
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

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

 السابع          الصف:                                                                    ــــــســــــــم العربي واألمريكي القــــ                     
 2015 – 2014للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 1الواجب المنزلي )

 القراءة والفهم:
 " ثم أجب عن األسئلة:وشاورهم في األمراقرأ الفقرة التالية من مسرحية "  من درس ) وشاورهم في األمر (:

لى جانبيه يجلس أربعة وزراء، ويقف الحاجبان على المسرح  يجلس الخليفة العباسي على سريره متكئا  ) وعلى رأسه عمامة سوداء، وا 
 ممسكا   كل منهما برمحه. 

 جليل يا موالي المعتضد . الوزير األول: إنه لعمل
 من معدنه ال يستغرب" . ءالشيالوزير الثاني: " 

لى العناية التامة بهم إالخليفة المعتضد : إن إقامة مستشفى كبير في بغداد أمر في غاية األهمية، فهناك الكثير من المرضى، بحاجة 
 تحت إشراف ثلة من األطباء المهرة المتمرسين.(

 
 ...................................ما الفكرة الرئيسية من المسرحية : ......................................... ............ -
 ما األفكار الفرعية للمسرحية : ................................ ................................ ........................... -
 ................................................ .....................................  ؟المسرحيةأين ومتى جرت أحداث  -
 ..............................................................................................اجتماع الخليفة؟  من حضر -
 .........................................مرادف ) أسامة (  ........................................ معنى )المعتضد(  -
 ( ...................................... التامةمضاد )   ( ...................................... ثلة مرادف )  -
 ...... جمع ) سرب ( .................................... مرادف ) رهط ( ....................................... -
 مفرد ) مساكن ( ....................................... مرادف ) عليل ( ..................................... -
 
 اذكر بعض مالمح شخصية:* 
 ..........................................................................................................: الخليفة العباسي  -
 .........................................................................................................:  الرازي   -

 دليال  على ما يلي:المسرحية * هات من نص 
 .................................................................................مراعاة االحترام في الحوار والطاعة للخليفة  -
 احترام رجال العلم وتوقيرهم ورفع شأنهم ...................................................................................  -
 

 النحو : 
 فيما يلي: والنكرة معرفة جعل المعرفة نكرةا* 
 : ................................................................................... جلس رجل على المقعد الخشبي -
 : ........................................................................................ سمع الولد صوت مستغيث -
 ............................................................: .................. الخصيبة رعى راع خرافا في المراعي -
 



 
فالعمـل الصـالح هـو بعـض مـا وجـد النـاس المـقمنين ليقومـوا بـه ، مثل )العمل عبادة( والحق إن كل عمل صـالح مـتقن عبـادةاليقول "  *

و كـل ، أفـي هـذه الحـدود كـل عمـل شـريف نـاس.والعمل الصالح يتناول كـل عمـل مثمـر يقـوم بـه اإلنسـان لخيـره وخيـر ال في هذه الحياة.
عمل عبادة يستوي العمل اليدوي الفني والعمل العقلي الفكري. ولقد أخطأ الذين يفاوتون بين األعمال معتبرين أن الرجل الغني المتعـالي 

 " عن العمل المفيد هو أشرف الناس مقاما وأكثرهم نبال  
  ما يلي: استخرج من الفقرة السابقة

 إعرابه : ............................................................  نعتا  : ...........................................    
 إعرابه : ............................................................  نعتا  : ...........................................    
 شبه جملة : .......................................................... مبتدأ وخبره : ....................................     
 فعل ماضي مبني : .................................................. فعل مضارع مرفوع : ..............................   
 اسمه وخبره : ........................................................ ....................................حرف ناسخ :    
 

 * أعرب الجمل التالية : 
 من أجل العلميسعى اإلنسان  -

......................................... ...................................... ................................. 
 بطال فرحينأسلمنا على  -

......................................... ...................................... ................................. 
 مزدحم بالسكان مررُت بحي    -

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

 :  التعبير
أسطر موضوعا  عن أهميـة النظافـة كسـلوك  7" في ضوء هذه العبارة اكتب فيما ال يقل عن النظافة من اإليمان، وهي عنوان الحضارة"

 في حياة اإلنسان وأثره على المجتمع.
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................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

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

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

 
 -مع تمنياتي بالتوفيق  - 


