
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 (1الصفحة )        توحيد المسارات والديني   :المسار     101عرب 
 

 صفحات 4في  األجوبةالحظ أن 

 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم                           نموذج اإلجابة    

 إدارة االمتحانات/ قسم االمتحانات

ل امتحان نهاية الفصل الدراسي    م 2016/2017 للعام الدراسي   للتعليم الثانوي   األو 
 توحيد المسارات والديني  : المسار                                          (2ة )غة العربي  اللر: اسم المقر  
 ساعتانن: ــــالزم                                                101عرب  ر:رمز المقر  

 

 (درجة 82)                                   .(لطه حسين "يرون ما ال يرى " نص   )من رة:أوال: من النصوص املقر  

 ش  من أ ر  عش   أحد   ن أبناء أبيه، وخامس  م ر  ثالثة عش   كان سابع  
من  الضخم   له بين هذا العدد   بأن   ر  ته، وكان يشع  ق 

ه ال يتبين ذلك إال في أن   يرضيه؟ أكان يؤذيه؟ الحق   ا يمتاز من مكان إخوته وأخواته. أكان هذا املكان  ا خاص  الشباب واألطفال مكان  
ا بيه لين  من أ ، وكان يجد  ورأفة   ه رحمة  م  من أ يحس  ا. كان ا صادق  كم  في ذلك ح   يحكم   ن أن  ه ال يستطيع ال وإبهام. والحق أن   غموض  

من  والرأفة   إلى جانب هذه الرحمة   ه كان يجد  ليه ومعاملتهم له. ولكن  ثهم إفي تحد   ا، وكان يشعر من إخوته بش يء من االحتياطورفق  
ا من الهمال من أبيه شيئ  وكان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق  ا أخرى لظة أحيان  ا، ومن الغهمال أحيان  ا من ال ه شيئ  جانب أم  

 ا بش يء من ازدراء.ا من الشفاق مشوب  ه كان يجد فيه شيئ  إخوته وأخواته يؤذيه؛ ألن   إلى آخر. وكان احتياط   واالزورار من وقت  
 أجب عن األسئلة اآلتية: ثم   السابق النص  اقرأ -

 (3)                                                                                                                                 السابق؟ النص   إليه ينتميالذي دبي  األ جنس ما ال-1

ة.  سيرة ذاتي 

 (4)                                                  . من النص   مثالبل عليه ومث   ،منهما ا لكل  ر  ع أسلوب الكاتب بين الوصف والسرد. اذكر مؤش  تنو  -2

ننرؤ - ؤ املؤش  -ة ايجمااا االسااامي   –التصااو ر ايايااا     –النعااوا املشاةااارة وملياار املشاةاارة  –ةاألفعاااا املرااارع النننما الوصننفي 
 .من النص  ر املستخرج املؤة   وافقيقشا املثاا متى ما  املثالؤ. ة ...إيخاألساليب اإلنشائي  

ؤ املؤشنننننرؤ - ااااا –املكاااااان وال ماااااان  –األفعااااااا املا اااااية-الشااااااوص  النننننما السنننننردي               .ة الثالثياااااة ...إياااااخعناصااااار الشلياااااة اي  ثي 
.وافق املؤة  يقشا املثاا متى ما : املثال  ر املستخرج من النص 
ة لالستفهام في -3 ح الوظيفة الداللي   (5)               املقتطف السابق.                                            " أكان ذلك يرضيه؟ أكان يؤذيه؟" وض 

حيرته يشير كذلك إ ى فيصعب عليه التح ي ، و  ،وملمو ها )الراوي(يشير إ ى التشاس املشاعر ل ى الطفا: وظيفة االستفهام

 اإلجاباا السليمة(. قشا كا  ده ف  اي كم على تلك املشاعر. )ت  وترد  

.                                           است-4 ا الدور الوظيفي  الستعماله في النص  ن  ل ذلك مبي   (4)                عمل الكاتب ضمير املفرد الغائب. عل 

ا عان اي يااا واي جاااستعماا  مير املفرد الغائب ليعطي نفسه حر    ف رك   الكاتب   ة أكبر ف  التعشير عن الذاا، وابتعاادا
ر  ةفيه من ناحية الذي ق  يؤث    .(اإلجاباا السليمة قشا كا  ت  النقا والسرد. ) مص اقي 

ز سلوك-5 ح ذلك.     (الراوي تجاه الطفل )األب واألم بالتناقض  كل  من تمي   (5)                                                                                 . وض 

ا من اإلهماا واالزورار من ك التناقض ف  سلو  ا/ كان يج  إ ى جانب هذا اللين والرفق ةيئا ا ورفقا األب: كان يج  من أبيه لينا

 وقت إ ى آخر

ا من اإلهماا التناقض ف  سلوك  : كان يحس من أمه رحمة ورأفة/ لكنه كان يج  إ ى جانب هذه الرحمة والرأفة ةيئا األم 

