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البحرين مملكة  
والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية
 م 2018/2019للتعليم الثانوي للعام الدراسي  نهاية الفصل األولامتحان نموذج إجابة 

 توحيد المساراتالمسار :                       العربيةاللغة اسم المقرر  : 
 ة ونصفساعالزمن  :                                                  301عرب  : ررمز المقر

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

 .لعلي عبدهللا خليفة" ذاكرة المكان"  قصيدةمن 
 مر  من الع   خمسين   من بعد  
 .. التراب   وقد شاخ   أعود  
 .. يوت  ب   تآكلت  
 مت بيوت  وقاو  
 من المنازل القديمة ة  ل  وق  

 انتظار   وساحات   صارت حوانيت  
  المشبوب   ق  ب  ذاك الع   حان  للري   ، ما كان  يت  مش  

 للبهار   حافلة   وال رائحة  
 ى لنا، فما تبق  في التهديم   األيام   نت  أمع  
 بالفحم   نقشناه   رسم  

 وت  ف  خ   بعيد   اك  ال، وال ضوء شب  
 ت  ب  ي   لي، قد غ  و  من ح   األطياف   ال أستجمع   أكاد  

 .. ما كان لها أن تموت   أشياء  
o :األسئلة 

د موضوع القصيدة التي اقتطف منهاالس   المقطعاقرأ  .1  (3)                                   .ابق، وحد  

استحضر الشاعر صورة المكان األول في ذهنه، ويعود بذاكرة حواسه إلى الزمن الماضي؛ زمن طفولته 
 المضمون() تقبل أي صياغة تحقق وشبابه لرسم مالمح ذلك المكان المثالي. 

 
ا أثرها في مبين  ا من هذه الظواهر، ابق، استخرج ثالث  مقطع الس  ة في الاإليقاعي   دت الظواهر  تعد   .2

                                                                                                                                                                              (7)                                                                                                      تلقي. الم  
 (تاندرج)  .تعدد األروية وتنوعها :الظاهرة  اإليقاعي ة  األولى

  (درجتان) المد الطويل الذي يسبق الروي الساكن. :اإليقاعي ة  الثانيةالظاهرة  

  (درجتان) تكرار العبارات واأللفاظ ) تآكلت بيوت / قاومت بيوت ( :الثالثةالظاهرة  اإليقاعي ة  
رت في المتلقي بإيقاعاتها المتنوعة، وتكثيف المدود، هذه الظواهر اإليقاعية أث   :تلقيأثرها في الم  

معبرة عن معاناة الشاعر نتيجة ما طرأ على المكان من تغيير جراء الزمن، وكيف تالشت مالمحه 
 (درجة)  القديمة بعد أن طالتها يد الحضارة.

 
 
 
 

 درجة( 39)                                                        رة                       قر  صوص الم  أوال: من الن  
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                                     (      6)      .ا داللتهما على نظرة الشاعر إلى المكانموضح  تين، ملتين منفي  من المقطع ج  هات   .3
ال  ،وال ضوء شب اك   ،وال رائحة  حافلة  للبهار   ،ما كان  للري حان  ذاك الع ب ق  المشبوب  : المنفيتان الجملتان

 ( ، درجتان لكل جملةن فقط) تقبل جملتا      . أستجمع  األطياف  

المفقودة من مشهد الطفولة والشباب بفعل الزمن الهادم تبرز هذه الجمل المنفية المالمح  داللتهما:
 )درجتان( والعمران الزاحف.

هذه من خصائص  ثالث ا، استخلص ةالواقعي  مدرسة التنتمي إلى " ذاكرة المكان"  قصيدة .4
 (6)                                                              .      ت في هذه القصيدةالمدرسة، تجل  

تجربة الشاعر معاناة حقيقية تصور الواقع بكل تحوالته/ القصيدة مزيج متناغم من األوصاف الواقعية 
للتعبير أولوية على قواعد النظم/ الكشف عن مواطن الصدق والبراءة والتعبير عن والمشاعر والخيال/ 

 خصائص فقط ( 3) يقبل  في كل مكونات الشعر األسف لزوال األمكنة الحميمة/ التجديد
ن منها، مختلفي حرفينفي األسطر الشعرية، حدد  أحرف الرويمن الظواهر اإليقاعية تعدد  .5

                                                                                              (4)                                                                      . موضحا أثر اإليقاع في المتلقي
 (ةدرج) روي الراء )انتظار/بهار( :الروي الثاني (درجة) روي التاء )بيوت/خفوت( األول: الروي 

إيصاله  يحدث اإليقاع نغما صوتيا يؤثر في المتلقي، ويلفت انتباهه إلى ما يريد الشاعر :أثر اإليقاع
 (درجتان)حول أثر الزمن على المكان.

