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  المادة اللغة العربیة   االمارات العربیة المتحدة

    A-B رابعالصف ال           مجلس أبو ظبي للتعلیم 

  2016/ 2 / 14التاریخ:                      مدرسة الیوبیل الخاصة                                                      

  االسم...................   

________________________________________________________________  

 الواجب المنزلي (5)لمادة اللغة العربیة الصف الرابع من الفصل الدراسي الثاني 2016-2015

مایلي: ثم استخرج من القصة التالیة القصة قرأا :السؤال األول  

لھ والده كیساً مملوءاً بالمسامیر وقال لھ :"یا بني أریدك أن تدق مسماراً في سیاج كان ھناك ولد عصبي یفقد صوابھ بشكل مستمر، فأحضر 
  37وھكذا بدأ الولد بتنفیذ نصیحة والده ....فدق في الیوم األول ، "ا اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابكحدیقتنا الخشبي كلم

  .أقل اً أیام، كان یدق مسامیربدأ یحاول تمالك نفسھ عند الغضب، وبعد مرور  و مع الوقت مسماراً، 

والدَه وأخبره بإنجازه ففرح األب بھذا التحول، وقال لھ : لوفي أسابیع تمكن من ضبط نفسھ ، وتوقف عن الغضب وعن دق المسامیر، فأتى 
وبدأ الولد من جدید بخلع المسامیر في الیوم   یوم یمر علیك لم تغضب فیھ." في كل  اً مسمارالمسامیر  "ولكن، علیك اآلن یا بني استخراج 

خبَره بانجازه ، فأخذه والده إلى السیاج وقال لھ : "یا بني لیي السیاج . فأتى والده مرة أخرى الذي ال یغضب فیھ حتى انتھى من المسامیر ف
تستطیع أن  كأبداً ، وأضاف : "فتذكر یا بني أنأحسنت صنعاً ، ولكن انظر اآلن إلى تلك الثقوب في السیاج ، ھذا السیاج لن یكون كما كان 

.فالغضب یترك أثاراً مثل الثقوب في نفوس االَخرین تطعن اإلنسان وتُخرج السكین ولكن ال یھم كم مرة تقول : أنا آسف  

.و نھى نبینا الحبیب عن الغضب ، الغضب ، فالغضب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفھم واالستیعاب 

  

  .......................  لھذه القصة ؟ من وجھة نظرك ما العنوان المناسب -1

  

  .......................................... و لماذا ؟ ؟لو كنت مكان الولد بالقصة و جتاحك الغضب ھل سیكون لك نفس التصرف  -2

  

---------------------------------- ؟نھى الرسول صلى هللا علیھ سلم عن الغضب . وضح السبب و ما تأثیره على صحة االنسان  -3  

  النحو :

  في ھذا األسبوع تم تناول موضوع (المبتدأ والخبر ) 

  استخرج  من القصة مایلي:

  

  جملة تتكون من مبتدأ وخبر ما حركتھما ....................................-1

  

    

  اعرب الجمل التالیة : -3 

  

  وطنِھ.دافَع الجنديُّ عن  -1

  ............................... ............................... ............................... :..دافعِ 

  

...........................................   ............................... الجنديُّ

  

  ..........................................وطنِھ... عن...............................................

  

  التعبیر

  

فیھا عادات وتراث دولة اإلمارات العربیة المتحدة  )  مراعیا الخط الجمیل وأقسام الكالم وعالمات الترقیم ن( تصف السؤال الثاني: اكتب تعبیر ع 
     كلمة  ویحتوي على مبتدأ وخبر  .           200وال یقل عن 
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  اإلمالء

  

  . ى)-اإلمالئیة  األلف الممدودة واأللف  المقصورة (امع تطبیق القاعدة إمالء انشاJ  وتحتوي على مبتدأ وخبر  2—17یوم األربعاء  

  

  

  

  إلى جمیع أولیاء األمور الكرام سیكون امتحان في اللغة العربیة

   2016-2-18یوم الخمیس الموافق 

   2016-2-17وامتحان اإلمالء والخط یوم األربعاء 

  المادة التي یجب دراستھا :

  أقسام الكالم : (اسم  فعل حرف )

  سمیة المبتدأوالخبرالجملة اإل

  الجملة الفعلیة فعل +فاعل

  إعراب للجمل كما تم أخذة في المھام

  

  

  الرجاء الدراسة بتركیز وسیتم مراجعة للطلبة انشاJ قبل االمتحان

  من الساعة السابعة والنصف إلى الثامنةBوإذا كان لدیك أي سؤال الرجاء التواجد في الصف الرابع 

  بالتوفیق والنجاحمع تمنیاتي للجمیع 


