
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

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

  التاسعالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  1الواجب المنزلي) 

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 الّسعادة بين القصر والكوخ 

 كلّ  في الّسعادة عن يبحث أن فعزم. شديد إصرار   عجبه مع وانبثق وعجب، الكلمة هذه قرأ...". فضائعة حقيقتها أّما شفاُهنا، تلفظها كلمة الّسعادة"
 صاحُبه كان قصر إلى قصد   .هاأنذا الّسعادةُ  له فقالت وجهه في الحياة اخضّرت مخلوق  من الّدنيا هذه تخلو   أن المعقول من ليس إذ. يجدها حّتى مكان

: الّشابّ  قال وهنا. متسائلة نظرة عين ي ه وفي صفراء ابتسامة   فمه وعلى مفرق ي ِه، الّشيبُ  و خ ط   رجل إلى الخادم فقاده الواسع، والّثراء العريض بال جاهِ  مشهوًرا
 وطبع عاد ثمّ  داويةً  ضحكةً  الّرجل أطلق !".وهنا؟ الّسعادة؟ عن أتبحث تقول؟ ماذا: "وصاح فيه الّرجل فحملق". الّسعادة عن أبحث سّيدي يا جئتُ  لقد"

 بطائر أشب هُ  نحن... الّسعادة عن ُبعًدا الّناس أشدّ  األغنياء فنحن الّسبيل، وضللت   الفتى أّيها أخطأت   لقد: "وقال الّتقليدّية الّصفراء ابتسامته شفت ي ه على
ي ِه، بين الّدنيا سعادة   فت خال تغريده تسمع. ُملّون  قفص في حبيس جاهُ  ذناكأ لمّيزت   نفسّيته إلى الّتغلغل   استطعت   لو ولكن ي د   مبلغ   وأدركت الحزين ش 
 حياتنا نقضي... هو إالّ  غاية وال سواه لنا همّ  فال دائًما، والمال المال .الماّدة قيود هي قساوةً  أشدّ  قيود   وتغّللنا قاٍس، سجن يضّمنا أيًضا ونحن .شقائه

ع الغيرة سوى  األصفر المعبودُ  هذا يوّرثنا فال الّذهب، وراء راكضين ذا... ولدي يا اذهب  . تنتهي ال اّلتي الفكر ومتاعب والج ش   عن تبحث أن شئت وا 
 .الحصير من ممّزقة قطعة على يجلس رجالً  وشاهد فدخل. ُمهّدم شبه كوخ نحو قدماه وساقته !"والرُّعاة المزارعين أكواخ في هناك عنها فابحث الّسعادة
ت   أربعة صغار   اجتمع الّرجل وحول. الحكيمة العيونُ  تقرؤها وآثاًرا خطوًطا الهزيل وجهه على الّزمنُ  ترك رجل  وهنا. والفاقة الّذلّ  آثارُ  وجوههم على بد 
ترى : "حزينة ابتسامة شفت ي ه وعلى المسكينُ  فقال ".الّسعادة عن باحًثا الّرجل أّيها جئت لقد: "الّشابّ  قال  أخذته وقد الّشابّ  وقال "تقصُده؟ ما بيننا أو 

هم ولكنّ ... كالّ : "الحيرةُ   الجّوادة، الّطبيعة أبناء نحن سّيدي يا نعم: "وأجاب رأسه الّرجل هزّ  ".الّطبيعة أبناء أكواخ في توجد قد الّسعادة بأنّ  قال بعض 
 نعيش نحن. الّدموع سوى  لنا ُتخّلف وال الّطوال، الّشهور   تعّهدناه ما وتذرو الجبين، بعرق  غرسناه ما العواصفُ  فُتميت أحياًنا، أمُّنا علينا تقسو قد ولكن
ب حُ   بل... هنا سّيدي يا الّسعادة ليست! حالهم؟ هذه بقوم الّسعادةُ  تنزل أن أفيمكن حين، كلّ  في تهّددنا الجوع وغوائلُ  لحظة، كلّ  في لنا يتراءى الفاقة وش 
 تلفظها كلمة الّسعادة: "الحكيم الهنديّ  كلمات شفت ي ه على وتدافعت دمعة ، عينه في ترقرقت   وقد الّشابُّ  ومضى ."واألغنياء المترفين   قصور في هناك

 ...".فضائعة حقيقتها أّما شفاُهنا،
 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 ............................................................................ "وجهه في الحياة اخضّرت" بالّتعبير المقصود بين  -

 ( ...................................................................................األصفر المعبودُ المعنى المقصود هنا بـ )وضح  -

ح رأيك؟ بحسب ذلك اعتقد لماذا .أّوالً  هناك عنها بحث ولذلك الغنيّ  قصر في موجودة الّسعادة أنّ  الّشابّ  اعتقد -  .وضِّ
.............................................................................................................................. 

