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 الثالث الدراسي الفصل اختبار يف املطلوبة اراتامله
 

 ( جةدر   50)    نص روائي طويل  ( درجة   50  )    النص املعلومات  درجات(    25)   نص روائي قصي 

 وائي الر المقتطف  في الرئيس الحدث يحدد   النص في معينة لفقرة الرئيسة الفكرة يحدد يحدد الحدث الرئيس  

 الروائي المقتطف في األحداث يفسر المعلوماتي  النص أفكار من فكرة للعي  محددة عبارة في اإليحاء يميز

 الروائي المقتطف في الشخصيات مشاعر يصف   النص حقائق من حقيقة يستخرج ة ي الشخص تصرفات تعكسها التي القيم يحدد

 . الرواية من العام المغزى يحدد علوماتي الم النص أفكار من فكرة يعلل  الشخصية تصرفات يفسر

 الروائي  النص مفردات من مفردة جمع يحدد المعلوماتي  النص في االفكار بين يربط  الشخصية  على الغالب الشعور يحدد

 .الروائي المقتطف في الرئيسة الشخصية يصف  النص عبارات من معينة عبارة يشرح 

 . روائيلا المقتطف في  الشخصية أفكار يحدد . المعلوماتي النص حقائق من حقيقة يعلل 

  ائيالرو  المقتطف  في  محددة  شخصية  أدوار  يوضح صالن أفكار من محددة لفكرة فقرة يعين 

 . الروائي النص أفكار يحدد غيره من التراكيب   منافي ضيب اإلالترك يميز  

 .الروائي المقتطف  في الرئيسة الشخصية آراء يبين   النص كلمات من معينة لكلمة السياقي المعنى يحدد 
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 (الرواية)  الثالث الدراسي الفصل امتحان يف املتضمنة  املهارات
 

-  

ِليَـَرى، أَ  • مِشي َخاِرًجا إِلى العََراِء الَمكُشوِف، َوهـَُو يَزَحُف نَحِوي، يَرتَِجُف )َحِميٌم(، يَستَِديــُر َويَنُظــُر َحولَــهُ 
 .لٍ يَنَخـِرُط ذَيِلي فِي اهتِــَزاٍز َكاِمٍل َجذِ 

َويَ  َكتِِفي  َعلَى  ذَقنَــهُ  يُِريُح  أَِخيـًرا،  بَِجانِبِي  يُصبُِح  َوِعندََما  َسيَتبَعُنِي،  ـهُ  أَنَـّ أَعِرُف  ُكْنُت  بِعُ َحِميٌم!  ـدُ  َمهَما تَنَهَّ مٍق، 
 .يَحدُُث اآلَن، َسوَف نَُكوُن َمعًا

 ؟ السابق ما الحدث الرئيس الذي يقصده الكاتب في هذا المقتطف الروائي
 ِلقاُء األَخَويِن )َسريعٍ وَحميٍم( فِي العَراءِ   -
 خوف حميم الشديد  -
 وعد سريع ألخيه حميم بعدم االفتراق  -
 لسعادته اهتزاز ذيل سريع  -
 
 ـِه بَينََما تَفعَـُل ذَِلَك، يَرفَُع األَبُ تَأُكُل ِكيَس الِجلِد الَِّذي ُوِلــدَ فِيـتَمنَُح الفََرُس األُمُّ َجرَوَها لَعَقَاٍت َطِويلَـــــةً بَِطيئَـــةً، وَ   *

َصــو فِي  َشيٌء  يَجعَلُنِي  َجِديــدَةٍ،  َحيَاةٍ  قُدُوُم  يَعنِيــِه  الَِّذي  باالنتَِصاِر  َمِليئًا  نِدَاًء  َويُطِلُق  ِمَن َرأَْســهُ  أَرتَِجــُف  تِـــِه 
هبَــِة، يَر تَــهُ النَّاِعَمــُكُض قَافًِزا فِي دَائــَرةٍ َواِسعَــٍة َحوالرَّ ا ُغرَّ ةَ َعلَى كتِفَيـِه العَريَِضيـِن، لَيَس واَِلدُ َل الَمرجِ، َهازًّ

الذََّهبِيُّ المَ  ةِ، َويُِضيُء ِمعَطفُـهُ  بِنَفــِس العَرِض َوالقُوَّ هُ  ٍل، لَِكنَـّ ِ فِي ضوِء الُخيُوِل َهذا َطِويًًل ِمثَل أُيَـّ ائِــُل إِلى البُني 
ِ  َشمِس العَصرِ   .الَكابِي 

 ؟ السابق   ما الحدث الرئيس الذي يقصده الكاتب في هذا المقتطف الروائي
 .جرو جديد سعادة األب بقدوم  -                                               .ِواَلدةُ صغيِر الخيلِ  -

 . ية والدة صغير الخيلتأثر سريع من رؤ -                                              .وصف والد الخيول -
 

 
 
 
 . لغراِب، َوهَي تنفُش ريَشها َوتنعُق عليَّ احتجاًجا، سوَف أِجُد اللَّحَم الّذي كانْت تأخذُني إليِه وحديأنبُح على أنثى ا •

 ؟  ( سوَف أِجدُ اللَّحَم ال ذي كانْت تأخذُني إليِه وحدي عبارة ) بَم توحي
 .َن )سريعٍ( وأنثى الغرابِ وقوعِ خالٍف بي  -         .                   رفِض)سريعٍ( ترَك أنثى الغراِب وحيدةً  -

فاتِها  -                     .االنسجاِم والوفاِق بيَن )سريعٍ( َوأنثى الغرابِ  -  .رغبـِة )سريعٍ( بتقليِد أنثى الغراِب في تصرُّ
 

*   ٍ َرماِدي  بَِوجــٍه  ـِة،  البَِقيَـّ ِمَن  أَعلَى  أَبِي  َموُجودَ يَِقُف  َرائَِحتِــِه  َعالَمــةُ  َسوَداَويِن،  وأُُذنَيِن  َمدخَ   ِعنَد  َعِرينِنَا  ةٌ  ِل 
 .َصاِحُب العَُواِء الَِّذي يَتبَعُــهُ القَِطيعُ  َوُهوَ 

 ؟  ( َصاِحُب العَُواِء الَِّذي يَتبَعُــهُ القَِطيعُ  عبارة ) بَم توحي
 الَحاِرس   -                                                               . د القَائ -

تعق ِب   -                                                               التَّابِع   -    الم 

    الصغرية األحداث صيات وخيلقوُيسبب صراع الشخ األحداث ُيغري جمرى الذي املوقف الكبري هو : احلدث الرئيس    

 ) ما تدل عليه العبارة( نفسه يدلُّ هذا املصطلح على استخدام الكلمات أو اجلمل للتعبري عن معنى معيَّن غري املعنى الواضح من الكالم :  اإلحياء

إقرأ املزيد على 
سطور.كوم
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ِللَماِء َعبَر الس   • قَاَدتِني ُكلَّ الطَّريِق  لَقَْد  أُخَرى،  ةً  ُهوِل  آُكُل ِبضَع قَضَماٍت َوأَُناِدي أُنثَى الغَُراِب َمرَّ

 .حِم، َيبُدو ِلي أَكِلي َوحيًدا َعَماًل َخاِطئًاالَجافَّــِة، َسوَف أَُكوُن َمسُروًرا ِبُصحَبتَِها َعلَى اللَّ 
ةُ    هي:الَّتي يشيُر إليها المقطُع السَّابقُ  الِقيَمــةُ األخًلقيَـّ

 .العفُو والتَّساُمحُ  -                                                         .َردُّ الَجِميلِ  -

 الصدق واألمانة  -               الحلم والصبر                                        -

 

ُر  جسدي حوَل )حميٍم( حتَّى ال يدوسوهُ في الظَّالِم". • ِ وايـِة:" ألعَُق آخَر قطرةٍ ِمْن على ذقني، َوأكو   وردَ في الر ِ
ِن السَّابِق؟  ما القيمـةُ المستفادةُ مَن المقطعِ   الملوَّ

- .ِ ئاِب لموِطنهُم األصلي   عاوِن.الدَّعوةُ إلى العمِل َوالتَّ  -                                حبُّ الذ ِ
 االهتماُم باألخِ الصَّغيِر َوالخوُف عليـِه.  -                         احتراُم األخِ األصغِر ألخيـِه األكبِر. -

 

ينا كلَيْ وَف أجلُب لَك اللَّحمَ "استرح" أقوُل لـهُ."س  • قاِد حيُث العشُب الطَّويُل يغط ِ هُ يحتاُج " أدفعُـهُ بأنفي إلى الرُّ نا، إنَـّ
هُ يحتاُجني".  احـِة، َوالطَّعاِم، إنَـّ  إلى الرَّ
 ما القيمـةُ المستفادةُ مَن المقطعِ السَّابِق؟ 

دُق َواإلخالُص مَع النَّفِس.  -                               االهتماُم  َوالعنايـةُ بالمريِض. -  الص ِ
 احتراُم وتقديُر اآلخريَن.  -                                   الوفاُء بالوعِد بيَن اإلخوةِ. -

 
 
 

 

تي وكلَّ آمالي في العُواءِ  • ئِْب الَجديِد، أَضُع كلَّ قوَّ  . أصبحُت جاِهًزا اآلَن، أعوي للذ ِ
 ته ؟ ما سبب عواء سريع بكل قو

ئِْب الجديِد بوجوِدهِ  - ئِْب الجديدِ  -                                      .إخباُر الذِّ  . التَّعريُف بنفسـِه كقائٍِد للذ ِ
ئِب الجَ  -                                      .التَّعبيُر عِن الشَّوِق والحنينِ  - هبـةُ مْن حجِم الذ ِ  .ديدِ الخوُف والرَّ
 

ةً أُخَرى، َولن نعودَ صغاًرا بعدَ اآلن  يفُ الصَّ   * ي في العريِن ُكلَّ دوَرةِ القََمرِ بق .قاِدٌم َمرَّ وأصبََح هاِدٌر أضعَف  .يَت أم ِ
  .السَّابِق ويَحتَاُج إلى أحٍد يُطعُمهُ ِمثَل َجروٍ  ِمن

  بقاِء األم ِ في العريِن ُكلَّ دوَرةِ القََمِر؟ ما َسبَبُ  

 .هُ اعتناُء األم ِ بـ )هاِدٍر( وإطعامُ  -                              .يدِ ى أبنائِها في الصَّ اعتمادُ األم ِ عل -

 .مرُض األم ِ وشعوُرها بالضَّعفِ  -                                          .ِوالَدةُ األم ِ لِجراٍء جديَدةٍ  -

ائِ  • يُح في االت ِجاِه الَخَطِأ ِلَجْلِب الرَّ ْوَت.. ال يُمِكُن أْن يكوَن بعيدًا، تُهبُّ الر ِ فقَـِة كما لْم  َحـِة، لكنَّ الصَّ بي جوعٌ إلى الر ِ
 أَُجْع أبدًا ِللَّْحم.

ْيِد، ما السَّبَُب في ذَِلَك؟   يشعُُر )سريٌع( بالحنيِن إلى تكويِن قطيعٍ أكثََر من شعوِرِه بالحاجـِة إلى الصَّ
ـةَ  - ُل عليـِه مهمَّ ْيِد.وجودُ القطيعِ سيُسه ِ ئاَب لتكويِن قطيعٍ َمعَـهُ. -                      الصَّ  وجودُ اللَّْحِم يجِذُب الذ ِ
ا يحتاُج.وجودُ القطيعِ سيجعَلُـهُ يأُكُل أقلَّ  -  وجودُ القطيعِ يُسب ُِب ابتِعادَ األيائِِل عْنـهُ.  -                   مم 

  لك.تتحلى بها الشخصية وجعلته يفعل ذواألخالق واملشاعر اليت يم تدل تصرفات وأقوال الشخصية على الق :  د القيم اليت حتملها الشخصيةحتدي

  .شرح وتوضيح سبب حدوث التصرف من الشخصية :  تفسري التصرفات 
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ـُر الِجَراُء  • ي َوتَتَعثَـّ ُع َصرَخــةٌ فِي َحلِقَهابِبَعِضَها بعًضا؛ ِلتَختَبَِئ َوَراَءهَ تَِقُف أُم ِ  .ا، تَتََجمَّ

ـةُ   ئبَــةَ األمَّ  الَّتي تَملََّكتِ  الَحالَــةُ الشُّعوريَـّ   :فِي الَموقِف السَّابِق، ِهيَ  الِجراَء والذ ِ

 االطمئنانُ   -                                                                . الَخوفُ  -

-  ُ  الَحماسُ   -                                                                  السَّعادَة

البراري • في  ئاِب  الذ ِ مَن  المزيدَ  ةَ  ثَمَّ أنَّ  لي  يبدو  أنُظُر  ةٍ  َمرَّ قَلبي ُكلَّ  بِنَظَرتِها  يَسقُُط  تُثَب ِتُني   ، إليَّ ي  أم ِ ، وتستديُر 
ةِ   . وال أستَطيُع أن أُبِعدَ أنظاريالكهرمانِيَـّ

نُ  التَّعبيرُ  يَدلُّ    على ُشعوِر )سريعٍ( بـ( يسقط قلبي)  الُملَوَّ
 الغََضبِ   -                                                                   .األمانِ  -

 اإلحباطِ  -                                                                 . الخوفِ  -

 

 
 
 

ِة النَّاِعَمـِة ال تي َطَرَحتْها الشََّجَرةُ  • ُر أِلستريَح في سريِر األوراِق الطريَـّ  . أتكوَّ
 ما الت ركيُب اإلضافيُّ الواردُ في الَمقطعِ الس ابِق؟ 

ُر أِلستريحَ  -  سريِر األوراقِ   -                                              .أتكوَّ

 . أِلستريَح في سريرِ  -                                             َرةُ ا الشَّجَ َطَرَحتْه -
 

يـِد، لَـْن أَُكوَن أبَـدًا ِذئبًا إِذَا لَْم أَستَِطعِ اصِطيادَ اللَّحمِ يَسقُُط ذَيِلي إِلَى األَرِض  • ـهُ اَل يُِريدُنِي فِي الصَّ  .، إِنَـّ
 َمقطعِ الس ابِق؟ ما الت ركيُب اإلضافيُّ الواردُ في ال

 إلى األرض  -                                                            ذَيِلي -

 لَـْن أَُكوَن أبَـدًا ِذئبًا  -                                                      اَل يُِريدُنِي -

ئـِـِب الَجِديِ  قََراِريَ أَتَِّخــذُ   .  الَخَشبِ نَقَّاِر  َطقَطقَـــةَ  ـــِد، َوبَينََمـــا أَرُكُض أَسَمــعُ َوأَرُكــُض نَحــَو الذ ِ
 ( ؟قََراِريَ ) ما الوظيفةُ النَّْحويَّةُ للضَّميُر في كلمـِة 

 
 ِه. ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ في محل ِ نصِب مفعوٍل ب -              ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ في محل ِ جر ٍ لإلضافـِة. -   

. -            صٌل مبنيٌّ ال محلَّ له مَن اإلعراِب. متَّ ضميرٌ  -     ضميٌر متَّصٌل مبنيٌّ في محل ِ جر ٍ بحرِف الجر ِ

 ( ؟الَخَشبِ ) ما الوظيفةُ النَّْحويَّةُ للضَّميُر في كلمـِة 
 .بعد حرف الجر اسٌم مجرورٌ  -                                     .معطوٌف مجرورٌ  -

 .صفةٌ مجرورةٌ  -                                           .مضاٌف إليهِ  -

 وجرِوها.  غزالـةٍ رائحـةُ   -خافتَـةً -أنظُر وال أرى أيَّ شيٍء، أرفُع رأسي؛ ألشمَّ الهواَء، وتأتيني  •
ةُ   في الِفقرةِ السَّابقـِة؟(  زالةغ) لكلمـِة ما  الوظيفـةُ النَّحويَـّ

