
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 
مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            4102/  9/  :الــتــاريخ

ـــة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                     مدرس االســــــم :.....................
 السابعصف: القــــــــــســــــــم األمــريـــكــي                                                              ال                     

 4102 - 4104( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 4الواجب المنزلي )
 دخارمن درس ثمار اال -0
وهو عمل يدل على كياسة . بما تدخر عند الحاجة إليه هو أن تحتفظ ببعض المال أو بعض األشياء النافعة من أجل االستفادة دخاراال"

 .يستعد لكل طارئ بما يناسبه إنسان يحسن التفكير ويحسن تنظيم حياته ويدل كذلك على أنه على أن المدخر من يحرص عليه كما يدل
ضروري الستمرار الحياة وكفى بالمقتصد فخرا أن يعيش عزيز  ادخار أنه توسط واعتدال بين البخل والتبذير وبهذا المعنى فهوإوحقيقة ا

 "(إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما   والذين) :هللا وعند الناس قال تعالى النفس محبوبا عند
 .......................................................................................... معنى االدخار: ..........ما  -
 .....................................ما ثمار االدخار من وجهة نظر الكاتب:  ......................................... -
 اذكر آية قرآنية تبين أهمية االدخار : .................................................................................. -
 ........................ما أهمية االدخار لإلنسان : ................................................................... -
 الكلمات اآلتية:مرادف ما  -
 ..............................: .............التبذير  : ............................................. دخاراإل  
 .................: ..........................الكياسة   : .............................................البخل  
 ...........................................  :قواما    : .............................................طارئ   
: القطعةاستخرج من  -  

: ...................................... عربهاأ و  سميةإجملة  ......................................: عربهاوأ جملة فعلية    
 سمية وفعلية تتضمن الكلمات اآلتية:قم بتأليف جمل إ -4

 ......................................  ......................................  : ادخار 
 ......................................  ...................................... :  إسراف 
 ......................................  ......................................  : إنفاق 
 ......................................  ......................................   :سخاء 
 ......................................  ...................................... : التعاون 

 النحو: اقرأ الفقرة التالية ثم أجب: -3
وغـذاء  الـنفس ةمتعـ ألن القـراءة القراءة فيها, ىوأصبح التالميذ يقبلون عل، والقصص المسلية، المفيدة أصبحت مكتبة المدرسة مليئة بالكتب"

ـــظ هــو الجلــيس واألنــيس ســاعة الوحــدة،  وجلــيس لإلنســان فــي جميــ. األوقــات. الكتــاب صــدي  خيــر فالكتــاب الــرو , وهــو الوعــاء الــذي يحفــــ
 ."العـــــــلـم من الضياع

  :يلي استخرج من القطعة السابقة ما -أ
 ...........................................نكرة   -                         ......................................معرفة -
                         .................................: لحرف ناسخ  اسما   -                          ......................... خبر لفعل ناسخ  -
 ..........جملة خبرية ..............................    -                        ............................جار ومجرور   -
 ضميرا منفصال وأخر متصال......................   -                       ..................جملة إنشائية .................-
 فعال  الزما  ........................................     -                      فعال  متعديا  .................................. -



 
 :جمل فعلية حول الجمل االسمية التالية إلى -2
 .........................................................................   : الكتاب خير جليس  -
 ......................................................................... العصفور يقف على غصن الشجرة :  -
 .........................................................................   : القراءة تغذي الرو  والعقل -
 .........................................................................   : الثالثأخي يدرس في الصف  -
 
 أعرب الجمل التالية: -5
 الفراشات تطير فوق األزهار -

..................................................................   ............................................  ....... 
 يتدلى الولد عن الشجرة -

...............................   ............................................  .......................................... 
 .. شأن صاحبهاالقراءة المثمرة ترف -

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

 :دخارلمحافظة على المال ليجني ثمار اإلرسالة إلى صديقك تنصحه فيها با أسطر 01التعبير: اكتب فيما ال يتجاوز 
........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 "م. تمنياتي لكم بالتوفي "
 


