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مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2015/  10/  : الــتــاريخ
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 ثامنالالصف:                                                               عربي واألمريكي ــــــســــــــم الالقــــ                     
 

 :(2016 – 2015( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 6ي) الواجب المنزل
 من قصيدة  بقوة العلم تقوى شوكة األمم 

 .. منسوب إلى القلم بقوة العلم تقوى شوكة األمم فالحكم في الدهر                               
 . فاعكف على العلم تبلغ شأو منزلة في الفضل محفوفة بالعز والكرم                               

 . فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إال صادق الهمم                                  
 أجب عن األسئلة التالية

  ضع عنوانا آخر مناسبا للنص................................................ 
 .................................................................... ماذا تعرف عن قائل األبيات 

....................................................................................................... 
........................................................................................................ 
 إالم دعا الشاعر في القصيدة ؟ 

............................................................................................. 
 ملة متكاملة .عبر عن الفكرة الرئيسة ألبيات النص بج.............................................. 
 : بين معاني الكلمات التالية 
 ................................: شأو:...........................                يانعة 
 ...........................: المنطق :........................               األكم..... 
 . سجل ثالث إرشادات تفهمها من عموم معنى النص 

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

  ؟لماذا يحتاج العلم إلى الهمم الصادقة 
  ............................................................................................ 

 

             : النحو :  والبالغة 
 شخصية الرسول صلى هللا عليه و سلم 

عليه ربه سبحانه و تعالى و قال } أثنى ل الخلق , كريم الصفات , كان رسول هللا قوى الشخصية زكيًا فطنًا , شديد اللحظ , جمي
نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيم { ) و كان يميل إلى الوحدة بعيدًا عنهم , و كان غالبًا ما يعتزل  ه( سورة القلم , كان اليؤمن بدين قوم4َواِ 

كان دائمًا ما يذهب إلى غار حراء بجبل صغير  من وقت ألخر ليتفكر فى خلق السماوات و األرض والجبال و الشجر وه أسرت
ال يبعد عن مكة كثيرًا و كان يذهب وحده ويوجه نظره إلى الكعبة مكان العبادة و يتفكر فى خلق الكون و كانت السيدة خديجة 

, فتعود من صغره رضى هللا عنها تعينه على ذلك و ترسل له الطعام فى الغار و كان ذلك قبل أن يبلغ األربعين عامًا من عمره 
أكبر وأفضل ال يعرف القراءة وال الكتابة و لكن علمه ربه فأحسن تأديبه فأصبح ا يعلى العمل و التفكر و حسن الخلق و كان أمُ 

    ية .البشر ي معلم



 
 استخرج من الفقرة : 

 :.................اسما لفعل ناسخ               مضافا إليه :................                 -

 ظرف مكان :...............                             فعل مضارع منصوب :................. -

 اكتب ثالث جمل تحتوي على تشبيه مفصل وثالث أخرى تحتوي على تشبيه مجمل . -
...............              ................................................................................. 

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

 : عرب الجمل التاليةأ  -
 أذهُب إلى المدرسِة رغبًة في العلم  -
 جلست على المقد جلوسًأ طويالً  -
 أضحى اإلصرار قوة-
 الصبر عزيمة إن -
 

  عبر عن حبك لخير الخلق صلى هللا عليه وسلم مع توضيح كيف يمكن االقتداء برحمته وعطفه بير: لتعاو  -3
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 "مع تمنياتي لكم بالتوفيق"
 


