
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  2/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 الخامس الصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201( من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  4الواجب المنزلي) 

 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه

ذلك مر عليها  من يساعدهافلم يقترب منها أحد من المارة .. وأثناءانتظرت  و،وثقل عليها الحمل  ،عجوز تحمل حطبا  امرأة كانت هناك 
 السن ولم أعد أقدر على حمل هذا الحطب .. فساعدها كبيرة في امرأةبلى يابني فأنا :هل لي أن أساعدكفقالت : شاب وسألها 
فقال لها الشاب :  .فيك ةأنني سوفأنصحك وذلك محبقالت: بما أنك ساعدتني يابني فو المرأة سعيدة  وهما في الطريق كانت. ذلك الشاب 

، ونصيحتي لك أال تسمع له وال تتبعه ألنه أتى لكي ة يدعي النبو  سمه محمدابما تنصحينني، قالت العجوز : لقد ظهر في مكة شخص
 ..الجديد ومحمد تكرهه في الدين بها ويسحر الناس.. وكانت خالل الطريق وحتى وصال لمنزلها وهي ئ ويستهز آلهتنا يسخر من

 يابني فقال لها : نعم ، قالت : من أنت لم : نادته.. فبينما هو ذاهب لطريقه .. .. شكرت الشاب وأثنت عليهنزل فبعد وصولهما للم
خلقه ، وتذكرت كل كلمة سيئة ذكرتها له خالل  ز من المرأة العجو انبهرت تعرفني على نفسك ، فقال الشاب: أنا محمد بن عبداللهف

ألخص امرأة من منخلق الرسول عدم اإلساءة ألحد أساء إليه وباكان بما أخطأت عليه في حقه .. .. و  طريقهما ولم يسفه فيهاولم يرد عليها
 .ها مت في حينفأخبرها أنه ) محمد رسول هللا ( فشهدت بصدق رسالته وأسلئل ال يكذب إذا س ومن خلقه أنه كبار السن 

 .وسلم هللا عليههكذا كان خلق الرسول صلى 
 أوال : الفهم واالستيعاب:

 ............................................................................ :  حدد الفكرة التي تتحدث عنها القصة  -

 ...............................................................................ما رأيك في شخصية المرأة العجوز ؟  -

كان موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم عظيما . وضح ذلك  -
...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 .للقصة واكتبها  أخرى تخيل نهاية  -

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

 
 ؟ولماذا ماذا تختار منهم؟ ؟مكانته االجتماعية (  -خالقه  أ –له أهم ما يميز اإلنسان ؟ ) شك -

- ...........................................................................................................................
.......................................................................................................... 

 ؟ ص  والتي تمّثل حبكة الموضوعحّدد الجملة الواردة في النّ  -

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

 ( اشرح العبارة السابقة بأسلوبك . من تواضع هلل رفعه  ) -



- ..........................................................................................................
.................................................................................................... 

من االنترنت في مدح الرسول  اواحد، استخرج بيتا صلى هللا عليه وسلم مدح كثير من الشعراء رسول هللا  -
 واكتبه . 

.......................................................................................................... 
 ، بم تنصحه ؟  )شخص يرى عجوزا ضعيفا في طريقه فيرفض مساعدته (  -

..................................................................................................... 
 ............................................................. اختر عنوانا مناسبا  للقصة  -
 ..................................يستهزئ  ضد   -......................... ( أثنت عليه ) مرادف  -
 ...............................................: (   خلق ) جمع  -
 ..............( .... محبة )  ضد   -     ( ...........................انبهرت ) معنى  -

 
 :  مهارة النحوثانيا : 

لى ) حول الجمل الثالث السابقة من المفرد إلى المثنى و  ا أواخر الكلماتالجمع  ا   ( محّرك 
 

ا -  :    المثّنى:................................................................ رأيُت الّطالَب سعيد 

 الجمع: ...............................................................                        
 : .المثنى:.......................................................... بحقه لم يرد عليها فيما أخطأتُ  -

 الجمع: .........................................................                                 
 .....................:المثنى: .......................................ا حطب   تحملُ  عجوز   كانت هناك امرأة   -

 الجمع:.............................................................                                    
 

 ) خلف الورقة(    :  تيةأعرب الجمل اآل

  .مجتهدانِ  الطالبانِ  -1
 .المعلمون متفانون  -2

 ثالثا  اإلمالء 
 :  من بين األقواس اختر اإلجابة الصحيحة إمالئيا  

 (  ئوى المِ  – المءوى  – أوى إلى المؤوى...............)المَ  رجع الشارد -1
 ( مليؤة  – ة مليئَ  –ة الحقيبة مليءة بالنقود  .................) مليأَ  -2
 ( نهأمَ مَ  – ئمنه مَ  – من مءمنه يؤتى الحذر .................        ) مامنه  -3

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



 
 التعبير:رابعا : 
 برحلة من زمالئك إلى جبل حفيت في منطقة العين بأبوظبي  قمتَ 

  ،  مع مراعاة الكتابة التعبيرّية - كلمة  200ال يقل  عن  - موضوعااكتب ذلك، في ضوء 
 :أدناه كتابتك معيار الكتابة في مراعي ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

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

 تظهر قدرة المتعلم على تكوين صياغة متماسكة للجمل  -4    


