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 ( 1 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( اللغة العربیة            المسار  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
البحرینمملكة  

والتعلیم وزارةالتربیة  

 إدارةاالمتحانات / قسم االمتحانات
 امتحان الشهادة اإلعدادیة العامة للعام الدراسي 2016/2015م

 الفصل الدراسي الثاني
  ساعتان:الزمن       )الورقة الثانیة(اللغة العربّیة  :المادة

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

  
  
  .لةِ ئِ ن األسْ عَ  جيبُ ّص جّيدا ثّم أُ النّ  أُ رَ قْـ أَ 
  ــــانُ إِْحــــَســـــــفَـــطَــــالـَـــمـــَا اِْستَْعبََد اِإلْنـــَســـانَ     ــــــــــــى النَّاِس تَْستَْعبِْد قُلُـوبَھُمإِلَـــــــــــــأَْحِسْن . 1

بـلُُب الــأَتَـــط    ـاِدَم الِجـْسِم، َكْم تَْسَعى لِِخْدَمـتِھِ ــــیَــــــــــــــا َخـــ. 2   ـیــــــــــِھ ُخْسـَراُن؟ا فِـــــــــــــــَح ِممَّ ـرِّ

ـــفْ فَأَْنَت بِـ    اــــــــــــــــــــأَْقبِْل َعلَى النَّْفِس، َواْستَْكِمْل فََضائِلَھَ . 3   الـِجــــْســـــِم إِْنــَســـــــانُ ـــــــِس الَ بِــــالنـَّ

ْھــ. 4   رَّ ِمـْعَوانُ ـــإِنَّ الحُ ــَداَك فــــــــــــــو نَــــــــیَــــــــْرجُ     ـلٍ ـــــــــــِذي أََمــــِر ِمـْعَوانًا لِـــَوُكْن َعلَى الـدَّ

اًعـا فَلَْیَس لَـھُ ــْن َكـــــــــــــــــــَمــــ. 5   ــَدانُ ـــــــــــــــَعلَى الَحقِیـقَِة إِْخـــــــــــــــــــــــــــَواٌن َوأَْخــــ    ـاَن لِْلَخْیِر َمنـَّ

  ــــُر اْلَعْیِن َجْذَالنُ ــــَو قَـــــــِریــــَوْھــــــاَش َوَعــــــــ    ِھمْ ــــــــــــــــْن َغَوائِلِ اَس یَْسلَْم ِمـــــــْن َسالََم النَّ مَ . 6

  انُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــطلْ سُ  صِ رْ لحِ لِ  ھِ سِ فْ ى نَ لَ ا عَ مَ وَ     داــــــــــــــــــــــــغَ  ھِ یْ لَ عَ  طانٌ لْ سُ  لِ قْ لعَ لِ  انَ ــكَ  نْ مَ . 7

  ـــــــــــــالنُ ـــــــــــــــــــــــسْ كَ  راتِ یْ الخَ بِ  دُ عَ سْ یَ  سَ یْ لَ فَ     اـــــــــــــــــھَ بُ لُ طْ تَ راتِ یْ ي الخَ فِ  لَ ــاسُ كـــــالتَّ  عْ دَ . 8

  :األسئلة
 ؟)النَ ذْ جَ ( كلمةِ   ضادُّ ؟ وما مُ )لَ وائِ غَ ( كلمةِ   فردُ ما مُ  -1

  ...........................:)النَ ذْ جَ ( كلمةِ   ضادُّ مُ ............................:)لَ وائِ غَ ( كلمةِ   فردُ مُ 

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

 .صورة خيالّية واحدة واشرحها، مربزا سّر مجاهلا استخرج من البيت األّول -2

  ............................................................................................:الصورة اخليالّية

  .......................................................................................................:شرحها

  .................................................................................................:سّر مجاهلا

  

