
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  02/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      ...................... االســــــم :

 السابعالصف:                                                                القسم األميركي                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  4الواجب المنزلي) 

 :تليه ال تي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثم   بتمع ن اآلتي  الن ص   ِاقرأ
                  الُحرّيةُ 

ُح بي وتلحُّ في ذلك إلحاحا كبير  ا" ا، فأرشدتها إلى الماِء غريب  ا ستيقظُت في يوٍم من األيام على صوت هر ٍة تموء في غرفتي، وتتمس 
، فرأيُتها ُتطيُل الن ظَر إليِه، وتلَتِصُق بي  ، فأث َر منظرها في نفسي، وكان باُب الغرفِة مقفًل  كل ما رأتني أت جُه فرفضته، وأخذت تموء وتنظُر إلي 

لت حاُلها من ُحزٍن وهمٍ  إليِه، فأدركُت غرَضها، وعرفُت أن ها تريُد أن أفتَح لها الباَب؛ فأسرعُت بفتحِه، فما و  َقَع نظرها على الفضاِء حت ى تحو 
ِد أن   إلى إلى غبطٍة وسروٍر، وانطلقت تعدو؛ فتساَءلُت بنفسي هل تفهُم هذه الهر ُة معنى الحري ة؟ ذا كان الحيوان ُيحبُّ الحري َة ؛ فمن المؤك  وا 

عادِة إال  إذا عاَش اإلنساُن حر ا .اإلنساَن ُيحبُّها ويحتاُج إليها أكثَر من الحيوان، فًل سبيَل   إلى الس 

حِة ال يعرفُ  ا منها عاَش في ُظلمٍة حاِلكٍة،الحري ُة شمٌس ُتشرُق في كلِ  نفٍس؛ فمن عاش يوم ا محروم  ف ي ة كالص  إال  أن   إال  من عاشها. ها حق  المعرفةِ والحر 
ا ها خير  هي الحري ة التي ال تضرُّ باآلخرين، وال تكوُن على ِحساِب غيرنا، الحري ُة المقصودُة هي الحري ُة التي ُتنظ ُم بقوانيَن تجَعُل من المقصودةَ  الحري ةَ 

، هي الحري ة المطلوبةُ  ما تريُد في أيِ  وقٍت دوَن أن تراعي أثر ذلك في اآلخرين؛ ، وهي التعني أن تفعلَ المسؤولةُ  على الفرِد والمجتمِع، فهي الحري ةُ 
رر، والتي ُتنم ي اإلبداَع وقدراتِ  المنظمةُ  الحريةُ  . األفرادِ  التي تجلُب الخير وتدفُع الض  حقاق الحقِ  عوب وا  ، والحرية إذا  والُمجتمِع، ِتلَك تؤي إلى ُرقي  الش 

 ."غيِر حقيقتها وِلغيِر هدِفها ها بعُض الناِس علىها ستكون سلبي ة ، وسيفهمُ عشوائية ، فإن  عوائدَ  كانت مطلقة  
 للكاتب مصطفى المنفلوطي

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
م إليها، ثم أثبت ما أراَدتهفي موقف الهر ة من رفضها للبي ن رأيك  -  بجملٍة من الن ص.  الهر ة طعام والشراب الذي ُقد 

..................................................................................................................................... 
 في الن ص وهي: )الحري ة المطلقة العشوائية، الحرية المنظ مة(: الواردةِ  بأنواع الحري ةِ  قم بربِطهاإليك المواقف اآلتية  -

 ُيعب ُر عن رأيِه ويسأُل عم ا يجهُلُه في موضوٍع ُطرح للمناقشة.   ..................................................... طالبٌ -
 طالٌب يكتُب على جدلران المدرسِة وال يحترُم معل مُه.                ...................................................... -
 يحاِوُر أهَلُه ويحترُمُهم وُيعبر عن رأيه ُملتزما أدب الحواِر.       ......................................................ابٌن  -

ح تشبيها - دة للحري ة، وض  به اواحد )صورة فني ة(ورَد في الن ص تشبيهات متعد   .  مشيرا للمشب ه والمشب ه به ووجه الش 
     ........................................................................................................................... 

 ي رت بين الحري ة العشوائية، والحري ة المنظ مة ماذا تختار؟ ولماذا ؟ عل ل إجابتك.   خُ  لو  -

.................................................................................................................. 
  الّنحو والقواعد:

 
 ة:يب عن األسئلة اآلته، في ضوء ذلك أجِ تناولنا في هذا األسبوع الن عت و أشرنا إلى أنواعِ 

د المنعوت وأعربُه إعرابا تامًّا. -1  استخرج ُجَمل الن عت الواردة في الن ص، ثم  حد 
 ......الجملة:...................................................   اإلعراب: .......................................................-1     
 ............الجملة: ...................................................   اإلعراب: ........................................-2    
 أعرب الجملة اآلتية إعرابا تاما، ثم حدد أركان الن عت الواردة بها. -2

 كانت الحري ُة ُمطلقة  وعشوائي ة . -

 الحري ُة:...................................................................  -كانت:...........................................    -



 عشوائي ة :.........................................................–...........................................   ُمطلقة :..

 

 
ب األخطاء اإلمًلئية في الجمل اآلتية:مهارة الكتابة اإلمالئية  :   تناولنا اتصال )إذ بالظ روف( في ضوء ذلك صو 

وَك .... -1  ال تحصُد الِعَنَب.  .........بعدءذنإذا زرعَت الش 
 .... يفرُح الفائزون..حين ئٍذ.متىظهرت النتائُج... -2
ثت البيئُة  -3  .تنتشُر األمراُض المعديةُ  يوم ئذنمتى تلو 

. 10/2/2016 يوم األربعاءالقادم اإلمًلئي في ا بهذا الموضوعا إمًلئي  ختبار  اسيتم إعطاء الطلبة   فيرجى االستعداد لذلك، ومتابعة التحضير المستمر 
 

 مهارة التعبير:
 ، مشيرا إلى الفرق بينها وبين الحري ة العشوائية.ها في اإلبداعوأثرِ الُمنظ مة ، اكتب موضوع ا تتحدُث فيه عن الحري ةِ 

 كلمة. 350عايير الكتابة التعبيرية. فيما ال يزيد عن موظ فا في ذلك ما تناولناه من قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة، ومت بعا لم
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 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
ليمة.الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد  -1      الكتابة الس 
دة.-2      تظهر قدررة المتعل م على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعد 
مة تجذب القاريء و  -3      وخاتمة.  تفاصيلتظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقد 
القاريء وتنويع إيقاع الن ص. كما يراعي عًلمات الترقيم  وأدوات الربط ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوي ة إلمتاع  -4    

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



 


