
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016 - 1 -   : الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

          سادسالالصف:                                                                                         
 2016 – 2015للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 1المنزلي )الواجب 

 السؤال األول : 
لكل من الصفات اإليجابية التي يجب أن يتحلى بها اإلنسان واكتب تعريفا مختصرا  5ابحث في االنترنت عن 

 .منها 
1- .............................................................................................. 
2- ............................................................................................. 
3- ........................................................................................... 
4- ............................................................................................. 
5- ........................................................................................... 
 فاتك .؟ ولماذا ؟ أي من الصفات التي كتبتها تحب أن تكون من أهم ص -
- ............................................................................................. 
 السؤال الثاني  :  -
 بالعودة إلى نص ) طريق المجد ( انثر األبيات الخمسة األولى . -

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

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

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

....................................................................................... 
 ماذا لو تكاسل الناس عن أداء مهامهم ؟ ماذا تتوقع أن يحدث ؟  -

...................................................................................... 
لب الموظفين يعانون من حالة كسل تخيل أنك مدير إلحدى الشركات المهمة ، والحظت فجأة أن أغ -

 وعدم الرغبة في العمل واإلنجاز . كيف ستتصرف ؟ 
................................................................................................ 

............................................................................................... 
 الشؤال الثالث :  -

 ) مع إعراب الجمل في ورقة خارجية ( أدخل إن أو أحد أخواتها على الجمل التالية وغير ما يلزم : 
 ................العلم نور  -1
 ...............الفتاة محتهدة  -2



 ...............الطفل هادئ  -3
 السؤال الرابع :  -
 اكتب عن أمنياتك للعام الجديد  كلمة  100فيما اليقل عن  -

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

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

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

 
 

 السؤال الخامس : إمالء :
 صحح الخطأ اإلمالئي :  -

 إنتظر الولد طويال في محطة القطار :............... -1
 رأيت إمرأتان في الشارع :.................... -2
 اكل الطفل التفاحة :....................... -3

 يرجى العلم أنه سيتم عمل اختبار إمالئي لهمزة الوصل والقطع وسيتم التقييم تبعا للمعايير الملصقة في الدفتر  -
 
 
 

 -مع تمنياتي بالتوفيق  - 

 معيار الكتابة:   4 3 2 1

الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة  -1    

 مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. 

 

تظهر قدررة المتعلّم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة -2    

 ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعدّدة.

مقدّمة تجذب القاريء وحبكة  موضوع ذوتظهر قدرته على كتابة  -3    

 وخاتمة. 

يُبدع في استخدام الحصيلة اللغويّة إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص.  -4    

كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط المختلفة.والقدرة على تنظيم 

الواضحة التي تحوي تطويرا  األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة

 وإبداعا .


