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(1 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

 مملكة البحرین
  وزارة الّتربیة والّتعلیم

  قسم االمتحانات/ إدارة االمتحانات 
  م2017-2016الدراسي للعام دة اإلعدادّیة العاّمة لّشهااامتحان

  الثانيالفصل الدراسي 
  ساعتان: الّزمن )         الثّانیة الورقة( الّلغة العربّیة : الماّدة

 
  
  

 فطالمـــــا استعبد اإلنســـــــــان إحســــــانأحســــــــن إلى النـــــاس تستعبد قلوبهم )1
 لخدمتهَأتطلب الربـــــــــح ممَّا فیــــــــــــه خســـــــرانیا خـــــــادم الجسم كــــــم تسعى  )2
 أقبـــــــل على النفس واستكمل فضائلهافأنـــــت بالنفــــس ال بالجســـــــــم إنســــان )3
 ّر معوانـــــــداك فإن الحــــــــــــــو نـــــــــــوُكـــــــــــــن على الدهــر ِمعواًنا لذي أملیرج )4
 واشــــــدد یدیك بحبــــــــــــــل اهللا معتصًما     فإّنه الركـــــــــــن إن خانتــــــــــك أركــــــــــــان )5
 َمــــــــــــن كان للخیر منــــــاًعا فلیس لــه     علــــــــى الحقیقة إخــــــــــوان وأخــــــــــــــدان )6
 الناس قاطبة     إلیـــــــــه والمــــــــــــــال لإلنســــــــــــــــان فتَّانَمــــــــــن جــــاد بالمال مال  )7

  :األسئلة

 .كیفیستعبداإلنساَن ِإحساٌن؟اذكرمثاًاللماتقول .1

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

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

  

  ). َبِخلَ ( ومضاد كلمة ).  ُمساِعد( ُمرادف كلمةمن األبیات هات .2
  ) َبِخلَ ( ُمضاد كلمة   ) ُمساِعد( ُمرادف كلمة 

    

ًال : الّنّص الّشعرّي المقّرر: من قصیدة (أحِسْن إلى الناس) ألبي الفتح البستيّ   19 أوَّ

2 

2 



(2 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

 الثالث؟ ولماذا؟فیالبیتالّشاعر  یأمُرناِبَم  .3
  

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

  
ورة الشعرّیة الجمیلة التي تضمَّنها البیت  .4  وما أثرها في المعنى؟ ؟الثانيما الصُّ

  

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

 

 ؟) ةِخیانَ ( كیف تكشف في معجمك عن كلمة  .5
  

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

 :الضمائر المذكورة في الجدولمناألبیاتفعًال ناقًصا وأسنده إلى استخرج .6
  
  

  

  

  

الفعل ووزنه فیما  مصدر ھات .7

    فعل ناقص

    ألفاالثنینإسناده إلى 

    إسناده إلى واو الجماعة

    إسناده إلى یاء المخاطبة

    إسناده إلى نون النسوة

2 

2 

4 

3 

1 



(3 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

 . یأتي
  

  وزن المصدر  المصدر  الفعل

      استعبد

      أقبل

      اعتصم

  
  

ــــــــــــــــب .8 ــــــــــــــــاعر  یطل ــــــــــــــــىیعقوبیوســــــــــــــــفالغنیممن الئمــــــــــــــــه الكویتیالّش أْن َیُكفَّلومــــــــــــــــه البحــــــــــــــــرین  حــــــــــــــــب عل
یتســاءل عــن قــول یقولــه یفــي فیــه َبُحــبِّ البحــرین الــذیتملََّك والشاعر . عنه،فالشــيَءعندهمنالكلماتیردُّبها علیــه

ـــــه ـــــذلكوال یكُتُم ـــــدً فقدعشـــــقالبحرین. قلبهـــــوتمكَّن منه،وهوُیَصـــــرُِّح ب ـــــا فری ـــــى باســـــمها لحًن عجیًبـــــا ا ، وراح یتغنَّ
 .سامًیابسموالبحرینوعظمتهاوُعُلوِّ شأنها

