
 
 

 اللغة العربيةادة  / ـمـل ا                                     ةارات العربيــــة المتـــحـــــداإلم
 2015/   .../  ..... اريخ / ــتــال                                                             م ــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ

 م /......................ــــــاالس                                                             ولية الخاصـةة اليوبيل الدـــمدرس
 .............  السادسالصف :                                                        ألمــريـــكــي         ــــم اــالقــــــــــســ

 األولمن الفصل الدراسي  الرابع  لألسبوع الواجب المنزلي 

 2016ــ 2015للعام الدراسي 
******************************************************************************************************* 

 .ِانْ َقطََعِت الَكْهَرََبُء َوأان َأْكُتُب، فَ َغرِْقُت يف الظَّالِم 

      َُها ََشًْعًة ُكنّا َقِد اّدَخْراَنه قَلياًل. فَ َلّما طاَل ِغياُب النُّوِر ُقْمُت ِإىل ِخزانٍَة يف اْْلاِئِط، َوانْ َتَظْرت ِلِمْثِل  افََأْخَرْجُت ِمن ْ
اِحِب الضَّئيلِ  ْمَعَة، فَاْراتَحْت نَ ْفسي للنُّوِر الشَّ اَعِة. أَنَ ْرُت الشَّ ، َفَشَعْرُت َأنَّ اْلَكِلماِت اْلِكتابَةَ   ، َواْسَتْأنَ ْفتُ  تِْلَك السَّ

، َوَتسيُل ِمْن ِشقِّ قَ َلمي َسْهَلًة ِمْن دوِن َعناءٍ   اْلَمطَُر اْْلَفيُف. ، َكما يَ ْهمي َأَخَذْت تَ ْنِزُل َعَليَّ

       ِْمَعة  ، َوِهَي َتذوُب لُِتنرَي َحواِشَي ُغْرَفيت َونَ ْفسي، َحياًة ال تَ ْعرِفُ َها اْلَكْهَرَبُء.ِإنَّ يف ُصْفَرِة الشَّ

      ،اِطُع. َوأَث ََّر يب َأْن ُتكاِفَح الشَّْمَعُة َر يف اْلُغْرَفِة ذلك النُّوُر السَّ َوََتََْتَِق َوتَ ْرَتِعَش َوَفْجَأًة َعاَدِت الَكْهَرََبُء، وتَ َفجَّ
 الطّاغي. يف َحْضَرِة اْلَََْبوتِ   ّّت َأْصَبَحْت ِهَي َونورُها، َمْأساًة َذليَلةً َوَتذوَب، حَ 

      .ْت َيدي ِإىل ِزرٍّ َصغرٍي، فََأْطَفْأُت اْلَكْهَرَبَء، َوَقَضْيُت َعلى الطَّاِغَيِة اْْلَبَّاِر  ِعْنَدِئٍذ اْمَتدَّ

       ُوَ  َونَظَْرت ، ا َتْشُكُرين َِببِْتساَمةٍ  َفُخيِّلَ  َأان َأْكُتُب،إىل ََشَْعيت ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ ا تَ ْغِمُزين، َوَأَّنَّ َصْفراَء، ِفيها أَْلُف  ِإيّل َأَّنَّ
 أَْلِف َمْعًًن!

 

 يف ُمَربَِّع اإلجابَِة الصَّحيَحِة:    ( َضْع ِإشارَةَ 1س

ّياُر اْلَكْهَرَبئي؟1    ( ماذا فَ َعَل اْلكاِتُب ِعْنَدما انْ َقَطَع الت َّ

 انم.         ِإنْ َتظََر قَلياًل.          َغِرَق يف الظَّالم.                َرَقَد.