صرار عزم ذو  -  هزيل وجه ذو  - عريض جاه و)ذ  الّنّص؟ بحسب الغنيّ  تناسب الّتالية الّصفات من   أيّ  -  (.قصيرة قامة ذو - وا 
 :ُمَلّون  قفص في يغّرد حبيس بطائر أشبه نحن: الجملة في الفكرة عنه تعّبر اّلذي الّتناقض هو ما -

 .والباطن الّظاهر*    .والّشباب الّشيب *     
 .والعدل الظُّلم*  والفقر الغنى*    
 الّنّص؟ بحسب الّسعادة عن الكوخ ساكن ُبعد سبب ما -
- .......................................................................................................................... 

 .................................................. ..."فضائعة حقيقتها أّما شفاُهنا، تلفظها كلمة الّسعادة" العبارة صاحب من -

 ؟ ............................................."فضائعة حقيقتها أّما شفاُهنا، تلفظها كلمة الّسعادة: "الّرأي   تعارض أم تؤّيد هل -
 .................................................................................................................. ؟ ولماذا



 ............................................................. .مناسباً اختره ووجدته  لماذا اشرح ثمّ  ًا للنصاختر عنوانا مناسب -

   ........................................................................................................................... 
 ............................................(  الفاقة) مضاد  ....( ............................... الجاه) مرادف  -
 ..............................................( . كوخ) جمع  ( ................................. ترقرقت) مرادف  -
 .......( ....................................تقليدي ) مضاد  ........( ...........................الحيرة ) معنى  -

 
 ثانيًا: النحو واإلعراب

 ( الفتى      -   الحبيس الّطائر       - الحزين الّلحن     - الّسبيل ) :إلى يعود "شقائه" كلمة في" الهاء" الّضمير -

 

 ؟"الماّدة قيود هي قساوةً  أشدّ  قيود   تغّللنا" جملة في" قساوة" لكلمة الّنحوّية الوظيفة ما -

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

 :الّضمير مالءمة مع ماضي ي ن فعل ي ن إلى الّتالية الجملة في المضارع ي ن الفعَلْين حّولِ  -
 " تقصُده؟ ما بيننا ترى  أوَ  "

 ............................................... ..... ............................................................... 
 أعرب الجمل اآلتية: -

 داويةً  ضحكةً  الّرجل أطلق -1

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

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

 الّسعادة عن باحًثا الّرجل أّيها ئتج لقد -2

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

........................................................................................................................... 
 دمعة   عينه في ترقرقت   وقد الّشابُّ  مضى -3

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

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

 ثالثًا اإلمالء 
 :معلاًل ذلك بذكر السبب اختر اإلجابة الصحيحة إمالئيًا من بين األقواس

 ابحث (    -أتبحث      -)اتبحث      الّسعادة؟ عن................  -

 

 انشآت ( -   انشاءات -إنشاءات )   في المدن الجديدة..............  أقامت الشركة عدة -

 

 تستعير (   -  أستعرت    –استعرت    ) أم كتابين ؟ كتاباً محمد :  ........................ يا  -

 

ُنث ي ي نِ  ................  - رَّم  أ ِم األ   ( آلذَّكرين    -الذَّكرين    -؟  ) أالذَّكرين     ح 

 

ر  .....................  - ل ت  ما عليك  ُكنت  مقصِّ  ( ذاأا  -   ِإذاا   -   أ ِإذا)      ؟اً ف ع 
 
 
 



 
 التعبير:رابعًا: 

 الّشخصّية؟ كيف ستعمل على تحقيقها؟ما هي أمنيتك . لكّل إنسان أمنية في حياته
 يتك تفصياًل وكيف ستحققها. نتذكر فيه أم - كلمة 200إلى  150من  -تعبير اكتب موضوع ذلك، في ضوء 

 معيار الكتابة: كتابتك في مراعًيا
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  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
 الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. -1    
 قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.تظهر -2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
عالمات الترقيم  وأدوات الربط ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي  -4    

بداعا .  المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