 .بعد حرف الجر اسٌم مجرورٌ  -                                     .معطوٌف مجرورٌ  -

 .صفةٌ مجرورةٌ  -                                           .مضاٌف إليهِ  -

 
 

  ا.وصف الصفات الداخلية للشخصية من خالل أقواهلا وأفعاهل :    حتديد الشعور

 كتابك( –)سور املدرسة  ليهمى األول مضافا والثاني مضافا إنى ويسألول يف املعلثاني يتمم ا االسم اامسنيمن  ف الرتكيب اإلضايفأليت : الرتكيب اإلضايف
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 .، لكنَّني أسَمعُـهُ يصيحُ ال أتوقَّفُ جواري، وتتـدَحَرُج أذناهُ على ذيِلـِه حت ى يتوقََّف، ويتعثَُّر أرنٌَب يَرُكُض بِ  •

 ؟ َعدَِم التِفاتِـِه لألرنَِب ال ذي تعثَّرَ  بماذا تفسر أِلفعاِل )سريعٍ(، تحليِلكَ  من خاللِ  
هُ كاَن ُمتأل ًِما بسبِب الُحروِق ال تي أصابَتْـهُ  - هُ  -         .ألنَـّ  .لْم يَْعِرْف كيَف يُخف ُِف مْن ُسرَعتِـهِ  ألنَـّ

هُ إذا التَفََت سيخَسُر وقتًا يهرُب بـِه ِمَن ال - هُ لْم يَُكْن يأبَـهُ بمصيِر غيِرِه مَن الحيواناتِ  -      .نَّارِ ألنَـّ  .ألنَـّ

 

َوأنشُر قطعًا مختارةً   -َويالـهُ مْن قتلٍ   -كلُّ ما عليَّ فعلـهُ هَو أْن أعدَّ وليمـةً لها، سوَف أحدُث قتاًل    • سأفتُح الجلدَ 
ِة، َوستأتي النُّسوُر ثمَّ الصُّقو ئبـةُ راكضمَن اللَّحِم حوَل الجثَـّ  .ـةً ُر َوالغرباِن، يعلنوَن عْن مأثرتي َوستأتي الذ ِ

ئبـةِ  لما سبَق، مْن خالِل فهمكَ  يِد الستدراجِ الذ ِ  ؟ ما الَّذي جعَل )سريعًا( يفِكُر في الصَّ
اًل  - ئَب القائدَ هوَ  -                 .كونـهُ جائعًا َويريدُ أْن يمألَ معدتَـهُ أوَّ  .َمْن يطعُم قطيعـَهُ  إدراُكـهُ أنَّ الذ ِ

ئبـةَ الغريبـةَ ستكوُن جائعـةً  - يِد قبَل لقائِهار  -              .علمـهُ بأنَّ الذ ِ ِن على الصَّ  .غبتُـهُ في التَّمرُّ

 
 
 

البحِث   • عناَء  َل  أتحمَّ أْن  أستطيُع  فوقيال  قمٍر  نصُف  يلمُع  الذ ئاِب،  نجِم  عْن  السَّماِء  في - في  ذئٍب  نصُف  َوأنا 
 .، َوال قطيعَ ال أيائل، ال جبالَ -ـهِ ضوئ

 ؟ )سريعٍ(الشعور المسيطر على ما  للمقطعِ السَّابِق، بناًء على فهِمكَ  
 .شعوُرهُ بالنَّقِص بعدَ فقداِن الوطِن َوالطَّعاِم َوالعائلـةِ   -   .ضعُف ضوِء القمِر ال ذي ال يمكُن أْن يضيَء المكانَ  -

ئابِ   -               .جباِل َوالقطيعِ تفاؤلُـهُ َوأملُـهُ بالعودةِ إلى ال -  .قلقُـهُ َوانشغاُل فكِرِه بالبحِث عْن نجِم الذ ِ

 

يِد. لَْن أكوَن أبدًا ذئبًا قائدًا إذا لَْم أستطعِ اصطيادَ اللَّحِم. •  يسقُط ذَيلي إلى األرِض. إنَّهُ ال يُريدُني في الصَّ
 نستنتُِج من النَّص ِ السَّابِِق شعوَر )سريعٍ( 

 بالتَّصميِم والعَزِم.   -                                               ـِة واليأِس.خيبَ بال -
 .بالحيَرةِ والشَّك ِ   -                                              بالتَّعَِب واإلرهاِق. -

 
 
 
 

ئُب الشَّ إذا رأى ال   وثاقٌِب يطِلُق نبحةً يائسةً ويركُض بثالِث أرُجٍل نَحَو العريِن. • احُب أِخي ثاقِبًا ، فسوَف يقضي  ذ ِ
ِه فُرَصةٌ  عليِه، تماًما كما نناُل نحُن دائًما ِمن األي ِِل الَّذي يتَعثَّر.  لِكْن، إذا استَطاَع ثاقٌِب االختباَء، فُربَّما تَكوُن لدَي 

ُر َعليفي النَّجاةِ. أصِدُر أنينًا مكسوًرا كما يَفعَُل َحِميٌم ِعندَما ت  ئِب  ه وثَّابةُ.  تنمَّ وأنحرُف  بعيدًا َعن ثاقٍِب ويتبعُني الذ ِ
 الشَّاِحُب تارًكا أِخي ِلَشأنِه.  

 ، وتصور الشخصية، وتكشف عن فعال والوقائع، مرتبة ترتيبًا سببيًا، تدور حول موضوع عاماأل من جمموعة الرواية هو احلدث يف :  تفسري األحداث   

 ًاوهي تعمل عماًل له معنى، كما تكشف عن صراعها مع الشخصيات األخرى، وهي احملور األساس الذي ترتبط به باقي عناصر القصة ارتباطًا وثيق  أبعادها

 ه.تسيطر على الشخصية نتيجة ملرورة مبوقف معني  يؤثر فيوصف للحالة النفسية اليت  :  عر الشخصيةمشا

 من الرواية أي ما الذي تعلمته من الرواية وما الذي يهدف إليه أو العربة  املغزى هو الغاية واهلدف  :    من الروايةحتديد املغزى 
 ختلفة.من احلدث املتضمن يف املواقف امل  ميكن أن خنرج مبغزىو الكاتب من الرواية                                                            



  7 عبدامحليد إسامعيل                                        09:36  10/06/2022                                                   2حالمتزي    مدرسة

 

 ما الدَّرُس المستفادُ مَن المقطعِ الس ابِق؟  
ةِ القطيعِ.  -  التَّضِحيَـةُ ِمن أجِل العائِلَـِة. -                                                  الفَخُر بِقوَّ
 االنتِماُء إلى أرِض الَوَطِن.  -                                               ِء اآلخريَن.إيذا َرفضُ  -

وايـةِ ألحداِث  من خًلِل فهِمكَ من الدروس التي تعلمتها   : ذئب اسمه طواف ر ِ
 .طن التضحية من أجل الو -                                                    . للوطناالنتماء  -

 .جميع ما سبق -                                    صرار على تحقيق الهدف.اإل -

 "تسمعُني أنثى الغراِب، تتحدَّى الظَّالَم بشجاعـٍة لتطيَر إلى جانبي". •
 الدَّرُس المستفادُ مَن الجملِة السَّابِقـةُ، هي: 

دُق في األقوالِ  -                                             التَّسامُح مَع اآلخرين. -  .الص ِ

 .لوفاُء لألصدقاءِ ا -                                                  .احتراُم اآلخرين -

 
 
 
 
 

َصيَّاديها • األمُّ  القَر   تَأُخذُ  الجانِِب  أُساِرعُ خطوي  حوَل  اآلَخر.  الجانِِب  بِدوَرتِِه حوَل  األُب  ويَقوُم  القَطيعِ  ِمَن  يِب 
 .فُِع أسرَع هابًِطا التَّلَّ وأندَ 

 ؟ جمع كلمة ) القطيع ( ما 
 . القواطع -                                                    . القطعان -
 .األقطاع -                                                        .القطع -

إِخَوتِي، ثَاقٌِب، َوَوثَّابَــةُ، َويَغُوُص  ا ُكلَّ َواِحٍد ِمنَّا، ثُمَّ تَستَلِقي فِي ُحفَرتَِها،  تَدُوُر ُهنَيَهــةً فِي العَِريِن، تَتََحسَُّس بِأَنِفهَ  •
 َوَميَّاَســةُ، بَاِحثِيَن َعْن بَطنَِها ِليَشَربُوا.

 ؟ (   العرينجمع كلمة ) ما 
 .عرانين  -                               أعران.                       -

 . أعرنة  -                                                     عرائن. -

 
 
 

َويغوُص   • حفرتِها.  في  تستلقي  ثمَّ  منَّا،  واحٍد  كلَّ  بأنِفها  تتحسَُّس   ، ِِ العريِن في  هنيهـةً  وايـِة:"تدوُر  الر ِ في  وردَ 
 إخوتي ثاقٌب، َوميَّاسـةُ، َووثَّابـةُ، باحثيَن عْن بطنِها ليَشربوا". 

 ؟ مْن ِصفاِت األم ِ  ما الصفة البارزةالِفقرةِ السَّابقـِة  اللمن خ
 الشَّجاعـةُ واإلقداُم. -                                    الِحرُص واالهتماُم. -

راُب. -  الفضوُل والتَّطفُُّل. -                                 الغضُب واالضط ِ
مَ   • ِ النَّاِر الُمدَو  ُمنَحدٍَر هابٍِط، أتدْحَرُج وأتدْحَرُج في التُّراِب حتَّى    ـِة، أضِرُب األرَض علىأندَفُِع قافًِزا عْبَر دائَِرةِ 

 .تذَهَب رائَِحـةُ فرائي الُمحتَِرِق، أثُِب واقِفًا على أقدامي وأرُكضُ 

فاُت ال تي تنَطبُِق على )سريعٍ( أثناَء مواَجهَ الِفقرةِ السَّابقـِة  من خالل   تِـِه للنَّاِر؟ما الص ِ

 الشَّجاَعـةُ.  -                                        واألَمُل. رارُ اإلص -
 اليأُس. -                                 االعتمادُ على اآلخريَن. -
 التَّركيُز.  -                                        االلتفاُت لآلخريَن. -

 صيغة اجلمع وهو ما دل على أكثر من اثنني  أي حتويل الكلمة من املفرد إىل :    مجع املفردة 
 .((  الذئاب)  تكسري مجع  – ( احليوانات)مؤنث ساملمجع  –( الراكضون)  ) مجع مذكر سامل                                     

 ..(.أحاسيسانفعاالت وطبائع وآمال وعواطف و( أو داخليا )  هليئةواجلسم اوصف للشخصية خارجيا )  :    وصف الشخصية
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فاتُ  فما، ئِب القائِدِ تَمثَُّل صفاِت الذ ِ  حاوَل )سريٌع( •   ي يتميَُّز بها القائدُ ِمْن ِوجهـِة نظِرِه؟ال ت الص ِ

ئُب القائِدُ ال يَتَعَثَّرُ  - ئُب القائِدُ يصطادُ الن ِيصَ  -                                .الذ ِ  . الذ ِ
ئُب القائِدُ يعتني بالِجراءِ  - ئُب القائِدُ  -                        .الذ ِ  . ايَنتَِصُر دائِمً  الذ ِ
ئُب القائِدُ يُطِعُم القَطيعَ  - ئُب القائِدُ يدافُِع عن عائِلَتِـهِ  -                          .الذ ِ  . الذ ِ

 

فوقي   • قمٍر  نصُف  يلمُع  الذ ئاِب،  نجِم  عْن  السَّماِء  في  البحِث  عناَء  َل  أتحمَّ أْن  أستطيُع  في  -ال  ذئٍب  نصُف  َوأنا 
 جباَل، َوال قطيَع. ال أيائل، ال -ضوئـهِ 

 فهِمَك للمقطعِ السَّابِق، ما الَّذي يدلُّ عليه قوُل )سريعٍ(؟  بناًء على
 شعوُرهُ بالنَّقِص بعدَ فقداِن الوطِن َوالطَّعاِم َوالعائلـِة.  -          ضعُف ضوِء القمِر ال ذي ال يمكُن أْن يضيَء المكاَن. -
ئاِب.قلقُـهُ َوانشغاُل فكِرِه  -                        القطيعِ.تفاؤلُـهُ َوأملُـهُ بالعودةِ إلى الجباِل وَ  -  بالبحِث عْن نجِم الذ ِ

 
ئَْب بعيدًا و • أنا اآلَن أكثَُر   رائي،ينبغي أْن يكوَن ذئٌْب َهَرَب صغيًرا ِمْن أرِض موِطنِـِه خائِفًا، لكنَّني تَرْكُت ذِلَك الذ ِ

ِد ذئٍْب سريعٍ   .ِمْن ُمجرَّ

 ؟ حول شخصيته   كار ) سريع (عالَم تدل أف 
ِة )سريعٍ( بعدَ مروِرِه بِتجاِرَب وخبراٍت جديدَةٍ  - ُر شخصيَـّ  .تطوُّ

 .فُقداُن )سريعٍ( ِلُسرَعتِـِه نتيجـةَ إصابتِـِه بجرحٍ في ساقِـهِ  -

 .استعدادُ )سريعٍ( لتغييِر اسِمـِه ليُعب َِر عْن شخصيَّتِـِه الجديدَةِ  -

 .واقِِف السَّابِقَـةِ ألنَّها لْم تُنِقْذهُ في الم  تخل ي )سريعٍ( عْن ُسرَعتِـِه؛ -

 
 
 

لكنَّ أبي يجلُب أِخي )ثاقِبًا( ِليأُكَل قبَل   .ثُمَّ نَحُن الصغاُر ثُمَّ )هاِدر(  ودائًما ما تُكوُن )ُمنِشدةُ( هي التَّاليةُ في األكلِ  •
 .ُمنِشدةَ هِذه المرةِ 

نَةِ  مَن الُجملَةِ  ما ال ذي تستنتُجهُ    ؟الُملوَّ

 .تغيُُّر المكانـِة االجتماعيَِّة لـ)ثاقِب( بيَن القطيعِ  -                        .في صيِد األيائِلِ   دوُر )منِشدةَ( الكبيرُ  -

 .عدَُم اهتماِم األِب بالتَّرتيِب المعهوِد لألكلِ  -        .ُل األِب لـ)ثاقٍِب( على غيِرِه من أفراِد القطيعِ تفضي -

 

ْيِد، واْحتََشدنا كلُّنا أماَمـهُ وقد أحنَْينا رؤُ أبي إلى البيِت ِمنَ  أتذكَُّر عندما عادَ  • وَسنا وأسبَْلنا ذُيولَنا، مرَّ بينَنا   الصَّ
 وربََّت بأنِفـِه على رأِس ُكل ِ واِحٍد من ا، ِليُريَنا أن نا ننتمي إلى قطيعٍ، واِعدًا بِأْن يُطِعَمنا دائًِما. 

