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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

 

 

-:األسئلة كمل الناقص في االبيات ثم أجب عنأ/ أ  

..................................................................... *** ................تغربت /1  

............................................***.............................................وعدت   

.............................................. ............................***أخي ان في القدس /2  

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

..................وتخرج في ............ عام........... ولد في ...........شاعر البيت األول هو /1  

.......................................................و....................... عر بعنوان له ديوان ش  

.........رواؤك............ تلوي........... جاز  ................نبراس : هات معاني المفردات  /2  

.....................................................................؟  ما المقصود بأمير الشرق/ 3  

...................الحرب  ......... ......خارت  .............جبان : لكلمات اآلتية لضد الهات  /4  

............حماة ..............ُكماة................... كهول .............. فرائض : هات المفرد /5  

-:من قصيدة نداء المعلم هات االبيات التي تحمل هذه المعاني (ب)  

..............................................................المفاوضة مع العدوء ال تجدي نفعا  / 1  

..........................................................صبرهم علي مقاتلة االعداء ليس ضعف / 2  

فأورد شباها الدم مصعدا*** أخي ظمئت للقتال السيوف ( ج )   

................الجنسية ومعاصر ولد في ............. شاعر .............شاعر البيت أعاله هو / 1  

  ...................بدأ قرض الشعر وعمره اليتجاوز............... تحرج من مدرسة ............. سنة

............................و..................................و................... ــــــ ويمتاز شعره بـ  

.....................................................و.............................. وله ديوان شعر   
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وأقاماوهفا لها وبني لها *** حمل االمانة وهي عبء فادح  (د  )  

بارقة الظهور تعامي القته***   كلما   وأندس في دنيا التواضع   

ويقيم للوطن الحطيم دعاما***  وغدًا ُيهادي للبالد كتائب    

.............في قرية ..........ولد بشمال السودان في محافظة............ شاعر البيت أعاله هو / 1  

  . .............................................................................وعمل معلمًا بمدارس 

.............................النه هو الذي ...................في هذه االبيات عن يتحدث الشاعر / 2  

.......................................................................؟  ماذا يهدي المعلم للبالد/ 3  

..................................................................؟  ما االمانة التي حملها المعلم/ 4  

...................................................؟ (.أقام ) ولم يقل ( اندس ) لماذا قال الشاعر/ 5  

...................يحط .............دعاما ........ يأسي ........الحطيم :  هات معاني المفردات/ 6  

...........يهب...........أعطي ................الذاما..............التواضع: هات الضد للكلمات / 7  

............ودائع ............. جوانح ............ أبعاد ............. عرائش:  هات مفرد الجموع /8  

النحو : أ/ عبر عمَّا يأتي مستخدمًا ما درست من االفعال :1/ رجاء عودة المحاربين منتصرين 
.....................بداية توافد الحجاج الي االراضي المقدسة / 2....................................  

.............................................................؟ (حِري  )و( حَري  )ما الفرق بين /  ب  

...........................عرفت أنك اعددت معرضا / 1 -:ضع مكان أن واسمها وخبرها مصدر / ج  

.....................أمنت بان اهلل منصف كل مظلوم/3...............تأكد لي أن الظلم يهلك أهله / 2  

.......................................................... ؟( إن)بين اثنين من مواضع كسر همزة  /د  

..............................................؟(فنادوا والَت حيَن مناص) بين المحذوف في جملة / ه  

....................مستريحاً ال حاقٌد / 2............ال غالَب اال اهلل / 1 -: في االتي( ال)بين نوع / و  

...............( ..............صه اذ قرئ القران) في جملة بين اسم الفعل ومعناه وزمنه ووضعه /ي  

...........اقتطع...........االقدام..........االنتشار..........أشرف : ميز همزة القطع من الوصل /ن  


