
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

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

                 https://almanahj.com/bh/11arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/11arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  صفحة    (        وحيد المساراتت : ) المسار  201عرب  ( 1 )     

 
 صفحات 6أسئلة االمتحان في الحظ أن  

 البحرين مملكة                                     
 عليموالت   ربيةالت   وزارة                    

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
راسي   للت عليم الث انوي   لو  نهاية الفصل ال امتحان   م2015/2016للعام الد 

ر:   توحيد المسارات المسار:                                     (3)الل غة العربي ة اسم المقر 
  ساعتانالز من:                                           201 عرب: ررمز المقر  

==================================================== 
 درجة(30ّ):ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعبيرالت ّّ-ّلًّوّ أ

 ن:ن اآلتيي  د الموضوعي  اكتب في أح  

فس، رفيه عن الن  سائل الت  من ووة خصي  اكتمال الش   ويراه من عالمات ،دخينالت   كثري   صديق   ـ لك 1
  ة.ار  عن هذه العادة الض  فحاولت إقناعه بضرورة اإلقالع 

 دخين.تي اعتمدتها إلقناعه باإلقالع عن الت  ا الحجج ال  رز  ب  ذي دار بينكما، م  ب الحوار ال  اكت      
  
 يسل  الت  ك إلى ترك الكتاب وك صديق  ا، فدععلمي    فراغك في مطالعة كتاب   ضي وقت  م  ت   كنت  ـ  2
ه بفوائد مع اآلخرين، فحاولت إقناع   سريع   وتواصل   وعروض   ألعاب  ه من ر  ف  و  ا ي  م  ال ل  ق  الهاتف الن  ب

 ته.الكتاب وضرورة المطالعة ودورها في تكوين ثقافة اإلنسان ونحت شخصي  

  .ك بضرورة تغيير موقفه من الكتابقنع فيه صديق  ت   ا حجاجي  مقال   باكت      

 عمقها، األفكار:
 وتسلسلها ترابطها

األخطاء سالمته من  األسلوب: جماله،
 غويةحوية والل  الن  

الكتابة من  وخلو   وضوح الخط  
 ةاإلمالئي   األخطاء

 المجموع

        10/ 10/ 10/ 
 

30/ 
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  صفحة    (        وحيد المساراتت : ) المسار  201عرب  ( 2 )     

 
 صفحات 6أسئلة االمتحان في الحظ أن  
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  صفحة    (        وحيد المساراتت : ) المسار  201عرب  ( 3 )     

 
 صفحات 6أسئلة االمتحان في الحظ أن  

ّدرجة(28ّ)ّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرالمقرّ ّصّ الن ّّ-ّاثانيًّ

ّبنّأبيّطالب: عي ةّلإلمامّعلي  اعيّوالر   منّخطبةّالر 

ا بعد ،      فقد جعل هللا لي عليكم حق ا بولية أمركم، ولكم علي  من الحق  مثل  ال ذي عليكم. فالحق  أم 
ل يجري ألحد إل  جرى عليه، ول يجري  .وأضيقها في الت ناصف أوسع األشياء في الت واصف

ا هلل سبحانه دون  عليه إل  جرى له، ولو كان ألحد أن يجري له ول يجري عليه لكان ذلك خالص 
 خلقه؛ لقدرته على عباده ولعدله في كل  ما جرت عليه صروف قضائه.

 

ل مقطع  ص  ـ الن   1  (  4)  األطروحة ال تي يعرضها الخطيب. استخلص منهة، من خطبة حجاجي  أو 

___________________________________________________________________                                                                       

ن على وبي   ،دهما، حد  عالقة تالزم بين ضميري ن مختلفي نابق على ـ انعقد الكالم في المقطع الس   2
                                                                        (4)                                                                         واحد منهما.  من يعود كل  

 ____________________________ ، يعود على:__________________ل: مير األو  ـ الض  

  ___________________________، يعود على: __________________اني: مير الث  الض   ـ

د ا لكل  واحد بين حق ي ن متالزمي ن، بي نهما، مستشه –في المقطع الس ابق  –ـ وازن الخطيب  3ّ
 (   4)                                                                        .   منهما بمثال من المقطع

