضيح الصورة ودرجتان للداللة(3)                              اإلجابات السليمة(.                                                                              

 

 

 املثال املظهر اإليقاعيّ 
 تفعيلة الطويل، وقافية الالم املكسورة. الوزن والقافية. 1
 وليٍل كموج البحر/ فيا لك من ليٍل. .التكرار 2

ة الصحيحة وتقبل كل  املظاهر اإليقاعي  
أردف )ومنها: حسن التقسيم مثل 

ا وناء بكلكِل(، واالشتقاق: مثل: أعجازً 
  صبح، اإلصباح.

 
ن    ل  ــــــــــــــــــذا التدل  ـــ بع   مهًل  أفاطم  -1  صرمي فأجملي قد أزمعت   كنت   وا 

 يفعل   ــــــــــــــــب  ك مهما تأمري القلــــــــــــــــوأن       ليــــــك قاتـــــــــــــــــــــــــ  حب ي أن  ك من  أغر  -2

ْول ــه   ول ـْيـل  -3 ـد  ـى س  ـْوج  الـب ـْحـر  أ ْرخ  ـم  ــم      ك  ــل ـيَّ ب ـأ ْنـو اع  الـه   ــْوم  ل ــي ــْبــت ــل ـيــــــــــــــــــــــــــــــع 
 بكلـــــــــــــــــــكل   عجـــــــــــــــــــــــــاًزا وناء  أ  وأردف          ه  له لما تمط ـــــــــــــــــــــــــــــى بصــــلب   فقلت  -4 
 بأمثل   منك   وما اإلصبــــــــــــــاح   أال انجل          بصبح   الطويل   ها الليـــــــــــــــــل  أال أيُّ  5 
        شد ت بيذبل   ــــــــــــــــــــــــل  كأن  نجومـه         بكل  مغـار الفتــ ليـــــــــــــــــــــــــــل   من فيا لك  -6 

 



 (3الصفحة )        والديني توحيد المسارات :المسار     111عرب 

 
 صفحات 5في  ةوجو األ الحظ أن  

 (4)                          : لطرفة بن العبد أكمل الشطرين الناقصين في البيتين اآلتيين بحسب ما حفظت من قصيدة فخر واعتزاز-6

        
ِد عنست فلم أكسل ولم أ  إذا القوم قالوا من فتى؟ خلت أنني   تبل 

 ولكن متى يسترفـــــــــد القوم أرفد  ولست بحالل التالع مخافة
 
ل  الخارجي   النص  ا الثً ث                                                                                                                                                                                                                           درجة( 62).                                                                                             مليخائيل نعيمة من نص  : األو 

يدي مرفوع الزناد، وقلبي يكاد يتوقف أسترق خطاي في اتجاه الطائر الجميل الواقف على الصخرة، وجفتي في  أخذت   
عن النبض. ولكن الطائر الجميل أبصرني فلم يسمح لي بالدنو منه على مرمى الخردق. بل انتقل إلى صخرة أخرى ضمن دائرة 

حيث ال تبصره العين،  ،ا واختفىاد طار بعيدا بصري. وأدهشني ذلك منه ملا كنت أعرفه عن الحجل أنه إذا شعر بخطر الصيّ 
الحجل الذي كنت أالحقه بغير جدوى لم يكن  رت محاولتي ثانية وثالثة ورابعة. فكانت النتيجة واحدة. عندها أدركت أّن وكرّ 

 .ا عنها وتركها تحت رحمة مخلوق ال يضمر لها إال الشّر سوى أنثى مقّيدة بفراخ صغيرة ال تطاوعها أمومتها على الهرب بعيدا 
ت الخطر على فراخها التي ال تستطيع الطيران بعد، صفرت لها صفرة الخطر ن الحجلة األم إذا أحّس وكنت أعرف أ 

ا من تلك اإلنسان بها فيحسبها بعضا  تحت الحجارة، وانقطعت عن الصوت والحركة حتى ليمّر  فاختبأت الفراخ في الحال
 الحجارة.
،أقلعت عن مطاردة األم وتوجهت إلى الصخرة التي أبصرتها عليها  عندئذ    من ج إلى التقاط أكبر عدد بي شوق متأّج و  أوالا

برع من استراتيجيتها واستراتيجية بنيها، وما همي كيف يكون حالها، وبماذا ستفكر وتشعر عندما الفراخ... وكانت استراتيجيتي أ
يتها وف وغطّ بالصن كسوت قعرها ا في صفيحة كبيرة من بعد أتعود إلى كومة الحجارة..... في ذلك املساء وضعت األحد عشر فرخا 

 ن يؤذيها البرد في الليل. هرب الفراخ، ومخافة أن تبغربال مخافة أ
ا، فلم أقع، ش غيري كثيرا شت، وفتّ ني حتى اليوم كيف أفلتت الفراخ من الصفيحة، وماذا حّل بها في ذلك الليل. لقد فتّ ه ليحيرّ وإنّ 

 سبعون(-)ميخائيل نعيمة              ها لم يمَح، ولن يمحى، من نفس ي.ألمّ بتها لها و املأساة التي سبّ  أثر وال وقعوا، على أثر لها. ولكّن 
 

 الجفت: أداة لصيد الطيور/ الخردق: طلقة الصيد/ الحجل: نوع من الطيور/ متأّجج: مشتعل. :املفردات
 
ةاقرأ -  أجب عن األسئلة اآلتية: ثم   النص  السابق قراءة متأني 

 (4)                                            د الجنس األدبّي الذي ينتمي إليه النّص السابق.                                                                                حّد -7
 نّص من نصوص السيرة الذاتّية.