                                                                         (4)                 .  في السطر الثاني من النص صورة بالغية، وضحها، مبينا أثرها في المعنى .6
الشاعر المكان الجماد برجل تقدم به  استعارة مكنية؛ حيث شبه "شاخ التراب" :الصورة البالغية

 (درجتان)العمر.
 (درجتان)  زاد المعنى وضوحا وقوة وإبرازا لما طرأ على المكان من تغيرات. :أثرها في المعنى

ا للزمن، هات اثنتين من مفرداته، موضحا داللتهما على ن المقطع السابق حقال معجمي  تضم   .7
                                                                                                                                                                                                                  (3)                                                                                           .نفسية الشاعر
 (، درجة لكل مفردة) يكتفى باثنتينخمسين من العمر/ أمعنت األيام / شاخ التراب :الحقل المعجمي

تتلخص في التغيرات التي أحدثها الزمن في المكان فغير مالمحه وطمس معالمه مما ترك : الداللة
 (درجة)أسى عميقا في نفس الشاعر.

 (    6)            ة".        ر  قيقة الم  مما حفظت من قصيدة" الح   تبع البيت التالي بثالثة أبيات  أ   .8
 فإن  األمر جدٌّ واعتناء                           ا واتحاد االشرق جد  شباب             

 شباب الشرق إن لم تجر بحرا  ألجل حياته منكم دماء

 فال عشتم وال جادت بنبت  أراضيكم وال هطلت سماء

 فبان الصبر واتصل البكاء
 نظرت لحاضر منا وماض  

 (درجة  30 )                                                  ة        الخارجي  صوص : من الن  ثانيا
ف(د الضريح" لعبدهللا خليفة" من مجموعة "سي  الب ركان ة " ن قص  م    .)بتصر 

 الن ص:
المسحوق الرمادي ينتشر فوق المدينة، يده الممتلئة بالبثور تؤلمه، ال يكاد يتنفس، يسحب الهواء 

 الفراغ والعدم.من 
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ال المهاجرون يملؤون الدكاكين واألرصفة، والمراهقون يلعبون باإلبر  الط رق على حالها دائما، الع م 
ة امرأة عجوز تصرخ، سيارة تحاذيه وي طل  وجه  بغترة وعقال  والورق، النثار الرمادي كالمطر، ثم 

ق فيه بكراهية مؤلمة.  ويحد  
اجات المغلفة، يضع أصابعه على الزجاج، يتمع ن الصيدلي فيها، يدخل الصيدلية المألى بالزج

 ي حضر زجاجة ويفتحها، يحاول أن يستخرج المسحوق الترابي وينثره على يده.
ون رقصا وغناء  عاقين، يهتز  جذومين والب رص والم  يخرج إلى الشارع الذي امتأل بحشد من الم 

ه على وجوههم وأذرعهم وأرجلهم ومالمحهم وب كاء، يلتقطون المسحوق الب ركاني، ويمسحون
 الباقية..

 يمضي عند الض حى إلى عمله..
 وراء عباءة من الرماد، والطرق مرسومة بأنفاس النار. الشمس  

والموظفون غارقون في الكلمات المتقاطعة واألبراج والنجوم، وكلمات الصحف الكبيرة الحمراء 
 تعلن عن أمطار وثلوج.

لد  ) كاو ( في التساقط.يداه ملتهبتان وبد  أ ج 
ق فيه  ، وت خرج من حقيبتها ورقة  الموظفة  ت حد    مربوطة، فيها ملح مخلوط بح صى ب ركاني: وزل  بألم 

ع ه  على يدك..  ض 
ضعته على يدك ت ب رأ..  إن  و 

يخرج إلى الشارع المزدحم، إشارات ضوء، سيارات حاشدة، عادم أسود يلتصق بالرماد في طين 
لتهب.لزج   م 

ق في  المتقارب عند المقهى، رؤوس ا ول حى، يقترب، العرق يتصب ب منه، يطلب كأس  د  ش  الح  ي حد  
صاص. ت سحابة  كبيرة من الر   شاي، مر 

ار.  صاح شاب  : بركاتك يا شيخ نص 
 من هو الشيخ  نص ار؟

 ماذا فعل لكم؟
 شون في زرائب.العالم حولكم يعيشون في حدائق غناء، وأنتم تعي لتشاهدوا

