
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  3/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 السادسالصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  9الواجب المنزلي) 

 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه
.  

بالتعاون، فقال: }وتعاونوا على البر والتقوى  -سبحانه-هللا  هو مساعدة الناس بعضهم بعًضا في الحاجات وفعل الخيرات. وقد أمر :التعاون
يمكن للفرد أن يقوم بكل أعباء هذه الحياة منفردًا. قال النبي صلى  والعدوان{ والتعاون من ضروريات الحياة؛ إذ ال وال تعاونوا على اإلثم

 .به على من ال زاد له من كان معه فضل ظهر فْليعُدْ به على من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فْليعُدْ ) :ه وسلمهللا علي

ِّفوهم ما يغلبهم فإن كلَّفتموهم فأعينوهم(  وحث النبي صلى هللا عليه وسلم على  معونة الخدم، فقال: )وال تكل 

في كل  -سبحانه-ويبتهل إلى هللا  ؤونهوالمعونة في جميع ش به دائًما يطلب منه النصرةخير معين، فالمسلم يلجأ إلى ر -سبحانه-وهللا 
 }إياك نعبد وإياك نستعين{ :صالة مستعينًا به، فيقول

المخلوقات  مخلوقاته، حتى في أصغرهم حجًما، كالنحل والنمل وغيرها من الحشرات، فنرى هذه وقد جعل هللا التعاون فطرة في جميع
 بالتعاون لما ميزه هللا به من عقل وفكر وتتعاون في جمع طعامها، وتتحد كذلك في صد أعدائها. واإلنسان أولىتتحد 

والجهد، وقد قيل في الحكمة  أخيه يزيد جهدهما، فيصال إلى الغرض بسرعة وإتقان؛ ألن التعاون يوفر في الوقت حينما يتعاون المسلم مع
 صلى هللا عليه وسلم: )مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا وقال النبي بإخوانهالمأثورة: المرء قليل بنفسه كثير 

 .اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(

 (كالبنيان يشد بعُضه بعًضا وقال صلى هللا عليه وسلم: )المؤمن للمؤمن

عون العبد ما كان  ته، ومن يسَّر على معسر يسَّر هللا عليه في الدنيا واآلخرة، وهللا فيهللا في حاج والمسلم إذا كان في حاجة أخيه كان
ت َك صدقة(  وقال صلى هللا عليه وسلم: )وَعْونُكَ .العبد في عون أخيه  الضعيَف ب فَْضل  قُوَّ

 والعدوان{  تعالى: }وال تعاونوا على اإلثمالتعاون على الشر لما في ذلك من فساد كبير، فقال  عن -تعالى-التعاون المرفوض: نهى هللا 

أو يستهزئ به، فيعين الشيطان بذلك عليه، وإنما الواجب عليه أن يأخذ بيده،  يسخر منه، أالِّ  فعليه   والمسلم إذا رأى أحدًا ارتكب معصيةً 
فه الخطأ وينصحه، ِّ  .ويُعَر 

  ( : ما داللة اآلية القرآنية ) وتعاونوا على البر والتقوى  -
..................................................................................................................

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

 تتسم المخلوقات األخرى بالتعاون فيما بينها . اذكر مثاال مع التوضيح ورسم صورة تخيلية  . -

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

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

 ؟  اإلنسان الشيطان على أخيه  كيف يعين -

.................................................................................................................... 
 اشرح ) المرء قليل بنفسه ، كثير بإخوانه ( : -

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

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

 كيف أمرنا هللا أن نتعامل مع الخدم ؟ -

.......................................................................................................... 
 اذكر : 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://mawdoo3.com/تقرير_عن_نعمة_الماء


 (:......................الجسدجمع ) –( :.....................      اإلثم مرادف )  -

 (:..................... مفرد ) شؤون  –(:.......................     ضد ) معصية -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 :....................................................................  مستعينا -

 :......................................................................اشتكى -

 :.................................................................... إتقان -
 النحو : -

 فها في جدول من إنشائك . عربة وصنّ م   وأسماء مبنية   أسماء   استخرج من الفقرة السابقة

 أعرب :  -

 حثَّ النبيُّ على التعاوِن  -

 حث:............................................................................... -

 :...............................................................................النبي  -

 على التعاون :...................................................................... -
 

 اإلمالء : استخرج من الفقرة السابقة : 
 :...........................................:............................، ضعها في جملة همزة مد 

 همزة متوسطة :.......................، ضعها في جملة :...........................................
 

 التعبير :  -
 (  لكي يصل اإلنسان إلى هدفه ، البد أن يبذل جهدا وتعبا وعرقا ، وينسى الكسل  )

  فيها عن العمل وبلوغ الهدف بالكد والتعب . لقصة تتحدث اجعل العبارة السابقة خاتمة
 .  في األسفلِ  الكتابةِ  كلمة مراعيا معايير   400ا مرتبة للقصة فيما ال يقل عن اكتب أحداث
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