
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  04/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

  التاسعالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي  الثالث( من الفصل الدراسي  2الواجب المنزلي) 

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 سواحل المجد

ُت فاستقبلت ِني بال َهـــوى َعــَدُن          وال ُحبُّ مذ  كاَن ما َضنَّت  ِبهِ   ال َيَمنُ  َقِدم 

 ما َصَنَع  اإِله مـَاُل َوالَوَسنُ  يا بَن الَجزيرِة َعـــاٌر أن  تََناَم ُضحًى         َكفاكَ 

َواُج والسُُّفنُ  ِمُل اأَلم   قم  ِلل َخليِج وُصـــن  ِتل َك الثُّغوَر فقد           َضاَقت  ِبَمن  َتح 

لى ِمن  َدسا ُد َأغ  لــــــَها األَن هاُر  وال ُمُدنُ  وَيف َتدي         ٍكِرهم   ِهَضاُبها ال ُجر   َرم 

ُض ال ُمَهلَِّب مازالت  َصـــــــَواِرَمهُ  ســاٍن           َأر  َب ُفر  ُفوَنًة قُــر   ُدِفنوا ِبهاَمد 

َسنُ  على الُفَجيــ َرِة ِمن  َيـع بوِبهِ   َأثَـــــــٌر         وِفي الكَوي ِت تََبّقى السَّر ُج والرَّ

َمــنُ  وِفي ال َمناَمــــــــِة َأل ـــواٌح  ُمـَبع َثرٌة         تزهو فيزهو ِبها  التَّاِريُخ والزَّ
ــَرَأبَّ إلـيها طامـــــٌع َدِرنُ  ــــِد ما كانـت  ُمَضيََّعًة         وال اش   سواحـُل ال َمج 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 .............................................................................................. اختر عنوانا مناسبًا آخر للنص ؟ -

 ................................................................................... اذكر الفكرة التي تدور حولها القصيدة؟  -
 ............................................................................................. ماذا قصد الشاعر بسواحل المجد ؟ -

 ((يابن الجزيرة عار أن تنام ضحى        كفاك ماصنع اإلهمال و الوسن )) -

 موضحًا ما يدعو إليه الشاعر؟ ةنثر هذا البيت بلغة سليما  
............................................................    ......................................................... 

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

  (( :فيزهو بها التاريخ والزمن ))  -

 ما وجه الجمال في هذا التعبير؟و ؟ ما الفرق بين زهو التاريخ وزهو اإلنسان و  كيف يكون زهو التاريخ ؟

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

.........................................................    ............................................................ 
ــَرَأبَّ إلـيها طامـــــٌع َدِرنُ ))  - ــــِد ما كانـت  ُمَضيََّعًة         وال اش   (( سواحـُل ال َمج 

 كيفية مواجهة األعداء والذود عن حياض الوطن؟موضحًا  ةنثر هذا البيت بلغة سليما 
.........................................................    ............................................................ 

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

 ثر الذي تركه المهلب على الخليج ؟األ بين -

.........................................................    ............................................................ 
 الثروة الحقيقية في رأي الشاعر ؟ وضح -

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

 .........................................(  مبعثر) مضاد  ....( ............................... ضن) مرادف  -
 ..........................................( .ثغر ) جمع   ( ................................. صن) مرادف  -
 .......( .................................... يزهو) مضاد   ....( ........................... صوارمه) معنى  -



 
 ثانيًا: النحو واإلعراب

 بحروف عربية مع الضبط بالشكل:اكتب العدد في الجمل التالية * 

 ..........................................................      قصة 25استعرت من المكتبة  -

 ..........................................................    ساعة 10يوم وفى اليوم  7سبوع نعمل فى األ -

 ..........................................................   طالبة 31فصل، وفى الفصل  50فى مدرستنا  -

 ..........................................................    طالب 44و ةطالب 12اشترك فى المسابقة  -

 ..........................................................    بدالء  3العب أساسي و  11المعلب فى  -

 
 :  صوب الخطأ فيما يأتى* 
 (   ) اشترك فى المسابقة أحد عشرة طالب - (   ) إني رأيت خمس وثالثون رجالً  -
 (  ) في المكتبة مائة قصص وثالث تلميذة - (    ) حضر المباراة ألفين مشاهدين -

 

 اآلتية:عرب الجمل أ* 
 ن يحلأيكاد الشتاء   -1

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

........................................................................................................................... 
 أخذ النبى يحيى الكتاب بقوة -2

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

........................................................................................................................... 
  :ضع مكان النقاط خبرًا مناسبا* 

 . مدرجات الملعب.................... أخذ الناس  -   . األرض في................    عسى العدل -
 . إلى قنوط...................... كاد اليأس  -   .   ..........................  الفجرأوشك  -
 
 : بين فيما يأتي نوع الفعل، واذكر خبره* 

 خبره الفعل ونوعه الجملة
َطُف َأب َصاَرُهم   ُق َيخ     َيَكاُد ال َبر 

   َعَسى اللَُّه َأن  َيُكفَّ َبأ َس الَِّذيَن َكَفُروا
   العلماء يبتكرون المفيد للبشريةأخذ 

 
 ثالثًا اإلمالء 

 اختر اإلجابة الصحيحة إمالئيًا من بين األقواس معلاًل ذلك بذكر السبب:
 ابحث (    -أتبحث      -)اتبحث       الّسعادة؟ عن................  -

 (كرما -   أأكرم  – أكرم)         ............محمد زائره؟   -

 

 إبن(–بن  –)ابن        .الوزير .............حضر  -

 بسم  (   -بأسم    -........ اهلل الرحمن الرحيم   ) باسم     -

 

ر  .....................  -  (ذاأا  -   ِإذاا   -   َأِإذا)      ؟اً َفَعل َت ما عليَك ُكنَت مقصِّ



 
 التعبير:رابعًا: 

  وا خالصهم في العمل المثمر الجاداألجداد بنوا مجدهم من خالل كفاحهم 
 تاريخ األجداد العريق مشاعل نور تضيء حياة األبناءو ... 

توضح فيه بعض أمثلة على األمجاد التي بناها أجدادنا في دولة اإلمارات وكيف كلمة  500-400تعبير من  في ضوء ذلك اكتب موضوع
 :معيار الكتابة كتابتك في مراعًيا ،أثرت فينا وفي المستقبل الذي نعيشه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 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 



 
 مالحظة : سيتم عمل امتحان التقويم األول في شهر مايو المقبل

 2016- 5-4واإلمالء والخط بتاريخ 2016-5-1أواًل: الصف التاسع بنات بتاريخ  
 2016-5-4واإلمالء والخط بتاريخ  2016- 5-3ثانيا: الصف اتاسع أوالد بتاريخ 

 اآلتية :في الدروس 
 دروس الفهم واالستيعاب 

 الكراسة الصفراء 
 أسماء ذات النطاقين 

 دروس النصوص 
  سواحل المجدقصيدة 

 دروس النحو والبالغة 
  األفعال التي تنصب مفعولين 
 العدد 
 أفعال المقاربة والرجاء والشروع 
 الطباق 

 
 
 

  -مع تمنياتي بالتوفيق  -


