
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

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

  الثامنالقــــــــــســــــــم العربي واألمريكي                                                                الصف:                      
 6201 – 5201( من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  5الواجب المنزلي) ،

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 حالمك بيدكتحقيق أ

 والناس؟هله نجح في حياته ،ويعيش حياة متوازنة، ويكون لديه عالقات ممتازة مع أسرته وأن يمنا ال يريد أ من
 مكاناته المتفردة ، وقدراته الخالقة ؟ع نجوميته المتميزة ، ويكشف مدى إنجازات عظيمة في حياته ، فيصنمن منا ال يريد أن يحقق إ

 جميلة؟ ن تظل حياته  كالشمس المشرقة والمليئة بدفء الحب وتفائل بمشاعر ايجابيةال يريد أ من منا
كتهافهم الشقاء ويحملون الماضي معهم أينما ساروا ، وهم قاعدون أو نائمون على رؤوسههم وأبن الحياة رحلة مليئة أ يرى بعض الناس

ن ألمها وحسهرة ، ويهرى بعهض أخهر أحزان والهمهوم ، فيزيهدهم نسان بحمله ، كحقيبة مثقلهة بهاأمن حمل ثقيل ينوء ال وظهورهم ، ويا له 
 .ة والتحدي ثار ة بالمغامرة ، وال يئممتعة ممل الحياة ما هي اال رحلة

 يقدر علهى و يكون محبوبا بينهم ، وال يقوى على العطاء والمن يمتلك مشاعر سلبية ال يستطيع أن يحب الناس ، أنه يقول العلماء : أ
، والتغييهر ومواصلة التطهوير الهدائم  اعة النجاح يقوم على حياة متوازنةن فن صنجواني حياته أ  ي جانب منصنع أي نجاح يذكر في أ

 المستمر.
ونظرتهك تجهان نفسهك ، والنهاس ، سهلوب حياتهك تغيير طريقة تفكيرك وأعليك  ا وتحيا حياة متوازنة يجبتعيش سعيدولكي تحقق النجاح و 

 .لى تطوير جميع جوانب حياتك والمواقف التي تحدث لك ، والسعي الدائم إ
     ( يجابي )وفاء محمد مصطفىتفكيرك اإلحالمك بقوة من كتاب حقق أ

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 ؟أعاله  السابقللنص اختر عنوانًا آخر  -

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

اذكر الهدف الرئيسي من النص ؟  -
.................................................................................................. 

 علل السبب؟؟حلة مليئة بالتعاسة ( هل توافق هذه العبارة ) يرى بعض الناس أن الحياة ما هي إال ر  -

-        
..........................................................................................................

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

ما يبرهن النص  ن يحب  الناس (استخرج من ة اليستطيع  أيبنه من يمتلك مشاعر سلالعلماء : أ) يقول  -
 ؟المقولة  

-      .........................................................................................  



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

 ؟ما هو سر النجاح في الحياة  ك الشخصيبرأي -

       .......................................................................................................... 
 واخرا مؤكدا ؟استخرج من النص تشبيها مرسال   -    

................................................................................................................. 
 ليه ؟ا ومضاف إاستخرج من النص السابق مضاف  -

.....................................................................    
 ؟ستخرج من النص السابق كلمة ممنوعة من الصرف لكنها صرفت مع بيان السبب ا -

........................................................ 
 ؟وردت في  النص الكلمات التالية  اذكر مايلي -

 ....................( متوازنة )ضد  -  ....( ............................ينوء)مرادف  -
  ( .................................مغامرة)مرادف  -

 ثانيًا: النحو والعراب -

عرابه -  استخرج الممنوع من الصرف فيما يأتي، وبين سبب منعه، وا 
الممنوع من  الجملة

 الصرف
 إعرابه سبب المنع

    ساتذة علماءرم أاحت
ى قومه قال تعالى )فرجع موسى إل

 سفا(غضبان أ
   

    التقت المعلمة بفاطمة صباح اليوم 
 -:العراب

 أعرب الجمل اآلتية: -

  اعملوا في ميادين متعددة -1

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

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

 

 لى تدني مستوى التعليمأدى ضعف االهتمام بتهذيب األخالق إ -2

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



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

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

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

 مالءاإلثالثا : 
 ؟وضعها في المكان المناسب  (إن شاء إنشاء / )اختر 
 سأقوم بزيارتك غدا ...................  -1
 ................. المدينة الصناعية بدأت الشركة    ب  -2
 .............. المؤسسات التعليمية ضرورة البد منها للنهوض بالدول  -3
 رابعا : التعبير  

 وأحلم عن خلي و أعلم أنه           متى أجزه حلما عن الجهل يندم 
حلم في العالقات ال موضحًا أهمية – كلمة 400 - تعبيراكتب موضوع السابق،  بيت الشعرفي ضوء 

 اإلنسانية 
................................................................................................

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

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

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

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

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



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

 

 
 

 مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة                                                                   

                                        مجلس أبو ظبي للتعليم       

 

 

 

                   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :                                                         

    اإلثنين  سيكون بإذن هللا  في يوم :    الثامن،  للصف :  اللغة العربيةنود إعالمكم أن اختبار نهاية الوحدة  األولى في  (1

 في الدروس اآلتية 2016/   2  /  15    الموافق 

 م16/2/2015في يوم: الثالثاء الموافق:  Bوطلبة الصف الثامن  (2

 في الدروس اآلتية: 

قاعدة كتابة  -  الممنوع من الصرف -التشبيه المرسل والمؤكد –المضاف إلية -العمل في تعاليم المصطفى    –الشاعر والذئب 

 نشاهلل وأن شاء إ

 الذي يسبق اإلمتحان،  فأرجو المراجعة  و االستعداد لذلك.في اليوم  يتم عمل مراجعة  للوحدة  وس   

 

                                       

 رحمة عبد السالم:   مديرة المدرسة                                                                                             

 مع تمنياتي بالتوفيق                                                                        

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة  -1    

 الكتابة الّسليمة.
تظهر قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها -2    

 من مصادر متعّددة.
 كة وخاتمة. تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحب -3    
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي عالمات  -4    

الترقيم  وأدوات الربط المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة 
بداعا .  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


