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مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 التاسع الصف:                                                                  العربي ــــــســــــــم القــــ                     
 

 (0152 – 2014للعام الدراسي و ثاني من الفصل الدراسي الالخامس ي الواجب المنزل
                 

 ) من قصيدة اللغة العربية تعاتب أبناءها ( : السؤال األول : 

 أنا البحر في أحشائه الدر كامن        فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 

 فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني       ومنكم وإن عز الدواء أساتي 

 فال تكلوني للزمان فإنني             أخاف عليكم أن تحين وفاتي 

 أرى لرجال الغرب عزا ومنعة       وكم عز أقوام بعز لغات 

 اقرأ وأجب : 

 ما الجهة التي يأتي منها الخطر على اللغة العربية ؟  -

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

 اذكر معاني المفردات التالية ؟  -

 منعة :.................... –أساتي :..................   - -

 أحشائه :............... –تكلوني :...............   - -

 ما واجب العرب تجاه لغتهم ؟ 

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

 انثر األبيات السابقة :  -



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

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

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

 السؤال الثاني ) من نص اوقات الفراغ ( :  -

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

 حكمي إال أن تدير نظرة الناقد فيما ندعوه مظاهر صاقة لحياتنا . 

فهل رأيت معي هذه الفئة التي تتزاحم على كراسيها المصفوفة في المقاهي ..تغشاها صباحا وتعمرها مساء ، 

 وكأنها فئة من طالب يدرسون في صقوف المقاهي . 

 اقرأ وأجب : 

 الذي يقتل الوقت في المقهى ؟  ما النصيحة التي تقدمها للشخص -

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

 استخرج الصور البيانية التي ذكرها الكاتب .  -

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

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

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

 استخرج من االنترنت قصة واقعية عن إهدار الوقت واكتب تلخيصا لها في ورقة خارجية .  -

 النحو ( : السؤال الثالث : )  -

 عرب الجمل التالية : أ -

 خلتك آتيا عندي .  -1

 يظن الفاجر أن لن يحاسب  -2



 وهبت سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة  -3

 أعط األجير أجره قبل أن يجف عرقه -4

 الوقت واكتب ملخصا عما قراته  التعبير : ابحث في مؤلفات الدكتور ابراهيم الفقي في أهمية -

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 

           

 

 


