
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  2/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 الخامس الصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  5الواجب المنزلي) 

 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه
 إذا أراد اإلنسان أن يكون متسامحا ، عليه أن يربي نفسه على الفضيلة واإليثار . 

 يعيش اإلنسان حياته وسط محتمع متنوع ، فهناك من يحبه ويحترمه ، وهناك من ال يريد التعامل معه ، لسبب ما . 
 أن يهذب نفسه ، ويغير طباعه إذا كانت تحتاج إلى تغيير .  لذلك وجب على كل إنسان

 فعلى سبيل المثال : العصبية ، الكثير منا يعاني منها وتسيطر على حياته بشكل كبير ، بل إن البعض منا تعيق العصبية حياته بأكملها ، 
 كل هذا غير ما يعانيه اإلنسان فيما بعد من أمراض نتيجة عصبيته المفرطة . 

حة ، بينما إذا التزم اإلنسان بتعاليم دينه ، وهذب نفسه وروض طباعه ، ومن العصبية تأتي الرغبة في االنتقام وعدم القدرة على المسام
 سيكون قادرا على مواجهة أصعب المواقف بهدوء واتزان نفسي . 

 فليدرب كل منا نفسه على التسامح ، وليتذكر األجر العظيم للعفو عن الناس وكظم الغيظ .
 هنيئا لمن سمع الخير وسار على دربه . 

 ............................................................................ :  لفكرة التي يتحدث عنها النص دد اح -      

 بالرجوع إلى اإلنترنت .، اذكر موقفا من مواقف التسامح في حياة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم .  -

...,............................................................................................................... 

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

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

واذكر جزا من يتحلى بها عند اهلل ؟ عرف فضيلة اإليثار ؟  -
................................................................................................................. 

يترك اإلنسان حقه ؟ وضح إجابتك هل التسامح يعني أن  -
...................................................................................................

................................................................................................... 
 وضح المقصود من العبارة السابقة   اإلنسان القوي هو من يكظم غيظه () -

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

 تخيل : لو تسامح الناس فيما بينهم ولم يعد هناك بغضاء بين الناس . كيف سيكون العالم ؟  -
- .......................................................................................................................... 

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

  )شخص يصر على رد اإلساءة باإلساءة ويرفض التسامح ( بم تنصحه ؟ -

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

........................................................................................................................... 
 أجب :  -

 مفرد : أمراض :................. -مرادف : اإليثار :.................                 - -

 ضد : الهدوء :................ –جمع : نفس :.......................                  -



 
 ثانيًا: النحو واإلعراب : 

 استخرج جميع األفعال من الفقرة السابقة واذكر الالزم منها والمتعدي في جدول من إنشائك . 
 أعرب :  -

 التزم اإلنسان بالتعاليم  -1
 التزَم:.......................................................................................................

 :.................................................................................................اإلنسان   
 بالتعاليمِ :..................................................................................................

 يعيش اإلنسان حياته  -2
................:  ....................................................................................يعيش 

................................................................................................:  اإلنسان  
 .........................................حياًة :.........................................................

 :ثالثًا اإلمالء 
 : لية واستخرج الهمزة المتوسطة وصنفها في الجدول اقرأ اآليات التا

 ) قد أفلح المؤمنون ( -1
 ) كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن اهلل (  -2
 () وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل العلي العظيم  -3
 ) سأل سائل بعذاب واقع (  -4
 ) أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب (  -5
 فوجد امرأتان تذودان فسقى لهما (  -6
 

 همزة متوسطة على ألف  همزة متوسطة على نبرة  همزة متوسطة على واو 
   
   

 
 

 ملحوظة ) يرجى العلم أنه سيتم عمل إمالء يوم األربعاء من كل أسبوع للتأكد من المهارات اإلمالئية التي يتم دراستها ( 
 

 التعبير:رابعًا: 
 في رحلة إلى القرية العالمية بدبي ، و رأيت منتجات العديد من بلدان العالم  ذهبتَ 

 ذلك اكتب تقريرا مكتمل العناصر المكتوبة في دفترك ) عد إلى اإلنترنت للحصول على معلومات خاصة بالقرية العالمية (  في ضوء
    ) اكتب في مسودة ثم في السطور التالية ( 

 معيار الكتابة: كتابتك في مراعًيا
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

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



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

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

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

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

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

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

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

 

     االثنينيوم  Aيرجى العلم أنه سيتم عمل اختبار الوحدة للصف الخامس
 في  وذلك  16/2يوم الثالثاء الموافق  Bوللصف الخامس  15/2الموافق 

 الدروس اآلتية :
 معنى الحياة  -1
 التلميذ الصغير  -2
 الفعل الالزم والفعل المتعدي  -3
 الهمزة المتوسطة  -4
        16/2الثالثاءالموافق يوم وسيتم عمل  اختبار اإلمالء والتعبير  

 ) الرجاء دراسة عناصر التقرير ( 

 معيار الكتابة:   4 3 2 1

مراعيا   بية فصحى بخط واضح الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عر -1    

 قواعد الكتابة الّسليمة. 

 

 ة المتعلم على استخدام عالمات الترقيم وأدوات الربط قدر تظهر-2    

 مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  موضوع ذوتظهر قدرته على كتابة  -3    

 تظهر قدرة المتعلم على تكوين صياغة متماسكة للجمل  -4    


