
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  01/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 الخامس ف: الص                                                              األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  2الواجب المنزلي) 

 تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  الّتالي الّنّص  ِاقرأ

 .ما أجمل الصداقة وما أحسن الحياة مع األصدقاء وما أتعس الحياة بال صداقة صادقة

 .له هالصديقين يصدق في حبه ألخيه واخالصفكل واحد من :الصداقة من الصدق  أخذتفقد 

 فالصديق الحق هو الذي يكون بجوار صديقه .والصداقة مشاركة في السراء والضراء وبذل وعطاء 

 .وقت الشدة وال يتخلى عنه حين يحتاج إليه

 ولكن هل كل إنسان يصلح صديقا؟ 

يجب علينا اختيار الصديق المتأدب ف, لذا يجب علينا أن نحسن اختيار الصديق الن الصديق مرآة لصديقه 

 .ألننا إذا لم نحسن اختيار الصديق انقلبت الصداقة إلى عداوة ,باألخالق والملتزم بالسلوك الحسن والجميل

 (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)فقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .(لك من أنت أقلقل لي من صديقك )وقديما قالوا 

 .هو الذي يقبل عذرك و يسامحك أذا أخطأت : ديق الحقيقي الص

 .هو الذي يظن بك الظن الحسن : الصديق الحقيقي 

 .لم يقصد  و أذا أخطأت بحقه يلتمس العذر ويقول في نفسه لعله

هو الذي يكون معك في السراء و الضراء و في الفرح و الحزن و في السعِة و الضيق و في : الصديق الحقيقي 

 الغنى و الفقر

 يتمنى لك الخير دائما ذيهو ال: الصديق الحقيقي 

 .الصالحهو الذي ينصحك إذا رأى عيبك و يشجعك إذا رأى منك الخير ويعينك على العمل : الصديق الحقيقي 

 .هو الذي يفرح إذا احتجت إليه و يسرع لخدمتك دون مقابل : الصديق الحقيقي 

 .لك ما يتمنى لنفسه هو الذي يتمنى: الصديق الحقيقي 
 أواًل: الفهم واالستيعاب:

 ............................................................................ ما المقصود ب )وقت الشدة ( :   -

أي من الصفات المذكورة تعتقد أنها أقرب إلى رأيك في وصف الصديق الحقيقي ؟ ولماذا ؟  -
................................................................................... 

 ماذا لو خال لعالم من األصدقاء ، وتحول الناس إلى أعداء ، ماذا تتوقع أن يحدث ؟  -
.............................................................................................................................. 

 أمين (  –سلبي  –متعاون  –كيف تصف نفسك كصديق : ) مخلص  -
 هل يصلح كل إنسان أن يكون صديقا ؟ وضح إجابتك .  -

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

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

 الصديق وقت الضيق ( اشرح العبارة السابقة بأسلوبك .  ) -
- .......................................................................................................................... 

 الصداقة واكتبه  أهميةاستخرج بيتا شعريا من االنترنت يوضح  -

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



 ) شخص يصر على صداقة شخص سيء األخالق ومصاحبته في كل موقف( ، بم تنصحه ؟  -

..................................................................................................... 
 .............................................................  اختر عنوانا مناسبًا للنص -

   ........................................................................................................................... 
 ............................................( أخطأت ) مضاد  ....( ...............................خليله ) مرادف  -
 ..............................................( . الفرح ) جمع  ( ................................. الضراء ) مرادف  -
 .......( ....................................أتعس ) مضاد  ...................................( يلتمس عذر) معنى  -

 
 ثانيًا: النحو واإلعراب

 استخرج من الفقرة :  -

 اسما موصوال :.........................   ،     جار ومجرور :........................... -

 فعل ماض :.............................فعال مضارعا :........................   ،       -

 فعال الزما :...........................  ،      فعال متعديا :............................. -

 ؟  ، ابدأ بها جمال من إنشائك ، ثم صنفها إلى الزمة ومتعدية أمامك مجموعة من األفعال  -

 متعدي (  –فرح:............................................................  ) الزم 
 متعدي (  –مارس :.......................................................    ) الزم 
 متعدي (  –ندم :...........................................................   ) الزم 

 أعرب الجمل التالية :  -

 علم الرجل باألمر  -1
 يهزم الحق الباطل  -2

 ثالثًا اإلمالء 
 :  اختر اإلجابة الصحيحة إمالئيًا من بين األقواس

 ءاسف (  –أأسف  –عندما تخطئ ، قل أنا................) آسف  -1
 مكافئة (  –مكافأة  –حصل الطالب على .................) مكافءة  -2
 تستهزئ (  –تستهزؤ  –ال ................بصديقك          ) تستهزء  -3

 ملحوظة ) يرجى العلم أنه سيتم عمل إمالء يوم األربعاء من كل أسبوع للتأكد من المهارات اإلمالئية التي يتم دراستها ( 
 

 التعبير:رابعًا: 
 أنسان صديق مقرب ، يأنس به ويقضي معه أحلى األوقات . لكّل 

  عن صديقك المقرب وأكثر الصفات التي تحبها فيه , - كلمة  100إلى  80من  -تعبير اكتب موضوع ذلك، في ضوء 
 معيار الكتابة: كتابتك في مراعًيا

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 معيار الكتابة:   4 3 2 1

مراعيا   بية فصحى بخط واضح الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عر -1    

 قواعد الكتابة الّسليمة. 

 

 ة المتعلم على استخدام عالمات الترقيم وأدوات الربط قدر تظهر-2    

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

 تظهر قدرة المتعلم على تكوين صياغة متماسكة للجمل  -4    


