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

 2016/ 3 / 20التاريخ:                      مدرسة اليوبيل الخاصة                                                      
 االسم...................  

*2017-2016 صف الرابع من الفصل الدراسي الثاني(لمادة اللغة العربية ال10المنزلي )الواجب   

  أقرأ القصة بتمعن ثم أجيب عن األسئلة : :السؤال األول

 قصة 

يروى أن رجالً جاء إلى المدينة على دابته، وربط الدابة بجوار سور حديقة أحد 
ففكت الدابة قيودها ودخلت سكان المدينة، وترك الدابة وذهب لبعض أغراضه، 

إلى الحديقة وأفسدتها، وكسرت الزرع وغير ذلك. فعندما رأى صاحب الحديقة 
هذا المشهد اندفع وقتل الدابة، وعندما عاد األعرابي ووجد دابته تموت أمام 
عينيه ثار وغضب، ومن شدة غضبه قتل صاحب الحديقة، فأخذه الناس إلى 

القتل، فقال لهم األعرابي: دعوني أرجع إلى  الوالي ليقيموا عليه الحد، وهو
أوالدي لكي أوصيهم بوصية، وبعدها سوف أعود لتقيموا عليَّ الحد. فضحك 
الناس سخرية من قوله، فقال لهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي هللا عنه 
اتركوه، وأنا أضمن عودته ثانية، فتركه الناس تقديًرا وتكريًما ألبي هريرة، وبعد 

ر شهرين لم يرجع األعرابي، فلم يكن من أهل القتيل إال أن ذهبوا إلى أبي مرو
هريرة وقالوا له: لماذا ضمنته وأنت ال تعرفه؟ فقال لهم أبو هريرة: حتى ال يقال: 
إن أصحاب المروءة والشهامة قد ولوا وانتهوا. فلم يلبث أن ينهي كالمه إال وقد 

ا الذي جاء بك وأنت تعرف أنك ستقتل؟ جاء األعرابي. فتعجب الناس، وقالوا: م
فرد عليهم قائالً: حتى ال يقال: إن أصحاب الوفاء بالعهد قد ولوا وانتهوا. فلم يكن 
من أهل القتيل إال أن قالوا له: اذهب فقد عفونا عنك. فقال لهم: ما الذي دفعكم 

تهواإلى هذا: فردوا عليه قائلين: حتى ال يقال: إن أصحاب العفو قد ولوا وان . 
 
 

  الفهم واالستيعاب
 
 تك للقصة ضع عنواناً مناسباً للقصة ؟ءبعد قرا -1 

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

 ما رأيك بما فعله أبو هريرة مع األعرابي ؟ -2 
............................................ 

 

 ولماذا ؟ ‘األعرابيهل كنت تتوقع رجوع  -3

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

 
 اكتب بأسلوبك معنى العفو . -4

    .............................................................. 
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   النحو

  .تم مراجعة ماتم أخذه من قواعد في هذا الفصل
 استخرج ما يلي : 

  ماضياً.....................فعالً  -1
 
 فعالً مضارعاً................... -2
 
 فعل أمر ......................... -3
 
 ضمير رفع للمخاطب ............... -4
 
 اعرب الجملة اآلتية :  -5
 

 جاَء رجٌل إلى المدينِة.
........................................................ 

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

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

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

 
 

 اإلمالء
 اإلمالئية التي تم أخذها . سوف يتم إعطاء اإلمالء شاملة للقواعد  2016 – 3 -23إمالء يوم األربعاء 

 التنوين ، األلف التي تلفظ وال تكتب ، التاء المربوطة والتاء المفتوحة (  ‘ ) األلف اللينة 
 

 تعبير
 عالمات الترقيم. ‘ الحركات اإلعرابية ‘ اكتب تعبير عن اي موضوع من اختيارك مع مراعاة : الخط الجميل 