 ألبي الفتح البستيّ  )أحسن إلى الناس(من قصیدة : السؤال األول
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 ( 2 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( اللغة العربیة            المسار  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 من  فسِ لنَّ فضائِال  مالِ كْ واستِ ، هةٍ جِ  منْ  دِ اجلسَ  باتِ غَ رَ  حتقيقِ  قا بنيَ زَّ ممُ  نسانُ اإلِ  دابَ  -3
 ؟ وملاذا؟رِ اعِ الشّ  رِ ظَ يف نَ ةِ نايعِ ىل بالوْ ما أَ هُ يـُّ ؛ فأَ ثانيةٍ  هةٍ جِ 

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

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

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

 ؛ْنيِ ضَ ناقِ تَ مُ  ْنيِ ُخُلقَ  ْنيَ بَـ  سِ واخلامِ  عِ ابِ الرّ  ْنيِ يف البيتَـ  رُ اعِ ل الشّ قابِ يُ  -4
 .ماهُ نْـ ّال مِ كُ   دْ دِّ حَ   - أ

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

 ؟عِ مَ تَ ا�ْ يف  هُ رَ ثَـ أَ نْ يـِّ بَـ وَ  ْنيِ اخلُُلقَ  دَ حَ أَ  رْ تَـ اخْ   -  ب
.................................................................................................................. 

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

 :يلِ ما يَ  ةِ صيدَ القَ  نَ مِ  جْ ِر خْ تَ اسْ  -5
 .......................................هُ رَ ذْ جِ  دْ دِّ حَ وَ .................... ...................فَ وَ ال أجْ عْ فِ   - أ

 ......................................ا�َ زْ وَ دْ دِّ وحَ ................ ...................ةٍ غَ بالَ مُ ةَ صيغَ   - ب

  :طلوبٌ مَ وَ اآليت مبا هُ  لَ وَ دْ اجلَ  لْ مِ أكْ  -6

  وزن المصدر  المصدر  الفعل
      أْقبلَ 

      استْكملَ 
  

 هُ بَ عاتِ يُ  أالّ  "يعقوب يوسف الغنيم"رُ اعِ الشّ  بُ طلُ ، يَ )نيْ رَ حْ وى البَ مي يف هَ ياالئِ ( ةِ صيدَ يف قَ  -7
 . هِ مِ يف فَ  ةً نيَ غْ ها أُ امسُْ  ىت صارَ حَ  هُ بَ لْ ين قَـ رَ حْ البَ  بُّ حُ  نَ كَ سَ  دْ قَ ؛ فَـ دٌ حَ أَ 

  هِ ذِ هَ  نْ عَ  رُ عبـِّ  تُ ِيت الّ  ةَ الثَ يات الثَ بْ األَ  تيبِ الرتْ بِ  ظُ فَ ممّا حتَ  تبْ اكْ 
َ
  .عاينامل

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

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

..................................................................................................................  
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 ( 3 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( اللغة العربیة            المسار  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

  
  .لةِ ئِ ن األسْ عَ  جيبُ ّص جّيدا ثّم أُ النّ  أُ رَ قْـ أَ 

ــ هجــةِ البَ  قيقــةَ فــي حَ خْ ال أُ   الءَ يَ ِخبُــ كُ ِســمْ أُ حينَ  هوِ الزّ بِــ عورَ ال الّشــ، وَ ةُ ضــائيّ الفَ  نــواتُ هــا يل القَ رُ فـِّ وَ يت تُـ اّل
يف  صــارَ  هُ لَّــكُ   العــاملَ  نَّ أَ َكــوَ  ىل آخــرَ إِ لــدٍ بَ  نْ ِمــرى وَ ْخــأىل إِ نــاةٍ ن قَ ِمــ لِ قُّــنَـ يف التـَّ  أُ دَ بْــأو » الرميــوت« نــواتِ القَ  فتــاحَ مِ 
ــ يــانِ فِ ال خيُْ  وَ ْهــذا الزَّ وَهــ الءَ يَ ه اخلُــهــذِ  نَّ ِكــدي، لَ يَــ لِ نــاوَ تَ مُ  ــوَ التّـ  ن احنــرافِ ِمــ ميــقِ العَ  لــقِ القَ  ةَ حاَل  ضِ ْعــيف بَـ  هِ جُّ