ا ا أخرى أحيانا  .(اإلجاباا السليمة قشا كا  ت  )     .  .، ومن الغلظة أحيانا

 



 (2الصفحة )        توحيد المسارات والديني   :المسار     101عرب 
 

 صفحات 4في  األجوبةالحظ أن 

ة  يريح-على وجه التحديد–الخوة  يكن شعور  لم-6 .                                             ) الطفل.نفسي   (4في أي  موضع تجد ذلك في النص 

ا بش يا من  ا من اإلةفاق مشوبا ه كان يج  فيه ةيئا                                                                                           ازدراا.وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه؛ ألن 
ا تحفظ من قصيدة "  اكتب-7   ( 3)                                                         البيتؤ هذا ثالثة أبيات تلي  لطرفة بن العبد "فخر واعتزازمم 

د   وأفردت  تحامتني العشيرة كلها إلى أن         إفراد البعير املعب 

الَ 
َ
َهَذا   أ يُّ

َ
اِجِري  أ َر  ال َّ ْحر 

َ
ى أ

َ
ْن       الَوغ

َ
ْةَهَ   َوأ

َ
اِا  أ ذَّ ْنَت  َهْا  اللَّ

َ
ْخِلِ ي أ  م 

ْنَت  َفِإْن  ِتي َدْفَع  َتْسِطْيع   الَ  ك  َباِدرْ    َفَ ْعِني         َمِنيَّ
 
  يَيِ   َمَلَكْت  ِبَما   َهاأ

ي    َكِرْ م     ِ
َرو  ْتَنا ِإْن  َسَتْعَلم         َحَياِتِه    ِف    َنْفَسه      ي  َنا مَل اا  م  يُّ

َ
ِ ي أ   الصَّ

ا  اياارج    النص  ا ثانيا             درجة( 72).                                                                                             لعنترة بن ة اد من نص  : األو 
 

 وفعلي لُه وصٌف إلى الدهر يذكرُ   نا األسُد الحامي حمى مْن يلوُذ بيأ

 وهرُ ـــــــبسيف على شرِب الدما يتج  هــــــــــــــــإذا ما َلقيُت الَمْوَت َعمَّْمُت رْأسَ 
 ويفخرُ وفعلي على األنساِب يزهو   ائليــــــــــــــــَسوادي بياٌض حيَن تْبُدو َشم

 رُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيتحس   انادمً  عدوِ ي ذليلً   زًا ويْنثنيـــــــــــــــــــــــأاَل فْليِعش جاري عزي
 وعدت وسيفي من دِم القوم أحمرُ   ُهمْ ـــــــــــــــــــــهَزمُت تميمًا ُثم جْنَدلُت ِكْبشَ 

 ِن منبرُ ـــــــــــــــــــــبعبٍد لُه فوَق السماكي  وابني عْبَس ُسودوا في القبائل واْفَخر 

 اجِم تعُثرُ ـــــــــــــــــــــــوخْيُل المنايا بالجم  بتهُ ــــــــــــــــــــإذا ما منادي الحيَّ نادى أج
 ي أنا عْنَترُ ـــــــــــــــــــــــــــيخبِ ْرَك عنِ ي أنن  دوانيَّ في يديـــــــــــــــــسل المشَرفيَّ الهن

ا جندليلوذ بيؤ يحتمي بي، يلجأ إلى/ الدهرؤ الزمن/ شمائليؤ صفاتي/ ؤ املفرداا هؤ صرعه، طرحه أرض  ران/  /خصم  السماكانؤ نجمان ني 
ؤ السيف. ، الهندواني   املشرفي 

 
ةاقرأ -  أجب عن األسئلة اآلتية: ثم   النص  السابق قرااة متأني 

ا للنص  السابق.-8 ا مناسب   (5)                                                                                                                                                             ضع عنوان 
 )تقشا كا  العناو ن املناسشة(.

 (4)                                                                                                                  في جملتين من إنشائك." عدو  " " ومضاد  أنساب" مفردهات -9

ى.الجملةؤ . نسبؤ "أنساب" مفرد - ى ومشنا  تقشا كا  ايجما السليمة معنا
ىالجملةؤ ص يق "ؤ عدو" مضاد   - ى. تقشا كا  ايجما السليمة معنا  ومشنا

ة في النص  السابق. استخرج اثنتين منها مع التمثيل لكل  منهما بمثال من األبيات. -10 دت الظواهر اليقاعي   (4)                          تعد 

ة  املثال الظاهرة اليقاعي 
 نادى.-حمى/ املنادي -اي امي الكلماا املتجانسة -1
 املعطوفاا املتساو ة. -2

 املتراداا.-
 ر بعض اي روف.تكرا -

 ي هو و فخر/ ذليال نادما/ سودوا وافخروا.
 .بياض-سوادذليا/ -ع    

( َلقيت  املَْوَا مثا التاا ف  ) ْمت   .تقشا اإلجاباا الص يحة()َعمَّ
 (4)                                                                          أكثر الشاعر من الثنائيات املتضادة. هات مثالين من النص  على هذه الثنائيات.-11

