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   اللغة العربية /ادة ـمـاإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                   ال
 2015/   سبتمبر/    اريخ ــتــال                                                  مــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ

 .........................م /ــــــاالس                                                  الدولية الخاصـة ة اليوبيلـــمدرس
 A+B:  الشعبة  السابع الصف :                                                   لـأمــريـــكــيــــم اــالقــــــــــســ

 
  2016-2015راسي للعام الد األولالفصل الدراسي من  الرابع سبوع لألالواجب المنزلي 

 
 السؤال األول:

 اقرأ اآليات الكريمة من سورة البقرة، ثم أجب عن األسئلة التالية:
ِ قال تعالى:  ِ اْجَعْل َهذَا بَلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاّللَّ  َواْليَْوِم ﴿ َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

هُ إِلَى َعذَاِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصيُر ﴾   اآْلِخِر قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمت ِعُهُ قَِليالً ثُمَّ أَْضَطرُّ
 صدق هللا العظيم اْلعَِليُم ﴾ ﴿ َوإِْذ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميعُ 

 
 ما المقصود بالبلد كما وردت في اآليات الكريمة؟   .................................. - أ

 استنتج داللة اآليات الكريمة. .............................................................  - ب
 فس ر اآلتي : - ت

 دعوة سيدنا إبراهيم رب ه بأن يجعل البلَدَ آمناً.  - أ
............................................................................................. 

 ض المقاطع الصوتية في اآليا الكريمة.تكرار بع - ب
............................................................................................... 

 يزك يهم: ....................-3َسفه:....................  -2ِمل ة:..................   -1ما معنى:  - ث
 استخرج من اآليات:  -ه
 أسلوب استفهام:................... –وب نداء:.................  أسل -
 صفة:...................  حرف عطف: ...................–ضميل منفصل:..................   -
  أعرب ) وإذ َيرفُع إبراهيُم القواعدَ من البيِت وإسماعيُل رب نا تقب ل من ا إن ك أنت الس ميع العليم( -و
 

 -خلف الورقة  -              

 الجانب اللغوي:
 موضوع المعجم الوجيز:

يادة،  ثم  رتبها لتبحث عن معناها باستخدام المعجم الوجيز:  د الكلمات اآلتية من أحرف الز   جر 
 

  

 انتصار   ُمباَرزة يَسعَ  استِنفار دنا يَشَهقُ  المَ  الكلمة

أصلها 
 الثالثي

       

 

 وصاحبه:من موضوع الحال 
 أعرب الجمل اآلتية مبي نا الحال ونوعه، وصاحب الحال.
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 استيقَظ الطالُب نشيطاً.  الحال:.............     صاحب الحال: ...................  -1
اإلعراب: 

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

........................................................................................................ 
 قطفُت الث ماَر ناضجةً.     الحال: ..................  صاحب الحال: ....................... -2

 اإلعراب:
..........................................................................................................

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

 

 من قصيدة إشراقة وطن:
 تسري في مغانيناإشراقةُ الخيِر هل ت في روابينا        ونسمةُ الفجِر 

 نَسمو بوحدتنا الُكبرى ويجمعنا        ذاك الِودادُ ضياًء في دياجينا
 
ا تتحدث عنه الشاعرة ؟  - أ فس ر بلغتك عم 

................................................................................................... 
 بمن تعتز  وتفتخر الش اعرة؟ - ب

................................................................................................. 
 اذكر مفرد الكلمات اآلتية مبينا معناها: - ج

 مآقينا : .................................دياجينا:..................  مغانينا:.................. 
 ........................................وضح داللة )إشراقةُ الشمس(:  -د
 

 التعبير:
اكتب موضوعا ال يقل عن عشرة أسطر  تتحد ث فيه عن عيد األضحى الُمبارك ، ُمشيراً عن 

با هلل تعالى.  أهم األعمال التي ينبغي القيام بها تقر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


