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 اللغة العربيةادة  / ـمـاإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                   ال

 1104 / 01/    الــتــاريخ /                                                  مــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ
 .........................م /ــــــاالس                                                  ة اليوبيل الدولية الخاصـةـــمدرس
  السابع  /الصف :                                                  عربي          ـــــســــــــم الـالقـــــ

 

 4102 - 4102دراسي األول للعام الدراسي ( من الفصل ال6الواجب المنزلي )
 

 : " العفو عند المقدرة "من درس : الفهم واالستيعاب أواًل:
جل قيل إن العرب لما فتحوا بالد األندلس اعتدى شاب على فتى من العرب وقتله ثم فر هاربًا واُتفق إْن مرَّ في طريقه بحديقة على بابها ر 

وبعد قليل من الزمن حضر الناس يحملون القتيل ووقفوا  به الشاب فأخفاه الرجل في حجرة بالحديقة هرم يبلغ عمره نحو مئة عام فاستغاث
به على باب الحديقة فتأمله الرجل، فوجده ابنه فحزن ووقع على األرض مغشيًا عليه ولكنها أخفى حزنه وكتم غيظه وانتظر حتى دخل 

وأيقن أن الرجل سيقتله فهّدأ الرجل روعه وأزال خوفه وقال له :قد استغثت بي  الليل ثم ذهب إلى الشاب وعرفه أن القتيل ابنه فخاف
فأغثتك وليس من ديني أن أنقض عهدي معك فكن آمنا مني ولكن ال آمن عليك من قومي أن يقتلونك ففر من هذا البلد وانج بنفسك 

 ىرقأشديدًا حتى أيقن أن لإلسالم فضائل لو عمل بها، أهله لكانوا وزوده بألف درهم، فأّثر هذا الوفاء وذلك الخلق الكريم في الفتى تأثيرًا 
 أمم األرض.

 الكلمات اآلتية:مرادف ما  -
 : ...............................................أخفى   : ..........................................استغاث 
 : .................................................أيقن   : ............................................الغيظ 
 : .................................................الوفاء   : ............................................. الروع  
 انه قاتل ابنه ؟موقف الشيخ من الشاب عندما عرف ما  -

................................................. ................................................................................ 
 القطعة التي بين أيدينا تنتمي إلي: -

 القصة * الخاطرة * الرسالة*  المسرحية *
 ............................................................................................ :للنص  الفكرة األساسيةما  -
 ................................................................................................... األفكار الفرعية :ما  -
 بق يدل علي:وكتم غيظه ( التعبير السا، )ولكنه أخفى حزنه  -
 إيمان الشيخ وعدم نقضه للعهد*   إظهار قوة الشيخ علي الشاب   *    مكر الشيخ للشاب *           جبن الشيخ وضعفه*  
 ولماذا ؟ ؟ ما رأيك في ذلك القول )حتى أيقن أن لإلسالم فضائل لو عمل بها أهله لكانوا أرقى أمم األرض( -

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

 :سئلةاقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األ ثانيًا:
ل هذا الحد فابتسم وقال : أما سمعت يا ولدي قو  قلت ألبي : ما كنت أعرف أن صديقي الذي عاشرته سنين طويلة سريع الغضب إلى" 

  " أخوك إال إذا احتجت إليه بثالثة : ال يعرف الحليم إال عند الغضب ، وال الشجاع إال في الحرب ، وال لقمان : ثالثة ال تعرف إال
 ضع دائرة حول النكرة في كالم لقمان ؟  -
 والنكرة:استخرج من النص مثاال على كل نوع من أنواع المعرفة  -

........................  ............................   ........................... .......................  ....................... 
 :ورودها في المعجم الوجيز تب الكلمات اآلتية بحسبر 
 ...................   ............................  ........................:   أيمن - رسام –كتاب  -
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 .....................   ............................  ........................: سرعة –سعادة  -فرحت  -
 ...................   ............................  ........................:  احتاج –جميل  -صادق  -
 :لى معرفة والمعرفة إلى نكرةإحول النكرة  -

 ...................   ............................  ........................:  الى السوق ذهب رجٌل 
 ...................   ............................  ........................:  لى ُعمانإسافر محمد 

 ......................   ............................  ........................:  فرح فهد بالجائزة
 
 أعرب الجمل التالية: -4
 جلس رجل على المقعد الخشبي -

...............................   ............................................  .......................................... 
 
 سمع الولد صوت مستغيث -

...............................   ............................................  .......................................... 
 
 جاء القاضي العادل إلى المحكمة    -

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

  التعبير ثالثًا:
 إّن الحياة دقائق وثوان  دقات فلب المرء قائلة له  يقول الشاعر:

 .أسطر، مبينًا أهمية الوقت، وكيفية استغالله استغالاًل جيداً  في مضمون البيت موضوعًا ال يقل عن عشرة كتبا
 

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

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

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

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

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

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

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

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


