
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

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

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

 من درس ) الطاقة النظيفة (:   القراءة والفهم:
 ........................................................................................................ما المقصود بالطاقة  -
 ................................................................................................... الطاقة المتجددةما معنى  -
 ............................................................................................... المتجددةالطاقة غير ما معنى  -
 :صنف مصادر الطاقة التالية حسب الجدول التالي -

 الفحم / الطاقة الشمسية / الطاقة النووية / النفط / طاقة الرياح / الطاقة الكهرومائية / الغاز الطبيعي
  متجــددة طاقــة

  طاقـة غـير متجـددة
 
 :ثم أكمل العبارات التالية بما يناسبها قرأ النص الموجود في الكتابإ* 
 .................................. أول مصادر الطاقة التي عرفها اإلنسان هي -
 ....................... و ............................ و .................... الفوائد التي عادت على اإلنسان من استئناس الحيوان -
 .................................................. بعد الحرب العالمية الثانية اكتشف اإلنسان الطاقة -
 .................................... من أهم عيوب الطاقة النووية ............................ و -
 : بعد اكتشاف النفط قلت أهمية الفحم بسبب -
   ............................................... ......................................................... 

   ............................................... ......................................................... 
 ............................... أي مصادر الطاقة األكثر استخدامًا المتجددة أم الغير متجددة -
 ............................. والقوى المائية في تشغيل استغل األنسان طاقة الرياح في تشغيل ................................ -
 ......................................................................... ختراعارا هاما كمصدر للطاقة بعد لعب الفحم دو   -
 .......................................  .............................................. من األهداف الرئيسية لمنظمة األوبك؟ -
 

 النحو:
 :الصحيحة مما بين القوسينختر اإلجابة * ا

 ( عمرً  – عمر   ( .ذهبت إلى ...............................في الشارقة -
 ( أحمٌد  –أحمُد  ( .   مواقع مشهورة............................ زار     -
 ( منزل   –منزل  )    كنت في ................................ الجيران أمس -



 :الممنوع من الصرف فيما يأتي، وبين سبب منعه، وإعرابهاستخرج * 

 السبب الممنوع من الصرف الجملة
   أسعدنا نجاح  عائشة

   سلمت على يونس  
   ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

   سلطان وعثمان تلميذان مجتهدان
 

جاءت تعاليم اإلسالم تحارب اإلسراف بكل صورة و أشكاله و تحّث على المجتمع و لذلك  اإلسراف صفٌة ذميمٌة تبدد طاقات الفرد و* " 
لّتوسط في كل شأن من شؤون الحياة، فاحرص أيها الطالب على عدم اإلسراف. إن االعتدال غاية منشودة في أمور االعتدال و االّتزان و ا

 " .حياتنا 
 * اقرأ الفقرة التالية واستخرج ما يلي: 

 فعال مزيدا : ..................................................  ..........................،فعاًل مجردا :....   
 فعل أمر : .................................................... خبر مرفوع :...............................،   
 نداء : .................................................أسلوب  أسلوب تعجب : ..............................   
 اسمه وخبره : ................................................ حرف ناسخ : .................................  
 

 * أعرب الجمل التالية: 
 إن ربك يبسط الرزق  لمن يشاء -

...................................................... ................................... ............................... 
 إن العلم نور يستضاء به -

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

 
سطر 15"، في ضوء هذه العبارة اكتب فيما ال يقل عن المجد يحقق التفوق والتطور في حياته الشخصية والعمليةالطالب " التعبير:

 واألمور التي يجب مراعاتها لتحقيقه مع مراعاة قواعد الكتاب المرعية: عناصر االجتهاد في طلب العلمموضوع تعبير توضح فيه 
................................................................................................................................

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

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

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

 
  -مع تمنياتي بالتوفيق  -