  

 َعلى:"  اْلََْبوت الطّاغي َأْطَلَق اْلكاِتُب َلْفظ "( 2  

ْمَعةِ             الَكْهَرَبء.                  الشمعِة.     اْلَمَطِر اْْلَفيِف.  ُصْفَرِة الشَّ

  

ْمَعِة ؟( 3   اه الشَّ  َكْيَف كاَن َمْوِقُف اْلكاِتِب اّتِّ

ُر ُمَباٍل.  إجيابِيًّا.             ُُماِيًدا.                     َسْلِبيًّا.           َغي ْ

َبِب :2س  ( اْختَ ْر نَتيَجَة السَّ

   لنتيجة ا       لسبب ا    

ّيار اْلَكْهَرَبئي    اْنِقطاُع الت َّ

 

لى اْلكات ب  أَنَّ الشَّْمعَةَ َغَمَزتْهُ ُخيَّل إ   -1

 َوَشَكَرتْهُ 

زانٍَة في اْلحائ ط   -2 قاَم اْلكات ُب إ لى خ 

 إلْحضار  الشَّْمعَة

َق اْلكات ُب في الّظالم   -3  َغر 

ُش  -4 ُق َوتَْرتَع  أََخذَت  الّشْمعَةُ تَْحتَر 

 َوتَذوبُ 
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 طاَل ِغياُب الّنورِ   

ْلكات ب  أَنَّ الشَّْمعَةَ َغَمَزتْهُ ُخيَّل إ لى ا -1

 َوَشَكَرتْهُ 

زانٍَة في اْلحائ ط   -2 قاَم اْلكات ُب إ لى خ 

 إلْحضار  الشَّْمعَة

َق اْلكات ُب في الّظالم  غ -3  ر 

ُش َوتَذوبُ أ -4 ُق َوتَْرتَع   َخذَت  الّشْمعَةُ تَْحتَر 

  

  

 
 

 َعْوَدُة اْلَكْهَرَبءِ 

 

 

 

ب  أَنَّ الشَّْمعَةَ َغَمَزتْهُ ُخيَّل إ لى اْلكات   -1

 َوَشَكَرتْهُ 

زانٍَة في اْلحائ ط   -2 قاَم اْلكات ُب إ لى خ 

 إلْحضار  الشَّْمعَة

َق اْلكات ُب في الّظالم   -3  َغر 

ُش  -4 ُق َوتَْرتَع  أََخذَت  الّشْمعَةُ تَْحتَر 

 َوتَذوبُ 

 

  

 َأْطَفأَ اْلَكْهَرَبءَ   

الشَّْمعَةَ َغَمَزتْهُ  ُخيَّل إ لى اْلكات ب  أَنَّ  -1

 َوَشَكَرتْهُ 

زانٍَة في اْلحائ ط  -2 قاَم اْلكات ُب إ لى خ 

 إلْحضار  الشَّْمعَة

 َق اْلكات ُب في الّظالم  ر  غ -3

ُش أ 4 ُق َوتَْرتَع  َخذَت  الّشْمعَةُ تَْحتَر 

  َوتَذوبُ 

  

 

  

   ماِت الّتالَِيِة:َمْن يَعوُد الضَّمرُي الذي ََتَْتُه َخطٌّ يف اْلَكلِ  ( اىل3س  

 َأْكُتُب. أانانْ َقطََعِت الَكْهَرََبُء وَ . 1  
 

 تَ ْغِمُزين.ها . َفُخيَِّل ِإيّل َأنَّ 2  
 

 َعلى الطَّاِغَيِة اْلبَّاِر. تُ  . َوَقَضيْ 3  
 

  

 
  

 ( َأْدِخِل هذه اْلَكِلماِت يف ُُجٍَل ُمفيَدٍة :4س

 : ِاّدَخ رَ   
 

      

 عن اٌء:  
 

      

 َشع ٌة:  
 

      

 نوٌر :  
 

  

 



  

 :ِمَن اْْلَُمِل الّتالَِيةِ  ِبهِ  اْلَمْفعولو   اْلفاِعل استخرج (5س  

َها ََشًْعًة.1     ْمَعَة.2 . فََأْخَرْجُت ِمن ْ  . أَنَ ْرُت الشَّ

 الَكْهَرََبَء. فََأْطَفْأتُ  .4 . َوَفْجَأًة َعاَدِت الَكْهَرََبُء.3    

َر نُوٌر َساِطٌع يف الُغْرَفِة.6 ِرَق اْلكاِتُب يف الظَّالِم.. غَ 5      . تَ َفجَّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