 اِن يقوُم بِـهما قائِدُ القطيعِ؟ ابِِق، ما الدَّْوراِن اللَّذ ِمْن خالِل تحليِلَك للقوِل السَّ 
يِد.تدريُب أ -  حمايـةُ أفراِد القطيعِ.  -                             فراِد القطيعِ على الصَّ
ُل والت رحاُل عبَر الجباِل. -                                 البحُث عْن أماكِن توفُِّر الماِء. -  التَّجوُّ
 . تأميُن الطَّعاِم للقطيعِ   -                      البحُث عْن أماكَن جديدةٍ لالختباِء بها. -

 .(لألفكار والرغبات واألهداف عند الشخصيةتوضيح أن سبب الفعل يرجع شرح ملاذا تقوم الشخصية بأفعاهلا  )  :    حتليل أفكار الشخصية

 .يف املقتطف الروائي وأثرت على األحداث   شرح وحتديد األدوار اليت قامت بها الشخصية :   توضيح دور الشخصية
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 .َهِذه أرُض َموطني. أحبُّ ُكلَّ نَهٍر فيها. لِكنَّ ثاقِبًا يفوُز دائًما وأنا ال أريدُ أن أُكوَن ِذئبَـهُ التَّابِعَ  •

 في النَّص ِ السَّابِِق؟ الَّتي سيَطرت على تفكيِر )سريعٍ(  ما الِفكَرةُ 

غبَـةُ في ُمساَعدَةِ ثاقِبٍ  - غبَةُ في البقاِء في الَوَطنِ   -                             .الرَّ  .الرَّ

غبَـةُ في َجلِب اللَّحِم للقطيعِ  - غبَـةُ في قيادَةِ القطيعِ  -                       .الرَّ  .الرَّ

 

ي وأبي يرُكضاِن معًا ليضعا عالماتٍ  • أحٍد قد  رطبةً على األشجار عندَ حافِة أرِضناأم ِ  ِ إلى أي  ، ليرِسال رسالةً 
ئاَب   -ويا لهُ من ُعواء!–يحاِوُل العبور. وعندما يعودان نقيُم حفَل ُعواء  ينداُح عاليًا وطويالً في قلِب اللَّيل. ندفُع الذ ِ

تاِء الب الغريبـةَ بعيدًا بأغنيتِنا   .اردةِ هابطةً سفوَح جباِلنابينما تصفُُر أولى رياحِ الش ِ

ئيَسةُ  ما   في النَّص ِ السَّابِِق؟ الِفكَرةُ الرَّ

ئاِب الُمعاديـةِ  - ئاُب إلبعاِد الذ ِ ئاِب مَع بعِضها -             .الُخطَّـةُ ال تي تتَّبِعُها الذ ِ   .طريقَةُ تخاُطِب الذ ِ

تاِء الباِردَةِ  - ئاِب في اللَّيلِ  -                         . على الجبالِ هبوُب رياحِ الش ِ  .هيبَـةُ وجماُل عواِء الذ ِ

 

عَ  • َعينَيَّ  وأُبِقي  بِثَباٍت،  قَفًزا  أَرُكُض  اختِبَاِري،  َهذَا  قَِطيِعي َسيَُكوُن  ـُل  أَتََخيَـّ ـَر،  أَتَعثَـّ أَْن  يُمِكنُنِي  اَل  األَرِض،  لَى 
الطَِّريَق َمــْع ُمنِشـــــدَةَ، واألَُب يَـرُكُض يَرُكُضوَن إِلى َجانِبي، َحِميًما، َوَميَّاَســةَ، وَ  َوثَّابَــةَ، َوثَاقِبًا، واألُمُّ تَقُــودُ 

 .اِدرٍ حاِرًسا فِي الَخلِف َمْع هَ 

ئيَســةُ  امَ   في الِفقَرِة السَّابقَــِة؟  الِفكَرةُ الرَّ

تِــِه ِمْن ِذكَرى عائلتِـهِ دادُ استِم -                  .استِذَكاُر )َسريـعٍ( لرفيقتِـِه أنثى الغرابِ  -  .)َسريعٍ( لقوَّ

 .رغبـةُ )سريعٍ( في أْن يكوَن حارًسا للقطيعِ   -                    .سعُي )سريعٍ( إلى الخروجِ ِمَن العرينِ  -

 

 
 

 

وايـِة، السَّبُب في عدِم سماحِ األم ِ لجرائِها بالخروجِ مَن العريِن، •  هَو:   مْن خالِل فهِمَك ألحداِث الر ِ

ِة الجائعـةِ  - يَـّ  ضياعُ الجراِء في الغابـِة، وعدُم تمكُّنِها مَن العودةِ.  -                           .كثرةُ الحيواناِت البر ِ

 سقوُط األمطاِر في الخارجِ.   -                 لبرِد َوالثَّلجِ.خوُف األم ِ على جرائِها مَن ا  -

 
ِد   • السُّرَعـةُ الشَّيَء الوحيدَ الَّذي لديَّ أِلعِرَضـهُ، لقد قََطعُت أرًضا أكثََر   ذئٍْب سريعٍ، لْم تَعُدِ أنا اآلَن أكثَُر ِمْن ُمجرَّ

ي أو أبي، وقْد رأيُت حيواناٍت جديدَةً، وأشجاًرا جديدَةً، وطيوًرا لَْم يَلتَِقيا بِها أبدًا. ا قََطعَْت أُم ِ  ممَّ
اف«، أقوُل لَها.  »ناديني طوَّ

 ل«. ُب، »أنا لي»ليل«، تُجي
َف بـِه عن نفِســِه عندَ لقائِـِه بـ)ليل(؟  اف( ليعر ِ  ِلَم اختاَر )سريٌع( اسَم )طوَّ

هُ قاَم باصطياِد الكثيِر ِمَن الحيواناِت. - ِ.    -                  ألنَـّ هُ خاَف أْن يُخبَِرها عِن اسِمـهُ الحقيقي   ألنَـّ
هُ تخلَّى عْن ُسرَعتِـِه عندما رآ - هُ أصبََح يتميَُّز بِطوافِـِه أكثََر ِمْن ُسرَعتِـِه.   -                      .هاألنَـّ  ألنَـّ

 

 .(االعرتاضاملوافقة أو )  اليت ترد يف املقتطف الروائي  يف األحداث الشخصية ي توضيح رأ :    آراء الشخصية الرئيسة

 أو استبعاد أفكار مل ترد يف النص. رئيسة أو أفكار جزئية داعمة امة أو أفكار فكرة عحتديد األفكار اليت تعرب عن الفقرة أو النص سواء أكانت  :    حتديد األفكار
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ئاِب تباينًا كبيًرا َحْسَب الِمنطق • ا كلَّما ابتعدنا عْن ـِة ال تي تعيُش فيها، ومَن المالحِظ أنَّها تزدادُ حجمً تتبايُن أحجاُم الذ ِ

  ِ األوروبي  ئِب  الذ ِ وزِن  معدَُّل  يبلُغ  إْذ  أكثَر وضوًحا،  اختالفًا  فتختلُف  أوزانُها  ا  أمَّ الشَّماِل،  بات ِجاِه  االستواِء  خط ِ 
ئبِ ثم ِ الَّذي يِزُن خمسـةً وعشرين كيلو غراًما فقطانيـةً وثالثيَن كيلو غراًما ونِْصَف، في مقابِل الذ ِ  . العربي 

ئيسـةُ      :للفقرِة السَّابقـِة، هي الفكرةُ الرَّ

ئابِ   -                                    .التَّنظيُم االجتماعيُّ في القطيعِ  -           .ُطُرُق تواُصِل الذ ِ

ةُ. - ئاِب الجسديَـّ ئابِ  أماكنُ  -                                             صفاُت الذ ِ  .انتشاِر الذ ِ

 في النَّّصِ  لَْم تَِردْ  الّتي األفكارِ  ِمنَ 
ئابِ  - ِ  -                           .األصواُت ال تي تُْصِدُرها الذ ِ ئاِب في ِحْفِظ التَّوازِن البيئي   .دَوُر الذ ِ

ئاِب في العالمِ   أماكُن انتشارِ  - ئابِ  -                                 .الذ ِ  .الن ِظاُم السُّلطويُّ في مجتمعِ الذ ِ

 
ئِب أو   ةَ ليلى والذ ِ ِ، فمن منَّا ال يعرُف قصَّ ِ والعالمي  ِ، العربي  ٍة كبيرةٍ في التُّراِث األدبي  ئُب بشعبيَـّ حظَي الذ ِ

ةَ بفضِل شجاعتِِه وذ  ئُب، وقد ناَل هذه الشَّعبيَـّ ةِ )ماوكلي( الفتى الذ ِ  الوشائجِ الَّتي تربُطهُ بمجتمِعِه، وذلك كائِه وقوَّ
غِم مَن األضراِر البالغِة الَّتي كاَن يتسبَُّب بها لمرب ي الماشيِة.  على الرَّ

ئيسـةُ للفقرِة السَّابقـِة؟   ما الفكرةُ الرَّ
ئاِب وأماكُن عيِشها. - ئاِب.جتماعيَّةُ الحياةُ اال -                                نمُط حياةِ الذ ِ  في عالِم الذ ِ
ئاِب مَن االنقراِض. - ِ. -         الجهودُ المبذولةُ للحفاِظ على الذ ِ ِ والعالمي  ئِب في األدِب العربي   شهرةُ الذ ِ

 

 
 
 
ـةَ َصْوٌت آَخرُ  • أستديُر    -ثابٌِت وفَرقَعَـةٌ هديٌر    -ما يزاُل الَمَطُر لَْم يسقُْط، أستَِمُع وأشمُّ باِحثًا عْنـهُ، وال َمَطَر ولكْن ثمَّ

القطِب  في  المناطِق برودةً  قريبًا مْن خط ِ االستواِء، وصواًل إلى أشد ِ  ةِ  بْدًءا مَن الصَّحاري الحارَّ ئاُب  الذ ِ عُ  تتوزَّ
ِ، ويع  ئابِ الشَّمالي  عِ الكبيِر في أصناِف الذ ِ  .ودُ هذا االنتشاُر الواسُع إلى التَّنوُّ

، النَّ لمضمونِ  في ضوِء فهِمكَ  ئاِب الواسعِ، هو  ص ِ    :السبَُّب اآلخُر في انتشاِر الذ ِ

 .انتقالُها ِمْن مكاٍن إلى آخَر بسرعٍة مذهلةٍ  -                            قدرتُها على التَّكيُِّف مع أقسى الظُّروِف. -

ئابحُث ا  -         .تكاثُر أعداِدها حيُث تفوُق كلَّ أعداِد الحيواناِت األُخرى -  .ِب المتواصُل عِن الغذاِء في المناطِق المعتدلةِ لذ ِ

ئاَب بدوِرها تتجنَُّب   َل لمواشيهم، كما أنَّ الذ ِ ئاَب باعتباِرها العدوَّ األوَّ لكنَّ البشَر استأنسوا الكالَب، وحاربوا الذ ِ
 المناطَق ال تي يقطنُها البشُر. 

 
ئاِب األماكَن ال تي يقُطنُها البشُر، هو: في تجنُِّب ال، فإنَّ السَّببَ بناًء على فهِمَك لمضموِن النَّص ِ  •     ذ ِ
 رفُضها للتَّرويِض.   -                                        .ُكْرُهها لإلزعاجِ  -
ِة. -  . خوفُها على حياتِها -                                             رفُضها للتَّبعيَـّ

 

 وبكل تفاصيلها. كل ما تتحدث عنه الفقرة بشكل عام تغطي هي،و لشامل للفقرةا أو امللخصهي املوجز ، ة االفكار الرئيس :    الفكرة الرئيسةحتديد

 أثر الفكرة وعالقتها مبا قبلها واألفكار بعدها.نقوم بشرح وتوضيح   :  يل فكرة من األفكارتعل
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ئابِ  ع أنواأيُّ ، السابقة بالعودة إلى الخريطة  •    أكثر انتشاراً في العالم؟ الذ ِ
-  ِ ئِب العربي  ئِب   -                                               .الذ ِ  . القطبيالذ ِ
ئِب  -  .التندرائِب ذ   -                                            .األوراسيالذ ِ
 
ِل مِ    وقد ُعثِرَ  • أحدُهما   ين يفوُق وزنُهما السَّبعيَن كيلو غراًما،َن القَرِن الِعشرين على ِذئبين َضخم في الن ِصِف األوَّ

 .في ) أالسكا( واآلخُر في )أوكرانيا(

   نجد أن : لمضموِن النَّص ِ  في ضوِء فهِمكَ 
 .ال توجد فروقات بين أحجام الذئاب   -                     . في أحجام الذئاب  هناك تباين كبير -

  .قريبة من خط االستواءجميع أنواع الذئاب يش عت -                         قل الذئاب من موطنها أبدأ.تنتال  -

 
 
 
يِد الجائِر والقتلِ  • ئاِب إلى الثُّلُِث تقريبًا بسبِب اعتداِء البشِر عليها بالصَّ  أصبَحْت معظمُ  لذلك ؛قد انحسَر وجودُ الذ ِ

ئاِب تعيُش في الت ِندرا شَ   .غيِر الُمحتمِل أْن ينتقَل البشُر للعيِش في هذِه المناطقِ   ماَل أالسكا وكندا؛ ألنَّهُ ِمنْ الذ ِ

ئاِب معظمُ تعيُش علل.   .في الت ِندرا َشماَل أالسكا وكندا الذ ِ
 .لتوفر الطعام  -                                      .ألنها تفضل الحياة في البيئة الباردة -
 . لوجود محميات طبيعية  -                                            .ن عيش البشر لتبتعد عن أماك  -
قريبًا مْن خط ِ االستواِء، وصواًل إلى أشد ِ  • ةِ  بْدًءا مَن الصَّحاري الحارَّ ئاُب  الذ ِ عُ  القطِب تتوزَّ في  المناطِق برودةً   

عِ  ِ، ويعودُ هذا االنتشاُر الواسُع إلى التَّنوُّ ئاِب. الشَّمالي    الكبيِر في أصناِف الذ ِ

ئاِب الواسعِ، هو:   ، السبَُّب اآلخُر في انتشاِر الذ ِ  في ضوِء فهِمَك لمضموِن النَّص ِ

 انتقالُها ِمْن مكاٍن إلى آخَر بسرعٍة مذهلٍة.-                           قدرتُها على التَّكيُِّف مع أقسى الظُّروِف. -

ئاِب المتوا  -        األُخرى. كلَّ أعداِد الحيواناِت تكاثُر أعداِدها حيُث تفوقُ  -  صُل عِن الغذاِء في المناطِق المعتدلِة.بحُث الذ ِ
 
 

  ومدعومة بأدلة. هي املعلومات املقدمة يف النص واليت ال خالف حوهلا   :  احلقيقةاستخراج 

 أثر الفكرة وعالقتها مبا قبلها واألفكار بعدها.نقوم بشرح وتوضيح   :  يل فكرة من األفكارتعل
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، الَّذي يُعَدُّ األكثَر انتشاًرا في جميعِ أنحاِء العالمِ ا • ماديُّ ئُب الرَّ ، وذلَك لكثرةِ األنواعِ الفرعيَِّة الَّتي تندرُج تحتَهُ  ؛لذ ِ

ئِب القُطب  على الثَّالثوالَّتي تزيدُ  ِ يَن نوًعا كالذ ِ ئِب العربي  ِ األبيِض، وذئِب الِهماليا، باإلضافِة إلى الذ ِ  .ي 

نتين ال تي تربُط بين العبارتين ما العالقةُ    ؟ الملوَّ
 .عالقـةُ تعليلٍ  -                                               عالقةُ تقابٍل وتشابـهٍ  -

 . عالقةُ توضيحٍ وتفسيرٍ  -                                               .تيجةٍ عالقةُ سبٍب ون -

، الَّذي يُعَدُّ األكثَر انتشاًرا في جميعِ أنحاِء العالمِ ا ماديُّ ئُب الرَّ ،  وذلَك لكثرةِ األنواعِ الفرعيَِّة الَّتي تندرُج تحتَهُ ؛ لذ ِ
ئ ِ األبيِض، وذئِب الِهماليا، باإلضاوالَّتي تزيدُ على الثَّالثيَن نوًعا كالذ ِ ِ.ِب القُطبي  ئِب العربي   فِة إلى الذ ِ

نتين؟ ما ا  لعالقةُ ال تي تربُط بين العبارتين الملوَّ
 عالقةُ سبٍب ونتيجٍة.  -                                              عالقةُ تقابٍل وتشابـٍه. -
 عالقـةُ تعليٍل.  -                                           .عالقةُ توضيحٍ وتفسيرٍ  -

 
 