ل:األالحق  *  ______________________________ ، المثال:_____________________ و 

                                                            _____________________________، المثال: _____________________ *الحق  الث اني:

 (4)                   :اآلتي هاستخرج من ،ابقالمقطع الس  في  ثبتالم   األسلوب الخبري  ـ هيمن  4

 _______________________________________________: ومؤك دة ثبتةة م  ـ جملة فعلي  أ 

 _______________________________________________________: ـ جملة اسميةب 

ابق عن ه(، ابحث في المقطع الس  على تقديم المعنى ونقيضه )ضد   األطروحة ض  ر  قام ع  ـ  5
 (                                                                            6)                             ا يلي:                                             م  ة ل  المعاني المضاد  

 ______________________________________________#  "جعل هللا لي عليكم حق اـ "

 _______________________________________#  "الحق  أوسع األشياء في الت واصفـ "

  ______________________________________جرى عليه" #  "ل يجري الحق  ألحد إل  -

 



  صفحة    (        وحيد المساراتت : ) المسار  201عرب  ( 4 )     

 
 صفحات 6أسئلة االمتحان في الحظ أن  

ني   حد د-6 ولو كان ألحد أن يجري له ول يجري عليه لكان ذلك  الجملة الش رطي ة اآلتية: " مكو 
ا هلل سبحانه دون خلقه ا  ،“ خالص  رك ز  ، م  اختص   فيماثم  وض ح معنى هذه الجملة بأسلوبك الخاص 

 ( 6)                                                                            به هللا دون عباده.      

 ____________________________________________________________: الش رط-أ

 ______________________________________________________ :الش رط جواب-ب

 _______________________________________________________ الجملة: شرح-ج

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________                                                                                                  

 درجة(02ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالخارجيّ ّصّ الن ّّ-ّاثالثًّ

اعر كل، ول شيء يمنع الش  شكل وليس شيئا آخر غير الش   ، والفن  ا بل هو فن  عر ليس علم  الش      
ته اإلعالن عن شاعري   ة أخرى أن  ليس مرد  د مر  نا نؤك  ، غير أن  جديدة   حقائق  من اإلعالن عن 

ه لغة مصنوعة. ، أي إن  عر فلغة الفن  ا الش  بيعية، أم  غة الط  حديد الل  الحقائق الجديدة. والنثر هو بالت  
ض مون لغة طبيعي  هم يتكل  الشعراء الذين يعتقدون أن   وإذا ما قبل بعض   أعمالهم على ة أن ت ع ر 

ة في حليل عن وجود صور بالغي  كشف لهم هذا الت  مفاجأتهم ستكون عظيمة عندما ي   حليل فإن  الت  
ن ها ت  د زخرف زائد، بل إن  ة ليست مجر  ور البالغي  فالص   .شعرهم مثل الستعارة والمجاز.. كو 

 نفسه.   عري  الش   الفن   جوهر  

 

ئيسة في الن ص  الس ابق ـ حد د7ّ  (2)            .                                            الفكرة الر 

*__________________________________________________________________ 

 (4)                               .ثرللن   عر وآخر  ا للش  ا موجز  ابق تعريف  الس   ص  ـ استخرج من الن   8

 _______________________________________________________ـ تعريف الش عر: 

 ________________________________________________________ـ تعريف الن ثر: 

 : الس ابقص  استخرج من الن   في واإلثبات.ـ اعتمد الكاتب في دعم أطروحته على الن  9

 (4)                                          .واحدة منهما كل   ن نوع  وبي   ،ةنفي  بتة وجملة م  ث  ـ جملة م  

 ___________________نوعها:  /______________________________ثبتة: ـ الجملة الم  

 __________________/ نوعها:  ______________________________ة: نفي  ـ الجملة الم  



  صفحة    (        وحيد المساراتت : ) المسار  201عرب  ( 5 )     

