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 المادة اللغة العربية  االمارات العربية المتحدة
   A-B رابعالصف ال         مجلس أبو ظبي للتعليم 

 2015/ 11 / 6التاريخ:                      مدرسة اليوبيل الخاصة                                                      
 االسم...................  

*2016-2015(لمادة اللغة العربية الصف الرابع من الفصل الدراسي األول 11المنزلي )الواجب   

مايلي: ثم استخرج من القصة التالية القصة قرأا :السؤال األول  

في بحر أزرق هادئ، كانت تعيش سمكة كبيرة مع ابنتها الصغيرة ،وذات يوم شاهدت السمكتان ثالث  
: إنهم البشر، صرخت السمكة الصغيرة منفعلة:  الكبيرة البنتها سفن تبحر في البعيد، قالت السمكة

دائماً أتمنى أن أقوم برحلة معهم ألتعرف على بحار  لطالما حلمت أن أعرف إلى أين هم ذاهبون!
ومحيطات أخرى، فأجابتها أمها: سأدعك تذهبين في يوم ما، ولكن ليس اآلن يا بنيتي، فأنِت ما زلت 

:أقصد عندما تكبرين أكثر يا  يها الطفلة: أنا لست صغيرة يا أمي، قالت األمصغيرة على ذلك ردت عل
ابنتي ،حينها تكتشفين فيه ما تشائين، فأجابت الصغيرة متذمرة: كيف يكون ذلك، وأنا لم أجد من 

يساعدني حتى اآلن، سمع السرطان حديث السمكة الصغيرة مع أمها، فسألها: ما بالك تتذمرين؟ أجابت 
:اللهو؟ في رأيك، غلطة َمن هذه؟ ودار الحوار التالي: ال أعرف، فأنا أرغب في القيام برحلة  الصغيرة

استكشافية، وأمي تقول أن علّي االنتظار حتى أكبر. جاء طائر النورس وشاركهم في الحديث قائالً: أمك 
ك، فإنك قد تتوهين أو خوفاً علي  أراك أنت أيضاً أيها النورس تقف أمام رغبتي، وال تساعدني.  على حق.

تضلين طريقك وتضيعين لن أضل طريقي ولن أضيع، لماذا ال تستطيعون أن تروا أني كبيرة بما يكفي، 
أصّرت السمكة على رأيها، ومن غير أن تعلم أحد، انسلت خارج الخليج   ألقوم بالمغامرة التي أريد؟

: انتظريني  رعة لتصل إليها وصاحتباتجاه تجهله، فلمحت واحدة من سفن البحر المبحرة، سبحت مس
أيتها السفينة! بالطبع، لم يسمع أحد من البحارة نداءها، وفي لحظات غابت السفينة وراء األفق، شعرت 

السمكة الصغيرة بالخيبة والتعب، فقررت أن تعود إلى موطنها، لكنها وجدت نفسها ضائعة، وال تعلم 
ها كان غريباً، أخذت السمكة الصغيرة تسبح حائرة كيف تصل إلى أسرتها وأصدقائها، فكل ما حول

تجاهل األخطبوط   قلقة،إلى أن صادفت في طريقها أخطبوطاً، فسألته: هل تعرف أين الطريق إلى بيتي؟
:هل  السؤال، فأسرعت نحو بعض المحار النائم، وقالت لهم أنها قد أضاعت الطريق إلى بيتها، وسألتهم

  ضاً لم تلق جواباً، لجأت السمكة بعد ذلك إلى قنديل بحر متوسلة إليه:يمكن أن تساعدوني ألجده؟ وأي
وأيضاً لم تلق السمكة الصغيرة جواباً، ولم تجد من يساعدها   ليتك تدلني إلى طريق يوصلني إلى بيتي؟

: ماذا أفعل اآلن، وما هو مصيري؟ الكل كان على ةللوصول إلى موطنها، حزنت السمكة ومضت قائل
فجأة   أمي وأصدقائي على صواب، عندما قالوا إنني صغيرة على القيام بمغامرة وحدي.حق، كانت 

الحظت السمكة الصغيرة أن األسماك التي حولها تسبح بسرعة مذهلة، وقبل أن تسأل عما يجري هنا، 
حاول سمك   سقط عليها ظل كبير، فشعرت بسكون المياه وبرودتها، وعرفت أن القادم هو سمك القرش،

رش، أن يمسك بالسمكة الصغيرة، ويبتلعها، لكنها استطاعت أن تحشر نفسها بين صخور يصعب الق
وحينما أحّست بزوال الخطر خرجت من مكمنها، ومن غير   على صاحب الحجم الكبير الدخول إليها،

ها أن تلتفت وراءها سبحت بكل قوتها بعيداً، وفجأة وجدت السمكة الصغيرة نفسها في موطنها وبين أهل
وأصدقائها، في الحقيقة، لم تعرف السمكة كيف وصلت، لكن كل ما كانت تعرفه هو أنها لن تعود 

هكذا قالت ألمها وألصدقائها، الذين رحبوا بها وفرحوا   للمغامرة من جديد وهي في هذه السن الصغيرة،
 كثيراً بعودتها سالمة 
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مراعيا الخط  ( العربية المتحدة السؤال الثاني: اكتب تعبير عن) جمال الحدائق في دولة االمارات 

         .      وال يقل عن عشر أسطر المات الترقيمالجميل وأقسام الكالم وع
  