ىن ْعـمَ  ن كـلِّ مِ  يةٍ خالِ  داءِ واألَ  سلوبِ األُ  ةِ هَ تافِ » حوارات«ن ومِ  طةٍ هابِ  ةٍ نيّ ف عمالٍ ن أَ ه مِ مُ دِّ قَ وما تُـ  اتِ يّ الفضائِ 
 ... لِ هْ اجلَ  نَ ومِ  بِ صّ عَ التَـ  ن حاالتِ مِ  ةِ ربيَّ نا العَ معاتِ جمتَ  شالِ تِ على انْ  دُ ساعِ يُ  جياِيبٍّ إ

ــتَ ينْ  نْ و مجــيٌألَ ُهــ مْ َكــ ــيَـ  نْ أىل إِ و  عــالِ فِ االنْ  بِ نُّــىل جتَ إاتِ يَّ ضــائِ هــذه الفَ  شاشــاتِ لــى عَ  حــاورونَ املتَ  هَ ِب  مْ ُهــنـَّ أَ روا ذكَّ َت
 ةً جـودَ وْ مَ  نْ ُكـتَ  ملْ  قاليـدَ تَ ولِ  يبِّ رَ الَعـ لِ بَ تقْ املْسـ ةِ صـورَ لِ  سـونَ ؤسِّ يُ  حـوارٍ  أوْ  ديثٍ َحـ لِّ م يف كُ أنـّهُ وَ  ،مهُ دَ حْ سوا وَ ليْ 
  تامٍّ  يابٍ غِ  ةِ لَ حَ رْ مَ  منْ  عٌ طالِ  يبَّ رَ العَ  نَ طَ الوَ  أنَّ وَ  ةً خاصَّ نا، ياتِ ل يف حَ بْ قَـ  نْ مِ 

َ
 وَ  احلـوارِ  هـومِ فْ مل

ُ
 يِ أْ الـرَّ  ْنيَ بـَـ ةِ َهـواجَ امل

 .رِ اآلخَ  يِ أْ والرّ 
 سـادِ فْ إِ  اللِ ِخـ نْ ِمـ اتِ ضـائيَّ الفَ  ذهِ َهـ صـريِ لـى مَ عَ  مْ هِ فِ وْ وَخـ مِ العـارِ  مْ ِهـقِ لَ قَـ  عـنْ  ونَ ربِّ َعـيُـ  ذينَ الّـ كَ أولئِـ همْ  وكثريٌ 

 وارِ احلِــــ ويــــلِ حتْ وَ  ةِ يَّــــتِ قْ الوَ  ةِ ن اإلثــــارَ َعــــ ثِ ْحــــا والبَ حاهلـُـــ وَ ُهــــ كَ لِــــذَ  رَّ مَ تَ ذا مــــا اْســــع إِ الواِســــ هورِ اجلمْ هــــا بِــــتِ القَ عَ 
  هُ عَ مَ  دُ قِ فْ يَـ  جٍ نِّ شَ تَ مُ  بٍ خَ ىل صَ إيِّ ضوعِ املوْ 

ُ
 ه القَ معَ  دُ قِ فْ م وتَـ �َ وازُ تَ  رونَ حاوِ تَ امل

َ
  .هاتَ يَّـ َمهِّ أَ  ةَ روحَ طْ ضايا امل

 2007السنة 22دبي الثقافّیة العدد مجّلة
 

  : األسئلة

 .تأْ رَ ذي قَـ الّ  صِّ للنّ  العاّمةَ  رةَ كْ ص الفِ لِ استخْ  -8
.................................................................................................................. 

