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 اللغة العربيةادة  / ـمـاإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                   ال

 2014 / 11/  2  الــتــاريخ /                                                  مــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ
 .........................م /ــــــاالس                                                  ة اليوبيل الدولية الخاصـةـــمدرس

 السابع  /الصف :                                                   القــــــــــســــــــم الـأمــريـــكــي

 4102 - 4102( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 9الواجب المنزلي )                              

__________________________________________________________________________________ 
 : "حسون الحّواي"من درس أواًل: 

ند أذان المغرب. في ساعات العمل هذه، يكون قد احتسى ما ال يقل عن عشرين فنجان حّسون يبكر في الصباح وال يعود إلى بيته إال ع
قهوة أو شاي وقد أفطر في أكثر من خمسة بيوت. أما الغداء فأمره موكل في كل يوم إلى بيت من بيوت الحارة، فهو معزوم باستمرار. 

كلفوا أنفسهم عناء فهو من أهل البيت. بعد الغداء يرسل حمارته يأكل ما يصنعه أهل البيت عادة ويغلط اإليمان على مضيفيه بأن ال ي
تحت فيء السدرة الزخيمة، وينطلق الى النخل ليستريح بعض الشيء، بعدها يقوم ويستحم من الشريعة ويعود يجوب بيوت الحارة، ونبرة 

 صوته المميزة ورائحته الطيبة تسبقه إلى كل البيوت، 
 سبها من خالل فهمك للقصة :أكمل العبارات اآلتية بما ينا

 ........................................... " كاتب قصة " حسون الحواي 
 ...................................... ، ...................................... : من مؤلفات كاتب القصة 
  قصة " حسون الحواي موضوع

................................................................................................................ 
  ّاي " من مؤشرات السرد في قصة " حسون الحو 

         ...................................................................................................................... 
 ؟ثم ضعها في جملة مفيدة مفرد الكلمات اآلتية  هات  -

 @ األيمان : .........................                                 @ الِحقب : ........................
 .....@ المكاتبات : ......................                                 @ المكتبات : .................

 زقة : ........................@ الحقائب : ........................                                 @  األ
 :سئلةاقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األ ثانيًا:

الخلق مكننارم األخننال " . فننإن حسننن الخلننق مننن تمننام النندين وكمننال اإلسننالم قننال النبنني صننلى ث عليننه وسننلم فنني الحنندي  "إنمننا بعثننت ألتمننم 
بشننوا الوجننه مراعينناا لجيرانننه ووزمالئنننه فنني العمننل ومؤدينناا لهننم حقنننوقهم. طينننب القلننب واسنن  الصنندر جميننل الكلمنننة  نسننانحسننن مننا كننان اإل

لننه وتيسننرت  صنندقاؤهأخالقننه كثننر أنت فمننن حُسننوُيننذكر دائمنناا بننالخير أينمننا حننل أو ارتحننل.  تنندوم بننين الننناه محبتننهوصنناحب الخلننق الحسننن 
 .المجتم  من فىيعم السالم واألأمالا في أن حسن الخلق يعيشون بمور الصعبة جميعها فليت كل الناه األ
 اْستخِرْج من الِفْقرِة الّسابقِة ما يلي:  -

 استخرج من الفقرة ما يلي:
 ............................: ......................................... ، وبين إعرابه : ...................ماضيفعل  -
 ضميراا متصالا : ...................................... ، شبه جملة: .................................................. -
 ...................فعالا متعدياا :.............................................، فعالا الزماا : ............................ -
 .....جم  : ................................................. ، مفعوالا به :............................................. -
 ...........: ...........................فعالا مبنياا للمجهول ،   .................................: ....واسمهحرفاا ناسخاا  -
 ...........: ........................................نكرة، ...............: ..............................  اسما معرفة -
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 اجعل المعرفة نكرة ، والنكرة معرفة فيما يلي :
 

  أقبل المعلم مبتسماا ........................................................                                                . 
 ........................................................                                        .  نجح التلميذ في االختبار 
       . سعى رجل في خير                                         ....................................................... 

 
 
 واْذُكِر الباَب اّلذي َتِرُد فيه في الُمْعَجِم الَوجيِز: ُردَّ الكِلماِت الّتاليَة إلى أْصِلها -

 .........................................................................................................  األزهار
 .........................................................................................................  معلمتان

 ......................................................................................................... استعالمات
 ......................................................................................................... متسابقون 

 
 أعرب الجمل التالية: -
 رأيت الحديقة الجميلة -

...............................   ............................................  .......................................... 
 التلميذ المجتهد نشيط -

...................   ............................................  ...................................................... 
 رجل فقير ىسلمت عل -

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

 التعبير ثالثًا: 
 السالمحسن الخلق وأهميته في تحقيق األمن و  "أسطر عن الموضوع التالي:  01عبر فيما ال يقل عن 

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

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

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

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

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

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

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

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

 )مع تمنياتي بالتوفيق(


