
  

ـــحـــــدة                                                                                       اللغة العربيةالـمـادة  /  اإلمارات العربيــــة المت
مجلس أبو ظبي للتعليم                                                             2015/  9/   : الــتــاريخ

مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                       االســــــم :.....................
  الثامنالصف:   القــــــــــســــــــم األمــريـــكــي                                                                                 

  

  6201 - 5201) من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1الواجب المنزلي (

  

  من نص ( زايد واالتحاد ) : 

  القراءة :  -1

أن المسيرة االتحادية ستستمر ، وتتقدم بفضل اهللا وحرص المسؤولين عليها ، وبفضل  –رحمه اهللا  –وأدرك صاحب السمو الشيخ زايد  
إلخوانه  –رحمه اهللا  –جهودهم الدائمة لتقديم المزيد من البذل والعطاء ، وهذا ما تضمنته رسالة التقدير ، التي وجهها صاحب السمو 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات بمناسبة احتفاالت الدولة بالعيد الحادي والعشرين قائال : فلوال تآزركم معنا ، 
وتكاتفكم من حولنا لما استطعنا تحقيق مسيرة الخير والعطاء لشعبنا ، وٕان تفانيكم وجهدكم في أداء الواجب الوطني ، هو الذي شحذنا 

  وة والعزيمة بمشيئة اهللا وتوفيقه للمضي قدما لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من تقدم ورقعة وسؤدد.بالق
  
  ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة :...................... - 
  ...........ما أبرز منجزات المسيرة االتحادية ؟..................................................................... - 
  ما مرادف الكلمات اآلتية: - 
  ..............................: ............. شحذنا     ............................: ..............سؤدد  
  .................: ..............................قدما     ........................: .....................تآزركم  
  اذكر ترادفا معنويا من الفقرة السابقة ................................... - 
  ( اإلسالم منهج عمل في سياسة االتحاد )  - 

  اشرح العبارة السابقة شرحا وافيا 
....................................................................................................................  

.................................................................................................................  
  ابحث عبر االنترنت عن أسماء حكام اإلمارات السبع واكتبها في ورقة خارجية . - 
  
  .تحادية على الصعيدين العربي واإلقليميتحرر من األلفاظ الواردة في النص واذكر أهمية المسيرة اال - 

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

....................................................................................................................  
  
 كيف يكون بناء اإلنسان من وجهة نظرك ؟ - 

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



  النحو: اقرأ الفقرة التالية ثم أجب: -3
عبادة دعوته في مكة، ودعا كفار قريش إلى عبادة اهللا، وترك  كافة، فبدأ الناسسلم إلى عليه و اهللا  صلى تعالى نبينا محمد اهللا"بعث 
أصحابه. ثم انتقل بالدعوة إلى المدينة المنورة، فكانت  لكنهم رفضوا االستجابة لدعوته، ولم يكتفوا بذلك فحاربوه واعتدوا على ،األوثان
 " للدعوة اإلسالمية فتحًا ونصراً  الهجرة

 :من النصاستخرج  - 
  : ............................................جمع تكسير  : ............................................  جملة فعلية

 .: ............................................ حرف جر  : ............................................  فعًال مضارعاً 
 ...: ........................................ حرف عطف  ...........................................  : .حرفًا ناسخاً 

 :عرب ما تحته خطا - 
 : ........................................... الناس    ................................................... اهللا :

 ............................................الهجرة :  ...............................: ......... عبادة األوثان
 :ما يلزم أدخل على الجملة اآلتية فعًال ناسخا مرة، وحرفًا ناسخا مرة وغير - 

 الصاحبان مهاجران إلى اهللا
 ................................................................................: الجملة بعد دخول الفعل الناسخ

  : ..............................................................................الجملة بعد دخول الحرف الناسخ
  
  أعرب الجمل التالية: -4
   سافرت سفرًا طويالً  - 

...............................   ............................................  ..........................................  
  أقدر األصدقاء تقديرًا عظيماً  - 

...........   ............................................  ..............................................................  
  قرأ الطالب المجتهد قصة اليوم. - 

...............................   ............................................  ..........................................  
  شاهد جمهور كبير المباراة. - 

........  .........................................................................   ....................................  
  أسطر بطاقة دعوة تدعوا فيها صديقك للخروج في "رحلة تأمل وتفكر في نعم اهللا": 10فيما ال يتجاوز التعبير: اكتب 

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

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

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

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

...........................................................................................................................  
 "مع تمنياتي لكم بالتوفيق"

  


