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

 2016/ 1 / 10التاريخ:                      مدرسة اليوبيل الخاصة                                                      
 االسم...................  

*2017-2016 صف الرابع من الفصل الدراسي الثاني(لمادة اللغة العربية ال1المنزلي )الواجب   

  :السؤال األول

 اقرأ القصة التالية ثم أجيب عن األسئلة التي تليها: 
 

عاش اسد قوي في غابة كثيفة االشجار ، وكانت جماعة من الفئران  
االسد ، وفي من الغابة ، و هي ال تدري بوجود  تسكن في مكان قريب

يوم مشمس خرجت الفئران من اجحارها تلعب و تقفز ، و تجري على 
العشب االخضر ، فقفز احدهم قفزة فوقع على وجه االسد الذي كان 

نائما. استيقظ االسد غاضبا , وزار زئيرا شديدا. جرت الفئران الى 
اجحارها مذعورة. اما الفأر الذي وقع على وجه االسد , فقد وقف في 

نه جامدا ال يتحرك. نظر االسد فراى الفار الصغير , فقبض علية , واراد مكا
ان يضرب به االرض , فقال الفار باكيا:سامحني! لم اقصد ازعاجك. 

اشفق االسد عليه وعفا عنه , فجرى الفار مسرعا وهو يقول:اشكرك , 
اشكرك. وفيما كان االسد يسير في الغابة , وقع نظرة على قطعة لحم 

اسرع اليها لياكلها , فوقع في شبكة صياد. حاول التخلص منها  كبيرة.
فلم يستطع , فزار زئيرا عاليا. سمع الفار الزئير , فعرف انه صوت االسد , 
وادرك ان االسد في خطر , مسرعا , وقال له:ال تخف يا ملك الغابه , لقد 

اتيت الخلصك.جعل الفار يقرض حبال الشبكة بأسنانة الحادة حتى 
ها. نجا االسد , وشكر الفار على معروفة , فقال له الفار:معروفك قطع

 ي.أسبق يا سيد

  
 قم بحل اللعبة:

 كم كلمة في النص بحاجة لهمزة قطع وضع تحتها خًطا.  -1
  
كم كلمة في النص بحاجة أللف تنوين النصب ولون الكلمة  -2

 باللون األخضر.
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 ضع عنوان مناسب للقصة. -3
 
 ...................فعل ماض: -1
 
 ...................فعل مضارع: -2
 
 ....................جملة إسمية :  -3
 
 .....................جملة فعلية:-4
 
 ...................حرف جر : -5
 
  ...................اسم مجرور:-6
 
  ..................جمع تكسير: -7
 
 منادى...................-8
  
 أداة ربط................-9
 

ال يقل عن ( ) الصديق وقت الضيقالسؤال الثاني :اكتب تعبير جميل 
 مراعيا مايلي: عشرة أسطر 

 الكتابة بخط جميل وعلى السطر . -1
 رسم الحروف الهجائية بطريقة صحيحة. -2
 وضع عالمات الترقيم. -3
 ،خاتمة(تقسيم الموضوع على شكل فقرات )مقدمة ،موضوع -4
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 الموضوع المقدمة         
 
 
 
 
 

  الخاتمة  
****************************************************** 

 
 (2016كل عام وأنتم بألف خير)

  
ب حل الواجب بخطه والتركيز في مالحظة : الرجاء من الطال 

 جابة .اإل
 

الرجاء  87إمالء )لوحة االتحاد( صفحة  1-20ويوم األربعاء 
 التركيز على همزات القطع والحركات المهمة والشدة .

 

 قلوب متراحمة


