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 العربية اللغة /  الـمـادة                                                   المتـــحـــــدة العربيــــة اإلمارات

 2015 / 11 /   / الــتــاريخ                                                  للـــتــعــلـيــم ظــــــبي أبو مجلس

 ........................./ االســــــم                                                  الخاصـة الدولية اليوبيل مدرســـة

  الثامن  /: الصف                                                   الـأمــريـــكــي القــــــــــســــــــم

 

 2016 - 2015 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل من (9) المنزلي الواجب
 

   :"أم بطولة درس من: أولًا

 وعلى ,مستقيمة وئيدة مشية الغليظة بهراوتها تمشي كانت ,تناساه أو الموت نسيه , شبح على اال منها الدهر أحداث تبق لم  *
 وقفت وحين     . ساعتها بنت كأنها حية ولكنها , العهد قديمة فاجعة عالمة أنه على يدل ,االهاب ممزق  أسود صدار بدنها

 العزيمة أسمى وما!أعينهم به تفيض الذي الشباب أنضر ما,فتية أربعة حولها تحلق    , الزاحفين تيار اليها يصل ال ناحية في
 كأنها وتوصيهم ريحهم تشم  ,ووجوههم رؤوسهم على وأكّبت,ابيديه الفتية هؤالء تتلمس العجوز وأخذت!وجوههم في تتألأل التي

  لقاء غير الى تفارقهم
 ............................................................................................. : للقصة مناسبا آخر عنوانا ضع -

 ...................................................................................................... : الكاتب عن تعرف ماذا -
  ؟ النص فقرات من فقرة لكل الرئيسة الفكرة حّدد -

__________________________      - ___________________________ 
  : يلي  ما النص من هات-

                             __________________ :  جعير  -     ________________: انحنت-     :من كل مرادف

                   

 __________________  :يخرجون  -    _________________:  التعب -                 

 ___________________  : مصرع  -   _________________ :  جواد - : من كل جمع -

 ___________________ :  يعود -   __________________: سريعة - : من كل ضد -
  :-تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية الفقرة اقرأ: ثانياًا

 وتفاني العمل جودة في يتمثل للوطن الحقيقي فاالنتماء يؤدى، عمال   بل ُيقال براقا   كالما   ليس للوطن االنتماء إن "
 للعالم وأثبتوا ينفع بعلم تسلحوا الغالي الوطن شباب فيا .بارزا   تحقيقا   لوطنهم الشاملة التنمية ليحققوا العمل في أبنائه

 لوطننا وفاء   موقع أي وفى ظروف أي تحت واجتهاد بجد نعمل أن على وقادرين عالية همة أصحاب نحن أننا
  :الحبيب

 ....................................... : ومجرور جار  ........................ : اسمه وبين ناسخ حرف   
 ........................................... :فعال مجردا   ...................................... :مزيدا فعال     

 .............................................. : مبنيا فعال  ......................................:مرفوع فعال   

 ....................................... : متصل ضمير  .......................................... :جمعا   
 ............................................ : نوعه  ..................................... : لمبتدأ خبر  



 
 :الجدول وفق اآلتية الجمل في نوعه وبين الخبر عين -

 نوعه الخبر الجملة
    عظيم إيمانها الخنساء
   البشرية يخدمون  العلماء
    الظرف في الرسالة

   وعلم حضارة رواد المسلمون 
 

 :التالية الجمل أعرب -4
 خفاقة راياته اإلتحاد -

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

 
  مرتفع صوتها األمواج -

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

 األنبياء ورثة العلماء-
......................................................................................................................... 

  التعبير: ثالثاًا
 "تقدمه في اإلسهام وطرًق الوطن حب" :التالي الموضوع عن أسطر 10 عن يقل ال فيما عبر
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 (بالتوفيق تمنياتي مع)


