
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 
مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/ 1/  : الــتــاريخ

مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................
 الثامن الصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     

 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي ) 
 والفهم:القراءة 
 :  ثم أجب درس ) رحمة المصطفى ( عد إلى 

؟ ؟ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جابتــــــــــــــــــــــــــــــــــ (صــــــــــــــــــــــــــــــــــل     ليــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وســــــــــــــــــــــــــــــــــلم) بــــــــــــــــــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــــــــــــــــــف رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــــــــــــــــــ    * 
............................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 : بال قراء والمستضع ين (  صل     لي  وسلم) من مظاهر رحمة المص    * 
 ..................................................................................................................... أ  ـ 

 .....................................................................................................................ب ـ 
 م من بيننا؟ (ه) أهؤالءمنَّ    لي* 

 ..................................................................................................أ ـ ما نوع هذا األسلوب؟ 
 ................................................................................. ب ـ وما الغرض من  كما ت هم من السياق؟

 :َمْن (  صل     لي  وسلم) بم تنص  من سيرة المص    * 
 ...................................................................................:  أ ـ يرّد السائل المسكين وال يع ي  شيئا

 ..........................................................................:  ب ـ يما ل من يعمل  نده، وال يع ي  أجر  مل 
 ........................................................................جـ. الرجل الذي يسب غريم  ويلعن  : ..............    
 د. الصبي الذي يقذف ق   بحجر : .......................................................................................    
 حي  والمعتل منها استخرج بعض األفعال الواردة في النص وبين المزيد والمجرد  والص*

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

................................................................................................................................ 
 لنحو: ا

ب ، فال تظنوا يا أبناء الو ن، اجتهدوا، وا ملوا ل  أن تتسلحوا بالعلم وا تمدوا  ل   ، وليعلم الجميع أن الرسول الكريم تلق  العلم  ن ر 
والذي من شأن  أن يحقق رفعة أو انكم  كي تحققوا النجاح والت وق دائماً والجد والعمل وبذل العرق  ولكن  ليكمبالك احسهاًل ال ريق ممهدًا 

 وتعزيز مكانتها بين األمم ورفع شأنها في العالمين.
 * اقرأ ال قرة التالية واستخرج ما يلي: 

 وأ رب  : .........................................................  ....................،فعال مجردا :..........   
 وأ رب  : ......................................................... فعال مزيدا :...............................،    
 أ رب  : .........................................................و  مضافًا  لي  :...............................،   
 وأ رب  :........................................................... فعل أمر :....................................،   
 ............... ، وأ رب  .....................اسما موصوال : ...... م عوال في  :...................................،   
 
 



 
  *** أ رب الجمل التالية: 

  ابتعدت  ن قرين السوء -
...................................................... ................................... ............................... 

 المسلمون يؤدون الصالة جما ًة  -
...................................................... ................................... ............................... 

 يسير الناس  ل  جانبي الشارع -
........................................................................................................................... 

 التعبير:
ابتكر حوارًا بين شخص وضميره مبينًا كيف سيوجه  ضميره ل عل الخير والح اظ  ل  صحت  وبره لوالدي  والمداومة  ل  مذاكرة دروس  

 .كلمة  80فيما اليقل  دد  الكلمات  ن  وخدمة و ن  و مل الخير للجميع
 ضميره : ....................................................  ......الشخص: ...................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ..................................ضميره : ..................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................
 ضميره : ....................................................  ...............الشخص: ..........................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ...........................................ضميره : .........  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 .........ضميره : ...........................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................

 ضميره : ....................................................  الشخص: .........................................
 ضميره : ....................................................  .........................................الشخص:    
 

 
 
 
 

 معيار الكتابة:   4 3 2 1

الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة  -1    

 مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. 

 

المتعلّم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض تظهر قدررة -2    

 المعلومة وتأليفها من مصادر متعدّدة.

 مقدّمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  موضوع ذوتظهر قدرته على كتابة  -3    

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

الترقيم  وأدوات الربط المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار   يراعي عالمات

 بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة الواضحة التي تحوي تطويرا وإبداعا .



 
 
 

 إمالء
 )همزة الوصل والقطع( 

ْ  ما يليَص  -1  :حِّ

 . ِّْجلِّْس ُهَنا -1

 . َوَقْ ُت نِّْصف سا ٍة في  ِّْنتَِّظارِّ النَّتِّيجةِّ  -2
ِّ ؟ -3  َأْيَن  ِّْبنَ  َوا ِّْبَنُتَ  يا َ ْبَد َّللاَّ
 . هذا ال َّبِّيُب  ِّْمَرَأُتُ  َ بِّيَبُة َأْ َ الٍ  -4
ْرَس  -5  ُأْكُتْب َهَذا َألدَّ
 خمسَة َأْسَماٍء تحتوي  ل  همزة الق ع اذكر -2

............................................................................................................... 
 ْذُكرِّ األْسَماَء الَّتي َهْمَزُتَها َهْمَزُة َوْصلِّ ا ُ -3

............................................................................................................... 
في قا دة همزة الوصل والق ع وستم التصحي  وفق معايير اإلمالء   البي و الباتي األ زاء  يرج  العلم أن  سيتم  مل  اختبار  مالئي

 الملصقة في دفاتركم
    
 
 
 
 
 

                                 
 
 

                                  
 

 -مع تمنياتي بالتوفيق  -                                                   
 