 
ِل ِمَن القَرِن الِعشرين على ِذئبين َضخمين يفوُق وزنُهما السَّبعيَن كيلو غراًما،   وقد ُعثِرَ  • أحدُهما   في الن ِصِف األوَّ

 .في ) أالسكا( واآلخُر في )أوكرانيا(

نةِ  في العبارةِ  الدَّليِل الدَّاعمِ  نوعُ     :، هوالملوَّ

 .وجهـةُ نظرٍ  -                                                         .تأريخٌ  -

ةُ.   -                                            .أرقاٌم وإحصاءاتٌ  -  المشاهدةُ الواقعيَـّ

 

ئاِب، ف ُم حياةَ الذ ِ ٍ صارٍم، فهناَك قوانيُن واضحةٌ تُنظ ِ ئاُب بنظاٍم ُسلطوي  يِد هي تتشارترتبُط الذ ِ ُك في عمليَِّة الصَّ
 وتعمُل كفريٍق واحٍد، ولكْن في بعِض األحياِن يقوُم ذئٌب بمفردِه بصيِد حيواٍن صغيٍر. 
نِة، هو أنَّهُ  ئاِب مجتمٌع عادٌل، والدَّليُل المستنتَُج على ذلَك ِمَن العبارةِ الملوَّ  : مجتمُع الذ ِ

ئِب ا - ئاِب لسلطِة الذ ِ  لمسيطِر.يخضُع جميُع الذ ِ
 دوَن مشاركٍة. يحقُّ لمِن اصطادَ فريسةً بمفرِدِه أْن يأكلَها -
ئاِب التَّابعِة للفريِق بتكويِن عائلٍة. -  ال يُسمُح للذ ِ
ئاُب من خارجِ القطيعِ أْن تدخَل الَحْوَز.  -  تُْمنَُع الذ ِ
 
ةِ قريبًا مْن خط ِ االستواِء،  *   ئاُب في الصَّحاري الحارَّ ِ، ويعودُ  تنتشُر الذ ِ وفي أشد ِ المناطِق برودةً في القطِب الشَّمالي 

ئاِب، باإلضافِة إلى قدرتِها على التَّكيُِّف مَع أقسى وأصعِب هذا االنتشا عِ الكبيِر في أصناِف الذ ِ ُر الواسُع إلى التَّنوُّ
 .ى الثُّلُِث تقريبًالكنَّ وجودَها انحسَر إلقد كانَْت في الماضي تنتشُر في نطاٍق أوسَع، والظُّروِف، و

نةِ  الَّذي وردَ في العبارةِ  نوعُ الدَّليلِ  ما   ؟ الملوَّ
 .نظريَّاٌت وأقوالٌ  -                                                  .تجارُب عمليَّةٌ  -

 .أرقاٌم وإحصاءاتٌ  -                                            .مواقُف ومشاهداتٌ  -

 

 .( سبب ونتيجة ، تفسري ، دعم ..توضيح عالقة األفكار بعضها ببعض )   :  ار فربط األ

 .ونوع األدلة الداعمة الصرحية والضمنية بها املعلومات الواردة يف العبارة وتوضيح املعلوماتتوضيح   :   شرح عبارة
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ِ، ويعودُ  ُر اتنتش  * ةِ قريبًا مْن خط ِ االستواِء، وفي أشد ِ المناطِق برودةً في القطِب الشَّمالي  ئاُب في الصَّحاري الحارَّ لذ ِ

ئابِ  عِ الكبيِر في أصناِف الذ ِ ، باإلضافِة إلى قدرتِها على التَّكيُِّف مَع أقسى وأصعِب هذا االنتشاُر الواسُع إلى التَّنوُّ
 .وجودَها انحسَر إلى الثُّلُِث تقريبًا انَْت في الماضي تنتشُر في نطاٍق أوسَع، ولكنَّ الظُّروِف، وقد ك

، السَّبُب في في ضوِء فهِمكَ   ئاِب إلى الثُّلُِث تقريبًا لمضموِن النَّص ِ   :، هو انحساِر وجوِد الذ ِ

ئابُ  -  .الفياضاناُت وتدفُُّق المياِه إلى الكهوِف الَّتي تأوي إليها الذ ِ

 .األماكِن الَّتي تتواجدُ فيها الغزالُن واألغنامُ ةُ قِلَّ  -

 .تي هدَّدَْت أماكَن تواجِدها وانتشاِرها الكوارُث الطَّبيعيَّةُ الَّ  -

يِد الجائِر والقتِل.  -  اعتداُء البشِر عليها بالصَّ

 

 
 
ت  • كما  القمِر،  يصاحُب ضوَء  ما  غالبًا  ال ذي  ُعواُؤها،  ئاَب  الذ ِ يمي ُِز  ما  أشهِر  أنَّ ِمْن  غيَر  األساطيِر،  بعُض  قوُل 

ةِ  يَـّ ئاَب ترفُع رؤوَسها وهي تعوي دََحضوا علماَء البر ِ  .تلَك األسطورةَ بدراسـِة األسباِب ال تي تجعُل الذ ِ

 ؟(  دََحضوا )  كلمـِة  معنى تشتمُل على أيٌّ ِمَن الجمِل التَّاليـةِ  

فُل التُّراَب بِرْجِلـهِ  - َك الط ِ  .حرَّ

ةَ الِعْلمِ لُب النَّجيبُ أدرَك الطَّا -  . أهميَـّ

 .الخرافات بالتجارب العلمية الطالب أبطَل  -

 .زالِت الشَّمُس إلى جهـِة الغربِ  -

 
 
 
غِم   • ةِ الوشائجِ الَّتي تربُطهُ بمجتمِعِه، وذلك على الرَّ ةَ الكبيرةَ بفضِل شجاعتِِه وذكائِه وقوَّ ئُب هذه الشَّعبيَـّ مَن  ناَل الذ ِ

 .الَّتي كاَن يتسبَُّب بها لمرب ِـي الماشيةِ  غةِ البال األضرارِ 

ياقيُّ     ( هو :البالغةِ ) لكلمةِ   المعنى الس ِ

 .معروفـةٌ ومشهورةٌ   -

 .قليلـةٌ ونادرةٌ   -

 . بسيطـةٌ وسهلـةٌ  -
ةٌ وفادحةٌ  -  .جمَّ

 
 
 

 .شرح وذكر األدلة اليت تدعم احلقائق املتضمنة يف النص املعلوماتي  :   تعليل احلقيقة

 .مجلة تشتمل على معنى حمدد أو  حمددة حتديد عبارات أو فقرات من النص تعرب عن فكرة  :   فقرة أو مجلة أو كلمة تعيني 

  . وباختالف اجلملف السياق وخيتلف باختال الكالم سياق هو املعنى الذي ميكن استخالصه من  :   املعنى السياقي
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 الثالث الدراسي الفصل مهاراتمراجعة سريعة على 
 :    النحو  -1

   : اإلضافي التركيب

 . ليه مى األول مضافا والثاني مضافا إنى ويس ألول في املعلثاني يتمم ان االسم ااسميمن  ضافيف التركيب ال أليت
 ) أكمل الجدول بأمثلة من عندك (  مثال : 

 
 
 
 
 
 
 

 :  اعا على ثالثة أنو تكون العالقة بينهمإليه :ملضاف العالقة بين املضاف وا 

 كتاب الطالب  : مثل عالقة ملكية أو اختصاص  -1

 أي خاتم من الفضة   خاتم فّضة  عالقة بيان نوع : مثل  -2

 . أي رحلة في الشتاء رحلة الشتاءعالقة ظرفية مثل  -3

 ( املضاف إليه دائما مجرور )  : أعرب املضاف إليه وفق النموذج في الجدول  -
 إعرابه  املضاف إليه  العبارة 

 سرة  ره الكرور وعالمة جمضاف إليه مج املنزل   ل  نز ملأعجبتني حديقة ا
 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة  القدم   لعبت كرة القدم  مع اصدقائي

   الوطن  من اليمان   حب  

 : ضمائر الجر المتصلة-

 
 
 
 
 
 

 

 

 ليه إمضاف  مضاف 
 املدرسة   باب  
 الطالب   كتاب  
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 :  الكاف للخطاب -1

 اعرابه  لجرضمير ا العبارة 

 ضمير جر باإلضافة   ك   مرتب    ك  كتاب

 ضمير جر بالضافة   ك   مرتب    ك  ابكت

 ضمير جر بالضافة   كما  مرتب   كماكتاب

 ضمير جر بالضافة   كم مرتب   كمكتاب

 ضمير جر بالضافة   كن   مرتب   كّن كتاب

 :  الهاء للغائب -2

 اعرابه  ضمير الجر العبارة 

 ضمير جر باإلضافة   ه  ــــــــــــــ نظيف  همنزل

ـــها  ـــــــــــــــ نظيف  هامنزل -  ضمير جر بالضافة   ــــــ

 ضمير جر بالضافة   هما  نظيف  هما منزل -

 ضمير جر بالضافة   هم   نظيف   هممنزل -

 ضمير جر بالضافة   هّن  نظيف  ن  همنزل -

 :  الياء للمتكلم -3

   ي أهم ما في حيات يصالت

 نا الدالة على املتكلمين : -4

 أجمل األوطان  ناوطن

  نا مازال مطبوعا في  ناكالم أمّ 
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  التشبيه - البالغة-2
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    وفق اجلدول :التشبيه نوع َميِّْز 

 نوعه وجه الشبه أداة التشبيه املشبه به املشبه العبارة

 صلفم الشجاعة  الكاف  األسد  أنت  كاألسد في الشجاعة ت أن
 ُمجمل    كأّن البحر هو ه البحر هو كأّن

      اسًنأنت  شبيُه البدِر ُح
      ك عسل في حالوته مكال

      العسل في حالوته  يشبهكالمك 
 

  املخطط اآلتي . أكملتشبيه نواع الأليف ضوء دراستك : 
 
      
 
 
   
 
 
 

   
 
 
 
 
 

- هأداة التشبيه ووجه الشَبوه به املشبَّوه ألربعة : املشبَّذكر فيه األركان اُت: ام ل أو التَّاملفصَّالتشبيه.  
- التشبيه فحسب يعين ُيحذف منه وجه الشبه  أداةوه به املشبَّ و هذكر فيه املشبَُّي: لَمالتشبيه اجمُل. 
-  أداة التشبيه فيه توجدهو التشبيه الذي  :امُلرسلالتشبيه 
-  منه أداة التشبيه ٌتحذفهو التشبيه الذي  :املؤكدالتشبيه 

 مياثُل  -ُيشبه -نضري -ْبه ِش  -َلمث - كأنَّ -الكاف لتشبيه : أدوات امن  •

 أنواع التشبيهات 

 تبعا لوجه الشبه 

 تبعا ألداة التشبيه 

 مؤكد تشبيه  مفصل تشبيه  تشبيه مرسل  تشبيه مجمل 
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ذف منه أحد الطرفين ) املشبه أو املشبه به ( ، فالعالقة  هي املشابهة  هي  تشبيه ح  :  االستعارة-

 و تأتي في حالتين :  استعارة هي مجاز يعني كالم غير حقيقي  ،   دائما ، و كل 

 و غيره مثال : ركض الليل  : تمنح صفة اإلنسان للمجرد أتشخيص •

 ءك واضحا يا محمد . ا : تجعل املجرد محسوسا مثال : رأيت ذك  تجسيد  •

إلى استعارة  نحول هذا التشبيه    -: محمد مشبه /أسد مشبه به  حمد أسٌد في الصفالتشبيه  : م -
 فنقول :

الغرض منها إبراز شجاعة   استعارة  : شّبه محمد باألسد ، حذف املشّبه به األسد : زأر محمٌد في الصف -1
 محمد .

 :شّبه السيارة بالطائرة إلبراز سرعتها .   طارت السيارة : استعارة -2
 )ماله . ) تشخيصشّبه القمر بإنسان يبتسم ليبرز جماله و اكتابتسم القمر :  استعارة :  -3
 )) تشخيص  شّبه السماء بإنسان يبكي  ليبرز هطول األمطار بشدة .  بكت السماء : استعارة : -4

ْح االستعارة في األمثلة االتية :      ** ِّ
 وض 

   ) استعارة أم تشبيه (                 :الشمس  تبتسم كل صباح -

   م تشبيه () استعارة أ        :القائد يزأر في جنده عند القتال -

   ) استعارة أم تشبيه (       :أريجها ساعة الفجرتزرع األزهار  -

    ) استعارة أم تشبيه (                                     :دخل الفجر  مدينتنا  -

    ) استعارة أم تشبيه (                                              ركب الليل  ناقته : -

    ) استعارة أم تشبيه (:          شيبًا " واشتعل الرأس  مني   إني وهن العظم قال تعالى : " رب   -

 وحان قطافها ، وإني لصاحبها". رؤوسا قد أينعت : " إّني أرى   نبر في أهل العراق لى املوهو ع قال الحّجاج 

 في األمثلة اآلتية :العبارات التي بها استعارة  أمام   √ضع إشارة  -

 أنت قوي كاألسد   -

 √        الطفولة .صافحت ذكريات ر البحعند  -

 .لليل كالوحش في ظلمته إنه ا -

 . بالدي منارة التقدم 

 √            يوم أمس . ت كرمك لقد رأي -

 √ .                   دخل األسد الصف  -

 



   24 عبدامحليد إسامعيل                                        09:36  10/06/2022                                                   2حالمتزي    مدرسة

 

اٌف" لروزان باري               مراجعة لرواية: "ِذئٌْب اْسُمهُ َطو 

ٍة عــن الحيــاةِ يــرةٍ فــ ِمن بيتِها المعلَِّق وسَط شجرةٍ كب ي واليــِة أوريغــون تتحــُف "روزان بــاري" اليــافعين بقصــَّ

َق أرِضه كلَّ بحيرةٍ مختفيٍة، وكــل تلــة بطلَها ذئبًا متَّشبِ ثًا بموطنه، فينتمي إليه ويعرف "فوتجعل    البريِة، و

 الذئبن، ويجول  وط عن قطيِعِه بسبِب هجوِم ذئاٍب منافسٍة، فيتشرد القطيع ويضيع الصخرية"، ثم ينفصلُ 

بحثًا عن المفقود، فال يجد إال أشالء القطيع وبقايا ألم، فيــوقن بــأن   -  (طوافالذي يطلق على نفسه لقب )  -

 .؛ ألن قطيعه لم يعد في الجباِل". وألن األوطاَن بأهلها"هذا المكان لم يعد وطنًا

 

، فوق شجرة)  (مكتب الكاتبة روزان باري المنزلي 

نها حكايةٌ قديمةٌ، أصيلةٌ، ُوِلدَْت مع شعاعِ النوِر األوِل، لكِل  مخلوقاِت األرِض، مع تحكي قصتك، إهذه الرواية  

حتيــاجِ األرِض لإلنســاِن، تعلوُهمــا لــى، حكايــة ارتبــاِط اإلنســاِن بــاألرِض والمكــاِن، واصرخِة الحياةِ األو

 ."يعصفحةُ السماِء حيث "يتألأل نجم الذئاب، األكثر سطوًعا بين الجم

تركز "روزان باري" في روايتها على ثنائية األرض واإلنسان، فقد تشعُر بالضياعِ وأنَت واقٌف على أرِضك، 

 المتجولين المتعبين في أرِض التيِه سيغلبَُك األلــُم الطمئنانَِك بعدَ حيٍن، ولكنَّك حيَن تكوُن أحدَ   -احتمً -فتعودُ  

َك، بينمــا أنــت ولن يرفَُق بك، لن تروَق لك النسماُت الجد يدةُ الغريبةُ، ستختنُق بها، وستراقُب تعثَر خطواتــِ

 .تائِهٌ تبحُث عن موِطنِكَ 
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اف"، فتحكــيهم فــي العــالم، وتُهــديِهْم روايــة "ذئــب اســمه طــوتتعاَطُف "روزان باري" مــع قصــِص الالجئــيَن  