ذام :«المجذومين»]معاني المفردات:  من أصابهم مرض «: الب رص» - من أصابهم مرض الج 
 [يزول المرض: «رأب  ت  »البرص، وهما مرضان يصيبان الجلد  ـــ 

                                               (3)                                                                   ة.ا للقص  ناسب  م   ا آخر  ضع عنوان   .9
 أي عنوان مناسب لمضامين القصة من مثل:)مدينة الدخان، غضب الطبيعة.... ( 

                                                          (6)                            .ل على ذلك بمؤشرين من مؤشراته؟ دل   ص   للن   الكتابي   مط  ما الن   .10
 )درجتان( السردي: ص   للن   الكتابي   مط  الن  

                                              .) بداية، سياق التحول، الخاتمة(، الزمان والمكان، الشخصيات، البنية الحدثية للنص توالي األحداث
 ( لكل مؤشر، درجتان ) أي مؤشرات أخرى صحيحة

ة، ئيس  ة الر  خصي  د الش  ، حد   ة، من خالل المقطع الذي قرأتص  زت في الق  ر  ات ب  خصي  د من الش  دي  الع   .11
                            (4)                                                                   .ةثانوي   اتاذكر ثالث شخصي   م  ث  

 :الشخصيات الثانوية ،الرئيسة ) كاو (الشخصية 
 )المهاجرون/المراهقون/المرأة/الصيدلي/الموظفة/الموظفون/الشاب/المجذومون/البرص/المعاقون(

 )درجة لكل شخصية(
                 (                         4)     وحدد أداة االستفهام لكل أسلوب.أسلوبي استفهام،  المقطع السابقاستخرج من  .12

ار؟ األسلوب األول: ن :أداة االستفهام،  من هو الشيخ  نص   )درجتان(       م 
 )درجتان( ماذا  :أداة االستفهام،  ماذا فعل لكم؟ األسلوب الثاني:

 (                         3)       .   الجوابوأداته، وفعلي الشرط  استخرج، شرط  أسلوب  المقطع السابق في .13

 )درجة لكل إجابة صحيحة( تبرأ :فعل الجواب  وضعته ، فعل الشرط: إن أداة الشرط:
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(                         4)                                        .   نوعيها، وبي ن أمر صيغتي المقطع السابقاستخرج من  .14
ع ه  على يدك :صيغة األمر  )درجتان(    فعل أمر :نوعها،  ض 
 )درجتان(    مضارع متصل بالم األمر ، نوعها: لتشاهدوا العالم صيغة األمر:

بقة مرة باإلثبات، وأخرى ملة السا؟(، أجب عن مضمون الج  ة  م  ر  ك  م   ل  الذين بنينا ك   نا نحن  ) ألس   .15
 ( 4)                                                                               .                        بالنفي

 ر  ، بلىباإلثبات:  اإلجابة ك  ة  نحن  الذين بنينا ك ل  م   )درجتان( م 

 ر   لسنا نعم ،لنفي: اإلجابة با ك  ة  نحن  الذين بنينا ك ل  م   )درجتان( م 

 (3)                                              .في المقطع السابق أعرب ما تحته خطٌّ  .16

                                                                                                        

 إعرابها الكلمة
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الشمس
 الضمة الظاهرة على آخرهفاعل مرفوع وعالمة رفعه  الموظفة
 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره الحشد

 
 درجة( 30)التعبير                                                                             : ثالثا

 اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين:

سن الخلق من أهم صفات المسلم الحق، وقد حث  .1 ديننا اإلسالمي الحنيف عليه وأبان فضله ح 
ومنزلة صاحبه، وتتجلى هذه الخصلة الحميدة في جميع تعامالتنا مع كل من يحيط بنا بغض 

رق أو جنس أو لون.  النظر عن ع 
 حول ح سن الخلق، فضله، وأبرز مالمحه،  حجاجية تفسيرية اكتب مقالة

 .وشواهده، وأثره على الفرد والمجتمع
بية صغارا، ربتهم على قيم اإلسالم ومبادئه، وحرصت على جها، وترك لها ص  توفى عنها زو .2

نجاحهم في دراستهم، وها هم اليوم يشغلون أعلى المناصب في مؤسسات الدولة ووزاراتها، 
 فلق بها المجتمع باألم المثالية.

 .اكتب قصتها 
 المجموع األسلوب واللغة واإلمالءسالمة  توازن األقسام وترابطها التزام المطلوب ووجاهة المحتوى

10 10 10 30 

    

 اإلجابةانتهت 