ي ذليا-جاري ع   املثال الثانيؤ َسوادي بياض  املثال األولؤ   التراد بين ةطري الشيت اياامس. )يكتفى بمثالين اثنين(-ع و 
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 صفحات 4في  األجوبةالحظ أن 

س  ة في قولهؤ ح الصورة الفني  وض  -12
 
ت  رأ م  م  ت  ع  قيت  امل و   (5)                                                                                                     هننننننننننننننننإذا ما ل 

ا ا)وحشا ر املوا كائنا م رأسه. -صو  ا يعم  ر املوا إنسانا ا( يمكن مالقاته/ أو صو   .(اإلجاباا السليمة قشا كا  ت  )إنسانا
 (5)        فعل على النسب واألصل. في أي  بيت من األبيات تجد هذا املعنى؟ ا، ويعلو الل السواد بياض  ى صفاتي يتبد  حين تتبد  "-13

 البيتؤ 

 وفعلي على األنساِب يزهو ويفخرُ   ائليــــــــــــــــَسوادي بياٌض حيَن تْبُدو َشم

 
ا النحو   درجة( 51)                                                                                                                                                                والصرف: ثالثا

عطانا أربع عمليات حسابية لنحلها لليوم التالي وكان معلم الصباح قد أ لى البريةبعد ظهر ذلك اليوم خرجنا في نزهة إ
ين في سائر دروس ي فقد كان رفاقي يستعينون بي في أمور وكنت قد حللت ثالثا منها واستعصت علي  الرابعة وألن ني كنت من املجل 

 ستعين بأحد؛ لذلك خرجت إلى النزهة وتلك القضية الحسابية تجلدني جلدا.أكثيرة، وال تطاوعني كبريائي أن 
 بتصر ف-نعيمةميخائيا          

 

وكنت  ليات حسابية لنحلها لليوم التاليصباح قد أعطانا أربع عموكان معلم ال اليوم خرجنا في نزهة إلى البرية بعد ظهر ذلك" -14

 "قد حللت ثالثا منها واستعصت علي  الرابعة 

م املقطع السابق جمال- ة املعنى واملبنى، بوضع عالمة # في نهاية كل  جملة. قس   (4)                                                                     مستقل 

بع  ظهر ذلك اليوم خرجنا ف  ن هة إ ى البرية# وكان معلم الصشاح ق  أعطانا ف  الصشاح أربع عملياا حسابية لنحلها  "-

 لليوم التا  # وكنت ق  حللت ثالثا منها# استعصت عل   الرابعة# ".

ن في كل  -15  (4)                                                         ؤ املسند واملسند إليه(، بحسب الجدول التي)جملة مما يأتي ركنيها األساسين  عي 
 املسند املسند إليه الجملة
 يستعين الرفاق .يستعين الرفاق بي -1
دة -2 ة معق  ة .القضية الحسابي   معق ة القري 

 
 (4)                                                              جملة فيما يأتيؤ متعد( أمام كل  -)الزمي بكتابة حيث اللزوم والتعد  ن نوع الفعل من بي  -16
  الزم                                .                                                              خرجنا في نزهة إلى البرية -

ا منها -  متع                                                          .                                                     حللت ثالث 
ن -17  (3)                                                                                                 مفعوليهؤ  استخرج من النص  السابق فعال ينصب مفعولين وبي 

ل  الفعل  ياملفعول الثان املفعول األو 
 أربع الرمير )نا(  أعطى
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 صفحات 4في  األجوبةالحظ أن 

ا اإلنتاج   درجة( 30)                                                                                                                                                                :  الكتابي  رابعا

 اآلتيين:اكتب ف  واح  من املو وعين 

ر في دراسته، وقر   -1
ر مساعدته بدال من أن يهزأ به رأى أن  أخالقه تمنعه من مشاركة أصدقائه سخريتهم من زميلهم الذي تعث 

ته باكت وبقدراته. ة للسرد. ماقص  ا الخصائص الفني   مراعي 

دت منذ الطفولة على حي ك -2 تلك ات، صف لنا صداقات قديمة وحكاي ماالذي تسكن فيه، وربطتك به، وشارعك تعو 
ا من جدار القلب تحتل  األماكن التي  ل تلك و  ،جزء  االحكايات التي تشك   .من صفحة الوجدان وجه 

 

 

األفكار: عمقها، 
 ترابطها وتسلسلها

األسلوب: جماله، 
وسالمته من 
حو ة  األخطاا الن 

 واللغو ة

و وح اياط، 
وخلو الكتابة من 
 األخطاا اإلمالئية

 املجموع

10 10 10 30 

 

 ة.جوبانتهت األ 
 
 

 
 
 
 
 
 


