
 اللغة العربيةاإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                         الـمـادة  / 
 2016/  5/  :  الــتــاريخمجلس أبو ظبي للتعليم                                                     

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

 6201 – 5201للعام الدراسي  الثالث( من الفصل الدراسي  4الواجب المنزلي) 
 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ

 سارق خراف
الخراف  ضفي إحدى القرى الصغيرة نشأ ولدان عرف الولدان بالشقاوة واختالق المشاكل ألهالي القرية وخصوصًا المزارعين إلى أن جاء يوم واختفت بع
يفية عقاب من أحد المزارعين وهم الجميع بالبحث إلى أن توصلوا للقبض على الولدين وقاما باالعتراف بسرقة الخراف اجتمع أهل القرية للتباحث عن ك

فقاموا .. … مشاكلهذين الولدين وأخيرًا توصلوا إلى عقاب يجعل التهمة ملتصقة بهما إلى أطول فترة ممكنة حتى يكسروا حدة شغبهم وبحثهم عن ال
 كبير فقد أصبحا يعرفان بسارقي الخراف في قريتهما الصغيرة إشارة إلى سارق الخراف أصاب الولدان هم  (  خ )و (  س )بوشم جبهة الولدين بالحرفين 

أما اآلخر ففضل البقاء … السكينة وأخيرًا قرر أحدهما أن يهاجر ويترك القرية بحثًا عن الهدوء و . وأصبحا مثارًا للسخرية في كل مكان ذهبا إليه… 
فأما الذي في القرية .. 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 … الثاني فقد عاش في بالد بعيدة وحسن خلقه وأصبح صالحًا ولد ولم يعرف قصته أحد من الجيل الجديد وأما ال.. فقد توفي 
عندما دخل القرية لم يعرفه أحد فقد مرت السنوات وطمست قصته ولم يعد لها وجود إال في هذيان . إلى قريته رغم خوفه من ذلك الوشم على جبهته

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

د الصغار حففي أحد المجالس سأل أ.. وراح كل من في القرية يترحم عليه وتردد حينها ذلك السؤال لدى الناس . هتهذا الرجل صاحب الوشم على جبه
من الحضور على  اً ولكنه واجه إصرارًا كبير  فتردد أحد حكماء القرية في الجواب… على جبهة العبد الصالح ( س خ)كبار السن عن سبب وجود الوشم 

ال ندري سبب ما هو معنى ذلك "حسنًا أيها الحضور : فلم يطل االنتظار وقال، شيخ وعم الهدوء واتجهت األنظار نحوهوقف ذلك ال. معرفة الجواب
لألصلح مهما كان  ريالتغي… للخير  تحول سارق الخراف إلى ساع  هكذا و . "للخير ساع  ": لى كلمتينإر يولكن الكثيرين اتفقوا على أنه يش، الوشم

ذا لم نشأ ألنفسنا التغيير فلن نتغير أبدًا حتى لو وضعت مفاتيح النجاح في أيدينا.. نحن أساس التغيير .. يقول الناس عنا ما ماضينا ومهما كان   .وا 

 :لفهمًوالستيعاباً: أولاً
 .................................................................................................. ؟السابقة للقصة اختر عنوانًا آخر  -

 ........................................................................................ ؟ترى تصرف الولدين في سرقة الخراف كيف  -

 .................................................................................أسلوب العقاب الذي تم به معاقبة الشابين؟ ما رأيك في  -
 ؟ ..................................................................................................عقوبة السرقة في اإلسالم وضح  -

.................................................................................................... ............................... 
 اذكر كيف تصرف الولدان بعدما وضع أهل القرية الوشم على جبهتهما، وأيهما كان على صواب برأيك؟  -

 ........................................................... ...................................................................... 
 .......................................................................هل يمكن لإلنسان أن يغير من نفسه ويصبح صالحا وكيف؟  -

 ........................................................... ...................................................................... 
 ........................................................................................ ؟كيفية التغيير إلى األفضل أمثلة على اذكر  -

 ........................................................... ...................................................................... 
 ...............................................( المأل )  معنى  ....( .........................إصرار ) مرادف  -
 ..............................................( . قرية) جمع   ................................. (خراف  ) مفرد  -
 ..........................................(  حسن الخلق) مضاد   ........( ...........................وشم ) معنى  -

 من هذه القصة ؟ هما الذي استفدت -

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



 ثانيًا: النحو واإلعراب
 :األسماء الخمسة وعالمة إعرابها بين فيما يأتي )أ( 

 
 عالمة اإلعراب األسماء الخمسة الجملة

 ................... .............................. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
 ................... .............................. لحميك حق عليك 

 ................... .............................. أخوك  مهذب 
 
 السَّبب :صوِّب الخطأ فيما يأتي مبيًِّنا )ب( 

 ......................................السبب.............................................................أخاك من يعينك في الشدائد . -
 ...........................................................السبب........................................أكرم  حميك فذاك من البّر . . -
 ...............................السبب.............................................................ال ُتخرج  من فوك إال كالًما طيًبا . . -
فيع ُمقدَّر بين الناس -  ......................................................................السبب.................... .إنَّ ذو الخلق الرَّ

 
 ( أعرب الجمل اآلتية:ج)

 كلُّ ذي نعمة محسود -1

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

...................................................................................................................................... 
 أبوك رجل  كريم   -2

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

 
 ثالثًا اإلمالء 

 : اجمع الكلمات التالية جمع تكسير* 
 ....................عبء  ..................... خطأ ........................ شاطئ ......................... مبدأ
 
 
 [  أساء ، كافأ ، جاء ، زَّأــج صغ الفعل المضارع من األفعال التالية : الفعل الماضي: ]* 

 ]..................... ........................  ..........................  .................................. [ الفعل المضارع
 
 
 :بين سبب كتابة الهمزة في المفردات التالية* 

 .................................... متكافئ  ..................................................... أبناء -
 .........................................امرؤ   ..............................................طأطأ  -

 
  



 
 التعبير:رابعًا: 

ًالشبابًوالعمل

 نتاج والتقدم اإل يالشباب : أساس النهضة وله دور عظيم ف 
 كلمة في ظل العناصر التالية: 300 – 200اكتب موضوعًا من 

االهتمام  يدور المدرسة ف -4 نماذج من الشباب الناجح  -3 اهتمام الدين بالشباب  -2 أهمية الشباب لكل أمة   -1
 الخاتمة -6 دور الشباب في زيادة اإلنتاج  -5بالشباب 

 معايير الكتابة: مراعياً  
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  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 

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

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