هُ ألنفسهم، تضامنًا، وكأنها بينهم في التيِه، فتبني من "الذئَب طواف ِلَب منــه وطنــُ " رمًزا لكِل  الجــٍ  قــد ســُ

حْت فــي أوِل الِحكايــِة بــأنَّ هــذه  ن أساس، والبحثبقوةٍ ودموعٍ وألٍم.. وتؤكد بأن الوط عنه ضرورة، فصــرَّ

ليَن بحثًا عن وطنٍ لرواية بَْلَسٌم، ترجو أْن تطبِ َب به آالَم كِل  الا  .متجِو 

صــدٍق، وتمكنــت بمهــارةٍ الــدمعِ، وألــِم الفــراِق ورهبــِة الضــياعِ، ب  حاولَْت روزان أن تصَف بالكلماِت مــا وراءَ 

الرحلــِة بعــدَها رت للقــارِ  فــي كــل ِ فصــوِل الروايــِة مشــاهدَ الغربــِة وواحترافيٍة قصصيٍة واضحٍة، فصــو

، فبدأت بضياع صاحب العري ا، وبحــِث كمشهٍد حيٍ  ن، األِب الذي تــرك عالماتــه عنــد مــدخل العــرين يومــً

  االغتــراِب،و" في منتصف طريق العودة عندما سمع أغنية أبيه األخيــرة" فكــان ذلــك أولَ طواف عنه وه

هُ، موت الذئب األب، اختلطت فيه األصوات، ومُ  ت جيــدًا، " أصــواٌت قصــيرةٌ وعاليــةٌ، وأَْوَحَشهُ وأمرَّ ِزجــَ

َع رأســه، يريــد أن " إنها األغاني األخيرة، التي انتصب لها فــراء طــواف، وَرفَــ ارتدَّ صداها عِن الصخورِ 

لذي صنعته "باري"، هو ذاته حين تفقدُ ذلك المشهد الحي المؤلم ايتشبث بآخر "نفحٍة من رائحِة الوطن" ، 

نفاسك، "فتقفز ، وهو األلم ذاته الذي يجعلك إلى آخِر الفصوِل الهثًا، وتخونك أوطنَك وقطيعَك، واطمئنانَك

ا عــن وطــن وقطيــع، وتقفز أغنية الوطن األ فوق األرض، مع طواف،   خيرة في قلبيكما، بينما تبحثــان معــً

 .حقيقي وأمان
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، يشــدُّ القــارَ  بهــدوٍء ومهــارةٍ، فيســمعه تُْمتُِع "باري" القارَ  بلغٍة جديــدةٍ يخالُطهــا عــواٌء ألــيم وهــديٌر ونعيــق

ينِ لســردَ والوصــفَ بامتداد الرواية وســير أحــداثها. وتســتخدُم اواضًحا، قويًّا، ويحاول تفسيره  علــى   المتقنــَ

ا، مــن الغابــاِت  طول فصول الرواية، بينما تقبُُع وراَء القار  ذئاٌب وأيائُل، وغرباٌن تنعُق فوَق رأِسِه تمامــً

 لى عرين القارِ ، وبيَن أحضانِه.. فيشعر بالتراب الرطب في بورتالند إ

 .تحته، ويرى نجم الذئاب يراقبه في صفحة السماء

وائَِح وايَةٌ سَ  طواٌف" رِ ذئٌب اسُمهُ " مُّ الــرَّ تَعيُش فيها َوسَط قَطيعِ ِذئاٍب "ينتمي إلــى الجبــال، وتنتمــي إليــه"، فَتَشــُ

ِريًّا   بِأُنوفِِهْم، َوتَْسَمُع األَْصواتَ  َرْوَن بَشــَ م، حــيَن يــَ دو َمعَهــُ ِرًعا تَعــْ الُمحيَطةَ بَِك بَِطريقَتِِهم، َستَرى نَْفَسَك ُمســْ

ي اديَن َستَِجدُ نَْفَسَك تَتَعَثَّ   ُهم، قَدْ يُريدُ اْصِطيادَ  ُر ُهناَك بِأَْفكاِرَك َوتَْحتاُر، فَفي الحيِن الَّذي تَْنتَمي إِلى البََشِر الصَّ

اف، َكتِفَُك إِلى َكتِِفِه، تَْلَهُث بَِحراَرةٍ ِمثْلَهُ، َوتَْرجو لَهُ النَّجاةَ تَْعدو َمَع طَ   .و 

وايَ   ِل ُسطوةُ ِمْن أَ َستَأُْخذَُك هِذِه الِر  ُسهُ ناِعًما يَْكســوَك، وَّ ِرها َكما لَْو أَنَّها ِمْصيَدَةٌ، َسيَْنمو الِفراُء َعلى َجَسِدَك، تَتَلَمَّ

َو أَمــاِن الــَوَطِن َوِدْفِء َوتَتَعاَطُف َمَع َطو   اف، َستَْبكي ِمْن أَْجِلِه، َوتَْبَحُث َمعَهُ َعْن َسبيِل الغَْوِث في ِرْحلٍَة نَحــْ

ةُ َستَْبقى  ائِلَِة، وَ الع َمُع َهســيَس أَْفكــاٍر َوَكِلمــاٍت أَْخفَتْهــا الُمَؤِل فــَ ُمْندَِهًشا تَُكبِ لَُك أَْحداٌث َوتَفاصيُل َكثيــَرةٌ، َوَستَســْ

تُحاوِ "رو َرَك، َوســَ ُل زان باري" َوراَء األَْشجاِر في الغَْيضاِت، أَْو تَْحَت ُصخوِر الِجباِل البَعيدَةِ، َستَْشغَُل فِكــْ

اٌف أَْن يَْحِكيَهُ بِالعُواِء في أَْرٍض َجديدَةٍ، وحين قــرر أن يطعــم قطيعــه، وأن يفعــل   شاَف ُكِل  اْستِكْ  ما أَرادَ َطو 

 ."أفضل مما يفعلون جميعًا

دًا َك واحــِ ْد َعيَّنــَ وايَةَ َوتَتََكشَُّف لََك فراغات َشْخِصيَّتَِك، َوَستَِجدُ َعْقلََك قــَ ْن أَفْــ   َستَْقَرأُ هِذِه الِر  ا -يــعِ  راِد القَطمــِ َرْغمــً

ْد تَكــ   -َعْنكَ  ي بَِك الغاباُت قُْربانًا َكَحمــيٍم، َوقــَ ئاِب الش اِحبَِة، أَْو تَُضح  ْن فَقَْد تَكوُن أََحدَ الذ ِ ِريَّةً مــِ َخةً بَشــَ وُن نُســْ

 .ثاقِب فتدرك حجم هشاشتك

 ..إنََّك بِالتَّأْكيِد َستَْختاُر ِلنَْفِسَك النِ هاياتِ  

وهذِ  وياًل ايَةُ َستَ ِه الِر  ٍة طــَ ٍة عاِليــَ ا أن تَِقَف َعلــى تَلــَّ ا أَْن تَْخَجَل ِمْن نَْفِسَك، َوتَْزدَِريَها.. وإم  ، َضعَُك أَماَم الِمْرآةِ.. فَإِم 

اف  ..طوياًل طوياًل َعنيدًا، قَِويًّا َكالِذ ئِْب األَِب َوَطو 

وايَ   .فيَك َحتًْما، َوِلأْلَبَدِ َستَعيُش  ِة الَّتياِْبَحْث َعْن نَْفِسَك في فُصوِل هِذِه الِر 
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 رواية ذئب اسمه طواف 
 أسئلة   تلخيص و حل                               

 كي قصة ذئب حت روزان باريرواية للكاتبة األمريكية  (ذئب اسمه طواف ) رواية : الرواية

ل أن يكون قائدا  ل في البرية و ظل يعيش على أمتل أهله فتشرد وحيدا وتجو  قُ سريع(( يُدعى )) 

ما(( في لحظة سعادة ثم قتله  حمي)) نى األحزان طويال التقى أخاه ما لعائلة ، عالقطيع و ُمطع

يعيش حياة الرعب في أرض    عاد وحيدا ثم صادق أنثى الغراب التي ستلتحق بسربها و البشر ف

على   ثم يتعرف اكن لم يرها قط في حياته التي ال ترحم و يدخل أم تهم الفتاكةالبشر بأسلح 

ة إنه  لتي شبت في الغابة ولكن عواء ظل يطارده آلخر لحظالخيول البرية و ينجو من النيران ا

عواء الذئبة )) ليل ((التي سيكون معها قطيعا و تنجب له ثالثة جراء وتبدأ حياته الجديدة بعد  

) سريعا(( ثم أصبح في  البطل الذي بدأ الحكاية )المعاناة واأللم .إنها رواية الذئب ليل طويل من 

 النهاية ))طوافا((. 

عاش في  قد   و هاز تعقب في عنقه و تابعوه ج ثب ت العلماءاقعية حصلت لذئب ة هي و و القص

كلم  1600سنة واحدة حين غادر موطنه و سافر مسافة  ((  7اوريغون ))كان عمر  2011سنة 

.وعلى الرغم من  المتحدة في الواليات شرق وجنوب والية أوريغون و شمال كاليفورنيا عبر 

رحلته في   7على أي ماشية و أنهى أوريغونيتعدَّ اشية إال أنه لم أنه مر من مناطق تربية م

ه غني باأليائل والغزالن و هناك وجد ذئبة .  جبال سيسيكو وهو موطن شبيه بذلك الذي تربى في 

 .أنجب اوريغون ورفيقته ثالث جراء 2014ام في الع

 (( طواف))أو صاحب الرواية   (( 7 غون أوري  ))  صورة الذئب
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 ) تلخيص الفصل ( :   الفصل األول : قطيع
   : في الرواية سريع البطل وعائلته قطيع الذئاب وخروجهم من العرينت تعريف بالمكان والشخصيا  

أسرته. واذكر مميزات ومواصفات كل واحد  فراد عدد أ  بدأت الرواية بتعريف مفصل بعائلة الذئب سريع

 م منه

األصغر وهو األقرب  حميملمصارعة / وى ا: ته وثابة  : تتحدث بذيلها /  مياسة  قوي /ثاقب البطل : سريع /

 إلى البطل 

  فيم يختلف الذئب سريع عن أخويه ثاقب وحميم؟ -2

دائماً ما يدور في أنحاء العرين بينما اآلخرون نائمون محاوالً أن يختبر الطريق إلى المدخل أعلى النفق بأنه  

 .هم األم أال يذهبوا أبعد منهحيث نبهت

بينما الذئب اسمه سريع، هل يمكنك أن تخمن السبب بعد ة ب »ذئب اسمه طواف« عنونت الكاتبة الرواي -3
 أن قرأت الفصل األول؟ 

 .أول من يقف ويمشي بين أخوته ألنه كان

 .و في الشبكة المعلوماتيةاسة الشم عند الذئاب في المعلومات الواردة في نهاية الكتاب، أاقرأ عن أهمية ح -4  

 3سة من مسافة تزيد على  الرائحة حاسمة في عملية الصيد بالنسبة للذئاب. وتستطيع الذئاب شم رائحة الفري

بول حولها بانتظام، كم. كما تساعد الرائحة الذئب أيضا على التحدث إلى الذئاب تعلم أراضيها بوضع ال 

ذئاب عالمات رائحة في مخالبها بحيث يمكن للذئب أن يتعقب ذنبا  لتحذير الذئاب األخرى وإبقائها بعيدة. ولل

 .أخر

 .  مالمح العرين كما تخيلتها وضحْ -5
 .حفرة من تراب مظلمة على شكل نفق صغير موحل وفيه بعض األعشاب وفي نهايته ينبعث ضوء -

  ) تلخيص الفصل ( : اقبةالفصل الثاني : مر
  م الخارجيلذلك و اكتشافه لحياة القطيع والعال  مشاهد الصيد لدى الذئاب ومراقبة سريع

      ثرها على الذئب سريع؟العبارة، وما أالذئب القائد يطعم قطيعة" من قائل هذه " -1
 م القائل هو: الذئب األ  

راقبة التي تستنفذ مواكبته كل قوته ، وبذلك أصبح  أثرها على الذئب : الركض مع أبيه إلى مكان لعبة الم

 .  أقوى كل يوم

لواردة ما داللة العواء في عالم الذئاب فيما قرأت، اقرأ المزيد في الشبكة المعلوماتية أو في المعلومات ا -2
  .في نهاية الكتاب عن العواء

قتراب لكي تبقى خارج القطيع خالل االعواء الذئب يعني التحية، ويعني كذلك تحذير الذئاب االخرى بعدم  -

 .عملية الصيد 

 البنه في أول خروج من العرين؟   مهب يحاول تعلي لذي كان األ ما الدرس ا -3

 الوقت المناسب لالنقضاض عليهاالدرس كان هو كيف يراقب الذئب فريسته ويستغل -
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 ما تفسيرك لحوم الغربان حول الذئب األب قريبة منه؟   -4

 ئب والعالقة بينهما عالقة منفعة فالغربان الذ الغراب صديق -

 عل الذئب سريع يعتقد بهذا؟ ائدا"، ما الذي جسوف أكون ذئباً ق"-5
 .المراقبة من أبيه ليتعلم الصيد ويطعم القطيع ألنه أخذ بمقولة أمه أن الذئب القائد يطعم قطيعه وهو يتعلم-

  ) تلخيص الفصل ( : الفصل الثالث : منافس
 أرضهم   رسم حدود  بداية ظهور الخطر و محاولة البوينصيف واالستعداد لرحلة الصيد انقضاء فصل ال

 .؟ك فيه" َمن قائل هذه العبارة ، وما رأيُ  الُكلُّ يَأُكُل ، والُكلُّ يُؤَكلُ    " -1

 در القائل هو: ها

 .وتدل العبارة على شكر الذئاب أنهم نجحوا في الصيد وهم الفائزون

 حافة األرض؟ ن األب واألم عالماٍت َرطبَة على األشجار عند لماذا وضع كلٌّ م -2

 .رسالة إلى أي أجد يحاول العبور بأن هذه حدود أرضنا ساللير

نحُن اآلَن ذئاٌب كثيرون، واأليائُِل أصبحت أقلَّ مما كانت  ما المعنى الذي عناهُ األب الذئب حين قال: ))-3
 عليه سابقاً((؟ 

اصطياد   وبكثرة عددهم يستطيعونقد أتى وخفت حركة األيائل عن فصل الصيف كان يقصد بأن فصل الشتاء - 

 .ةاأليائل بسهول

 .مكُّنَهُ من توزيع األدوارت  ))األُب الذئُب هو قائُد القطيع((. ِصف -4

اقب ومياسة سيركضون بجانب القطيع باتجاه الشمس، األم ومنشدة ووثابة على الجانب اآلخر، حميم  هو وث-

 .ي األرض المنخفضةالمرتفعة، سريع سيركض أمام القطيع ويغط أعلى األرض 

ا تَدلُّ عليه العبارات اآلتية  -5  .يظهر البعُد الرمزي في هذا الفصل، اِبحث عم 

ي))نحن ننتمي إلى الجبال(-   الدالة الرمزية: الصالبة  الجواب:   .( تبدأُ أم 

 .الداللة الرمزية: الشموخ الجواب:     .))والجبال تنتمي إلينا((، نُجيُب نحن 

ا، ليُرِسال رسالةً إلى أي أحد قد يُحاول بةً على األشجار عنَد حاف ة أرضنيرُكضان معاً ِليََضعا عالمات رط -6
 العبور 

 .م السماح لآلخرين باالعتداء على األرض الدالة الرمزية: عد   -

 زية: الفرح الداللة الرم  الجواب:      .وعندما يعودان نُقيُم حفلة ُعواء-

  ( تلخيص الفصل)  الرابع : قتالالفصل 
الرواية إذ فيه تهاجم الذئاب الشاحبة قطيع سريع ورغم بسالتهم انهزموا و لم ينج إال  لرئيسية في هو العقدة ا

