
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 
مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2015/  12/ : الــتــاريخ

مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................
 التاسعالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي القــــ                     

 
 6201 – 5201( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 31الواجب المنزلي )

 القراءة والفهم:
 من درس ) قصتي مع السم األبيض (:

حـد  بـركات الريــراه ولـه ووجــه وولـد اسـمه خالــد ورعلـة اســمإا سـعاد  سـا ر إلــ  دولـة أســيوية وجـرم بــرا ا إ" هـي صصـة بــام يعمـل  ــي 
جعلـه يريــر كالعرابــة ولم ــه لـم يبــعر إف مــا أصــ ر  رابـة أم حمــارا  ونــرد مــدير البـركة أ ــه مــدمه ورلــم م ـه االســتقالة  ــم أصــ ر يبــعر 

وصل  ه الحال إل  التسول لبراء السم األبـي  وأصـ ر هـفا التسـول  عمـة حيـأ وصـف أمامـه  الم االة بديدة وا إار م وله  عد االستقالة  م 
 وميله  ي العمل وصال )ال حول وال صوة إال  اهلل ( وهفا أد  إلـ  هرو ـه إلـ  القريـة هربـا مـه مالحقـة األهـل واألصـدصاء وه ـاج دخـل المسـجد

مورنـة و رلـم م ـه األجـرة كتـام ذ وأخـف يقـرأ كتـام ذ ووصـف ن ـد  يـة وصل  وتعرد نليه  ع  المصليه ورلم م ه أه يسانده  ي ال
ل     م ناد إل  المدي ة و   كا ت سب ًا  ي نالجه تقول: )يخرج مه  رو إا برام مختلف ألوا ه  يه بعاءلل اس(   ووجته و أوالده "ا 

 
 :نمل يليأجم  م  اصرأ العقرة السا قة* 
 ....................................... مه اآل ار االجتمانية لإلدماه : ........................................... -  
 ....................................... مه  تائج تعاري المخدرات نل  األسرة : .................................. -  
 .................................... : ..................................جإةظاهرة المخدرات مه خالليتصد  المسجد لموا -  

 * امتم تعلياًل لمل مما يلي: 
 .................................................... : ..................................تعاري أبي خالد المخدرات -  

 ............................................................. : .................................. أبي خالدللتسوللجوء  -    
 ................................. : ..................................تعبي الجريمة  ي المجتمع الفي تم ر  يه المخدرات -    

 ...........................................بخصية أبي خالد: ..................................* ما الفي أنج ج  ي 
 
 :والسبم يما يلي  رأيج امتم* 
 هل هو خرر مقصور أم ممتد: .................................................................... خرر تعاري المخدرات: -  
 جالم المخدرات أم متعاريإا: ...................................................................... العقام األبدمه يستحق  -  
   هل هو جا ي أ م مج ي نليه : .........................................................................متعاري المخدرات -  
 تراه بخصًا حرًا أم نبد بإواته : ....................................................................   هلمتعاري المخدرات -  



 : النحو
ه     راءخض مــــــــوار   رةلمقعا ءرالصحا لويح فيلا و إ   ملإا ةلحياا  ي له نامةد و  ص  وأ رــــــــورلتا صا ع وه ملعل" ا  ووم  ملعلا رإاإظ وا 
 ءخارلوا ربالخي مي ع رق مب مباس  لمستقبل ملعالا جلفب تإيأ  و  إادوح ادرا  ا  صر  تتاحأ ص انية  إضة صامةإ نل  دسان ر ألا
  لسابقةا رةلعقا  ي طخ تحته ما رمنأ  
 :استخرج مه القرعة مايلي* 

 مصدرا لععل غير  ال ي  وافكر  عله:................     .................................اسم  انل
 ...ضميرا متصال وانربه.............................   توكيدا  وبيه  ونه :.........................

  .....................................وانربه عال الوما   ...........................وانربه عال متعديا 
 د و خر مجردا ............................. عال موي   .................................مقصورااسما 

 لسابقةا رةلعقا  ي طخ تحته ما رمنأ
 نرم الجمل التالية : * أ 
 :ال ت س فكر ذ  - 

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

...................................................... ................................... ............................... 
 ساندت المحتاج رغ ًة  ي األجر وال وام مه ذ - 

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

...................................................... ................................... ............................... 
 لم يقصر الوالداه  ي تربية أب ائإم تربيًة صحيحة  - 

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

 
 :التعبير

المجتمع مه األمرا  التي صد تلحق  ه مه إدماه نل  المسكرات والمخدرات والسجائر للديه دور نظيم  ي محاربة   ات العصر وصيا ة 
 أسرر حول دور اإلسالم  ي محاربة   ات العصر: 7وخال ه.  ي ضوء فلج امتم ملخصًا مه 
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