
1 

 

 

 اللغة العربية الـمـادة  /                                     اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــــــدة                                     

 2015/  2/         الــتــاريخ              مجلس أبو ظــــــبي للـــتــعــلـــيــم                    

 الثامن الصف :            مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                      

 االسم ...............................                                   كياألمريــــــم القـــــــــس

  م 2015 -2014 للعام الدراسيثاني لفصل الدراسي ال( ل6الواجب األسبوعي )

 القراءة 

 

 ) من قصيدة : الخليج العربي ( 

 وحدتنا الخطوب حتى غدونا          رغم أنف الخطوب كالبنيان

 من قديم الزمانيا خليج األباة أنت خليج العرب        سميت 

 والثغور التي تزينك أزهى             من ثغور تزين أي مكان

 خالص اإليمانواألناسي كلهم ذلك الشعب         المصفى من 

 والماليين قد أفاقت ولم يبق          سبيل للزيف والبهتان

 فأعدها كما بدأت  وفجر             ثورة في العلوم والعمران

 اقرأ األبيات وأجب : 

 الشاعر في النص :  بم يفتخر -

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

 اذكر معاني المفردات التالية :  -

 األناسي :.................   الثغور :.....................       -

 وب :.................الخط   البهتان :...................         -

 انثر األبيات الثالثة األولى :  -

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

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

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

 عالم يحث الشاعر أمته العربية ؟  -

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

 من القيم الوطنية التي صبغت شخصية الشاعر :  -

- ..................................................................................................................................... 
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 : النحو 

 .  أوروباعديدة ليصلوا إلى أفضل االختراعات . كان ذلك في بداية عصر  النهضة في  بتجارببدأ العلماء 

 فيه  بحجج باطلة  يقتلونعصر النهضة الذي سبق العصر األكثر سوءا في تاريخ أوروبا والذي كان العلماء 

واهية . فها هو جاليليو عالم الفلك المتبحر في علومه . يعدم أمام الناس فقط ألنه أقر أن الشمس كوكب  تدور حوله 

 من الكواكب ، فاعتبره أهل عصره خارجا على الذات المقدسة  ، ناقما عليها .  عدد

 مية نبراسا يضيء للعالم جدير بالذكر أن العصر الذي كان العلماء يقتلون في أوروبا كانت الحضارة اإلسال

 في مختلف العلوم اإلنسانية . 

 اقرأ الفقرة واستخرج : 

 :......................... السبب ممنوعا من الصرف :..................         -

         لم أعجمي:.............................ع مضافا إليه :..........................             -

 حال :    .............................  :............................              نعت -

 ظرف مكان :......................... فعل مبني للمجهول :...................         -

 التالية :  الكلماتاعرب  -

 أوروبا ................................................... - تجارب :....................................................... -

 عدد ...................................................... -يقتلون :......................................................... -

 

 التعبير : 

أسطر موضوعاً عن أهمية التعاون بين  7قل عن " في ضوء هذه اآلية اكتب فيما ال يوتعاونوا على البر والتقوى"

 أفراد المجتمع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                       


