
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  5/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

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

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ

التدخين ضرار . ولكن لال سف الشديد فنحن معرضون ألوصحة غيرك، أنت ال تدخن ! وهذه خطوة هامة للحفاظ على صحتك، نعم) 
 .أكثر من المدخنين أنفسهم

فقط  المدخنين فهو ال يضر. وفي أماكن التجمع المختلفةوالمكاتب، وفي المنازل ، . وفي األماكن العموميةيالحقنا في كل مكان الخطر إن
 يا ترى ؟ ضرار التدخينأويصابون بأضرار عديدة . فما هي  ،ألنهم يتعرضون لدخان السجائر ،بل يؤذي غير المدخنين أيضا

أثبتت الدراسات العلمية أن اآلثار واألمراض والمتاعب التي يسببها التدخين على غير المدخنين ال حصر لها فهي تصل الى حد اإلصابة 
 . الخ ووالدة أطفال مشوهين وظهور أعراض الذبحة الصدرية وزيادة سرعة نبضات القلب وارتفاع الضغط ....، بالسرطان

، ألن اغلب الوفيات في العالم سببها التدخين (أنهم ال يتوقفون عن مطالبتهم بإغالق الشركات التي تنتج السجائرإن العلماء أكدوا 
 ( . هذه اآلفة الخطيرة على المجتمع نحارب فالمطلوب منا أن

 
 أواًل: الفهم واالستيعاب:

 .............................................................................................. اختر عنوانا مناسبًا آخر للنص ؟ -

 ................................................................................ : ضرار التدخينأضررين من النص استخرج من  -
  :  تنتــــج   -  اآلفــــة :  ادخل الكلمتين اآلتيتين في جملتين مفيدتين -

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

 ...................................  ............................................... ؟وجملة استفهامية جملة تعجبية النصاستخرج من  -

 " إن العلماء أكدوا أنهم ال يتوقفون عن مطالبتهم بإغالق شركات السجائر:        "  المؤنثالمفرد وجمع لى إاسند العبارة التالية  -

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

 

  ثالثة  أضرار أخرى يسببها التدخين ولم ترد في النص أعاله: اذكر -
.................................................  ....................................   .......................................... 

 الذي يتوجب عليك فعله إذا كان أحد من أخوتك أو أصدقائك يدخن ؟ ما -
   ............................................................................................................................... 

 كيف نحارب هذه اآلفة في المجتمع؛ اذكر اقتراحاتك لحل هذه المشكلة ؟ -
   ............................................................................................................................... 

 ( ....................................الذبحة الصدرية) معنى  ( .............................. أطفال مشوهين) نى مع -
 ..........................................( .نبضة ) جمع  ( ................................. أضرار ) مرادف  -
 .......( .................................... ارتفاع ) مضاد   ...............................( وفيات )  مفرد  -

  



 ثانيًا: النحو واإلعراب
 :اقرأ األمثلة اآلتية، وبين ما فيها من طباق أو مقابلة، وسر جمال كل منهم* 

 سر الجمال طباق / مقابلة الجملة
   ويميتإذ قال إبراهيم ربي الذي يحي 

   تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
   أنه هو أضحك وأبكي وأنه هو من أمات وأحيا

   يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
   فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

   قل هل يستوي الخبيث والطيب
   فليضحكوا قلياًل وليبكوا كثيراً 

 :أكمل الفراغ مستعينا بما بين القوسين* 
 ( أبيك  –  أباك  –  أبوك . )طبيب ماهر..........................  -
 ( أخيك  – أخاك   - أخوك ......................... )   يجّل الناس -

 ( فيك    -  فاك  -  فوك)  أسنان بيضاء....................  في -

 ( ذي  -   ذا  -  ذو)   مال وفير......................  صار التاجر  -

 ( حميك -   حماك  -  حموك)   يحبك كولده........................  إّن  -

 

 :على كل جملة من الجمل التالية وغير ما يجب تغييره( أصبح)ثّم ( إنّ )أدخل * 
 ................................. أخوك رسام ماهر -  ......................................... أبوك رجل عظيم -
 ....................................... حموك كريم -  .............................................. فوك نظيف -
 
 عرب الجمل اآلتية:أ* 
 ابن زيدون شاعر كاتب -1

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

........................................................................................................................... 
 ِت الَجن ُة ِبالمكاِرِه والن اُر ِبالش هواتُحف   -2

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

 :التعبير: ثالثا
 "أهمية العلم"

 التالية: يتناول األفكار كلمة 300إلى  200تعبير عبارة عن موضوع اكتب 
 ( تحديات التعليم في العصر الحديث .3حث الدين على العلم . ( 2. التعليم أهمية ( 1
 معيار الكتابة: كتابتك في مراعًيا  . الخاتمة( 6( اهتمام الدولة بالتعليم    5نماذج من علماء المسلمين وأعمالهم الخالدة . ( 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    
 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 المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة  -4    

بداعا .  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 
 اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص.ُيبدع في استخدام الحصيلة  -4    
القدرةعلى التنّوع في تقديم المعلومة أو وصف أحد المواقف أو اإلجراءات مستخدمًا أسلوبا إقناعيا وعرض حجج  -5    

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

  
 القدرةعلى تحليل القضايا واستخدام الحجج والبراهين -7    