   ي طلب منه والده في النهاية بعد قتال شرس  أن ينجو بنفسهسريع الذ 

قطيعَهُ(( وجاءت في هذا الفصل عبارة ))الذئُب  ئُد يُطِعُم جاءت في الفصل السابق عبارة ))الذئُب القا-1
 نظر الذئب سريع؟ ولماذا؟ وما رأيُك في كلتا العبارتين؟ ائُد يُدافُع عن عائلته(( أيُّهما األهم من وجهة الق
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فسه  ألنه يرى في نفسه ذئباً قائداً وقد رأى في ن.من وجهة نظر سريع الذئب القائد هو الذي يدافع عن عائلته-

 .القدرة على الدفاع عن قطيعه

 في القيادة  تتوافرا رأيي أنا: أن الصفتين يجب أن

داللة هذه العبارة؟ وفي غمرة استمتاعنا بمشاهدتهم، أصبحنا أقلَّ ِحرصاً على مراقبة حدودنا(( ما )) -2
 هل تعتقد أن هذا هو سبب ضياع وطن سريع؟ 

ألعداء كما كانوا يفعلون مسبقاً وذلك في غمرة فرحهم بالجراء اينتبهوا لحدودهم من  الداللة أن الذئاب لم-

 .الجديدة

 .برأيي نعم فالتهائهم بالجراء شتت انتباههم عن أي خطر قد يحيط بهم

م األحداث وتشابكها، هل تجد في هذا الفصل تُقدم األعمال الروائية -3  إشارات في النص تُوحي ببداية تأزُّ
 .كتُبهااأي ِة عبارات تُوحي بذلك؟ 

ً - المتاعب قادمة:العبارات هي   -    ي قصيرة وعالية يرتد صداها على الصخور ة أب أغني- أقود بائسا

 .ذكر من الفصل ما يدل على ذلكاُ .في مواجهة الذئاب الُمعادية كان إعجاب سريع بأبيه واضحاً -4

 . عندما قال يقف أبي طويالً وعظيماً، الذئاب المعادية كثيرة لكنه قوي-

 .اعتهع ويحمي أوالده بكل استطاألب القوي هو الذي يداف-    ما مواصفات األب القوي في رأيك؟ -

 .رة دالالت كثيرة. اُذكر ثالثة منها))الذئُب العَُدوُّ سريٌع، لكنني أركُض في أرِض َموِطني(( لهذه العبا  -5

 هزاء بالعدو االست    -  الشعور باالنتماء         -   الدالالت: الشعور بالقوة

  ) تلخيص الفصل ( الفصل الخامس : أيائل
يل يصيبه  تل قطيعه يحاول الصيد فريدا و لكن األ خرج من وطنه وقُ بالوحدة والجوع وقد أُ طل سريع يشعر الب

   ة في كتفهإصابة بليغ

وما   الوطن عند سريع؟))ولكن إذا لم يُكن قطيعي في الجبال، فإنها لن تكون لي وطناً((، ما مفهوم -1
 مفهوم الوطن في رأيك؟ 

 .حيث يعيش مع قطيعهفي رأي سريع أن الوطن هو األرض  -

يَِجُدني(( ما القيمة التي  ))ال أستطيع أن أقتَُل الذئاب الشاحبة، لكنني أستطيع أن أُضيَء درباً ِلحميٍم حتى-2
 تتعلمها من العبارة السابقة؟ 

 .رته ويستعمل ذكاءه للوصول إلى هدفهشخص أن يدرك قوته وقد القيمة هي: يجب على كل   -

هُ(( الركض هو ما فعله سريع عندما َحِزن ِلِفراق أُسرته، ما  الركض ُمتعةً ُكلَّ ))حتى مع أحزاني، أجدُ  -3
 عندما تشعر بالحزن؟ الشيء الذي تفعله أنت 

 س عندما أشعر بالحزن ألتزم الصمت وأبقى هادئاً وبعيداً عن النا -

الفرائس و  سة الشم في العرين و حاسة السمع خارجه و حاسة البصر لمراقبة استخدم سريع حا -4 
ه معا ..تناقش مع زمالئك  االنقضاض عليها و حين رحل أبوه عن الحياة تشاركت الحواس الثالثة علي

 لوصف شعور سريع  
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 قى على قيد الحياة . وجد سريع نفسه وحيدا وكان البد أن يستعمل كل حواسه لينقذ نفسه ويب 

 :) تلخيص الفصل ( الفصل السادس :ألم
نتيجة مرور ذئبة حين كان نائما لكنه يبدو سعيد ببداية  و كذلك اإلحساس بالخوف   شعور سريع بالجوع واأللم

 التئام جرحه. 

ما   ا ،يَِجُدني ويُساعُدني ألعود قوي ة أن يكون أخي حميم، أحتاج أن يكون ذئباً من قطيعي، واحداً أُريد بشدَّ -1

ة؟ أهمي  ة األخوَّ

 .ينةاألخوة هم السند في الحياة ووجودهم قوة وطمأن

 أحد إخوتي  إلى - إلى من تلجأ في األوقات الصعبة في حياتك من بين إخوتك ؟ لماذا هو بالذات ؟

أنها أسوأ من القتل؟ ناقش ُزمالءك في  لكن ثمة فكرةٌ أسوأ من قتلي(( ماهي الفكرة التي يرى سريع )) -2 
 من يؤيدها منكم؟ ومن يُعارضها؟  هذه الفكرة:

 عيش وحيداً ا أسوأ من القتل هي أن يالفكرة التي يرى سريع، ه-

 .عض العبارات الدقيقة في وصف ألمهَوَصَف سريع ما يُكابده من ألم جسدي ونَفسي وصفاً دقيقاً، اِختر ب-3

 أرتجف من األنف غلى الذيل ، رقبتي وكتفيتسري وخزة ذعر في 

في موطنه. عد د شيئاً من تلك   ألمه وافتقاده لعائلته، مرَّ سريع بتجارب جديدة لم يعرفهارغم وحدته و-4 
 .التجارب الجديدة عليه

 اصطياد أفعى       -

 مثَّل هذه الفكرة؟ ، وُكلُّها تُؤكُل في النهاية(( ما المشهد الذي ))كلُّ الكائنات تَأُكلُّ  -4 

 اد سريع فراشة ليأكلها وبعدها قام نسر بالطواف الدائري فيالمشهد الذي جسد هذه الفكرة: عندما اصط-

 السماء فوق سريع 

  ) تلخيص الفصل ( : أنثى الغراب الفصل السابع
   ذلك أنثى الغرابئحة البشر و ظل يبحث عما يأكله وقد ساعدته في شعور سريع بالعطش الشديد و تعرفه على را

  ماهي ، للقيام بأُمور، واعتقَد أن والده سيخجل منه بسببه بسبب وحدته وجوعه وألمه اضُطرَّ سريع    -1
 األمور.   هذه

 .ةألنه عند اصطياده لشيء يأكله كله وال يترك شيء للنسور أو الغربان أو أي كائن آخر في حاج-

 ولن يتفه م أسبابه؟ هل تعتقد أن والده سيخجل حقاً منه،  -2

 .ه كان سيتفهم أسبابهاأظن أن أب -

ه تُ ماذا كان سريع يخشى البش، م األسوأُ من بين كل ِ األخطارالبشر ُه   -3  ؟حذ ره منهم دوماً ر، ولماذا كانت أمُّ

لبشر يستطيعون أن يقتلوا بنظرة وضجة  كان يخشى البشر ألن أمه كانت تحذره منهم، باعتقادها أن ا    

 .عالية، ويصعب على أحد أن يفهمهم

 هذا الفصل؟  كيف وصفَِت الذئبة األُم البشر في -4

 .بطون باألرض كثيراً البشر يفعلون األشياء بال سبب وأنهم مرت      
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 ذلك؟ ما سبب  س،كان الذئب األب هو الغائب الحاضر في ذهن سريع قبل كل عملية افترا  -5

 يذهب معه دائماً للصيد سبب ذلك أنه كان       -   

 .ابلة موضحاً تباُدل المنفعة بين الذئب سريع وأُنثى الغُرِاشرح هذه الجم.  إنَّ الِغربان تفعل األشياء لغاية-6 

 رض فهي من أذكى الطيور على وجه األ .أي أن الغربان ال تفعل شيء إال إذا كان لها غاية وهدف من هذا الشيء

 : تلخيص الفصل()  الفصل الثامن لقاء
 يما و قد أثخنته الجراح  حاول سريع االنضمام إلى قطيع أو العودة إلى وطنه و لكنه يلتقي أخاه حم

ما الطريقة التي استخدمها سريع؟  ، قتال أو التوسُّلأن تُشقَّ طريقك إليه بال حتى تنضمَّ إلى قطيع ينبغي -1
شخصيته؟ وهل يُمكنك أن تلجأ إلى طريقة كهذه في بعض  هل كانت تُناسب ما رأيك في هذه الطريقة؟ 

 المواقف؟ 

أوقات   كن تناسب شخصيته، أحياناً يضطر الشخص التباع أساليب فيالتوسل، ال أحب هذه الطريقة، لم ت

 .ضعفه ليست من ضمن قناعاته

 لماذا كانت فكرة القطيع ال تُفارق تفكير سريع؟  -

ً ألنه دائماً كان ير-  .قائداً وال يستطيع أن يكون ذئب قائد بدون قطيع ى في نفسه ذئبا

أنَّ  هل ترى .ين اليافعَين، ظهر حميٌم والتمَّ شمل األخَوينفي الوقت الذي قرر سريع أن يتوسل إلى الذئب-2
 .لهذا اللقاء أثراً على سير األحداث، اشرح ذلك

ا تم القتال مع قطيع الذئاب  أرض موطنه عندم نعم له أثر، بلقائه بحميم سيعرف سريع ماذا حدث في-

 .المعادية وسيعرف ماحل بباقي القطيع

 .سكيع بأخيه حميم، ما األثر الذي ترَكهُ هذا اللقاء في نفاِسُرد بأسلوبك مشهد لقاء سر-

راد كان لقاء مليء بالشوق ممتزج باأللم، األثر الذي تركه هو الفرح للقائه بأخيه الذي يميزه عن باقي أف-

 .عائلته

 كيف كان سريع يرى وطنه بعد أن صار في قبضة الذئاب الشاحبة؟،  بعيداً عن أرض وطنه-3

 .نه أرض للقطيع المعاديةيراه بأ-     

  .ومواصفات. اذكرهاكان للعودة إلى الوطن شروط -4

 .كليأالشروط والمواصفات: أن يتوسل إلى قطيع العدو ويصبح ذئباً تابعاً ودائماً آخر من -

 ماذا اختار سريع؟ لو كنت بمكانه، ماذا كنت ستختار؟  -

 .ما ويشكل معهم قطيع ومن ثم يعود إلى أرض موطنهن ويقودهين الشاحب ي اختار سريع أن يتبع الذئب-       

 ما داللة هذه العبارة؟ هل تتوافق العبارة مع شخصية سريع؟ ولماذا؟  ن دائماً آخر من يَأُكلُ كوسأ  -5

 .ذه العبارة: الذل، التبعيةداللة ه  -

 .أوالً ثم يطعم قطيعه ال تتوافق مع شخصية سريع فهو يرى في نفسه ذئباً قائداً والذئب القائد يصطاد ويأكل 
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 : ( تلخيص الفصل)  الفصل التاسع برق
أخاه حميم أحس سريع بالخطر فقد كان البشر يتبعان الذئبين الشاحبين وقتلهما فهرب سريع مع أخيه لكن 

 . ه الصيادونالجريح قتل

  ؟ما الكلمات التي جاءت بالمعاني اآلتية في الفصل   -1

يِد، السَّي ا  ).الشارع: النهر األسود(،(الصخبالسيارة: صانعات )، (البرق عصابندقية الصيد:) .الشارعُ رة،بُندُقيةُ الصَّ

ة صيِدهما على البشر.  وتشاُجُرهما على القياِنشغاُل الذئبين اليَافِعَين بالتهام الل حم،    -2 ادة، سه ل مهم 
 .اِشرح ذلك ووض ح داللته، وما الدرس الذي تتعل مه من هذا المشهد

 .حة الفريسة التي يأكلونها فقطما كانا يأكالن فما كان أن يشما رائحة البشر فهم يشمون رائ ألنه

ً الدرس الذي تعلمته: أن المخاطر موجودة في كل   .مكان ويجب الحذر منها دائما

د األلفاظ والعبارات الُمعب رة عن ذلك  -3  .انتهى الفصل التاسع بألم وحزن سريع على أخيه حميم، حد ِ

 .األلفاظ المعبرة عن ذلك: مات وحيداً بال أحد إلى جانبه-     

سريع يعنيه؟ عالم يدلُّ في  ما المعنى الذي كان ،  " لكن ني ال أشعُر بالجوع، أشعر بأن ني فارٌغ فحسب-4
     .عالقته بأخيه؟ اِذكر موقفاً أحسسَت فيه بفراغ كبير في قلبك

 ....لم يعد يحس حتى بألم جسده، ال يحس بشيء أبداً  معنى ذلك أنه منهك وحزين جداً لدرجة أنه-

 ..وتعلقه بأخيه حميمعلى حبه يدل ذلك  -

 :  ) تلخيص الفصل ( الفصل العاشر : الوادي
و لكنه ثم يسير على طول النهر و تحاول أنثى الغراب مشاركته فريستها  ال يغادر مكانهبدو سريع متعبا  ي

   .يحاول الصيد بدوره

مه ووحدته وجوعه قرر سريع العيش وعدم االستسالم، ما العبارة التي تدل على قراره؟ وما َرْغَم آال  -1
 هي خطواته نحو تنفيذ هذا القرار؟ 

خطواته نحو  .قف على أقدامي وأعيش أو أن أستلقي هنا وأموت العبارة التي تدل على قراره هي: عليَّ أن أ- 

 .هر الصخرية ورافق أنثى الغراب ل ضفة النتنفيذها: خطا خارجاً من مخبئه على طو

د شيئاً من العبارات التي -2  تُؤكد ذلك  توثَّقت العالقة بين سريع وأُنثى الغُراب. ُعد إلى الفصل وحد ِ

أذهب إلى حيث تقودني  - سافر معاً تاركين الوادي-  قاسم صيدهاتحط أنثى الغراب بجانبي وتعرض ت

 .رفيقتي

ر لنفسه العمل  ه لو أنه كان أبي سيديُر لي ظهر-3 رآني هكذا " متى قال سريع هذه العبارة، وكيف برَّ
 الُمشين ذاك؟

وبرر ذلك ترمفمه كما ال يفعل أيل أو غزال أو أي طعام مح قالها عندما اصطاد سمكة لينة وراحت تتخبط في 

 .أنه كان جائعاً وال يوجد هنا أحد ليساعده في الصيد 

 .ياء كثيرة، اذكر اثنين منهاسريعاً أشالحياة دون عائلة علَّمت  -4
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يتخذ رفيق له حتى ولو أن -   أن عليه االستمرار في الحياة وأال يستسلم أبداً حتى ولو كان وحيداً وبال عائلة -

 ً  .لم يكن ذئبا

 .وٌّ مجنون " اِبحث في الفصل ما يؤكد هذه العبارةالجوع عد -5

يقنع طائر بالتخلي عن فريسته وذلك بسبب شدة الجوع  أن يفعل لما يؤكد هذه العبارة قوله: ماذا يمكن لذئب 

 .التي كان سريع يعاني منها

 :  تلخيص الفصل ()  الفصل الحادي عشر شبيهة الذئب 
يب هو خليط من الروائح و هناك يرى شبيهة الذئب الكلبة التي يحاول  تقود أنثى الغراب سريعا إلى مكان غر 

