
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

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

  التاسعالصف:                                                               ــــــســــــــم العربي واألمريكي  القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  4الواجب المنزلي) 

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 الجديدة المدرسة في

 بوابة مّرة ألّول خلفه انغلقت ثمّ  له انفتحت ساعة صورته أسترجع أن ،"صّنين" َسف ح ِمن القادم الصبيّ  ذلك عن اآلن أكتب وأنا أستطيع، ليتني
كوبّية"  واألفكار االنفعاالت جميع أصّورَ  أن ثمّ  البالية، الصغيرة حقيبته يده وفي المدرسة، تلك ِفناء في يدُرج أراه أن أستطيع ليتني. الناصرة في "الَمس 

  عن ودهشة َوحشة من به ما ُيخفي أن ُمحاِوالا  ثابتة، بخطوات يمشي كان لقد .الحالمَتي ن ُمقلَتي ه وفي السمراء، وجهه ُرق عة على تزدحم كانت التي
ب كلِّ  من ترُمُقه أخذت التي الكثيرة العيون  هُ  لم لو يّتجه أين إلى يدري  كان ما ولكّنه .َصو   مكتب إلى اقتاده ثمّ  الباب، له فتح الذي الحاجب يتدارك 
 .البناية من الثاني الطابق في الرئيس

    .نعم -  دراهم؟ لديك وهل -   .نعم  -   نعيمة؟ ميخائيل أنت -
 ... تشاء ساعة تشاء، ما قدر منها تسحب أن ولك المدرسة، خزانة في لك ألحفظها هاِتها -

د أخذ الناصرة، إلى وصلتُ  عندما اكتنفني الذي الضباب ذلك  يمتد   المدرسة منهاج أنّ  عرفتُ  أسبوع خالل ففي. يوم بعد ويوماا ساعة بعد ساعةا  يتبدَّ
مة سنوات ِلستّ   هو الذي األّول الصفّ  في نصفهم األربعين؛ يتجاوز يكاد ال فيها بالطالّ  عدد أنّ  وعرفت .سنتان صفّ  لكلّ  صفوف ثالثة على مقسَّ
 من بعضهم كان الذين المعّلمين، جميع أسماء حفظتُ  حّتى الُمقامُ  بي يُطل   ولم. وُقراها ولبنان، وسوريا فلسطين مدن من خليط أّنهم وعرفتُ  .صّفي

 أخشاهُ  كنت والذي. َمداه يطول لن بالغربة شعوري  وأنّ  بالتدريج، سيحصل ذلك أنّ  أعرف كنتُ  لقد .بالطالّ  جميع وأسماء العرب، من وبعضهم الروس،
راا أِجَدني أن هو  كلمة يفَقهُ  ال روسي   المعّلمَ  أنّ  فوجدتُ  الروسّية اللغة حّصة دخلتُ  عندما ظّني صحّ  وقد. الفروع من أكثر أو فرع في رفاقي عن متأخِّ

 تتعّدى كانت ما الروسّية من بضاعتي أنّ  حين في يقول، ما ويفهمون  يقولون، ما فيفهم بالروسّية، يخاطبونه رفاقي بعض وسمعت .العربّية من واحدة
َردات، من المئة   .قراءتها في حّتى كثيراا يتعّثر كان لساني وأنّ  الُمف 

، وتضغط تلف ني، سوداء رهيبة كثيفة بغمامة شعرتُ  ولكّنني بسؤال، إليَّ  يتوّجه لم المعّلم ألنّ  رّبي، شاكراا الصفّ  من خرجتُ  ِدني ولم عليَّ  في ُيج 
ِكن تا" في األّول كنتَ  .تجُبن ال ميخائيل، يا قلَبك قوِّ : "نفسي أخاطب أن   منها التخّلص ط، بداية في أنت. الناصرة في األخيرَ  تكون  ولن ،"َبس  و   وال الشَّ

 ". والداك منك يتوّقعه ما وذلك الطليعة، في إالّ  تكون  ولن وسَتثُبت، الشوط، نهاية حّتى َتثُبت أن المهمّ  غيُرك، تخّطاك إذا بأس
ِدني لم ال داني الرهيبة، الغمامة تلك تبديد في ذلك من شيء   ُيج   العقد في رجالا  المدّرس وكان. العربّية اللغة في درس   الروسّية اللغة درَس  تال أن   وأج 

