
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2015/ 3/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 الثامن الصف:                                                               األمريكي   العربي و ــــــســــــــمالقــــ                     
 2015 – 2014للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 8الواجب المنزلي)

 وقم بقراءة النص وفهمه فهمًا جيدأً  الثبات  في حياة المصطفى صلى هللا عليه وسلمعد إلى درس 
 ثم أجب عما يلي 

 ضع عنوانا آخر للموضوع يتناسب مع مضمون النص وهدفه:  -
.......................................................................................................................... 

 أفكار رئيسية في الموضوع:  3اذكر  -
.................................. ........................................ ....................................... 

شارة √ضع إشارة )  -  :أمام العبارة الخطاء ( x ) ( أمام العبارة الصحيحة, وا 
 ( )  صعد المصطفى ) صلى هللا عليه وسلم ( وخطب قومه عندما جهر بدعوة اإلسالم*  
 ( ) أشفق عتبة وشيبة أبنا ربيعة على المصطفى )صلى هللا عليه وسلم( عندما لجأ إلى بستانيهما*  
 ( )   .كان عم المصطفى ) صلى هللا عليه وسلم ( من أشد أعداء اإلسالم*  
 ( )  .أحسن النجاشي ملك الحبشة استقبال المهاجرين من المسلمين*  
 (    )    )صلى هللا عليه وسلم جتمع رؤساء قريش في دار الندوة للتشاور في نصرة الرسولا*  

 
 :المصطفى في دعوته بالترتيب اسجل الخطوات التي اتبعه -
 ...............................................................................................................*........ 
 علل: -
 قلة من آمن بدعوة المصطفى )صلى هللا عليه وسلم( في مكة:*  

.......................................................................................................................... 
 إرسال قريش وفدًا إلى ملك الحبشة محمال بالهدايا:*  

.......................................................................................................................... 
 
 ما الدروس المستفادة من المواقف التي قرأتها؟ -

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

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



 النحو:
 :استخرج الممنوع من الصرف فيما يأتي، وبين سبب منعه، وإعرابه* 

 السبب الممنوع من الصرف الجملة
   َتَنزَّْهُت ِفي َحَداِئَق َراِئَعة  

   َجْوَعانَ  َأْحَسْنُت ِإَلى
   اْلِكَتاَب ِبَدَراِهَم َمْعُدوَدة   ِاْقَتَنْيتُ 

   في مدننا مساجُد رائعة  
 
 علل سبب نصبه:و الفعل المضارع عين * 

 سبب النصب الفعل المضارع الجملة
   نسان أن يتلَو صالتهإعلى كل 

   الجائزة تنجُح كي تأخذ ليتك
   كي تنجح دأن تجته كعلي
 

 * أعرب الجمل التالية: 
 .كي تكون َمْحبوباً  كْن مَؤدباً  -

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

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

...................................................... ................................... ............................... 
 
 اإِلنساُن في ِصَغِرِه كي َيْستريَح في كَبره َيتَعبُ  -

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

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

...................................................... ................................... ............................... 
  التعبير:

 :اكتب حوارًا بين الحق والباطل في قضية من إبداعك بطريقة سلسلة ومشوقة  
 .................................................. الباطل: .............................................الحق : ...........

 الحق : ............................................................. الباطل: .............................................
 ........................................ الباطل: .............................................الحق : .....................

 الحق : ............................................................. الباطل: .............................................
 .............................. الباطل: .............................................الحق : ...............................

 الحق : ............................................................. الباطل: .............................................
 .................... الباطل: .............................................الحق : .........................................

 الحق : ............................................................. الباطل: .............................................
 ............................................................. الباطل: .............................................الحق : 

 
  -مع تمنياتي بالتوفيق  -