  فيهرب من البشرها أما هو إنقاذها و لكنه ال يفهم لغت

 ما المكان الذي وصل إليه الذئب سريع مع رفيقته أُنثى الغُراب؟-1

 يحيط بها سياج مزرعة 

 ه بالبشر؟ الحيوان المقصود بشبيهة الذئب في هذا الفصل؟ ِصف عالقتما  -2

 .عالقته بالبشر جيدة فهو خير صديق لإلنسان  .الحيوان شبيه الذئب: كلبة-

ة، ولكنها اختارت البقاء يع أن يُحر ِ حاَوَل سر-3 ر شبيهة الذئب من البشر، وأوحى لها بذلك أكثر من مر 
ل  كانت تودُّ الهرب. تحدث مع زمالئك عن هذا. ما الذي يجعل الحمعهم رغم إحساِسِه بأنها  يوانات تُفض ِ

 العيش مع البشر على العيش وسط قُطعانها؟ 

العيش وسط قطعانها أنن اإلنسان يحب الرفق بالحيوان البشر على الذي يجعل الحيوانات تفضل العيش مع -

 .والحيوانات األليفة خير صديق لإلنسان

      لك ترَك لها رائحتهُ على األرض لكي رغم ذ.سريع أن شبيهة الذئب جبانة ال تمتلك الشجاعة للهرب من البشريرى  -4 

 ؟ صرف. هل تعتقد أنها ستهُرُب في يوٍم ماتتتبعها إذا ما اكتسبَت الشجاعة يوماً. ما رأيك في هذا ال     

 .اً باعتقادي لن تهرب أبد .تصرف جميل من سريع فهو باعتقاده أنه يساعدها  

كثيرة: في الجوع والعطش واأللم. ارُصد بعض ظلَّ الحنين إلى القطيع والعائلة يُعاوُد سريعاً في مواقف -5 
 .العبارات التي تدل على ذلك

 أريد صوتها، رائحتها، رفقتها معي في تجوالي  - دي مرة أخرىوحأنا    :بعض العبارات 

 : ) تلخيص الفصل ( طعام :الفصل الثاني عشر
لم يجد سريع ما يأكل في  سريع من البشري غير فاهم لماذا ظلت شبيهة الذئب هناك ، في أرض جافة هرب  

  النهاية وجد أيال قد صدمته صانعة الصخب بكل وحشية 

قال فيه سريع: لن أفعلها أبداً؟ هل مررت بمواقف وقلت لنفسك خاللها مثل هذه  ي ما الموقف الذ-1
 العبارة؟

ولن آكل خنفساء سمينة متهادية تمر تحت أنف مباشرة وهو شديد الجوع فقال لن أفعلها أبداً ندما رأى ع

  .الحشرات مرة أخرى
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فصل، اشرح األسباب وموقف كل واحد الاذكر المواقف التي اختلف فيها سريع مع أُنثى الغُراب في هذا -2
ف بها  .منهما والطريقة التي تصر 

إلى النهر األسود، هو اختلف معها ونبهها للعودة بسبب خوفه من البشر،  عندما قادت أنثى الغراب سريع-

 ت عليه بالمضي قدماً بسبب جوعها الشديد لكنها أصر

 .لكانتهى هذا الفصل عند سريع بقرار وخوف وحلم. وضح ذ-3

 .القرار: لن أضع قدماً على النهر األسود أبداً، لن أعبره مرة أخرى 

 .ب الخوف: خاف من صانعة الصخ

 .الحلم: ينادي عائلته المفقودة على آمل أن يسمعوه يوماً ما 

ه؟ كانت أُمي على -4  حق: ال أحد يفهم البشر "، ما الذي ذكَّر سريعاً بمقولة أُم 

وواصلت طريقها دون أن تتوقف لتأكل أو حتى لتمنح انحناءة امتنان   بيصانعة الصخب سحقت هذا الظ - 

 .لحياة هذا الظبي

 : () تلخيص الفصل  خوف: الفصل الثالث عشر 
لذئبة السوداء فنبهها بنظرة حادة غلى وجوب الحذر من نام سريع طويال وحين ذهب إلى النهر األسود راى ا 

 صانعات الصخب . 

 ذا الفصل ب )خوف(؟ ه لماذا عنونت الكاتبة-1 

 .يتحمل رؤية ذئب آخر يموت بسبب خوف سريع على الذئبة التي أرادت أن تعبر الشارع فهو ال 

هذه العبارة بتذكُّر طقوس الصيد   ينبغي أن أكون سعيداً، لكنني ُمثْقٌَل بِهاجس الذكريات " شرح سريع -2
 .عهفي قطيعه. ِصف ذلك، وما يعنيه في حياة سريع بعيداً عن قطي

ألعاب المطاردة،   وصف ذلك أنه بعد الصيد كان الفرح دائماً يسري في القطيع، العواء، المصارعة، -

 .وعندما ينتهي االحتفال كانوا يجلسون جميعاً وتتداخل األقدام والذيول

 .يد بالنسبة للذئاب هو الحياة بكل ِ مباهجها. ِصف وجهة نظر سريع في الصيدالص -3 

وعندما ينتهي  كان الفرح دائماً يسري في القطيع، العواء، المصارعة، ألعاب المطاردة، ث الصيد، حي-      

 .االحتفال كانوا يجلسون جميعاً وتتداخل األقدام والذيول

ر؟ كيف أنقذ سريع الذئبة السوداء؟  -4  وما الذي دعاه إلنقاذها؟ فيَم كان يُفك ِ

المخيفة محاوالً إخافتها كي ال تعبر الشارع ألن ذلك  درهاة  أنقذ سريع الذئبة السوداء بأن نظر إليها بنظر -

 .يفكر بأنه يريد أن ينقذها فهو ال يقوى على رؤية ذئب آخر يموت كان.خطر جداً 

 ف سريع قبل تلك اللحظة في صيده السابق؟أتوقَّف لحظة احترام " لماذا لم يتوقَّ  -5 

         لتزين ساحة عرسهه القمر عريس في وسط السماء والنجوم مضيئة من حول  -

 : تلخيص الفصل ( ( الفصل الرابع عشر ماء
 . تترك سريع وتلتحق بسرب من الغربانإنها أكل سريع من األيل و تفشل أنثى الغراب في إيجاد الماء بل  
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  لُّ القطيع الذي لدي  اآلن " تختصر هذه الجملة مشاعر سريع اتجاه أُنثى الغُراب. وض ح مراحلإنها ك-1
ة وهذا اإلحساست ر هذه العالقة حتى وصلَت إلى هذه القو   .طو 

 .ساعدت أنثى الغراب سريع في رحلته فقد كانت مرشدته إلى الطعام والماء وهو أحب رفقتهالقد -

 .ريع أن أباهُ سيكون فخوراً به ما الموقف الذي ظنَّ س-2 

له بين العشب وانقض عليه في   بص عندما قام باصطياد غزال رضيع بن سنة كان يشرب من الماء، تر-

 .الوقت المناسب 

فها؟ وما رأي سريع في ذلك؟ بَم تُفس ر -3       هجر أُنثى الغُراب لسريع وانضمامها إلى قطيع الِغربان. هل تُؤي د تصرُّ

 .ألنها وجدت قطيعاً تتبعهلقد هجرته  -

 .ِصف الحزن والخيبة التي شعر بهما سريع في نهاية الفصل-4

 .أكثر خواء من اآلنيشعر سريع ال بالجوع وال بالعطش ولكنه لم يشعر أبداً بأنه ن  لم يك -

 أتوقَّف لحظة احترام " لماذا لم يتوقَّف سريع قبل تلك اللحظة في صيده السابق؟ -5

هذا أول عملية صيد له، فهو ال يحتسب على نفسه اصطياد األشياء الصغيرة كاألسماك   ألنه يعتبر أن -

 .راكونات والفئران، فهذا صيد ال يستحق االحتفالالواألفاعي و

 :() تلخيص  الفصل  الفصل الخامس عشر جبل

يرى أصدقاء  يبتعد سريع عن صديقته ويسير على طول شاط  البحيرة حزينا ثم يتوجه غلى الجبل و هناك  

   البشر الخيول ويرى ألول مرة والدة مهر صغير

ساً ذعمَّ كان سريع يبحث بالتحديد في ه-1  لصعود الجبل؟ ا الفصل من الرواية. وِلَم كان متحم ِ

كان يبحث سريع عن رائحة أي ذئب فهو يشعر بالوحدة، وصعد إلى الجبل ألنه يعرف أن الذئاب موطنها  - 

 .الجبال

 لذي حال دون فرح سريع بتوفُّر الطعام والشراب؟ هل تستمتع بتناول الط عام حين تكون وحيداً؟ ما الشيء ا   -2

 .أستمتع عندما أتناول الطعام بمفرديال -  .وحدة: أي أنه كان وحيداً لا

  ما األفكار التي يحملها سريع عن الخيول وعالقتها بالبشر؟ وكيف كانت نظرته لقطيع الخيول؟ -3

 .هي: أن الخيول والبشر رفاق قطيع األفكار     -

وسيقان سوداء وشرائط  لقيوط مع غرر وذيول  اكانت نظرته إلى قطيع الخيول: أن جميع الخيول لها لون     

 طويلة من الشعر تمتد على طول الظهر

 في هذا الفصل عاش سريع تجربة جديدة، ما هي؟ -4

 .التجربة الجديدة هي: رؤيته لوالدة حصان صغير -

 : ) تلخيص الفصل (  ل السادس عشر صيدالفص

   هاربا فينبه الخيول و يفر يراقب سريع الخيول ووالدة المهر و يشعر بوجود أسد الجبل
 ما الصفات التي شدت انتباه سريع في قطيع الخيول حتى يقو ل " إنهم قطيع مثل قطيعي "-1
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مولود جديد + أيضا جميع الخيول   صفات القطيع : األمن الذي يعيشونه ، مدى الفخر عند األب بقدوم

 . يه مطلقاليدورون حول الصغير ويالمسونه ويتحدثون معه بدون أن يدوسون ع

 كيف علمت الذئبة األم صغارها الحذر من أسود الجبال ؟ -2

دوما ما يتسلق األشجار وهو يهاجم ويسرق  - . لون فرائه وعالمات وجهه- . من طبعات أقدامه ورائحته-

 . الصغار

 ة ؟ظاقرأ الفقرة التي عبر فيها سريع عن أمنياته قراءة معبرة مستحضرا كل مشاعر سريع في تلك اللح -3

وسوف أجده حتى لو اضطررت إلى الترحال حتى تنهي الثلوج. أن أتوقف أبدا عن البحث. يجعلني  " -

ي عاليا إلى القمر  دائالتفكير في العثور على أرضي الخاينة وإنشاء عائلتي أرغب في أن أعوي، وأن أرسل ن

 " .ئب الوحيد الذي يعويحتى لو كنت الذ 
 جاه قطيع الخيول ما هو هذا الموقف ؟ ما رأيك فيه ؟طوليا تبسجل سريع في هذا الفصل موقفا   -4

 . ف تحذيره لقطيع الخيولقمو-

 . أنه موقف رائع وكأن الكاتبة تريد أن توصل لنا فكرة الشهامة عند الذئاب :   رأيي-
جربها  تي لن يلتم الفصل بعبارة سريع " لن أجرب هذه الخدعة مرة أخرى ليس من أجل قطيع ليس لي " ما الخدعة اخُ  -5

 سريع ؟ ما المشاعر التي تغلب عليه في هذه العبارة ؟ 

   من المجهول الحسرة واليأس على حياته السابقة والخوف-       يبطىء الركض إلى الهرولة ثم إلى المشي-

 : ) تلخيص الفصل ( أثرعشر  السابع الفصل

لذئبة يجدد فيه األمل و لكنه يخفق في  اثار يهرب سعيد من أسد الغابة بعد أن أنقذ الخيول و لكن رؤية آ   

  اصطياد ظبي

 الشيء في العالم ال تستطيع أن تفعله ، في أي سياق قيلت العبارة و عالمة تؤكد ؟ -1

 ي ...يرتفع نجم الذئاب ورائي أستدير وأنظر خلف-

لك  وضح ذ...كان للرائحة في هذا الفصل دور مهم سيحرك مشاعر سريع و سيغير في سير األحداث -2
 بتتبع دور الرائحة في فصول الرواية 

الرائحة وسيلة سريع في اكتشاف العالم واألشخاص عرفناه مع رائحة العرين ورائحة األم والعائلة ثم   -

 أرفع أنفي في الهواء و لكن هذه الرائحة تأتي من األرض ... تواصلت معه إلى أن قال في هذه الفصل :

 ما سر قوته في تلك اللحظة ؟ و ما األمور التي تمدك بالقوة في حياتك ؟ يه ؟ عل  أنا اقوى اآلن مما كنت -3
 عون هللا تعالى و رضا والدي  -           اآلثار الجديدة للذئبة األنثى  هي سر قوته  -   

  :  ) تلخيص الفصل ( مِض ا الثامن عشر الفصل 
الجبال و لكن بشكل مفاج  تحيط  بجانب ابتة واصل سريع البحث عن الذئبة السوداء بالجدوى ووجد غيوما ث 

 . النيران بسريع قيتردد صدى صوت والده ))امض (( فيفر باحثا عن الماء

 تعلق سريع في هذا الفصل بأمل ثم خاب أمله ، اشرح ذلك ؟. 1

 ء الذئبة السوداء و لكنه عوض ان يشم رائحتها شم رائحة الدخان كان يأمل في لقا-
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 بره سريع و في اي سياق ذكرها و ماذا أخبره هادر عن النار ؟أخ هادر كماما هي قصة عرج  -2 
 ألن النار ال تشتعل ابدا في النهر .النار أصابت هادر وجعلته يعرج و قد قال له إنه حتى ينجو البد أن يبحث عن الماء 

 " امض ..امض " ذكرت هذه العبارة في الفصل الرابع في اي سياق ؟ -3 

 الذئاب الشاحبة و قد أصبحت تشير إلى النجاة بالنسبة إلى سريع  هم ما هاجمتقالها أبوه عند 

 : ) تلخيص الفصل ( عواء  التاسع عشرالفصل 
   وف يتوجه الكتشاف مصدر الصوتنجح سريع في الهروب فوجد نفسه في مكان جميل ليسمع عواء ذئب ورغم الخ 
 ر فيه ؟  ما مواصفات الوطن الجديد الذي قرر سريع االستقرا . 1

 وجود الماء واألشجار والطعام وخاصة األيائل إضافة إلى بعض الحيوانات   -   

 ما األمور المهم توافرها في اي ارض قد تكون وطنا مثاليا لإلنسان ؟ - 2 
ة إلى ضرورة الشعور باالنتماء من افراد تجاه رقعة من األرض ترتبط  توفر الطعام واألمن إضاف -   

 ا . باإلنسان تاريخي

 عواء و أقفز واقفا على أقدامي و أتشرب الصوت عالم تدل الصورة ؟  أسمع -3
   السوداء وأمنيته أن تكون الذئبةة في معرفة صاحبة العواء  الرغبة الملح و  تدل هذه الصورة على تعلق سريع بالعائلة والوطن

 :  ) تلخيص الفصل (  قطيع العشرون الفصل 
" ليل "  الذئبة  سوداء ذات العيون الكهرمانية يتعرف سريع علىالذئبة ال اكتشف سريع أن مصدر العواء هو

البطل طواف إلى عالم السعادة ل أول مرة ثالث جراء تعيد نان عائلة و تلد ليْ و تتوطد العالقة بينهما و يكو  

 ى .مرة أخر

 قالت األم القطيع ينتمي إلى الجبال و الجبال تنتمي إلى القطيع "    .1
 الذئاب ؟ارة في حياة ة هذه العب. ما دالل  

 حيث يوجد طعامهم و هي األيائل  أرضهم الجبال هي وطن الذئاب و هي أن  -
   ويخص سريعا فقط . وضحتنوعت داللة العواء في السابق ولكن معناه مختلف في هذا الفصل -2

 اء وبداية تكون قطيع عواء الفرح والسعادة والفخر بوالدة الجر-

 اه جرائه ؟ ما مشاعر سريع تج-3
 مشاعر الحب واألبوة والمودة  -

  صار سريع يتباهى بعد التجارب التي خاضها وحده ؟ بمَ  -4

 ة في الحياة أكسبه خبرات كبيرها أحد مما \ م يشاهبأنه طاف كثيراً وشاهد العديد والعديد من األشياء التي ل

 الفصلين األول و األخير بنفس العنوان ) قطيع(  عنونت الكاتبة -5

ية عيش الذئاب ضمن العائلة والقطيع و كأننا بالراوية تريد أن تسرد لنا حكاية قطيع يندثر  لك إلى أهميشير ذ 

اة و األلم تولد حياة  الفصل الرابع ) قتال ( و قطيع يولد في النهاية فتلك هي سنة الحياة و من رحم المعانفي 

 جديدة هي حياة الذئب البطل طواف .
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 أسئلة عامة عن الرواية  
فحة في الرواية إلى من أهدت الكاتبة هذه الرواية ؟هل تعتقد أنها أهدتها لشخصما أم أنها د إلى أول صع .1

 تقصد إال طواف ؟ لم 

بما أن   طوافها تقصد بذلك أهدت الكاتبة الرواية غلى " كل الذين يجولون باحثين عن وطن " و كأن

آه العلماء من خالل جهاز تعقب ه الكاتبة رقصته حقيقية وقد وقعت في الواليات المتحدة و كل ما وصفت

 مثبت في عنقه . 