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

  فُ شِ كْ تَ  بابٍ أيِّ يف  -9
ُ
 ؟)غياب( ةِ مَ ن كلِ عَ  مِ جَ عْ يف امل

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

 .ناهاعْ مَ  وّضحُ تُ يف مجلةٍ ) الءيَ خُ ( مةَ كلِ   عْ ضَ   - 10

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

 

 لعبد العزیز المقالح) فضائیات الصخب والتراشق بالكلمات( من مقال: ثانيالسؤال ال
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 ( 4 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( اللغة العربیة            المسار  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 :يونز فلْ التـِّ  مامَ أَ  لسُ وهو جيَْ  عورانِ شُ  ع الكاتبُ نازَ تَ يَـ  - 11
 .نِ يْ عورَ الشُّ  نِ يْ ذَ هَ  حّددْ   - أ

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

 منهما؟ كلٍّ   بُ بَ ما سَ   -  ب
.................................................................................................................. 

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

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

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

 
 ؟ وملاذا؟اتِ يّ ضائِ لى الفَ عَ  رينَ حاوِ املتَ بُ الكاتِ  حُ صَ نْ يَـ  ِمبَ  - 12

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

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

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

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

ّ�م وأَ هم، حدَ يسوا وَ لَ  مْ �ّ أَ روا كّ يتذَ  نْ أىل إو  فعالِ االنْ  بِ نّ ىل جتََ إرون تحاوِ مُ ـال هَ ن ينتبِ هو مجيٌأل  كمْ ( - 13
 ). ناياتِ ل يف حَ ن قبْ مِ  دْ وجَ تُ  ملْ  تقاليدَ ولِ  ريبِّ العَ  لِ املستقبَ  صورةِ لِ  سونَ ؤسِّ يُ  أو حوارٍ  ديثٍ حَ  يف كلِّ 

  :لوبٌ طْ و مَ مبا هُ  ولَ اجلدْ  ملْ أكْ ابقةِ السّ ن الفقرةِ طالقا مِ انْ 
  

  فعل مثال  نبحرفيْ  مزيدٍ  لفعلٍ اسم فاعل  ن بحرفيْ  مزيدٍ  مصدر لفعلٍ 
      

  
 .طٌّ تها خَ يت حتَْ الّ  ماتِ من الكلِ  بِ كا�ا املناسِ يف مَ  القطعِ  زةَ مهَ  تْ بِّـ ثَ  - 14

ــذين يُ أولئِــ هــمْ  وكثــريٌ  هــا عالقتِ  بــاكِ رْ ن خالالِمــ اتِ يّ صــري هــذه الفضــائِ لى مَ عَ همعــاجِ زِ انْ ون عــن عــربِّ ك ال
 اتِ احلـــوار  حتويلِ ةِ عادَ او ةِ الوقتيَّـــ ثـــارةِ اإلعـــن  والبحـــثِ  ،اذلـــك هـــو حاُهلـــ رَّ إذا مـــا اســـتمَ  الواســـعِ  مهورِ بـــاجلُ 

  .هامهّيتَ أَ  ةَ روحَ ضايا املطْ ه القَ عَ مَ  دُ قِ فْ تَـ وَ  مهُ زانَـ اتِّ رونَ حاوِ املتَ  هُ عَ مَ  دُ قِ فْ يَـ  جٍ نِّ شَ تَ مُ  بٍ خَ ىل صَ إةِ املوضوعيّ 
  

 :كَ شائِ ن إنْ مِ  ةٍ لَ يف مجُْ  هلْ خِ دْ مثّ أَ  ،نهمِ  ةِ اآللَ  مَ اسْ  ، وهاتِ املزيدَ  علَ الفِ  ّردْ جَ  - 15
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 ( 5 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( اللغة العربیة            المسار  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   
 

الفعل 
  المزيد

  الجملة  اسم اآللة  المجرد منه

        اْنقادَ 
  

  
  
  .لةِ ئِ ن األسْ عَ  جيبُ ّص جّيدا ثّم أُ النّ  أُ رَ قْـ أَ 

  
  دیوان عاشق من بالد النخیل للشاعر عبد الرحمن بن راشد الزیاني 

  :األسئلة
 .عِ ابِ ث والرّ الثالِ  ْنيِ تَـ يْ ن البَـ ه مِ تَ مْ هِ ا فَ ممَّ  هلمْ  ْنيِ تَـ فَ ص صِ لِ خْ تَ ه؛ اسْ وطنِ رجالِ بِ  اعرُ شّ ال زُّ تَـ عْ يَـ  - 16

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

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

 ؟صيدةِ ه يف القَ رارِ تكْ  رةُ كثْ   لُّ تدُ  عالمَ ؛ فَ )يا أوال( داءِ النِّ  لوبَ أسْ  لَ اعمتِ اسْ  رُ اعِ الشّ  ّررَ كَ  - 17
.................................................................................................................. 

