
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  02/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      ...................... االســــــم :

 السابعالصف:                                                                القسم األميركي                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  4الواجب المنزلي) 

 :تليه ال تي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثم   بتمع ن اآلتي  الن ص   ِاقرأ
 نّص علمي: أهمّية العين لدى اإلنسان

  
فـذاا كـان لكـلي ِـيِء خ،صـُة، فُخ،صـِة اإلنسـاُن عيُنـُه  دـي ُمسـتوَدُ  أجَمُل األحياِء اإلنساُن، ولعل  أجمَل ما في اإلنسـاِن عينـاُ؛  "

ــانِي الــات لــم يُ تــُه ســر ِ؛،  ــل دبــداُ  الص  ِــيُء، فكــلء ِــيُء عنــدُ؛ بمقــداُر، فــالعيُن أجَمــُل تراكيــِب الوجــِه، أجَمــُل مــَن العــيِن َصــنعُة  الخــاِلِ  فتأم 
ويخت ــي أكثردــا فــي محِجردــا فـ، يظهــُر منهــا ســو  الــ  الجــ ء  ُجمُجَمــِة ُيســم ج محِجــَر العـيِن،دن هـا ُكــرُة صــغيرُة تســُكُن فــي تجويـُف فــي الفيها 

غيِر الات يوحي بالبساطة مي  أنه ِديد التعقيد  ت عملـه فـي يـدد   ت ك ر فـي التراكيـب المختل ـِة التـي يحويهـا دـاا الحي ـ  الصـغير وكيـفَ   الص 
ِة عـد َة مـر اُت، بِـُ  الدرادي ـا فـي الد قيقـِة الواِحـدَ كيـَف تنطَ  فوقهـا الج ـوُن انظـرمااًل وتحميها من األتربة، و فاألدداُب ت يُد العيَن ج تناغُم وانسجاُم 

يتي ـِة التـي تُ   ِرُ دـا الغـد ُة فـي غِـروِف الِج ـِن، حركـُة ُمتسلِسـلُة ال يكـادُ وتأم ل كيَف تن ِلُ  الجُ وُن فوَ  العينـيِن دوَن احتكـاُ  ب ِـِل المـاد ِة ال  
ن تعجب م،يـين الخ،يـا،  نمـ رقيقُة ااُت مساحُة محدودُة، كيـَف حـوت الـ  الحِـدَ  ِ بكي ة ودي طبقةُ لِيُء فاعَجب لل يُِعُر بها اإلنساُن، وا 

 ُأخر  حَسَب ُبعِد الِجسِم المنظوِر من العيِن ب، وعُي منُه.تارًة وتتقل ُص  تارةً وانظر كال  دلج عدسِة العيِن ودي تت لَطُح 
 ، وتكـوُن ِمئـاُت العملي ـاِت الكيميائي ـِة قـد حـدثتلَت أج اَء عينيَ  َجميَعها عِـراِت المـر اتِ أثناِء قراَءت  داا الك،َم تكوُن قد استعمَ  في

 في عينيَ  بُسرعُة خيالي ُة. فهل َِعرَت بِيُء من داا ُكل ه؟  
 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 دل تواف  الكاتب بجعِل العين أجمل ما في اإلنسان؟ ولمااا؟   -

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

 مرتبطة في ِنعمة البصِر .  ابحث عن آية قرآنية -

.................................................................................................................................. 
ح تِبيهاللعينورَد في الن ص تِبيهات متعد دة  -  ِ  مِيرا ألركان التِبيه. اواحد )صورة فني ة(، و

     ........................................................................................................................... . 
 بما أن العين حساسة ولها أدمية كبيرة، بي ن كيف ُيمكننا الح اظ علج س،متها. -

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

  الّنحو والقواعد:
 

 ة:يب عن األسئلة اآلت، في ِوء ال  أجِ تم  مراجعة أدوات اإلست هام و  الم عول فيه، تناولنا في داا األسبو  
 أعربُه دعرابا تاما.في الن ص ظرف مكان وظرف  مان، ابحث عنه ثم   -1

 ......................:...................................................   اإلعراب: .............................ظرف المكان-1     
 .................................................................................   اإلعراب: ..................... ظرف ال  مان:-2    
 ) اإلعراب:خلف الورقة(     .، ثم  أعربها دعرابا تاما.الواردة ست هاميةحو  الن ص أداة من أدوات اإلست هام ، اكتب الجملة اإل -2

 

 الجملة االست هامية:  ..............................................................................



