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صفحات 5 في االمتحان  إجابةالحظ أن  1 صفحة               (المكفوفون) المسار:     301عرب   

البحرين مملكة  

 موالتعلي التربية وزارة                         نموذج اإلجابة      

المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات  

 م 2018/2019للتعليم الثانوي للعام الدراسي  نهاية الفصل األولامتحان 
    (المكفوفون )توحيد المسارات :المسار                     اللغة العربية :المقرراسم 
 ساعة ونصف :الزمن                       301رب ع :المقرررمز 

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

(    " للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  حرينشق للب  غنيات ع  ) من قصيدة " أ      

 الن  ص   :
ـري          ع هدي فـرو حي في الحروب  فـداك   -1              صبٌّ  فاذك   أنا يـا بالدي فيك  

ــــمــائـل  مــــــوئ ـــــاًل إاّلك  -2              ـــْد           لي في الخ  ـزار  فلم أج   أنا شــاعٌر  مثل اله 

با          ور ضـاي  في هذي  الحياة  رضـاك   -3              قت  هـواك  من زمن  الصّ   إّني عش 

عر  ألــهمت نـي  -4              هـا نجــواك    فــجًرا بالــشّ  ــــت في مـهد   عـــندمــا          روحـي و ع 

ـــعري فــــوق  رمــل   ثــراك    اإللهـام  فـتدّفـــــق   -5               مــلء  خــواطري          وكتبت  ش 

ابق. ضع عنواًنا آخ .1  (2)                                                ر م ناسًبا للمقطع الس 

                                                 )أي عنوان مناسب لمضامين النص( )أحب وطني / ما أجمل الوطن ... (

 (4)                     ."حرينشق للب  غنيات ع  قصيدة " أ  لالكتابي، والجنس األدبي  حّدد الّنمط .2

 :  شعر وطني :األدبيالجنس  ،وصفي يغتني بالسردالن مط  الكتابي 
 

ابق ةاإليقاعي  من الظواهر  .3 : التكرار، والتجانسات الصوتّية، مثّ ل لك لّ  ظاهرة بعبارة في الن ّص  الس 
ابقة، م بّيًنا أثر هذا   (                                 3)                                اإليقاع في الم تلقي.    من األبيات الس 

 :روحي( ) ألهمتني، اإللهام( ) الشعر ، شعري ( )روحي، رضاك( رضاي،) التكرار 

  الحروب(، )روحيإالك(  )لي، الصوتّية:التجانسات 

  والنشوة.الكشف عن حالة الطرب  تلقي:الم  أثر اإليقاع في 

 درجة( 42)                                                      رة          قر  صوص الم  أوال: من الن  



صفحات 5 في االمتحان  إجابةالحظ أن  2 صفحة               (المكفوفون) المسار:     301عرب   

ابقاألبيات معجم على  "الع شق" حقلهيمن  .4 ألفاظ من هذا الحقل،  أربعة، هات في المقطع الس 
 (5)                                                                       وبّين داللة توظيفه.

 اذكري/عهدي/روحي/الصبا/نجواك/هواك/صبّ /عشقت :األلفاظ

 عشق الشاعر وحّبه لوطنه الداللة:

من خالل قراءتك وفهمك لمضامين المقطع السابق، استخلص العاطفة المسيطرة على الشاعر،  .5
 (6)                                                            .ومثّ ل لها بعبارتين من األبيات

 ح ب  الوطن واالعتزاز به العاطفة:

 إني عشقت هواك من زمن الّصبا  : األولىالعبارة 

                                            )ُتقبل أي عبارة أخرى من المقطع تدل على عاطفة الشاعر( / أنا يا بالدي فيك صبٌّ : الثانيةالعبارة 

  (4)                                                           ا:ي الجملتين اآلتيتين، وبّين نوعهحّدد عبارة األمر ف .6

 نوعها عبارة األمر الجملة
 فعل أمر اذك ري  ع هدي فاذك ري 
 فعل مضارع مقترن بالم األمر لي ْحم المواطن  وطن ه لي ْحم
 (                                                              4)                    البالغي.  ماوبّين غرضه ابق أسلوبين إنشائّييناستخرج من الن ّص  الس   .7
  األمر ) فاذكري عهدي  (: األولاألسلوب اإلنشائي    

 ظهار منّ الت  : البالغي غرضه  )ت قبل أي إجابة قريبة من هذا المضمون(. متانة عالقته بوطنهي وا 

  يا بالدي ( داءالنّ  : الثانياألسلوب اإلنشائي (           

 ظهار منزلته في نفس الشاعر : البالغي غرضه )ت قبل أي إجابة قريبة من هذا مناجاة الوطن وا 
 المضمون(

مل االسمي ة، مّثل لك لٍّّ منهما  .8 وّظف الشاعر في المقطع السابق مجموعة من الج مل الفعلّية، والج 
                                                               (                                                                                                             6)                                                        بمثال، مبّينًا قيمتها الوظيفّية.     