ثالثة أبیات متتالیة یوسفالغنیمیعقوبللشاعر  ) یاالئمي في هوى البحرین( من قصیدة هاِت ِمّما حفظت 
  . األفكارالسَّابقةتتضّمن 

  
    البیت األّول

    البیت الثّاني

    البیت الثّالث
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(4 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

  

  

  

كشفت بعضاألبحاثالحدیثةأنَّالتَّوتُّرهوالسببالخفّیلكثیر من األمراض الجسدّیة والنفسّیة؛ِلمالهمن تأثیر مباشر في 
فیترك ضحیته في حالة ُیرثى لها من االضطراب واإلحباط أعضاء جسم اإلنسان، وحالته النفسّیة والذهنّیة، 

ألنَُّه متوتر، فاألّول توتُّره  رغبته في الّراحة غیرهمن التوتر لخوف أو قلق، وُیظهر  وهناك َمْن یشكو. والیأس
فمن الحقائق المعروفة أنَّ كل انفعال ذهنّي  .شدیداالرتباطباآلخرّي، مع أنَّ أحدهما ذهنّي، أّما الثاني فَعَضلِ 

شه آثار  وٕاذا ُترك التوتر بال عالج نافع كانت له. ُیِضّر بالعضالت، وكل توتر عضلي ُیضعف الذهن وُیشوِّ
  . بل في عائلته ومعارفه ومجتمعه فحسب، صحة الفرد وطاقته لیس في ،بعیدة

لذا فالطرف . عوامألساسیة في عدم المقدرةعلىعالج التوترإنالسلوكوالعاداتالخاطئة واالضطرابات النفسّیة هی
ذي تنصب علیه المالمة في فشل العالج هو المتوتر نفسه، فمثًال حین تواجهه مشكلة، ویتركها بال األول ال

یبدأ التوتر على شكل ضیق بسیط، أو إرهاق، أو آالم جسدیة عامة، ویتطوَّر مع الوقت إلى أمراض حّل، 
فجذور المشكلة تعود إًذا إلى الجهل بطبیعة الجسم البشرّي، وكیفیة . ة معروفة في عالم الطبعضوّیة ونفسیّ 
، ویحِبسها في داخله، فتتحوَّل إلى استخدام ما وهبه اهللا من طاقات كبیرة اإلنسانفقد یهمل . التعامل معه

  .، ویمنعه من أداء كثیر من أعماله ومسؤولیاتهتوتر، یضایقه في حیاته

  :األسئلة

 ؟الثانیةما الفكرة الرئیسة للفقرة  .9

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

 .؟ ضعهما في جملتین مناسبتین من إنشائك)عاَلم(؟ وما جمع )ُجُذور(ما مفرد  .10
  
مــــــن  المفــــــرد فــــــي جملــــــة    )ُجُذور(مفرد 

  إنشائك

  

" بتصّرف "  لسائدعبد الحمید )فناالسترخاء  (منكتاب:الخارجيّ الّنثرّي الّنّص : ثانًیا  

16 

2 

1 



(5 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

مــــــن  الجمــــــع فــــــي جملــــــة    )عاَلم(جمع 

  إنشائك

  

 ؟عائلتهومجتمعهفیكیفیؤثرتوتراإلنسان .11
  

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

  
 المعنى؟ ولماذا؟أيُّ التعبیریناآلتیینأقوىفیالداللةعلى .12

  ). حالةُیرثى لهافي  یتركالتوترمریضه( 
  ). حالةُیرثى لهافي  یتركالتوترضحیَّته( 

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

  

 .التوتراإلنسانمنأداءكثیرمنأعمالهومسؤولیاتهیمنع .13
  .ذلك؟ علِّل رأیك علىهل توافق الكاتب    

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

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

  
 ).همزة قطع أم همزة وصل:(وحدِّْد نوعالهمزةفیه.بفعالألمرِممَّا یأتيتِ اِئْ  .14

  نوع الهمزة  فعل األمر  الفعل

2 

2 

2 

3 



(6 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

 
15. 

