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 لثالثاي من الفصل الدراس (رابعال علألسبو)  الواجب المنزلي 

 2016 ــ 2015للعام الدراسي 
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                                                                     أوالً : القراءة والفهم  
   

 : هاألسئلة التي تلي عنثم أجيب  النص أقرأ
 

ته, َجلََس أَْفراد اْْلُْسَرة َمعاً ، َذهََب فاِرس َمَع والَِدتِِه لِِزيارة بَْيت َذهََب فاِرس    َعمَّ

 

 وبَْعَد ذلك داَر حوار بَْيَن فاِرس َوُسْلطان. لِيَْلَعب مَع َصديقه ُسْلطان .

 

 ؟ ُسْلطان : مااسم َمْدَرَستُك يافاِرس

 

 َمْدَرستك  ُسْلطان : ِصفْ  َمْدَرَسة اْليوبيل الّدْولية اْلخاصة . فاِرس : اْسُمها

 

 فاِرس : َمْدَرَستي َجميلَة  , ُصفوفُها واِسَعة  َوُمرتبة  , فيها ساحات  واِسَعة  , 

 

 َوَمقاِعد  ُمريَحة  لُِجلوِس التَّالميذ, وفيها ُغْرفَةُ حاسوب و َمْسِجد  َوَمْكتَبَة  , وأَْشياء 

 

 . َكثيَراً , َودائِماً أُحافِظُ على نَظافَتها َمْدَرَستي َكثيَرة , فَأَنا أُِحب   ْخرىأ

----------------------------------------------------------------------------   
  ----------------------؟      أحدد الشخصيات في النص -    

 

 --------------------------------؟   مارأيك في مدرستك -

 

 -------------------------؟  تراها في مدرستكاكتب اضافات أخرى  – فارسساعد  -

 

 ----- ؟  المدرسةكيفية المحافظة على نظافة  لزَمالئَِك عنقدم نصيحة  -

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 قرة : أستخرج من الف

 ------------ ( عدوضد كلمة )           --------------- تدل على اسم مكان كلمة 

 

 -----------كلمة تدل على فعل                  -------------------كلمة تدل عل اسم 

 

 ---------------( مساجد) جمع         -------(   ـة)  منتهية بتاء مربوطة كلمة 



 

 

 :لنحو ثانياً : ا

 وأَْكتبها ُمحاكياً النَّمط :  ما ( –َكْيَف  –متى  –أُْنِشيُء أَْسئِلَةً تَْبَدأُ ب) أَْيَن 

           . أَْسُكُن في أَبو ظَبي                                  تَْسُكُن ؟أَْيَن  

 

 أَناُم الّساعة الثّامنة َمساًء .               ؟ ----------------------- متى

 
 بِخيٍر َواْلَحمُد ّلّل .؟              -------------------------- َكْيفَ 

 

مارات األَحمر واألْخَضر واأْلْبيَض واألَْسَود                                       ؟            ---------------------------  ما         أَْلوان َعلَم اْْلِ

 :ثالثاً : اْلمالء 

 وفق النمط :  ( ـا و تبألف وتاء )أكتب كلمات منتهية 

 

                           لَْوحات           عاِمالت             طاِوالت             َمَعلِّمات     

 

-------           --------             ----------          -----------                   

 

 وأكتبها : بألف وتاءأبحث في قصة او مجلة أو صحيفة عن كلمات منتهية   -

 

---------------   --------------------  ------------- -------------- ------------ 

 

 مفيدة : في جملبعضها  أوظف -
 

------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    رابعاً : التعبير:

ة , وبخط جميل بفقرة مترابطة المعنى , تحتوي على جمل سليمأعبرعن هذه الصورة 

 وواضح على السطر مع استخدام عالمات الترقيم ) ,  (   

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

 

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

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

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

 



مساعدتي بحث التلميذ على المذاكرة وتحضير الرجاء  ولي األمر الفاضل :

 الدروس باستمرار .

ن التركيز على القراءة اليومية من كتاب أو قصة أو مجلة  ومساعدة التلميذ م

 أجل تثبيت مهارة القراءة .
 

  اْلَكثير من اْلُمَعلِّمات اْلُمْجتَِهدات َو اْلُمثابِرات .( في َمْدَرَستي)  5 – 11 يوم األربعاءاْلمالء : 

 

 

 مع شكري وتقديري                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                    


