
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2014/  01/    : الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 السابع          الصف:                                                                    ــــــســــــــم العربي واألمريكي القــــ                     
 2015 – 2014للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 3الواجب المنزلي )

  : القراءة والفهم
 اقرأ األبيات التالية ثم أجب عن األسئلة:  من قصيدة ) االعتذار(:

يجاب لم تغن عن هفوات النفس آداب  مهما سمت فلها سلب وا 
وخيرهمكل ابن آدم خطاء   التائبون ورب العرش تواب 

 فإن صدرك يا ذا الحلم مرحاب إن كان ساءك منا هفوة بدرت
 لفظ يسيء وللزالت أسباب فال تؤاخذ محبا ما تعمد في
 وما استقرت له بالنوم أهداب قد بات والهم يطويه وينشره
 صفو الضمير وفيها الشهد والصاب لنا حقيقة نفس من خالئقها

 تعرفه عن الشاعر: ......................................... ..................................................اذكر ما  -
 ما الفكرة الرئيسية من القصيدة : ............................. .............................. ........................... -
 ........................................ .....................................ما حقيقة النفس البشرية كما صورها الشاعر:  -
 مفرد ) أهداب ( ..........................................  مرادف ) أهداب ( .................................. -
 جمع ) خليفة ( ..........................................   .............................ضد ) واسع ( .......... -
 معنى ) الصاب ( ....................................... مرادف ) محض ( ..................................... -
 أسلوب نداء  ............................................... -.. أسلوب نفي  ............................................. -
 أسلوب نهي : ...............................................  -أسلوب أمر : ............................................  -

 .................................................* هات من األبيات ما يدل على استعطاف الشاعر لصديقه : .................
 

 النحو : 
 :في األمثلة اآلتيةحدد أركان التشبيه * 

 وجه الشبه أداة التشبيه المشبه به المشبه الجملة
     شعر البنت كالليل في سواده.
     اإلمارات السبع مثل النجوم.

     العين مثل الجوهرة .
 

 حول من التشبيه المفصل إلى تشبيه مجمل: *  
 ....................................................................   الصبر كالدواء يجنب اإلنسان األلم والتهور -  
 ....................................................................    قلبك في الحب كنهر متدفق -  
 .................................................................. العلم في حياة اإلنسان كالضوء الذي يفتح أمامه الطريق -  
 



الصــناعية التــي تجــوب  األقمــار عبــر،  الحديثــة بعــد أن تقــدمت وســائل المواصــالت ،ميســوراب بــين أرجــاء الــوطن  االتصــال أصــبح* " 
 فما أعظم العلم يا جيل الحاضر والمستقبل ،الفضاء

  ما يلي: استخرج من الفقرة السابقة
 إعرابه : ............................................................  نعتاب : ...........................................    
 شبه جملة : .......................................................... مبتدأ وخبره : ....................................     
 : ............................................ صحيح وآخر معتلفعل  فعل مضارع مرفوع : ............................   
 

 * أعرب الجمل التالية : 
 حضرت إلى المدرسة مسرعا -

......................................... ...................................... ................................. 
 اهدنا الصراط المستقيم -

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

 :  التعبير
موضــوعاب عــن أهميــة الرياضــة فــي توحيــد وتقريــب  ســطر 15ذه العبــارة ابتــب فيمــا ال يقــل عــن " فــي ضــوء هــالشةةعوب الرياضةةت توحةةد"

 الشعوب وأثرها على الفرد والمجتمع.
................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 -مع تمنياتي بالتوفيق  - 