َم���یِّ 
 زْ 
 .اآلتیةاألسماءفی) مبالغةالصیغة (من  )فاعلالاسم (
  

  النوع  االسم
    َلوَّام

    ُمْظِهر
    َقِلق
    قاِدر

 

  

 .من األفعال اآلتیة)اسم المفعول(ُصغْ  .16
  

  اسم المفعول  الفعل
    َرَثى

    استخدم
    َتَرك
    خافَ 

 
 

 

  

  
  

      كَشفَ 
      أْرَهقَ 
      اْنَفعلَ 

2 

2 



(7 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

  

  

  

  

  

ـــــــــــة فیها شبـــــــــــــاب  إن )1 ـــــــــــــــٍة أن تعتلــــــــیأمَّ  عاملــــــــونأحــــــــــــرى أمَّ
 وبنــــــــــور العلــــــــــم أضحوا مبصرین  امهمـــــــت أجســــــــــــــات نمـــــــبالریاض )2
 العلـــــــىوٕالـــــــى المجــــــــد بجــــــــــّد أجمعـــــــینیتفــــــــــانون إلــــــــــى كســــــب  )3
 ســـــــــائرین وئـــــــــــــــــامدأبــــــــــهم أن یسعـــــــــــــدوا أوطـــــــانهمباتحـــــــــــــــاد و  )4
 ــــــــوف العلـــــم في دنیــــــا ودینهذَّبتــــــــــــهم أمَّهـــــــــــــــــــــات ثُقَِّفــــــــــــت بصنـ )5
 العاملین بینخـــــــیر مـــــن تلقــــــى شبـــــــــاب همُّهم خدمــــــــــة األوطـــــــــــان  )6
 جاهلینوا ــــــــيَّ وعاشـــــأّي خـــــیر فــــــي شبــــــــــــاب خامــــــــــلركبـــــــــــوا الغَ  )7
 أحــــــــالمهم فــــــــــــــــي مهدهـــــــافغـــــــــدوا بین البرایـــــــــــــــا عــــــاطلینُوِئدت  )8

  :األسئلة
  

 ِلَمَرَبط الشاعرتقدُّماألمةبشبابها العاملین؟ .17
 

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

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

  

 الشباب عنده؟ عند الشاعر؟ وَمْن هم َشرُّ الشبابهمخیرُ َمنْ  .18
  

 ثالًثا: الّنّص الّشعرّي الخارجي: من قصیدة ( نھضة الشباب ) للّشاعر عبدهللا الزاید

1 

2 

15 



(8 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

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

 كیف تناول الشاعر هذه الفكرة؟. الشبابلألسرةدورأساسیفي نجاح  .19
  

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

  

 ؟ وما وجه الشَّبه بینهما؟الثانيفي البیت  الِعْلمِبَم شبَّه الّشاعر  .20
  

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

 

 .الّرابعقیمتینوطنیَّتین نبیلتینالبیتاستخلص من  .21
  

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

  

 .اسبینزمان من الجملتین اآلتیتین باسم مكان أو باسمأْكِمل .22
  
  . الناهض الشباب هیجتمع فیهام�ا .......... ُتَعدُّ األندیة الریاضّیة  - 
  .لیرتاح آخَرها حیاته.......... من  یكدح فیالعمل على الشاب أن - 
  

2 

2 

2 

2 



(9 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

  

 .وضعهمافیجملة مفیدة من إنشائك. الفعلین اآلتیینمن اسمیآلةمختلفین فیالوزناشتق .23
  
  

  
  

 :تحته خط في النص ماأعرب .24

  

  إعرابها  الكلمة
    عاملون
    وئام
    بین

    جاهلین
  

 

  

  )أسئلة االمتحان انتهت( 

  

  

  اآللة في جملة مفیدة من إنشائكاسم   اسم اآللة  الفعل
      قاد
      قاس

2 

2 



(10 (صفحة   
)اإلعدادّیة العاّمة(: راللّغة العربّیة     المسا  

صفحات9في االمتحانالحظ أنَّ   

  


