
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  9/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 التاسع الصف:                                                               ــــــســــــــم األمريكي  القــــ                     
 2017-2016للعام الدراسي  األول( من الفصل الدراسي  2الواجب المنزلي) 

 :  اقرأ وأجب  الفهم واالستيعاب :
واٍد ضيّق يُْحَمُل إليه الشيوخ في اليابان العتيقة، ومنذ عهد بعيد جدا، كان هناك جبل يدعى)جبل الدموع(، وفي قمته 

والعجائز من القرى المجاورة عندما يبلغون سن الستين، هناك يتّم التخلي عنهم ويتركون للموت. بالطبع، كانت هذه 

 . عادة وحشية جدا وسببت الكثير من الحزن للناس ولكنها كانت قانونا قديما وال أحد يجرؤ على خرقه

يُدعى يوشي يعيش مع أمه التي تُدعى فوميكو في كوخ صغير بائس، حيث يكّد االثنان  في إحدى القرى كان هناك فالح.

كّدا محاولين توفير القوت من قطعة أرضهما الصغيرة، في صباح بارد، عندما كان االثنان في الخارج يقطعان الخشب 

كثير من العمل لننجزه في األسابيع للموقد، قالت فوميكو )غدا هو أول أيام الربيع(، فرد يوشي )نعم يا أماه هناك ال

ال يا يوشي، في أول :قالت أمه .(المقبلة، وألننا بقوة وصحة فإننا في هذه السنة مع قليل من الحظ سنحظي بحصاد وفير

العادة، ينبغي عليك أن تحملني يوم من أيام الربيع قبل ستين سنة مضت، جاءت بي أمي إلي هذا العالم وغدا كما تقتضي 

هنا أثقل قلب يوشي بالهم، فقضى بقية النهار في صمت كئيب محاوال أن .(قمة جبل الدموع، وتتركني هناك ألموت ىإل

يدرك سبب العادات القديمة، في المساء التالي، عندما جلس يوشي وفوميكو لتناول آخر عشاء لهما معا، فإن العجوز لم 

لديك المزيد من القوة الطعام طويال، وينبغي أن يكون  ىاج إلاحت تأكل، الليلة، يا ولدي، ستأكل نصيبي أيضا، فأنا لن

قمة الجبل، هكذا ألّحت على ولدها ليأكل، ولكن كان الطعام مثل التراب في فمه فلم يستطع أن يتناول لقمة  ىلتحملني إل

ابنها )الليلة، يا عندما أشرقت الشمس استعد االثنان للقيام برحلتهما، نزعت العجوز شالها وغطت به كتفي .أخرى

ولدي، ستّدثر بشالي، فريح الليل رطبة وباردة، وأنت يجب أن تبقي دافئا خالل رحلة عودتك إلي البيت(، وعند الباب 

نزعت قبقابها الخشبي ووضعته علي األرض )الليلة يا ولدي لن أحتاج إلي استخدام القبقاب، فخذه واحفظه إلي اليوم 

ثم صعدت فوميكو فوق ظهر ابنها، وهكذا بدأت الرحلة .، هنا بدأ قلب يوشي بالتمزق ألماالذي يصبح فيه قبقابك باليا(

الحزينة،حيث على األقدام تسلقا الممر أعلى فأعلى باتجاه قلب الجبل. بزغ القمر عاليا فوق أشجار الصنوبر، وكان 

الممر، فكان على يوشي أن يجد  ىين، في منتصف الطريق الجبلي اختفالتعيسان يشكالن ظال كظل حيوان غريب برأس

ا الذي طريقه الخاص وعندما مشى خالل األشجار والشجيرات فإن فوميكو كّسرت نهايات األغصان سأل يوشي )م

هذا األثر  ضعنية؟( أجابت )ال يا يوشي، أنا أأثرا كي يمكنك أن تجدي طريقك إلي البيت ثا ضعينتفعلينه يا أماه؟ هل ت

الكلمات،فإن قلب يوشي انشّق إلى نصفين فقال )أماه، أنا ال أستطيع أن أتركك فوق جبل  عندما سمع هذه.(من أجلك

الدموع، ورغم أن القانون يحرم ذلك فإنني سآخذك إلي البيت، أنِت عجوز ولكنك قوية وطيبة القلب وحتى لو كنت 

لليلة، ولكي يتأكد أن ليس من أحد وهكذا رجعا معا إلي البيت في تلك ا.(واهنة ضعيفة فإنني لن أتركك هنا كي تموتي

