
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2015/  12/:  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 الثامن الصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201 – 5201( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 31الواجب المنزلي) 

 القراءة والفهم:
 من درس ) رحمة المصطفى (:  

( من الفقراء والمستضعفين واألغنياء أمة دان لها المشرق والمغرب، وقد حاولت قريش ثنيه عن صلى هللا عليه وسلمجعل المصطفى ) "
 "م من بيننا ( ولكنه كان بالمساكين رؤوفًا رحيما هبالمساكين فكانت تقول : ) أهؤالء ، منَّ هللا علي حفاوته

 
 :استخرج من الفقرة السابقة* 

 مرادف االعتناء والتكريم ....................................ضد المؤازرة والتأييد....................................
؟ ؟ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جابتــــــــــــــــــــــــــــــــــ (صــــــــــــــــــــــــــــــــــلى هللا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــلم) المصــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى  بــــــــــــــــــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــــــــــــــــــف رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــة* 

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

 : بالفقراء والمستضعفين (  صلى هللا عليه وسلم) ن مظاهر رحمة المصطفى م* 
 ..................................................................................................................... أ  ـ 

 .....................................................................................................................ب ـ 
 م من بيننا؟ (ه) أهؤالءمنَّ هللا علي* 

 ..................................................................................................أ ـ ما نوع هذا األسلوب؟ 
 ................................................................................. ب ـ وما الغرض منه كما تفهم من السياق؟

 أكمل بما يناسب: * 
(المسلمين أن ينادوا خدمهم بـ  صلى هللا عليه وسلمأ ـ أمر المصطفى ) 

 .............................و.......................................
( أن يلعن أعداءه وقال ) لم أبعث ..................   صلى هللا عليه وسلمب ـ رفض الرسول ) 

نما........................................  (وا 
 :َمْن (  صلى هللا عليه وسلم) بم تنص  من سيرة المصطفى * 

 ...................................................................................:  أ ـ يرّد السائل المسكين وال يعطيه شيئا
 ..........................................................................:  ب ـ يماطل من يعمل عنده، وال يعطيه أجر عمله

 ...............................جـ. الرجل الذي يسب غريمه ويلعنه : .......................................................    
 د. الصبي الذي يقذف قطه بحجر : .......................................................................................    
 

 * قارن بين موقف اإلسالم وموقف الجاهلية في ضوء الموضوع فيما يلي:
 الجاهلية اإلسالم الموقف

   العبيد:معاملة 
   معاملة الخدم:



   التعامل مع األطفال:
 
 



 النحو: 
 تظنوا يا أبناء الوطن، اجتهدوا، واعملواعلى أن تتسلحوا بالعلم واعتمدوا على هللا، وليعلم الجميع أن الرسول الكريم تلقى العلم عن ربه، فال

والذي من شأنه أن يحقق رفعة أوطانكم  كي تحققوا النجاح والتفوق دائماً والجد والعمل وبذل العرق  ولكن عليكمبالكفاحسهاًل الطريق ممهدًا 
 وتعزيز مكانتها بين األمم ورفع شأنها في العالمين.

 * اقرأ الفقرة التالية واستخرج ما يلي: 
 ......................................وأعربه : ...................  فعال مجردا :..............................،   
 وأعربه : ......................................................... فعال مزيدا :...............................،    
 ..............وأعربه : ........................................... مضافًا  ليه :...............................،   
 وأعربه :........................................................... فعل أمر :....................................،   
 اسما موصوال : ..................... ، وأعربه ..................... مفعوال فيه :...................................،   
 جار ومجرور : ................................................... أسلوب نداء : ..................................   

فعال متعديا.......................................       فعال 
 الزما...........................................................

  ل التالية: *** أعرب الجم
 يسعى المؤمن للصل  بين الناس  -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 المسلمون يؤدون الصالة جماعًة  -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 المنافق يكذب لينجو من العقاب  -

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

 
 التعبير:

جمل حوارية، ابتكر حوارًا بين شخص وضميره مبينًا كيف سيوجهه ضميره لفعل الخير والحفاظ على صحته وبره  10فيما ال يقل عن 
 خير للجميع.لوالديه والمداومة على مذاكرة دروسه وخدمة وطنه وعمل ال
 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................
 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  .........................................الشخص: 
 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  .......الشخص: ..................................
 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................
 ...................................ضميره : .................  الشخص: .........................................
 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................
 .ضميره : ...................................................  الشخص: .........................................
 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 