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

 لوطنه؛ يبدو الشاعر وفّيا - 18

نیــــــــــــــــــــــــنا. 1   وعْن أْمجاِد ِعّزِك َخبِّریـــــــــــــنا    ُوقوفًا یا أواُل وطَمِّ
  ــــــاِمئِیناــــــــَوفیِك ِسقایَةٌ للظـــــ    فَفیِك قَْد َرأَْینـــــــــــــــــــــا الِعزَّ نَْبتًا. 2
  َوِمْن أَْحفاِدھا كاَن الیَقیــــــــــــــــنا    ـــرامُ الِكــــــــــــــــــــفَِمْن أَْشبالِھا ُولَِد . 3
  ـــاــــــبِأُْسٍد أَْصبََحْت تَْحمي الَعرینـ    ُصقوٌر في َسمائِِك قَْد تَعـــــالَتْ . 4
ى. 5   ـــــــاـــأَْمسى أَِمینـــ َوَجْیُشِك بِالَوال    َوحالَفَِك الَوفــــــــــــــا َوالَجْھُل َولـَّ
  ـــــنا ـــــــتُناِشُدهُ الُعال َحقًّا َوِحیــــــ    َونَْجٌم قَْد تََألَْألَ في ُدجــــــــــــــــــــاكِ . 6
  ـــــناـــَوأَْحفاٌد لَھُْم صانوا الیَِمیـــــــ    فَــتِیـــــِھي یــــــا أواُل فَدْتِك نَْفسي. 7
ِك یــــــــــــــــــ. 8   َحصینــــــا اـــــِحْصنأَشاُدوا لِلُعال     ــــا أواُل بِِعزِّ قَْومٍ فَِعزُّ
  َوفیھَا صاَرْت األَْحالُم دیــــنــــا    َرأَْینا الِعزَّ فِي األَْمصاِر ُحْلًما. 9

 للشاعر عبد الرحمان الزیاني) أوال المجد(: ثالثالسؤال ال
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 ( 6 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( اللغة العربیة            المسار  

  

صفحات 6الحظ أن أسئلة االمتحان في   

 .بعوّضح ذلك من خالل ما فهمته من البيت السا  - أ
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 للتعبري عن الوفاء للوطن آخر اعملي ااقرتح مظهر   -  ب
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
 .انثُر بأسلوبك البيت األخري من القصيدة - 19

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

 أسند العبارة السابقة إىل املخاطب) حدود بالده وسعى إىل احلفاظ على جمدها ىـمــح( -20

 .بالشكل التامّ  الفعلنييف األمر، واضبط مثّ املخاطبة 

  .......................................................................................................: املخاطب
  .......................................................................................................: املخاطبة 

 .باملشتق املطلوب بني قوسني من الفعل املذكور معه أكمل الفقرة - 21
باصات القادمة من املدن ال )فقَ وَ /اسم مكان(..................... ..........ىل وّجه الشيخأمحد إت

 ............................... الّضيفوصل حتّى وما هي إّال دقائق. ضيفه وصوليف انتظار  األخرى
جتّوال يف السوق و  .بعد طول غياب) دعَ وَ /اسم زمان( ..........................يف)تظرَ انْ / اسم مفعول(

  .ذهبا إىل البيتمثّ . مبا يشاهده من مجال املدينة) استمتع/اسم فاعل(............................والضيف 
 :أعرب ما حتته خط يف القصيدة - 22
 .........................................................................................................: الكرامُ  -
  .........................................................................................................: ِحْصنا -

 
  

  انتهت األسئلة
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