ِدَم الربيع فقضى يوشي جميع نهاراته في حقول قَ .عرف ما الذي قد فعله فإن يوشي أخفى أمه تحت سقيفة باب كوخهما

األرز مشتغال بكد ضعف شغله ألنه اشتغل وحده، وفي كل ليلة كان ينسل تحت سقيفة الباب حامال الطعام والشاي ألمه، 

وفي أحد األيام دعا مالك أرض المقاطعة )الديميو( جميع فالحي .يقضيان معا بعض لحظات أثيرة هناك في الظلمة

أمر فالحيه بعمل فروض غاية في الصعوبة، في فرجال جبارا يبتهج بعض األوقات، القرية إلى قلعته، كان )الديميو( 

فإن لم يستطع عمل ذلك فسيغرم بوشال من هذا اليوم أخبرهم )يجب أن يجلب كل واحد منكم حبال مجدوال من الرماد، 

رجع الفالحون المساكين إلي بيوتهم يمشون ببطء وقد عرفوا أنهم لن يقدروا علي جدل حبل كهذا، وحين دبَّ .(الرز

يوشي تحت سقيفة الباب في تلك الليلة فإنه أخبر أمه بكل ما حدث، رشفت فوميكو شايها، وفكرت لحظة ثم قالت )يمكن 

ال يجب أن تجدل حبال من خيط قنبي بكل ما تستطيع من قوة ضعه فوق صخرة ملساء وسخنها بمنتهي عمل ذلك، أو

العناية إلي أن يتحول الخيط القنّبي إلي رماد، بعدئذ يمكنك أن تحمل الصخرة مع حبل الرماد إلي القلعة(، عمل يوشي 

في القلعة كان هو الوحيد الذي عنده حبل مجدول من كما أخبرته أمه تماما،وفي اليوم التالي حيث تجمع الفالحون ثانية 

الرماد، سّر الديميو كثيرا بيوشي لكنه أمر أتباعه بعمل فرض آخر ليري إن كان الشاب بارعا حقا كما بدا، فقال )يجب 

غّرموا أن تجلبوا محارة بخيط َولَج كّل حلزون من حالزينها،أما أولئك الذين ال يستطيعون إكمال الفرض فينبغي أن يُ 

من جديد عاد الفالحون ُمجهدين إلي بيوتهم ومحبطين، كيف يمكن ألي كان أن يخيط مّحارة؟ .(رزبوشال آخر من األ

رز عند أفوميكو لحظة ثم قالت )يمكن عمل ذلك، أوال يجب أن تضع حبّة ت ،فكردومن جديد أخبر يوشي أمه بكل ما ق

نهاية الخيط،أعط الحبة إلي نملة ما واجعلها تدّب إلي النهاية العريضة من المحارة، وّجه النهاية الضيقة نحو الضياء، 



فالنملة ستدّب نحوها مجتازة كل حلزون في طريقها إلي الخارج، وعندما تصل النملة إلي النهاية فإن محارتك ستكون 

في اليوم التالي تجمع الفالحون كان يوشي هو الوحيد الذي استطاع أن يخيط فعل يوشي كما أخبرته أمه، و.(مخاطة

فدعا يوشي إلي جانبه قائال له )أخبرني، أيّها الفالح الشاب، كيف استطعت أن تنجز  ،المحارة، كان الديميو متأثرا للغاية

رض جبار كهذا، فإن قلب يوشي بدأ يخفق بسرعة، وخاف على أمه، أفي حضرة مالك .(مثل هذه الفروض الصعبة

ولكنه كان رجال فاضال فأجاب بصدق، )اغفْر لي ألنني قد خدعتك حين لم أطع قوانين شعبنا، في أول يوم من أيام 

يبة القلب حقا ا أم طقمة جبل الدموع وأتركها هناك كما تقتضي العادة، ولكنه ىكان يُفترض عليَّ أن أحمل أمي إلالربيع 

وعندما أمرتنا أن نعمل مسائل .الشديد من أجلها لذا أرجعتها إلي البيت وأخفيتها تحت أرضية كوخنا ىفشعرت باألس

تأثر الديميو تأثرا .(خيط المحارةأصنع الحبل وأخبرني كيف أأمي طلبا للنصيحة، فكانت هي من  صعبة كهذه، سألت

