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 من قصيدة ) معركة مع ذئب (:   القراءة والفهم:
  دعوت بناري موهنا فأتاني  طلس عسال وما كان صاحبا  أو 

ياك في زادي لمشتركان  نني إفلما دنا قلت ادن دونك   وا 
 وقائم سيفي من يدي بمكان   فقلت له لما تكشر ضاحكا

  نكن مثل من يا ذئب يصطحبان تعَش فإن عاهدتني ال تخونني 
 على ضوء نار مرة ودخان  فبُت اقُد الزاد يبني وبينه 

 خيين كانا ُأرضعا بلبانأكنتما   نت امرُؤ ياذئب والغدر أو 
 رماك بسهم أو شباة سنان ولو غيَرنا نبهت تلتمس الٍقرى 

نا لترعي الوحش   ويرهبنا أن َنغضب الثقالن  آمنة بنا وا 
 من قائل القصيدة ........................................................................................................... -
 ...............................ما نوع هذه القصيدة وما مناسبتها ............................................................ -
 ....................................مضاد ) مظلم ( ......   ....................................) أطلس ( مرادف  -
 جمع ) نار ( ...........................................  مرادف ) اللبان ( ..................................... -
 مضاد ) ادن ( ..........................................  معنى ) نبهت ( ...................................... -
 ................................................................... ما الصفة الغالبة على الذئب؟ وأين تجد ذلك في النص؟  -
 كيف كان يتصرف الشاعر مع الذئب .................................................................................... -
 ...................: .................................................................... كان صاحبا   وما: ماذا يعني بقوله  -
 .......................................... ................................. ما هما، فاستعمل الشاعر في بيته الثاني مؤكدين -

 * استخرج ما األبيات ما يدل على ما يلي:
 ....................................................................................... الذئب معروف عنه الخيانة والغدر -
 معاملة الشاعر للذئب بكرم ............................................................................................. -

 يطا  بالمعاني التي تشتمل عليها:* انثر البيتين األول والثاني نثرا  متكامال  مح
.............................................................................................................................. 

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

 * عين الخبر وبين نوعه في الجمل اآلتية:
 نوعه الخبر الجملة

   التلميذ نشيط فى عمله
   كأنك حاضر بيننا

   الشيطان يعدكم الفقر
   علمت أنك مسافر



 النحو: 
فما أعظم حب الوطن ،  فوق أرضه خطواته األولى ،، وحرك  الحرية نور اإلنسان مهد الطفولة ، ومسرح النشأة ، عرف فيه الوطن إن" 

وتحقق ما تصبوا إليه من حياة  يرتفع شأنك ، وتنهض عزيمتكواإلخالص له والعمل لرفعته وتقدمه طالب العلم على حبه  فاحرص يا
 "سعيدة هانئة.

 * اقرأ الفقرة التالية واستخرج ما يلي: 
 فعال مزيدا : ..................................................  مجردا :..............................، فعال     
 فعل أمر : .................................................... خبر مرفوع :...............................،   
 أسلوب نداء : ................................................. .....أسلوب تعجب : .........................   
 اسمه وخبره : ................................................ حرف ناسخ : .................................  
 
 

 * أعرب الجمل التالية: 
 المسلمون بناة حضارة عظيمة  -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 االتحاد  القوة في -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 اشتهَر خالد بن الوليِد بشجاعته الفائقة -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 
 التعبير:

"، في ضوء التلفاز سالح ذو حدين، فيه الخير و فيه الشر، قد يكون وسيلة تربوية رائعة وقد يكون وسيلة لتدمير األسرة والمجتمع"
 قواعد الكتاب المرعية:أسطر موضوع تعبير توضح فيه إيجابيات وسلبيات التلفاز مع مراعاة  10هذه العبارة اكتب فيما ال يقل عن 

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

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

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

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

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

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

 
  -مع تمنياتي بالتوفيق  -