 
 صفحات 6أسئلة االمتحان في الحظ أن  

ه ة دور  الحجاجي  وابط ـ للر   10  -الن ص  الس ابق  في -في بناء األطروحة واإلقناع بها. ابحث  م  م 
 (6)                                             .ه كل  رابطأفادذي ن المعنى ال  وبي   ،عن ثالثة روابط

 ____________________________________ما يفيده:  /____________ل: ابط األو  الر  ـ 

 ____________________________________ما يفيده:  /____________اني: ابط الث  ر  ـ ال

 ____________________________________ما يفيده:  /____________الث: ابط الث  ر  ـ ال

ها تكون بل إن   د زخرف زائد؛ة ليست مجر  ور البالغي  : "فالص  ـ قال الكاتب في نهاية الن ص   11
 (4) .  عري  الش   ص  ر قوله من خالل ما تعرف عن خصائص الن  س   نفسه"، ف   عري  الش   الفن   جوهر  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 درجة(22ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:البالغةّ–رابعًاّ

؟ قالت: أنا خليلت   ن  ره: م  ح  من ج   ذ  ر  فنادته الحمامة باسمه، فأجابها الج       قة. فأقبل طو  ك  الم  أنت 
 ه ليس من الخير والشر  أن   تعلم   م  إليها الجرذ يسعى، فقال لها: ما أوقعك  في هذه الورطة؟ قالت له: أل  

ي وأعظم ر من هو أقوى من  القد   ن  فقد ل يمتنع م  . صيبه المقادير..على من ت   ر  مقد   وهو  شيء إل  
 د  ق  قة: ابدأ بقطع ع  طو  قة. فقالت له الم  طو  ذي فيه الم  ال   د  ق  جرذ أخذ في قرض الع  ال إن   ثم   . ..اأمر  

 ي.د  ق  سائر الحمام، وبعد ذلك أقبل  على ع  

 

 (4)                                .نن اآلتيي  ؤالي  ذي تفيده أداة الستفهام في الس  د المعنى ال  ـ حد   12

:  منـ   ____________________________________________________________أنت 

 _______________________________________________ي هذه الورطة؟ ف أوقعك   ماـ 

 (4)       األخبار اآلتية وفق ما هو مطلوب بالجدول اآلتي:                      د أنواع  ـ حد   13

ّ
ّالخبر

ّ
ّنوعه

  .الحمامة باسمهنادته لقد 
  .الجرذ أخذ في قرض العقد إن  
   .قةخليلتك المطو  ل إن ي

  .أقبل إليها الجرذ يسعى
 



  صفحة    (        وحيد المساراتت : ) المسار  201عرب  ( 6 )     

 
 صفحات 6أسئلة االمتحان في الحظ أن  

 (4)                         في األمثلة اآلتية:                     نوع األسلوب اإلنشائي   ـ حد د 14

ّ
ّاألسلوبّاإلنشائيّ 

ّ
ّنوعه

  .أقبل  على عقدي
 وهو إل   شيء   ليس من الخير والشر  ه ألم تعلم أن  

 رمقد  
 

  في هذه الورطة ليتك  ما وقعت   
  .قد سائر الحمامبدأ بقطع ع  ل ت
 

 (4)                                             ن: ن اآلتيي  لستفهامي  امن  البالغي   الغرض   ـ بي ن15

 ______________________________________________ـ كيف تقعين في هذه الورطة؟ 

ال ل العقد؟  __________________________________________ ـ قال الجرذ: هل أنا إل  ح 

 

ذاه، إن ي في ورطة! أجاب الجرذ: يا حمامة، إن ي مقبل إلنقاذك(. مي ز ـ )16 ر  قالت الحمامة: وا ج 
.                                      ) –في العبارة الس ابقة  –  (4الن داء الحقيقي  من الن داء البالغي 

:  ________________________________________________________ّ*الن داء الحقيقي 

:  _______________________________________________________ *الن داء البالغي 

 

 (2)                                                :)وغي ر ما يلزم( االخبر اآلتي إنكاري   ـ اجعل 17

 _____________________________________________: سائر الحمام د  ق  ـ يقطع الجرذ ع  

 

ّانتهتّاألسئلة

ّنرجوّالت وفيقّللجميع.

 