  مل  عهدي / ألهمتني بالشعر... /  تدّفق اإللهاماذكري  الفعلّية :الج 

  مل بالدي فيك صّب / روحي في الحروب فداك / أنا شاعر مثل الهزار /  أنا يااالسمّية : الج 
 إني عشقت هواك

  : وصف حال الشاعر العاشق والكشف عن مشاعره الصادقة تجاه وطنه .قيمتها الوظيفّية 
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                                 (                                                                                                                            2)                                                 أعرب ما تحته خط في األبيات السابقة.   .9

عر    وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.عر اسم مجرور الباء حرف جر، الشّ  : بالشّ 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.اإللهام : 

 
 (                6)    مما حفظت من قصيدة " الحقيقة المّرة " لعبدّللّا الزايد.  بثالثة أبياتأتب ع البيت التالي  .10

 فبان الصبر واتصل البكاء           نظرت لحاضر منا وماض   

 فمـا زدنا بـل انهـار البنـاء              بكيت  على األلى سادوا فشادوا

؟لن              ك في سما العليا  الثرياألم ن   ـا في معظم األرض اللواء 

 ا العيــاءفلّما زال زلزلن               نا نهتدي بالعلـم نورافقم

يد" ل   وص  ص  : من الن  ثانيا ة "الس  ارجي ة ق ص   (درجة  28 )             علي سي ار  )بتصر ف(         الخ 

ل  أبي البيت  وقال أل مّ ي ببرودٍّ عجيب: "اليوم يجب أن ينتهي كّل شيء"، نظرت إلى أمي فوجدت  خ  د 
وجهها يتقّلص، ودمعة حبيسة تكاد  تسقط  من عينيها، ارتميت  في صْدر أ مّ ي فاحتضنتني، 

ْع ضعيفٍّ م هزوز: "ولكن هذا الصغير، ال تترْكه وحيًدا " و  وتٍّ ص  وسمعتها تقول  ألبي في  ل م ت ستط 
ْت من  ج  ر  ب تها، وال لماذا خ  موع التي سك  ر قْت بدموعها، ولم أفهْم آنذاك م ْعنى الد  أن ت ْكمل  فلقد ش 
يء  لدتني فيه إال بعد م ضي سنوات.. بعد أن أدركت معنى هذا الشّ  و  ْت فيه و  البيت  الذي ع اش 

 الب غيض الذي اسمه الط الق.
ت بنا  ار  باحٍّ  أ نا ياة  الح  س  ّل ص  ، كانت ت ْخرج  ك  وأ مّ ي ع سيرة؛ فقد كان عليها أن ت وفّ ر لنا ل ْقم ة  الع ْيش 

لّ  هذه الظروف وجدتني أنا اآلخر  ، تشتغل  في م عمل الخياطة ، وفي ظ  وال تعود  إال  في م نتصف  الل يل 
ل  األ طباق  والمالبس  وأكنس  البيت  أ بحث  عن عمل، التحقت  بأ سرةٍّ غني ةٍّ أعمل  في بيتها، أْغس 

ح   م امات، وفوق ذلك أ ربّ ي األوالد  وآخذ هم إلى الحديقة المجاورة، ولم أك ن أجد الط  الب  وأ مس   والح 
س  ما ت عانيه من األلم والعذاب الذي  ي أ ح  رت  أ مّ  ل ما ز  دقيقًة واحدًة أنظ ر فيها إلى نفسي .. وكنت  ك 

نها كانت تتمن ى لو كنت شيًئا آخر غير خادم.. لم أستطع أن أفعل شيًئا من يغلي في أعماقها؛ أل 
هرٍّ بعض  خيوطٍّ م لونة وحفنة من إب رٍّ م ختلفة األحجام.. ولم  لّ  ش  أجلها إال أْن أجل ب  لها في نهاية ك 

ل  إبرة تأخذ  من عمرها ومن بصرها أضعاف فرحتها بي.  أكن أدري أن  ك 
 ا أسير في خطٍّّ مرسوم ال أحيد  عنه..مرت خمس سنوات وأن
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ذات يوم وأنا ألعب  مع أطفال  مخدومي سمعت  رب ة البيت ت ناديني بصوتٍّ رقيقٍّ حالم، فخالجني 
اإلحساس  بأن  شيًئا خطيًرا يوشك  أن يقع .. بادرتني بقولها: "محمود" وسكت ت، فأدركت  أ ن ها تريد  أ ْن 

، وبعد دٍّ قصير قالت: محمود أنت أصبحت  رج ال، وال أظنه يليق  بك أن  تقول  شيًئا غير عاديٍّّ ترد 
ك؛ فقد أصبحت  شابًّا قويًّا. ْد على نْفس  ، ول تعتم  ْث عن ع ملٍّ آخر  ، اْبح   تخدم  في البيوت 