قد شعر به هو كذلك حين حمل والده ووالدته إلي قمة جبل الدموع، قال )أيها شديدا بقصة يوشي حيث تذكر الحزن الذي 

الفالح يوشي إنها لحقيقة أنك لم تطع قوانين شعبنا وأعرافه، لقد كان واجبك يقتضي بأن تتخلى عن أمك ففشلت في ذلك، 

ين )يوما ما سيهرم كل واحد رفع الديميو صوته لكي يستطيع سماعه جميع الفالح.(لكّن حكمة أمك علمتنا درسا قيّما

منكم، بعضكم سيصبح ضعيفا وغير قادر علي العمل في الحقول، سيصبح فماً إضافيا لتناول الطعام، ومصدرا للهم 

من  بحفناتبالنسبة ألطفالكم، ولكن بعضكم سيغدو حكيما في تلك السنين، وحكمة الشيوخ شيء نفيس ال يمكن قياسه 

كوخه في تلك الليلة، قاد أمه من  ىعندما رجع يوشي إل.(نون التخلي في جبل الدموعرز، لذلك أعلن عن نهاية قااأل

 البهيج. قنديل كوخهما، ثم احتفال ــ األم وابنها ــ بلقائهما العائلي ىة إلتحت السقيفة المظلم

 *أجب: 
 ما الذي أعجبك في شخصية األم ؟ ولماذا ؟  -

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

................................................................................................................................ 
ن كانت مخالفة لإلنسانية واألخالق ؟   -  ما رأيك بمن يتقيد بالتقاليد التي تربى عليها حتى وا 

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

............................................................................................................................ 
( وضح ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما  -

 .المقصود باآلية الكريمة 

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

..................................................................................................................... 
 وضح التشبيه وأركانه في الصورة البيانية .) إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ( :قال تعالى على لسان زكريا عليه السالم  -

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

................................................................................................................... 
 ؟  وضح رأيك في شخصية يوشي  -

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

 اذكر : 
 (:......................قلعة جمع ) –( :.....................     يجتازمرادف )  -

 (:.....................عجائزمفرد )  –(:.......................     ضد ) بزغ  -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 :.................................................................... األعراف -

 :...................................................................... مجدوال -



 ......................................:..............................يجرؤ -

 بالرجوع إلى درس الميزان الصرفي  :النحو ( : ) 

 :أ( هات كلمات على األوزان اآلتية 
استفعل ................ ُفِعل ............... ُفْعل ............... َفِعل ................ أفعال  افتعل ............
 ............... 

  انفعال ................. فعلل ............... تفعلل ............. افَع ................ فاعول َفْعل ............
................ 

 
 :ب( حدد الميزاَن الّصرفيَّ للكلماِت اآلتيِة( 
 1- .........................   وزُنها   ِدْرَهٌم          -2  َعْقٌل                     وزُنها

........................... 
 3- ........................   ِاْسَتْغَفَر          وزُنها  -4  ِسَمٌة  )أصلها وسم (     وزُنها

......................... 
 5- .......................  ُكَرٌة  ) أصلها كرو ( وزُنها   -6  ِمْيَزاٌن                    وزنها

..................... 
 أعرب الجمل التالية: -
 يعزز الموظف مكانته في عمله -

...............................   ............................................  .......................................... 
 أبهرني النهر لروعة مياهه  -

...............................................................   ............................................  .......... 
 رأيت النسر محلقًا في السماء -

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

 اإلمالء : 
 ارسم همزة منونة بالفتح لتكمل الكلمات التالية ، وغير ما يلزم : 

 كفء    )        (         تباطؤ    )         ( -

 ضوء    )        (        صدأ       )        ( -

 اكتب جملة تتضمن الهمزة المتطرفة المصحوبة بتنوين الفتح في موضعين . -

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

 
 التعبير : 

كيفية عن  لكبير السن حقه من االحترام وحسن المعاملة وتوفير كافة متطلباته ( في ضوء تلك العبارة اكتب نصا متعدد الفقرات)  -
عطائه حقه من الرعاية واالهتمام (  ، مستخدما األساليب اإلنشائية التي درستها ملتزما  كلمة( 700.) التعامل مع كبير السن  وا 

 بعالمات الترقيم

 مستعينا باألفكار التالية : 
 .كبير السن  نظرة األديان السماوية إلى حق  -

 دور الفرد والمجتمع تجاه كبير السن . -
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