: )ذئب اسمه طواف( في حين أن البطل اسمه سريع . من أطلق عليه هذا بــعنونت الكاتبة الرواية  .2
 االسم ؟ و ما داللة االسم ؟ 

 ل أصبح يتميز بطوافه أكثر من سرعته  ألن البط

 قف : ا بحسب الموتنوعت داللة العواء في الرواية حاول ذكر بعضه .3

 داللة عواء سريع الموقف

 إخبار الذئب الجديد بوجوده أصبحت جاهزا اآلن أعوي للذئب الجديد  

 الجديد  التعريف بنفسه كقائد للذئب أطلق عواء مهيبا جليال عواء كان ليجعل قطيعي فخورا 

 ين التعبير عن الشوق والحن أتذكر حميما و ارسل عوائي إليه على جناح الريح  

 نا اآلن أكثر من مجرد ذئب سريع "لة جملة ذكرها البطل و هي " أما دال .4

 تطور شخصية سريع بعد مروره بتجارب و خبرات جديدة  

 ؟ القيم التي أكدت عليها الرواية   ما .5

 االنتماء وتقدير القائد  –التضحية و االصرار  –رفعة العائلة  –حب الوطن و التعلق به  -

 حاول أن تعرف داللة بعض الكلمات . حا من البداية إلى النهاية ا رمزيا واضتحمل الرواية بعد. 6

 هناك كلمات لها داللة معينة بحسب لغة البطل سنذكر بعضها وتتم أنت البقية : 

 صانعة الصخب : السيارة                                 الجبال : الوطن 

 المعبد ود : الطريق النهر األس                       عصا البرق : البندقية      

 الحصان سرج المصيدة :                          شبيهة الذئب : كلبة      

الذئاب الشاحبة :  ....................     حميم :   ..................     .......... ..........  العرين :

 ...   .................  ادر:....................            األيائل :
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 افذئب امسه طو..    مقتطف من رواية  أسئلة على
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 .لَْن أنحنَي ِلهذِه النَّاِر، ال يُمِكنُني أْن أْفعَلَ  -1

رُ    صراعُ )سريعٍ( مَع النَّاِر على أفعاِلـِه وأفكاِرِه؟ أحدَثَـهُ  ال ذي ما التَّطوُّ

 .أدَّى إلى اْنِهزاِمـِه وَخساَرِتـهِ  -                          .قضى على عاِئلَِتـِه وقطيِعـهِ  -

ِتـِه وعْزِمـهِ -                             .سبََّب لَـهُ اليأَس والخذالنَ  -  .أَْخَرَج مكاِمَن قوَّ

 وسط إعصار النار ال أستطيُع أن أسمَع   -2

 :هي(  النار)  كِلَمـةِ ل الوظيفـةُ النَّحويَّـةُ 
 . إليه مجرورمضاف  -                          .اسم مجرور بحرف الجر -

 مرفوع. خبر   -                                      .صفة مجرورة -

َمـِة، أضِرُب األرَض على ُمنَحَدٍر هاِبٍط، أتدْحَرُج وأت  -3 ِ دْحَرُج في  أنَدفُِع قافًِزا عْبَر دائَِرةِ النَّاِر الُمَدو 
 الُمحتَِرِق، أِثُب واقِفًا على أقدامي وأرُكُض.التُّراِب حتَّى تذَهَب راِئَحـةُ فرائي 

 الت ِقنيَّـةُ الفن ِيَّـةُ المستخدمةُ في المقطعِ السَّابِِق، هَي:
 الحوار الداخلي -                                             .الوصف -

 الحوار الخارجي  -                            .                     السرد -

 أمضي،أتعثر، وأنهُض على أقدامي وأركُض مرةً أخرى -4

 ما داللة العبارة السابقة؟
 رغبة )سريع( في اللقاء بالذئبة السوداء.  -         . ئدة مما يفعلشعور )سريع( باليأس وعدم الفا -

 . ف ) سريع ( نظراً لعدم تناوله الطعامضع -            .على النجاة من الحريق إصرار )سريع (   -

 أستجمع نفسي من أجل قفزة كبيرة. -5

 نوع التعبير المجازي في العبارة السابقة ؟ ما  .

 تشبيه مجمل   -                                   . تشبيه مرسل  -

 تشبيه مؤكد   -.                                         استعارة -

أيُّها الغَْوُث الُحْلُو! أغُطُس فيـِه كل ي، ُمطِفئًا كلَّ شراَرةٍ في فرائي، الماُء  يقوُل )سريٌع(: آه!  -6
ُئ، الُمنِقذُ، أخيًرا.ويقوُل ذاكًرا  ُد، الُمهد ِ ئَبـةَ الغريَبـةَ: َطواَل هذا الوقِت، كل ِ هذا الوقِت الُمبر ِ الذ ِ
ْر عليها أبًدا، واآلَن فاَت األواُن كثيًرا، لقْد ضاَعْت الطَّويِل، كاَنْت تَْرتَِحُل مثلي تماًما، وأنا لْم أَْعثُ 

 من ي إلى األَبِد. 

 شعوُر )سريعٍ( عنَد إيجاِدِه الماَء، كانَ 

 الَحْسَرةُ  -.                                         االمتنانُ  -

 الخوفُ  -.                                          فقـةُ الشَّ  -

ئَبـِة السَّوداِء، كانَ بينما شعوُرهُ ع  نَد َعَدِم إيجاِد الذ ِ

 الَحْسَرةُ  -                                         .االمتنانُ  -

 الخوفُ  -                                          .الشَّفقـةُ  -

ُئ. آه! أيُّها الغَْوُث الُحْلُو! أغُطُس فيـِه كل ي، ُمطِفئًا كلَّ شراَرةٍ في فرائي، ال -7 ُد، الُمهد ِ  ماُء الُمبر ِ

 استخداِم )سريعٍ( لَْفَظ )الغَْوِث( ِلَوْصِف النَّْهِر؟ ما سبَب 

َر في إيجاِدِه.  -              ألنَّ )سريعًا( كاَن غاِضًبا وخاِئفًا. -  ألنَّ )سريعًا( تأخَّ

 َر كاَن مليئًا بالَحيواناِت.ألنَّ النَّهْ  -                   .ألنَّ النَّْهَر كاَن الَملَجأَ والُمنِقذَ  -
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يَّـةِ  واَجـهَ )سريٌع( في هذا الفَْصِل )النَّاَر( -8  . مَع غيِرِه مَن الحيواناِت ال تي تواَجَدْت في البر ِ

فاُت ال تي تنَطِبُق على )سريعٍ( أثناَء مواَجَهِتـِه للنَّاِر؟   اختر جميع مل ينطبق عليه من صفات( )  ما الص ِ

 الشَّجاَعـةُ.   -                                 اإلصراُر واألَمُل. -

 اليأُس. -                           االعتماُد على اآلخريَن. -

 التَّركيُز.  -                                 لآلخريَن.االلتفاُت  -

 ي. أغُطُس فيـِه كل ي، ُمطِفئًا كلَّ شراَرةٍ في فرائ  (  أيُّها الغَْوُث الُحْلُو!) آه!  -9

 هَو:  بين القوسيننوعُ األسلوب في التَّعبيِر  

     االستفهامُ  -          النَّهرِ  -         البُحيَرةِ  -            التَّمن ي -           الن ِداءُ  -
 و َكِلَمـةُ )الغَْوِث( ترِمُز إلى

     االستفهامُ  -          رِ النَّه -         البُحيَرةِ  -            التَّمن ي -           الن ِداءُ  -
انِقصاَف الُجذوعِ الُمحتَِرقَـِة ودويَّ ارتِطاِمها،  الن اُر تهُدُر في كل ِ مكاٍن حولي، وأْسَمُع  -10

َنوبَِر الُمشتَِعلَـِة.   وَطقَطقَـةَ إبَِر الصَّ
 عيَّـِة( في المقطعِ السَّابِق؟ ما األَثَُر الَّذي تََرَكـهُ استخداُم الكاِتَبـِة للمؤث ِراِت الِحسيَّـِة )السَّم

 .بياُن أهميَّـِة حاسَّـِة السََّمعِ في القراَءةِ  -           .وكأنَّـهُ يسَمعُـهُ تخيُُّل القاِرِئ لما َحَدَث   -
راعِ  -  إعطاُء تفاصيَل لألشجاِر ال تي احترقْت.  -                   .التَّمهيُد للحل ِ بعَد انتهاِء الص ِ

 يُصن ُف وفَق الت نسيِق على أن ـهُ نصٌّ ممتدٌّ؛ فما الس بُب؟بُق النَُّص الس ا-11
 ألنَّهُ نَصٌّ قْد يكوُن مطبوًعــا أو إلكترونيًّـــا.  -
 ألنَّهُ نَصٌّ تعد دْت فيـِه اآلراُء والد راساُت واألبحاُث. -
 ألنَّهُ نَصٌّ َسْرِديٌّ جاَء كوحدةٍ مترابطـٍة داخليًّا وخارجيًّا.  -
سوماِت والجداوِل.   ألنَّهُ نَصٌّ  -  جاَء مليئًــا بالص وِر والر 

 بعَد اط الِعَك على الن ص ِ الس ابِق تدرُك أن ـهُ نصٌّ ممتدٌّ؛ فما الد ليُل على ذلك؟  -12
 اعتماُدهُ على الس رِد المدع ِم بالص وِر الت وضيحي ــِة. -
سوماِت البياني ـــِة. -  اعتماُدهُ على الخرائِط والر 
 لمصادِر الكثيرةِ التي ُجمَع منها.اعتماُدهُ على ا -
 اعتماُدهُ على الحكايـِة المسرودةِ وما فيها من زماٍن ومكاٍن وشخصي اٍت.  -
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؟  -1  ما الَهَدُف من النَّص ِّ

ُف على مخترعِ المصباحِ  - ِ. التَّعرُّ ُف على سبِل إنجاِز األعماِل في اللَّيِل.  -                 الكهربائي   التَّعرُّ

ُف على ظاهرةِ اإلضاءةِ عنَد الكائناِت الحيَِّة.  - ُف على طرِق التَّكيُِّف مع البيئةِ  -         التَّعرُّ  . التَّعرُّ
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؟ لماذا تمارُس اليراعاُت نشاَطها ف -2  ي اللَّيلِّ

ؤيةَ في النَّهارِ  -            استخداِم ضوئِها في الظَّالِم.لتتمكََّن من  -           ألنَّها ال تستطيُع الرُّ

 هرًبا من الحيواناِت المفترسِة التي تنتشُر في النَّهاِر. -
 هرًبا من حرارةِ النَّهاِر في المناطِق االستوائيَِّة.  -

؟ نتَج ضوًءا قويًّا، كما تفهُم من ما ال ذي تفعلُهُ اليراعاُت لت -3  النَّص ِّ

 تتنفَُّس بسرَعٍة.  -                 تنتقُل إلى مكاٍن مليٍء باألكسجيِن. -
 تنتقُل إلى مكاٍن شديِد الُظلمِة.  -                                      تطيُر بسرَعٍة. -

؟ ما فائدةُ الضوءِّ عنَد األسماكِّ والحشراتِّ كما تفهُم من ال -4  نَّص ِّ

فاعِ عن النَّفِس.  -                            يحميها عنَد وجوِد خطٍر.  -  يساعُدها في الد ِ
ؤيِة في الظَّالِم.  -                 الحصوِل على الغذاِء.يساعُدها في  -  يساعُدها على الرُّ
؟  -5 ابعةِّ ئيسةُ للفقرةِّ الرَّ  ما الفكرةُ الرَّ

 طريقةُ توليِد الضَّوِء لدى األسماِك. -                     أنواعُ اإلضاءةِ لدى األسماِك. -
 تكيُُّف سمِك أبي الشَّص ِ مع الظالِم.  -                تكيُُّف أسماِك األعماِق مع الظَّالِم. -
؟ ما االسُم ا -6 َك لطريقةِّ حصولِّهِّ على غذائِّهِّ ، حسَب فهمِّ  لذي يمكُن أن يُطلََق على سمكِّ أبي الشَّص ِّ

ي اُد.السَّمُك ال -  سمُك الظالِم.  -                                     صَّ
 السمُك الساكُن. -                                     سمُك األعماِق. -

؟  -7  أيُّ العالقاتِّ الت اليةِّ تمث ُِّل العالقةَ بيَن أبي الشَّص ِّ والبكتيريا المضيئَةِّ

  للحصوِل على الغذاٍء من مصدٍر واحٍد.عالقةٌ بين كاِئَنيِن متشابَهْينِ التَّنافُس:  -

 التكافُُل: عالقةٌ بين كاِئَنيِن ُمختَِلفَيِن، كالُهما يستفيُد دوَن إلحاِق ضرٍر باآلخِر.  -
 التَّطفُُّل: عالقةٌ بين كاِئَنيِن ُمختَِلفَيِن يستفيُد أحُدهما، مَع إلحاِق الضَّرِر باآلخِر.  -
 فَيِن يستفيُد أحُدهما دوَن إلحاِق الضَّرِر باآلخِر. ش: عالقةٌ بين كاِئَنيِن ُمختَلِ التعاي  -
؟  -8  ما وجهُ االختالفِّ بين اليَراعاتِّ وسمكِّ أبي الشَّص ِّ

 أنَّ اليراعاِت تصطاُد في الظَّالِم. -                     أنَّ اليراعاِت ذاِتيَّةُ اإلضاَءةِ. -
 اعاِت تكيَّفَْت مع ظروفِها.اليرأن    -             أنَّ ضوَء اليراعاِت يجذُب الفرائَِس. -
في العبارةِّ:" كاَن الناُس في الماضي يُنجزوَن معظَم أعمالِّهم في  (  أعمالما الوظيفة النحوية لكلمة )  -9

 "وَضحِّ النَّهارِّ 

 . صفة مجرورة  -                        . اسم مجرور بحرف جر -
 . فوعخبر مر  -                            .مضاف إليه مجرور -
هُ نص  عَد االط العِّ على الن ص ِّ ب -10     الس ابقِّ يظهُر لَك أنـ 
 . غير ممتد -                                                   .ممتد -

 متعدد.  -                                                 مركب. -

 سؤال 50اختبار الكترويي شامل رواية ذئب اسمه طواف 
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