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 2015 – 2014للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي ) 
 القراءة والفهم:

 (:الفارس األسير من درس ) 
  وما صحبي لدى الوغى * وال فرسي ُمهٌر وال ربُه غمرُ  أسرت

 بحر وال يقيه فال بر  *        بامرئ  ولكن إذا حم القضاء

 بالردى * فقلت أما وهللا ما نالني خسريقولون : بعت السالمة 

 وهل يتجافى عني الموت ساعًة * إذا تجافى عني اأَلسُر والضر ؟

نما * علي ثياب من دمائهم حمر   يمنون أن خلو ثيابي وا 

 وقائم سيف فيهم اندق نصله * وأعقاب رمح فيه قد ُحَطَم الصدر
 
 ..................................................................................... من الشاعر؟ أين عاش؟ متى عاش؟ -

 ........................................................................... ما مناسبة هذه القصيدة ؟  بم سميت قصائده ؟ -
 ...................................................................... ماذا يطلب الشاعر في هذه القصيدة ؟ ممن يطلب ؟ -
 ......................................................................................... بم استهل الشاعر هذه القصيدة ؟ -
 ................................................................. وقوعه في األسر ؟علل بم و ما سبب وقوعه في األسر؟   -
 .................................................................................... ماذا نفى الشاعر عن صحبه وفرسه ؟ -
 .......................................................................... ؟ ما الذي يتحدث عنه الشاعر في هذه  القصيدة -
 ...................................................................... ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه القصيدة ؟ -
 ........................................................................ بم يفخر الشاعر ؟  ما نوع الفخر في هذه القصيدة ؟ -
 ................................................................. بم يمن عليه أعداؤه ؟ وبم رد عليهم ؟ وما دليله على ذلك ؟ -
 ...................................................................................................... ما مكانته بين قومه ؟ -
 ................................................................................................. بم ختم الشاعر قصيدته ؟ -
 ...................................................................................... في نهاية القصيدة ؟ بم وصف قومه -
 .......................................................................................... بم شبه الشاعر نفسه بين قومه ؟ -
 العمر وانسفح يامن طالت األا  و       ال بد ميت نسانفاإل مت نا  و يقول الشاعر:  -

 ........................................................................................ اذكرها ؟ في هذا البيت حقيقة ،    
 ى : ................................................................................واحدة في هذا المعن نيةآقر  يةآ هات    
 :دوات القتال وصفاتهاأورد فيه من ما  بينو  النص، عدد ،قديماً الحرب والقتال  دواتأل ورد في النص ذكر كثير -

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



 : النحو
 :عرابجابتك باإلإدلل على و  تيةب الخطأ في الجمل اآلصو   * 

 التعليل الصواب الخطأ الجملة
    وجدت المهندسون بارعين

    خلتكمها أميان
    ظننتك مسافر

 
فكـن يقًظـا فـي ، يجب أن نحافظ عليها حتـى يظـل تـدفقها، المياه مصدر للحياةإن تحدثت قطرة المياه فقالت: "  :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب *

 ." فال تظل معطلةً  األمل المنشود من تعمير الصحراءتحقيقًا تعاملك مع المياه لضمان حياتك وتوفير الالزم 
 :يلي استخرج من القطعة ما* 
 اسم مفعول ............................................  ............................ ضميرا متصل واعربه -
 .............................................مبتدأ وخبر   ...................................فعل الزم واعربه-
 مفعول به ...............................................  فعل أمر ........................................ -
 ......توكيد ...........................................  مفعول ألجله .................................... -
 

 : اآلتيةعرب الجمل * أ 
 يزعم العدو الشعوب غافلة - 

............................ .......................... ................................... ............................... 
 رقود وهم وتحسبهم أيقاظاً  - 

................... ................................... ................................... ............................... 
 علمت الحق  ساطعاً  - 

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

 :التعبير
أسطر حول أثر وضع نظام  7". في ضوء هذه العبارة اكتب ملخصًا من نجاح الفرد في حياته وعمله ودراستهالنظام من أهم عوامل "

  دقيق لتنظيم أمور الحياة بين الدراسة والعمل واللعب والراحة وغيرها من األنشطة، مع مراعاة قواعد كتابة الملخص المرعية:
........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 -مع تمنياتي بالتوفيق  -


