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 اللغة العربيةادة  / ـمـاإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                   ال

 1104 / 01/   الــتــاريخ /                                                  مــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ
 .........................م /ــــــاالس                                                  ة اليوبيل الدولية الخاصـةـــمدرس
  الثامن  /الصف :                                                  عربيـــــســــــــم الـالقـــــ

 

 4102 - 4102الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ( من 8الواجب المنزلي )
 

 : " األم" قصيدة من  أواًل:
 وراح يرود خلف األفق أفقا   فوق الموج عنقا   شراع مد  

 له فأشاح عنه الوجه طلقا     ُيقل فتى تبدى الشط جهما  
 ليه تحنانا  وشوقا  إتذوب    وغادر عند صخر الشط أما  

 ن لعينها في البحر عرقا  كأ   فما نضبت لمقلتها دموع
 أبت إاله عند هللا رزقا   وهل قنعت بما يجنيه أم

 ؟ولم تشبعه تقبيال  ونشقا     ترى هل آب من سفر شراع
 
 : .............................................................................................للقصيدة مناسبا آخر ضع عنوانا  -
 تعرف عن الشاعر : ......................................................................................................ماذا  -
 ....................................................................................... ؟مناسبة القصيدة ومن أي األنواع هيما  -
 ............................................................................ طفة المسيطرة على الشاعر في هذه القصيدة؟ما العا -
 :يلي السابقة مااألبيات من استخرج  -

 ..........(: ...................................خلف  ) ضد  .................................. (:شراع )  مرادف    
 ..........................: ..................(شوق  )جمع   ............: ....................(جهما  )مرادف      

 اشرح هذا البيت مبينا  األساليب البالغية فيه: (وراح يرود خلف األفق أفقا   شراع مد فوق الموج عنقا  ) -
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

  
 -:تليها ياقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة الت ثانيًا:

لمتكاسيلين  قال الوالُد البنه: يا بني .. هل تحب أن تعيي  الحيياة دون مشيكالت؟ فاسيمع منيي: إن الحيياة كفياح  فاعميل فيهيا بجيد واجتهياد  وال تجيال  ا
 واعلم أن القوة ال تتحقق إال عبر االتحاد والتعاون والبذل والعطاء.واسمع النصيحة  ولتفعل الخير  واجعل الحق فوق القوة. 

 من القطعة السابقة ما يلي:  استخرج -
 جار ومجرور : .......................................  حرف ناسخ وبين اسمه : ........................   

 ........................................... :مجردافعال    ................................... ... :مزيدافعال     
 .............................................. : فعال مبنيا  ......................................مرفوع: فعال   
 ..............................: .........ضمير متصل   .......................................... :جمعا   
 نوعه : ................................................  .خبر لمبتدأ : ....................................  
 يحقق التفوق"المجتهد " الطالب  بنوعيه:جمع المؤنث وال حول الجملة التالية إلى - 

....................................... ................................ .. ........................................ 
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 :عين الخبر وبين نوعه في الجمل اآلتية وفق الجدول -
 نوعه الخبر الجملة

   إن أباك محسن 
   الشهداء يحبهم هللا تعالى
   في اإلسالم الخير الكثير

   في أقواله وأفعاله المؤمن صادق ا ال يزال
 
 أعرب الجمل التالية: -4
 ذاكر مايتفوق الطالب  -

...............................   ............................................  .......................................... 
 
روا في أداء -  الواجب ال ُتَقص ِّ

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

  التعبير ثالثًا:
 قال الشاعر: 

 أعددت شعبًا طيب األعراق  األم مدرسة إذا أعددتها 
 إيــــراقأورق أيمـــا  بالـــري   األم روض إن تعهــده الحيـــا 

 .دور األم وأهمية إعداداها ورعايتها والبر بهاأسطر  مبينا   موضوعا  ال يقل عن عشرةاألبيات في مضمون  كتبا
 

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

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

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

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

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

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

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

 )مع تمنياتي بالتوفيق(