 
 دلي  النص اآلتي، ثم  ِي ع،مات الترقيم المناسبة في مكانها المناسب.:  مهارة الكتابة

" أنَت علج ِو  اتخاا قراُر يتعل ُ  في مستقبلَ  الد راسي  والمهني   ونحُن في ديئِة تنميِة وتوظيِف الموارد البِري ِة  -1
ل  ألن  القرار الات تتخُاُ؛ اآلَن سيكوُن لُه تأثيُر كبيُر علج مستقَبل  الوطني ِة ندعوَ  أن تُ ك ر مليًّا فيما تنوت عَمُلُه  وا

 رَ  بالر ِا والس عادة "و وطموِحَ  مما ينعكُس عليَ  ِع

   
.فيرجج االستعداد لال ، ومتابعة التحِير  17/2/2016 يوم األربعاءالقادم في بتطبي  ع،مات الترقيم اا دم،ئيً ختبارً اسيتم دعطاء الطلبة   المستمر 

 
 مهارة التعبير:

وًعا ت  التعبيري ة. معايير الكتابةُمت بًعا ا. و ا سليمً ، وظروف المكان وال  مان توظي ً ع،مات الت رقيم فيه موظ  اقصُر اإلماراِت. فيه  ِصفُ اكتب مِو
 كلمة. 350عن  قل  فيما ال ي 
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 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
ليمة. -1      الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحج بخط واِح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الس 
 استكِاف طر  مختل ة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتألي ها من مصادر متعد دة.تظهر قدررة المتعل م علج -2    
و  او مقد مة تجاب القارتء و  -3      وخاتمة.  ت اصيلتظهر قدرته علج كتابة مِو
وأدوات الربط ُيبد  في استخدام الحصيلة اللغوي ة إلمتا  القارتء وتنويي ديقا  الن ص. كما يراعي ع،مات الترقيم   -4    

بداعا . ي األسباب الكافية للكتابة واألدلة الواِحة التي تحوت تطويرا وا   المختل ة.والقدرة علج تنظيم األفكار  بِو



 
 
 
 
 

سيكون دختبار اللغة العربية لطلبة الصف السابي  في القراءة والقواعد  17/2/2016ولي األمر ال اِل يرجج الِعلم أن  يوم األربعاء 
 النحوية واإلم،ئية علج الن حواآلتي:

 
ِ جرِ )قصيدة من   القراءة:- َور ال ني ة، وما دو متعل   من قراءة ال هم .(أميرُة ال  : التركي  علج ت سير األبيات الِعرية  والص 

يحها..(سوالر صدي  البيئة )درس              دراسة للنص والمعاني وما يتعل  به من أسئلة تم تِو
 176ص-175ص: في حاالته م رد ، مثنج، جمي / دعرابه/ أركان النعت/ أوجه المطابقة بين النعت والمنعوت.لنحو: النعتا -
  154ص   ير، التعج ب، الن  ياألسلوب اإلنِائي ل،ست هام: االست هام وأنواعه/ المعنج الُمراد: التقر        
 الطبا / المترادف/ وال ر  بينهم        
 :مواقي الهم ة المتوس طة/  دم ة الوصل والقطي.التدريبات اإلم،ئية -
 

 .18/2/2016والخط: يوم الخميس:  ،والتعبير دختبار اإلم،ء موعد
 سيتم عمل مراجعة ِاملةف األسبو  المقبل. 

 والنجاح بذان اهلل تعالج. لهم التوفي َ  لال  متمنيةً   االستعدادفُيرجج                  
 
 
 