 (4)                                                                                                              في جملتين من إنشائك." الهرب" " ومضادّ مأساة" جمعهات -8

قبل كل  الجمل السليمة مبًنى ومعًنى(.الجملة: . مآس: "مأساة" جمع -  )ت 
قبل كل  الجمل السليمة مبنً الجملة: .  ، الثبات، القدوماإلقدام": الهرب" مضادّ  -  ى ومعًنى(.)ت 

 (4)                                                                            ؟                   ، فما تلك الحيلةثّمة حيلة تتبعها األّم وقت الخطر لحماية صغارها-9
 تصدر نوًعا من الصفير فتختبئ الفراخ تحت الحجارة في الحال.

 
 
 
 
 
 



 (4الصفحة )        والديني توحيد المسارات :المسار     111عرب 

 
 صفحات 5في  ةوجو األ الحظ أن  

 (6)                                                                                منهما بمثال.  ل لكّل رات السرد في النّص السابق ومثّ ن مؤّش رين مذكر مؤّش ا-11

 
 (4)                                     بين الرحمة والقسوة تجّلت ملمح شخصّية الراوي. وّضح ذلك كما فهمت من النّص.                          -11

، فهو من ناحيٍة  الراوي ة تبدو مالمح شخصي   ويحصل على  ،ويراوغ األم   ،ينشد الصيد بارزة في وصف مشاعره على نحو جلي 

ر عاطفة األمومةو  ،رحيم باألم  ل جانب القسوة، ولكنه في الوقت ذاته الفراخ بحيلته، وهذا يمث   ه كان ال صف ذاته بأن  ، فييقد 

 (.سليمةاإلجابات ال قبل كل  )ت     هذا املوقف القاس ي منه لن ينمحي من ذاكرته.  د أن  ك  يؤ  ، ثم  يضمر غير الشر  

 (4)                                                                                               "؟              لم يمَح، ولن يمحى، من نفس ي " :يوحي لك قول الكاتب بَم -12

 (.سليمةاإلجابات ال قبل كل  )ت                                                      ي بندمه الشديد على قسوته تجاه األم  وبنيها.يوح
 

 درجة( 01)                                                                                                                                                                والصرف: ثالًثا النحو 

"ركبنا الدواب وسرنا في دروب سهلة مريحة، ثّم بلغ من وعثها ووعورتها أن صار النقب األحمر جّنة بالنسبة إليها، وطال 
بخاطري أن ألوي عنان دابتي ألعود  ة جالوكم مرّ  ،نا لن ندرك لهذا الجبل غايةأوقن أ الطريق وبعدت الشّقة ونالني الجهد وكدت

اجل صاحبي عن دابته ويسير إلى جانبي ويترّ  .من حيث أتيت لوال أن غلبني الحياء إذا استقام الطريق ويعاونني في  مشجعا
 بتصرف(-محمد حسين هيكل-)في منزل الوحيي ويهدئ ثائرة أعصابي".          ه عنّ فة ويحاول أن يرفّ املنحدرات وفي املرتقيات املخوّ 

 
ا إذا استقام الطريق ويعاونني في املنحدرات وفي املرتقيات املخوفة ويحاول " -13 ويترجل صاحبي عن دابته ويسير إلى جانبي مشجعا

 ."ويهدئ ثائرة أعصابي  أن يرفه عني

 (5)                                                                       مستقّلة املعنى واملبنى، بوضع علمة # في نهاية كّل جملة. قّسم املقطع السابق جمل-

فة# ويترجل صاحبي عن دابته# ويسير إلى جانبي مشجًعا إذا استقام الطريق# ويعاونني في املنحدرات وفي املرتقيات املخو  
 ه عني# ويهد  ثائرة أعصابي#ويحاول أن يرف  

 (4)                                                        املسند واملسند إليه(، بحسب الجدول اآلتي: )ين مما يأتي ركنيها األساس جملة   عّين في كّل -14
 املسند املسند إليه الجملة
 غلب الحياء .غلبني الحياء -1
 سهلة الدروب .الدروب سهلة مريحة -2

 
 (6)                                  جملة فيما يأتي: متعد( أمام كّل -م)الز ي بكتابة حيث اللزوم والتعّد من الذي تحته خط ن نوع الفعل بيّ -15
 .متعد ٍ                                     .     تيعنان دابّ  ألوي  -

    .الزم                                                                                               .الطريق  طال  -
 .متعد ٍ                                                                             . الصحراء جّنةجعلت   -

 من النّص  بمثالالّتمثيل  املؤّشر
ات 1  اد(/األم/الفراخ.السارد)الصي   وجود الشخصي 
ة 2 ل، الخاتمة.وضع البداية،  وجود البنية الحدثي   سياق التحو 

رات الصحيحة ومنها: وجود املؤش   تقبل كل  
بضمير املتكلم، تنامي األحداث.  الحبكة، السرد

 لى غير ذلك.إ



 (5الصفحة )        والديني توحيد المسارات :المسار     111عرب 

 
 صفحات 5في  ةوجو األ الحظ أن  

 (3)                                                                        حرف )ب( أمام الجملة البسيطة، وحرف )م( أمام الجملة املرّكبة فيما يأتي:  ضع-16
 ()ب                                                                                     .                                     موظف في بنك البحرين الوطنيّ هو  -

 (م)                                                                                                     الكبار يهبون ألبنائهم حكمتهم وخلصة تجاربهم. -

 (م)                                                                                          املحّدث يختار أروع األحاديث.                                           -

 )انتهت األجوبة(

 
 
 
 
 
 