كولة غير بنسخة إلينا دفع حّتى الصفّ  معّلُمنا دخل إن   ما .الحركات رصين الشارَبي ن، طويل القامة، مديدَ  عمره، من الرابع نة َكليلة" من َمش   وراح ،"َوِدم 
 األكبر العدد يرتكبها كان التي الكثيرة الَهَفوات تَبيَّنتُ  إذ قلقي زال الحال وفي. الحركات مع يقرأها وأن وهناك، هنا مقاطع فيها يقرأ أن مّنا كلّ   إلى يطلب
ري  جاء وعندما. رفاقي من  ولو - وقلبي عينيّ  من الرهيبة الغيمة بدَّدت التي المباركة النسمة القراءة تلك فكانت .خطأ وبدون  ُمطمئنّ  بصوت قرأتُ  َدو 
 .حين إلى
 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 ................................................................................................... اختر عنوانا مناسباا آخر للنص ؟ -

 ................................................................................................من النص ؟  ةالرئيسياذكر األهداف  -

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

 ...................................................................................بداية النص : الكاتب بحسب اكتب أمَري ن تمّناهما  -

 كيف كان شعور الصبّي عندما دخل إلى مدرسته الجديدة؟ -
.......................................................................................................................... 

 ؟الذي يمّيز منهاج المدرسة وضح  -

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



 ؟الصبّي من الروسّية " بضاعة"ماذا كانت  -
.......................................................................................................................... 

 ؟ اكتب صفَتي ن من صفات معّلم العربّية المذكور في النّص  -
.......................................................................................................................... 

 ............................................(  إهمال) مضاد  ....( ...............................انغلق ) مرادف  -
 ..........................................( .مقطع ) جمع  ( ................................. هفواتال) مرادف  -
 .......( .................................... الظن) مضاد   .......( ........................... خليط) معنى  -

 
 ثانيًا: النحو واإلعراب

ب كلِّ  من ترُمُقه أخذت التيفي جملة " "ترُمُقه"كلمة  -  ( تبكي عليه    -    ُتحّدق به   -   ُتعَجب به   -   تسخر منه)  تعني" َصو 

  لماذا استعمل الراوي في النّص ضمير المتكّلم بكثرة؟ -

 ( ألّنه يشعر بالوحدة بين رفاقه  -  ألّنه يسرد تفاصيل من حياته   -    ألّنه يصف المنهاج   -    ألّنه يفتخر بنفسه) 
 : ليس أصلهما المبتدأ والخبرأدخل على الجمل اآلتية أفعاالا تنصب مفعولين  -

 .............................................................................  الفقير نقودا 
 .............................................................................    الطالب ثقة

 .............................................................................    الشعوب كرامة
 .............................................................................  هللا العافية

 
 أعرب الجمل اآلتية: -

 واتخذ هللا إبراهيم خليال -1

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

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

 آدم األسماء كلها وعّلم -2

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

........................................................................................................................... 
 كسوت البائس ثوبا -3

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

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

 ثالثًا اإلمالء 
 : ضع مكان الخط المائل عالمة مناسبة من عالمات الترقيم -

أعوزه املأوى فلم  / ضل سبيله / غريب حائر / فقال / من الطارق / فقلت / ما كنت ألتبينه لوال سكون الليل فسمعت طارقا   / مضى الليل إال ثلثه
تنطوي أسارير  / حنيل اجلسد / فإذا هوشيخ قصري القامة / وفتحت الباب / البد هلذا الرجل من شأن / نفسيفقلت يف  / جيد غريكم يعتمد عليه

 / وجهه على حوادث الدهر

 



 التعبير:رابعًا: 
 "الرفق بالحيوان  "

 الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمنالرفق بالحيوانات رقي في السلوك ووعي بقية الحياة وتطبيق لقيمة 
 معيار الكتابة: كتابتك في مراعياا، في هذا الموضوع كلمة 200إلى  150مكوناا من مقاالا اكتب 
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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    
 المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة. تظهر قدررة-2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
ت الترقيم  وأدوات الربط ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي عالما -4    

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


