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 اللغة العربيةادة  / ـمـاإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                   ال
 1104 / 01/  7 الــتــاريخ /                                                  مــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ

 .........................م /ــــــاالس                                                  ة اليوبيل الدولية الخاصـةـــمدرس
  التاسع  /الصف :                                                   القــــــــــســــــــم الـأمــريـــكــي

 
 4102 - 4102( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 6ي )الواجب المنزل

 

 : "الجنيهات الخمسة " قصة من : الفهم واالستيعاب أواًل:
وظننتت أنتا لتللت  متا فتاختل  للتا اأ ؛خاليتا   وكانتت أو  متاأ أاف فيهتا مكانت  جت  الحتطاذ هنتا  أفلت(  )التتاا(  لت  مطةتةإيومتا  ذهبتت)

وقت   )التتاا(   مقت ( ستات جيةتة وذها تا أقةتو الوقتت منتظتاا  المةعت( البلت أ أكت  لتا خةت  ظنتا ولكتن ف ختا ألت  مطةتة إفقصت ت  الةايق 
    )الطاج بيوما  الحطاذ؟ أل( يطلا صاط    وس لت ةع( مواتجهت نطو ال استول  للا حاء من القلق والليق 

 :ا اإلجا ة الصطيطةتخا** 
 ج  كان كبيا السن    ب  كان معاقا   أ  استقا  من لمل  فا الحاكة    :للازق أن اتخذ الطاج بيوما الحطاذأ مص اا -
  ج  أكثا نفعا من غياه ب  يوفا للي  الطصو  لل  الةعا(   أ  أقاب إل   ااه :  اختاا الطاج بيوما مكان   القاب من المةع( أن  -
 ج  مال   ب  تهاب  من مواجهة ص يق  المطسن  والحااب  أ  تمتع  مو أسات   الةعا(: الطاج بيوما فا أو  يو(  سبب كان تغيب -

 ** للل لما يلا:
 :                                                                                              لطاح الطاج بيوما  السؤا إل (  -
 :                                                                              لجوء الطاج بيوما إل  التقحف لل  أسات  ونفس  -
 :                                                                          لطاح الطاج بيوما لل  ص يق  المطسن   خذ الصاأإ -

 ** ما اأي  لو:
   تتصاف كما تصاف - تتاكها فا مكانها - تا ها ل  فا الغ  - جنيهات لصاطبها فواا 5ت تا  ال: )لو كنت مكان الطاج بيوما -
تتاكهتا لت  وتفكتا فتا طتتل  -  ت ختذها منت  وتقةتو لكقتت   تت  -  تتاكهتا للحتتطاذ -  ت ختذ صتاأ النقتو : ) لتو كنتت مكتان الاجتل المطستتن -

    ينقذه من التسو 
 : أكمل  ما يناسب** 
    الةمو والجحو   -  ال ةالة وقلة العمل  -  لتفك  اأساأ ا: ) من أس اب التسو  -
    ل ( الثقة وتواكل الناس لل  غياه(  -  الجايمة انتحاا  -  انتحاا الاذيلة: )من المحككت التا تنج( لن التسو  -
 
 -:تليها ااقاأ الفقاأ التالية ث( أجب لن اأسةلة الت ثانيًا: 
؛ أنهتا تقتوأ اأبت ان تقويتة ااةعتة  فيختاج إلت  الايالتة ويطب الساطاأ؛ استغناء لن جو الم ن الصنالا  ةالةبيعإل  جو  اإلنسانيتوق ) 

فينتقتل هتذا  مغتا أ مستاواأ  الةيتوا فيتاف  ه ف  المنحو  فا تج ي  نحاة   فيجلس بتين أطلتان الةبيعتة  يطققأمك أن  الط اةق والغاوب؛
   ط والساوا كليهما ليب أ يوما ج ي ا النحا طظاالساوا إلي  ث( يعو  مساء وق  

 :يلا استخاج من القةعة السا قة ما -
                                             جملة خباية                                                 فعل ملااع   
                                                ع مفعوال م                                                 مفعوال في   
                                                مفعوال مةلقا                                                مفعوال أجل   
                                                        نعتتا                                                     توكي ا  
                                                      طاال                                           مص اا لفعل ابالا  
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 :تطت  خ  فا القةعة السا قة ألاب ما -
                                                                                                اإلنسان   

                                                                                                 الةبيعة   
                                                                                                الايالة   
                                                                                                  يطقتق   
  ؟القاموس المطي     فاال اع     الفاح    م انا     اإلمااات   )كلمات كيف تكحف لن  -

                                                                                                                           
                                                                                                                           

 
 ألاب الجمل التالية: -4
 يطتا( اإلنسان تقالي  مجتمع  -

                                                                                                                           
 
 حواالها لنظافة  الم ينة ألجبتنا -

                                                                                                                           
 
 أ صات الةاةا يغا  -

                                                                                                                           
 

  التعبير ثالثًا:
اض للي  من مناصب كبياأ فا الخااج ل افض ما الجامعية بتفوق ث( أوف ت  ال ولة فا  عثة فطصل لل  ألل  الحها ات ث(  ااست " أت( 

 " الجميل اولا  إل  بل ه ليا  له
 أسةا مااليا  قوال  الكتا ة والتعبيا: 01فيما ال يتجاوز  اكتب قصت 

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                                            
 