، ولن أْنسى م نظر  األطفال  الذين رافقتهم في هذه الفترة وهم  م ْعت  أ ْمتعتي وخرجت  في اليوم التالي ج 
ْشرتي لم تهن عليهم.. أم ا أنا ي ق  بما في نفوسهم.. أن  ع  ، وعيونهم تكاد تنط  نظرون إلي  في صمتٍّ

تّ   ْت أ مّ ي قبل  س  ج  ارع  كما خر  ريمٍّ إلى الش  فقد أْحسست  حينها أن ني أخرج  مر ة أ خرى من بيتٍّ ع زيزٍّ ك 
نواتٍّ من بيت  والدي.  س 

 
ة .                          ضع عنواًنا .11 ًبا ل لق ص                                                 (1)                                 آخر  م ناس 

 أي عنوان آخر مناسب لمضامين القصة
؟  .12 ابق؟ وما الن مط  الكتابي  للن ّص                                                            (4)                                      ما جنس  الن ّص  الس 

: جنس  ا  قصة قصيرةلن ّص 
 سردي: الن مط  الكتابي  للن ّص  

 
الل النْ  .13 ح ذلك من خ  ، وضّ  ف صال  الو الدين آثاٌر نْفسي ٌة، واجتماعي ٌة، واقتصادي ٌة على األ ْبناء 

ة  ابقة.الق ص                             (4)                                                                           الس 

نعكس ذلك على األبناء في فقد البيئة المثالية لألسرة التي تمنح األمان واالستقرار والهدوء ألفرادها؛ ي
حقيقيا لجميع أفراد األسرة، كما أنه بمثابة تحدٍّّ اقتصادي ا الق وانفصال الوالدين يشكل تهديدً فالط

لألبناء في حال فقدان العائل سواء كان األب أو األم، كما أنه يؤثر على الحالة النفسية لألبناء 
  )تقبل اإلجابات التي تدور حول هذه المضامين(      والكثير من األلم. والذل والمهانة، ويشعرهم باالنكسار

الل .14 ة ، بيّ ن أ ث ر  ما ق ال ه  األ ب  على األ مّ  وابن ها. من خ  ل  من الق ص                                                                                                    (4)        ق راءتك  ل لمْقطع  األو 
فقدت االستقرار والطمأنينة، فكان الحزن واأللم له أثر سيء على األم، حيث أنها شعرت بانهيار حياتها، و 

 )تقبل اإلجابات التي تدور حول هذه المضامين(. يعتصران فؤادها، أما االبن فقد اعتراه الخوف الشديد من هول الصدمة
بي  بالع ديد  من الم هامّ  أثناء  عمله لدى األ ْسرة، هات  ثالث  مهامٍّ منها. .15                                                                                                   (3)         اْضط ل ع  الص 

 المالبس، مسح البالط والحمامات، تربية األوالد واالهتمام بهم.و غسل األطباق 
ابقة  من  تخرجْ اسْ  .16 ة الس                                       ( 4)                                     ف ْعلي أ ْمرٍّ وبيّ ن نْوع يهما. الق ص 
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 نوعه فعل األمر

 فعل أمر ابحث

 فعل مضارع مقترن بالم األمر لتعمد

ابقةمن  تخرجْ اسْ  .17 ة الس                                       ( 4)                        صيغًة ت فيد  الن هي، وأعرب الفعل  فيها. الق ص 

 .ال تترْكه وحيًدا :صيغة الن هي

 .وعالمة جزمه السكون الناهية فعل مضارع مجزوم بال  :إعراب الفعل

ملة الس  حْ ن   )ألْسنا  .18 م ةٍّ؟(، أجب عن مضمون الج  ل  م ْكر  وأ ْخرى  ،ة باإلثبات  ر  ابقة م  ن  الذين بنينا ك 
 ( 4)                                                                        .           بالن في

 م ةٍّ بلى، باإلثبات:  اإلجابة ل  م ْكر   نحن  الذين بنينا ك 

 م ةٍّ ل ْسنا نعم ، لنفي: اإلجابة با ل  م ْكر   نحن  الذين بنينا ك 

 درجة( 30)                        ثالثا: التعبير                                              
 اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين:

نيا بما رحبت،  .1 صديق ك الم قر ب تعر ض لضائقة مالية نتيجة خسارة أصابت تجارته، ضاقت به الد 
فلم تبخل عليه بالمال والمشورة حتى عاد إلى سابق  فلجأ إليك شاكًيا مهموًما طالًبا مساعدتك،
 عهده، فنجحت تجارته، وعّوض خسارته.

  قصتك مع صديقك، كيف ساعدته، وبم  نصحته؟اكتب 
 تنال المجد بالعمل الدؤوب، والصبر على المتاعب، فلن تبلغه إال إن كنت مؤمنا ومثابرا. .2

  ح فيها أثر الت حلي بهذه الصفات في نجاح الفرد وبلوغه  اكتب مقالة توضّ 
 م بتغاه.

 المجموع سالمة األسلوب واللغة واإلمالء توازن األقسام وترابطها التزام المطلوب ووجاهة المحتوى 

10 10 10 30 

    

 اإلجابةانتهت 


