
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            4102/  9/ : الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 ثامنالالصف:   القــــــــــســــــــم األمــريـــكــي                                                                                 
 

 4102 – 4104( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 4ي) الواجب المنزل
 :من درس ) وطني اإلمارات ( ) أبوظبي قديما وحديثا (

 القراءة :  -0
قد ال يدرك الكثيرون أنه قبل نحو أربعين عاما لم يكن يتوفر أي نوع من الخدمات العالجية األساسية ، فالعالج كان يعتمد أساسا على  

تفتقر تماما إلى األطباء  ائر للكسور وحجامة ، وكانت البالدالطب الشعبي الذي يقوم على استخدام وسائل بدائية من أعشاب طبيعية وجب
 0910ومع قيام اتحاد دولة اإلمارات في العام  0991الصحية والمستشفيات حتى إن أبوظبي ظلت بال مستشفيات حتى عام  والعيادات

حقق القطاع الصحي تقدما وتطورا كبيرين وشهدت البالد تطورات هائلة في مجال الخدمات الصحية والعالجية والوقائية أصبحت تضاهي 
مدينة أبوظبي ضمن أفضل ثالث  0999ن منظمة الصحة العالمية اختارات في شهر يناير من العام أرقى المستويات العالمية ، حتى إ

 مدن صحية على مستوى إقليم الشرق المتوسط .
 ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة :.......................... -
 االتحاد ؟ما التطورات التي حدثت في المجال الصحي في دولة اإلمارات عقب قيام  -

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

 هل اقتصر التطور على المجال الصحي فقط ؟وضح . -
.....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 ما مرادف الكلمات التالية :  -
 ..............................: ............. تضاهي  ......................: .......................تفتقر
 .......................................... :حجامة   ........................: .....................إقليم

 
 )انتشرت ظاهرة استخدام التكنولوجيا في العشر سنوات األخيرة ( اذكر خطوات تقديم هذا العرض .) في ورقة خارجية ( -

 
 النحو والصرف :  -4

 بين نوع فعل المصادر التالية : 
 اذكر الميزان الصرفي لألفعال التالية : 

 :..................أهمل  -
 ...............نزل : -
 أقبل :............... -
 سر:................... -
 يوسوس:............. -
 حاور :................ -



 

 
 

 استخرج من الفقرة السابقة : 
 همزة وصل :.................                                      مضاف إليه :..................... -
 :.................جمع مؤنث سالم :...............                                  ضمير متصل  -
 همزة متطرفة :...............                                     جمع تكسير :.................. -
 فعل مجرد :.................                                     فعل مزيد :...................... -

 
 
 
 في ورقة خارجية :  عرب الجمل التاليةا  -
 رفقا تغاضى األب عن خطأ ولده  -
 ) اعرب سورة اإلخالص كاملة (  -
 الدين المعاملة  -
 تسعى األمم للتقدم والنجاح  -
 الصبر من شيم الكرام  -
 المدخن يؤذي نفسه ثم يؤذي الناس  -
 

 .  فيما ال يقل عن عشرة أسطر عن أهم إنجازات اتحاد دولة اإلمارات بير: اكتب لتعاو  -3
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

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

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

 اقرأ الفقرة ثم أجب : -

 

 

االجتماعية بدون استثناء في المنزل مع األسرة األخالق هي شكل من أشكال الوعي اإلنساني يقوم على ضبط وتنظيم سلوك اإلنسان في كافة مجاالت الحياة 

، وعالقته مع وفي التعامل مع الناس، في العمل وفي السياسة، في العلم وفي األمكنة العامة. وضع الدين أساسا لتنظيم حياة اإلنسان وعالقته مع الناس

عام كل و االجتماعي بش ر  اإلنساني إليستوحيها االنسان من خالل تاريخ انفسه، ومن جملة هذه العالقات تتكون األخالق والقيم، حسب القاعدة العامة التي 

ارها، وتعديلها بما و من القاعدة العامة التي يستوحيها الفاعل األخالقي. فمنذ القدم تسعى كل أمة ألن تكون لها قيما، ومبادئ تعتز بها، وتعمل على استمر

 تجاوزها أو اختراقها.يمها، وينبغي عرفيا، وقانونيا عدميوافق المستجدات، ويتم تلقينها وتدريسها، وتعل



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

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

 "مع تمنياتي لكم بالتوفيق"
 


