
1 

 

 

 اللغة العربية الـمـادة  /                                     اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــــــدة                                     
 2015/  2/        الــتــاريخ              مجلس أبو ظــــــبي للـــتــعــلـــيــم                    

 التاسع الصف :            مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                      
 االسم ...............................                                            األمريكيــــــم القـــــــــس

 

 

    الواجب المنزلي ) 6 ( من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2014 – 2015

 : القراءة 

  :من نص ) أوقات الفراغ ( 

 إن مرض إضاعة الوقت يكاد يكون فاشيا في كل زاوية من زوايا مجتمعنا ، وما عليك إذا أردت أن تطمئن إلى حكمي إال 

 أن تدير نظرة الناقد فيما ندعوه ) مظاهر صادقة لحياتنا ( ! فهل رأيت معي هذه الفئة التي تتزاحم على كراسيها المصفوفة 

ذا سألتهم عن   في المقاهي ..تغشاها صباحا ، وتعمرها مساء ، وكأنها فئة من طالب يدرسون في صفوف المقاهي ! وا 

ن من يحصي عليهم ساعات عملهم وعملهم في هذا المقهى تعللوا بأنه طلب لال  ستجمام بعد التعب ..واللهو بعد الجد ..وا 

 لهوهم سيدرك أن اللهو أصبح عندهم الغرض المنشود ..بينما أصبح الجد ممقوتا يفرض عليهم ...ولو أتيح لهم أن يفروا منه لفروا ....

 اقرأ الفقرة السابقة وأجب : 

 قت في الفقرة السابقة ؟ وما رأيك فيه ؟ ما مأخذ الكاتب على تعامل الناس مع الو  -

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

 اذكر معاني المفردات التالية :  -

   :..................تغشاها    .................      :. فاشيا  -

 :...................... االستجمام      ممقوتا :..............    -

 في الفقرة السابقة متضادان هما : .......................،....................... -

 )العاملون يموتون ضحية الوقت ، بينما العاطلون والمتخاذلون يموت الوقت ضحيتهم ( -

 اشرح العبارة مستخدما األدلة 

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

 الكاتب كلمة ) الوقت  والساعة ( في النص . رعلل تكرا  -

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

 

 

 



2 

 

 النحو:

 -استبدل باألرقام التالية ألفاظ عربية ثم قم بإعراب الجملة  اعرابا تاما :
  ( ليرة1500والر )( سنت واليوم تشتري بالد75كانت الليرة اللبنانية تعادل ) -

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

  ( قرشا50( قرشا أما اليوم فسعره )12وكان المارك األلماني يعادل ) -
...................................................................................................................... 

 (3( بقالة وعدد المخابز )21عدد البقاالت في الحي ) -
...................................................................................................................... 

 ( قرشا36( كيلو برتقال سعر الكيلو )5اشتريت ) -
...................................................................................................................... 

 ( نافذة12( سرير و )6( غرفة و)3في الدار ) -

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

 :  التعبير

 أسطر موضوعًا عن أهمية التعاون بين أفراد المجتمع. 7ال يقل عن " في ضوء هذه اآلية اكتب فيما وتعاونوا على البر والتقوى "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 أتمنى لكم التوفيق


