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 6201 – 5201للعام الدراسي  الثالث( من الفصل الدراسي  3الواجب المنزلي) 

 اللغة العربية
مليون   شخص , يعيش أكثرهم في العالم العربي. وُتستعَمل اللغة العربية أيضا في بعض  ٢٠٠يستعمل اللغَة العربيَة اآلن أكثُر من 

زنجبار ويوغندا وفي جزيرة مالطا وفي مناطق جنوب غرب إيران وجنوب تركيا. وقد اسُتعِملت في جزيرة مناطق إفريقيا غير العربية مثل 
مم ِصِقِلّية حتى القرن الثامن عشر وفي جنوب إسبانيا حتى القرن الخامس عشر. واللغة العربية اآلن من اللغات  السِّّت   الرسمية في األ

ّيًة ِديِنّيًة  ِ أَلْكَثَر من ألف مليون مسلم في جميع بالد العالم.المتحدة. وأخيرا   فإّن ِللُّغة العرب  ية أَهمِّ
ريخ اللغة العربية. فالعرب  يستعملون َلَهجات ان الوضع في أية فترة معروفة في تال َيختلف الوضع اللغوي في العالم العربي اآلن كثيرا ع

 دهم يستعملون لهجات َقَبِلّية قبل اإلسالم . َمْحِكّية ُمْخَتِلفة في حياِتهم اليومية كما كان أجدا
لون ويستعملون الفصحى في القراءة والكتابة ولالستماع للراديو والتلفزيون والُخَطب السياسية والدينية والمحاضرات كما كان أجدادهم يستعم

 الفصحى في الشعر والُخطب  والدروس  وكتابة  الكتب.
ية كما كانت ُمْنُذ الفترة التي جاءت قبل اإلسالم, واللهجات َتختلف من بلد إلى بلد مثلما اختلفت والفصحى   واحدة في كل البالد العرب

فاهم لهجات القبائل العربية القِديمة. ورغم االختالفات بين اللهجات العربية الحديثة فإن العرب الذين يتكلمون لهجات مختلفة يستطيعون الت
مع العراقي والسعودي مع اللِّيبّي . ومع  ذلك هناك بعض الصعوبات في التفاهم, خاصة إذا كان  في أكثر  األحوال , فالمصري يتفاهم

 المتكلمون غير متعلمين أو إذا كانوا من دول بعيدة مثل العراق والمغرب. 
القديمة والحديثة. ويعتقد  الكثير من إّن العربية الفصحى مهمة جدا عند العرب ألنَّها  لغة القرآن الكريم والحديث الشريف وألنَّها لغة الكتب 

 العرب أن اللهجات العربية َخَطٌر على الوحدة العربية بسبب َكْثَرِتها واختالفها من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة في نفس البلد.
 أواًل: الفهم واالستيعاب:

 أين ُتستخَدم اللغة العربية في أيامنا؟ -1
.................................................................................................................................. 

 ...........................................................................نوب إسبانيا ألن: ُتْذَكُر  في النص صقلية وج أكمل -2

 بين أهمية اللغة العربية  الفصحى كما ورد بالنص موضحا رأيك في ذلك؟  -3
................................................................................................................................ 

 بين الحالة اللغوية في العالم العربي في الجاهلية واآلن. أذكروا ثالثة تفاصيل على األقل. قاِرن -4
.....................................................................................................................................

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

 العربية العامية؟استخدام ما هي األخطار التي َتْكُمُن في  -5

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

 ة .اقترح مجموعة من الحلول يستطيع بها العربي أن ينهض بلغته العربي -6
.................................................................................................................................... 

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



 
 

 ثانيًا: النحو واإلعراب
 : بين فيما يأتي نوع الفعل، واذكر خبره)أ( 

  خبرهاسمه و  الفعل ونوعه الجملة
   يقرأ القرآنأخذ محمد 

   شرع المهندس ينهى المشروع
   كادت الشمس تغيب

   طفق فصل الربيع يأتى
   أخذ الطالب يذاكر بجد

 
  : ضع مكان النقاط خبرًا مناسباً (  ب)

 األرض في..............................   عسى العدل -
  مدرجات الملعب....................... أخذ الناس  -
 ................................. أوشك الفجر -
  . إلى قنوط........................... كاد اليأس  -

 ..................................  عَسى الشمس -

 
 )ج( أعرب الجمل اآلتية:

 أخذ النبي يحيى الكتاب بقوة -1

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

........................................................................................................................... 
 هلل أن ينصر المسلمينعسى ا -2

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

 ثالثًا اإلمالء 
 مع ذكر سبب الكتابة :الهمزة المتوسطة في كل كلمة من الكلمات التالية على الحرف المناسب لها كتبا -أ

 ..............سبب الكتابة..................  كءووس -  ..............سبب الكتابة............      بءر
 ..............سبب الكتابة............     استءذن -  ..............سبب الكتابة............       مسءلة 

 

 مع بيان سبب الكتابة تتضمن همزة متوسطة على األلف متنوعة أربع كلمات ذكرا -ب
 ..........................   ...........................    .............................    .............................الكلمات :  

 .......سبب الكتابة:  ...........................  ...............................    ........................     ..................
 

 الواو  مع بيان سبب الكتابةتتضمن همزة متوسطة على  متنوعة أربع كلمات ذكرا -ج
 ..........................   ...........................    .............................    .............................الكلمات :  

 .........................أسباب الكتابة:  ...........................  ...............................    ........................    
 
 



 التعبير:رابعًا: 
 اللغة العربية

 كيف نحافظ على لغتنا العربية الجميلة وما التحديات التى تواجه اللغة العربية فى العصر الحديث ؟, أمة بال لغة هى أمة بال كيان  
 كلمة متناواًل األفكار التالية : 500- 400اكتب موضوعًا تعبيريًا  من

 ما التحديات التى تواجه اللغة العربية؟( 4.         مة ال تتكلم لغتها أنحن ( 3.   هل عالقة األمة باللغة العربية قوية ( 2.     واقع األمة العربية ( 1
                   .الخاتمة ( 7 .نريد حب اللغة والتحدث بها ( 6كيف نحافظ على لغتنا ؟                ( 5

 :معيار الكتابة كتابتك في مراعًيا
.............................................................................................................................. 
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 ملوحظة : يرجى طباعة هذة الخارطة الذهنية إلستخدامها في حصة التعبير القادمة
 

 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    
يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما -4    

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