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مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      ...................... االســــــم :

  الثامنالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201–5201للعام الدراسي الثالث ( من الفصل الدراسي  5الواجب المنزلي) 

 
 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 

ُاألصابعُبصماتُ                                              

الخطوط الدقيقة الموجودة  أنَّ صابع، فوجد ا  يتعلق ببصمات األا مثير  مر  أعالم تشيكي المن القرن التاسع عشر اكتشف  األوَّلصف في الن    
 ،هنالك ثالثة أنواع منها: أقواس، دوائر أنَّ  إلىل معان النظر في هذه الخطوط توصَّ إوبعد  ،صابع تختلف من شخص آلخرفي رؤوس األ

 استخدام أمن بدمييز بينهم وبعد مرور عقود معدودة من الزَّ والتَّ  األفرادوعقد. هذا االكتشاف أحدث ثورة فيما يتعلق بتشخيص 
صورة  أنّ العلماء  ثبتأوالختم به على الورق .  في نهاية القرن التاسع عشر ، ى بواسطة غمس االصبع بالحبرالبصمات ألغراض شتّ  

 خص على مر  ر رغم الطوارئ التي تصيب الشَّ فهذه الصورة ال تتغيَّ  ؛اصبع من االصابع تعيش مع صاحبها طوال حياته البصمة ألي  
ا .   طة احتفظت ببصماتها بوضوح رغم مرور قرون كثيرة على تحنيطهة المحنَّ المومياوات المصريّ  إحدى نَّ أمن، مثال : وجد العلماء الزَّ 

فقد  ؛ملأصيبوا بخيبة أ  مكانه  آخرمريكا حين حاول بعض اللصوص تغيير بصمات أصابعهم بواسطة نزع جلد  االصبع وزرع جلد أوفي 
 زة لكل شخص منهم .ة والمميَّ الجلد الجديد الذي نما في رؤوس االصابع اكتسب صورة البصمات الخاصَّ  أنَّ اكتشفوا 

 أبد االعثور  فلم يتمّ  األجناس،عداد كبيرة من الناس ومن مختلف أجريت دراسات كثيرة على أ  منذ اكتشاف العلماء حقيقة هذه البصمات     
ُ. ين لدى شخصين مختلفينتعلى بصمتين متطابق

  -االسئلة :
ذلك ؟  اطلق الكاتب على اكتشاف البصمات  كلمة "ثورة " هل تتفق مع هذة التسمية ؟ وضح -1

................................................................................................................... 
  الفكرة المركزية من النص هي :-2

................................................................................................................................. 
 ما هو االكتشاف المثير الذي اكتشفه العالم التشيكي بحسب النص ؟ -3

................................................................................................................................... 
 فرق في المعنى فيما تحته خط -4
 ............................. قرونحنط المصريون ملوكهم منذ -.......................... بمتينة .  قرونللغزال  –أ 
  .................................مفرد الكلمة مومياوات ............................ما مرادف كلمة شتى  -5
 ......................................................................اختراع (  ---لفرق بين ) اكتشاف وضح ا-6
 اذكر فائدتين من النص                    -7

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



 
 ثانيًا: النحو واإلعراب

 استخرج االستعارة وبين نوعها في األمثلة التالية : 

 نوعها االستعارة الجملة
   النوركتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 

   ولما قلــّت اإلبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبا
    ال تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى

   واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا
   رِب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا  

 

   تصريحية مرة ومكنية  أخرىضع األسماَء اآلتية في جمل بحيث يك ون كلُّ منها استعارة: 

 ........................................  ...................................  الشمس -
 ........................................  ......................................  البلبل -

 .........................................  .....................................  اأَلزهار -     

 
  ل   :استعاراتاآلتية إلى التشبيهات حو 

 .......................................................................إن الرسول لنور يستضاء به    -    
 ....................................................................... ِأنَّ ِللسَّي ِف نب وة  َأنا السَّي ف  ِإال  -     

 ......................................................... ثمَّ قَست  ق ل وب ك م  ِمن  َبع ِد ذِلَك َفهَي كالحجارِة َأو  َأَشدُّ قس وة   -     
وِب َنعامةَأَسٌد عل  -         ىَّ وفي الح ر 

 

 :أعرب الجمل اآلتية 

 شاهدت العداء يفوز بالسباق -1

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

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

 ةأعجبنى الصديق أخالقه نبيل -2

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

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

 التعبير:: ثالثا
 "التعليم والمستقبل"

 التالية: يتناول األفكار كلمة 300إلى  200تعبير عبارة عن موضوع اكتب 
 ( دور األسرة في تعليم أبنائها.3دور المدرسة في التعليم. ( 2أهمية المدارس والعلم . ( 1
 معيار الكتابة: كتابتك في مراعي ا      . الخاتمة( 5ذكر نموذج ألحد طالب العلم عبر الزمان  ( 4

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

.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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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    
 قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.تظهر -2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
األسباب الكافية للكتابة واألدلة يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع -4    

بداعا .  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 
القدرةعلى التنّوع في تقديم المعلومة أو وصف أحد المواقف أو اإلجراءات مستخدما  أسلوبا إقناعيا وعرض حجج  -5    

 مختلفة بشكل واضح ومختصر.
 والمقارنة وبيان األثر والنتيجة متضمنا  تنسيقا  للعناوين.القدرة على تنظيم أفكار الموضوع من خالل التصنيف -6    

  


