
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  4/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      ...................... االســــــم :

  الثامنالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201–5201للعام الدراسي الثالث ( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي) 

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 سارق الخراف

الولدان بالشقاوة واختالق المشاكل ألهالي القرية وخصوصًا المزارعين إلى أن جاء يوم اختفت بعض الخراف في إحدى القرى الصغيرة نشأ ولدان عرف 
الجميع بالبحث إلى أن توصلوا للقبض على الولدين وقاما باالعتراف بسرقة الخراف اجتمع أهل القرية للتباحث عن كيفية عقاب  من أحد المزارعين وهم  
فقاموا بوشم  .. وصلوا إلى عقاب يجعل التهمة ملتصقة بهما إلى أطول فترة ممكنة حتى يكسروا حدة شغبهم وبحثهم عن المشاكلهذين الولدين وأخيرًا ت

 …كبير فقد أصبحا يعرفان بسارقي الخراف في قريتهما الصغيرة إشارة إلى سارق الخراف أصاب الولدان هم  ( خ)و ( س)جبهة الولدين بالحرفين 

أما اآلخر ففضل البقاء … وأخيرًا قرر أحدهما أن يهاجر ويترك القرية بحثًا عن الهدوء والسكينة  .للسخرية في كل مكان ذهبا إليهوأصبحا مثارًا 
رية فأما الذي في الق.. مرت األيام وكبر الولدان وتقدمت بهما السن . وقد اعتكف في بيته ولم يخرج كثرًا على المأل.واحتمال ما يعانيه من أهل القرية

وقرر ذات اليوم العودة  ...ولم يعرف قصته أحد من الجيل الجديد وأما األخ الثاني فقد عاش في بالد بعيدة وحسن خلقه وأصبح صالحًا ...  فقد توفي
إال في هذيان عندما دخل القرية لم يعرفه أحد فقد مرت السنوات وطمست قصته ولم يعد لها وجود  .إلى قريته رغم خوفه من ذلك الوشم على جبهته

وذلك لكبر سنه .. خالط هذا الرجل أبناء القرية من الجيل الجديد وتودد إليهم فأحبهم وأحبوه وكانوا يقيمونه في مقام المعلم والمربي !!! كبار السن 
 . ولكن أحدًا منهم لم يجرؤ على السؤال.. إال أن الوشم الذي على جبهته أخذ حيزًا من اهتمام من حوله  .وحكمته

ففي .. وراح كل من في القرية يترحم عليه وتردد حينها ذلك السؤال لدى الناس . هتوفي ذات يوم فزعت القرية لوفاة هذا الرجل صاحب الوشم على جبه
ه من ألن)فتردد أحد حكماء القرية في الجواب … على جبهة العبد الصالح ( س خ)أحد المجالس سأل أخد الصغار كبار السن عن سبب وجود الوشم 

فلم ... وقف ذلك الشيخ وعم الهدوء واتجهت األنظار نحوه . ولكنه واجه إصرارًا كبير من الحضور على معرفة الجواب( القالئل الذين يعرفون السر
 "ساع للخير.. "لى كلمتين إولكن الكثيرين اتفقوا على أنه يشر … ال ندري سبب ما هو معنى ذلك الوشم “حسنًا أيها الحضور .. يطل االنتظار وقال 

.. نحن أساس التغيير .. لألصلح مهما كان ماضينا ومهما كان يقول الناس عنا  ريالتغي.. التغيير ... كيف تحول سارق الخراف إلى ساع للخير  —
ذا لم نشأ ألنفسنا التغيير فلن نتغير أبدًا حتى لو وضعت مفاتيح النجاح في أيدينا  .وا 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
  ؟اختر عنوانًا آخر للفقرة السابقة أعاله ............................................................................................. 

 ؟اذكر بعض سمات الولدين في بداية القصة بين أبناء القرية ......................................................................... 
  إثارة المشكالت يجعل اإلنسان مشهورًا ولماذا؟ .......هل تعتقد أن................................................................... 
 . ما عقوبة السارق في اإلسالم وكيف يتم تطبيقها؟.................................................................................. 

 وضح آثار السخرية على اإلنسان وما السلوك الواجب إتباعه لتجنب السخرية واالستهزاء من اآلخرين؟ 

 ........................................................... ...................................................................... 
 ما القوانين التي تقترحها لمواجهة السرقة وتخفيف أثرها السلبي على المجتمع؟ 

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

  (  اختفى) مضاد   ....( ............................ صالح) مرادف............................................... 
  ( .  حكيم) جمع   ( ................................. فزع) مرادف.............................................. 
  ( .... نجاح) مضاد   ........( ...........................  وشم) معنى........................................... 

 



 ثانيًا: النحو واإلعراب
 المفردَة جملًة ، والحاَل الجملَة مفردًة فيما يأتيجعل الحاَل ا : 

 .......................................................................................:  خرجت الزائراُت مسرورات   -أ

 .........................................................................................  .جاء الناجح وهو مبتهج -ب

 : ................................................................ نسمع الموج يرتفع هديُره ، فنستيقظ ونحن خائفون -ج

 ....: .................................................................................. يسرني الطالب يؤدي واجبه -د

 : .................................................................................. الرؤوس أقبل الناجحون مرفوعي -هـ

 
 ثم أعرب الجمل::  أكمل بما هو مطلوب  

 () حال مفردة صلى المسلم .............................  -

 () حال جملة اسمية أبصرت األم ...........................  -

 () حال جملة اسمية  شاهدت الجندي ......................... - 

 () حال جملة فعلية دخل يوسف ........................  - 
 ثالثًا اإلمالء 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:
 نبه ( – إنتبه –انتبه )     لى شرح المعلمإ..........................  -

 من ( -  آمنا -أمنا )      باهلل رباً ......................   -

 استعير ( – أستعرتَ  –استعرتَ   )     كتابا أم كتابين ؟: ...................  يا محمد -

 قصة ( – أ القصة -آلقصة  )     أكثر متعة أم الكتاب ؟....................  -
 

 التعبير:رابعًا: 
 "قصة شارع"

  اكتب قصة شارع تحول على أيدي أبنائه إلى منظر بديع يسر الناظرين
تسرد فيها قصة الجهود التي قام بها أبناء منطقة ما في تحويل شارعهم إلى منظر رائع  – كلمة 400إلى  300 -تعبير موضوع في 

 معيار الكتابة: كتابتك في مراعًيا ذكر تعاونهم لتحقيق ذلك.خالب وكيف صمموه بما يحافظ على البيئة مع 
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  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
 الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. -1    
 تظهر قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.-2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  -4    

بداعا . المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


