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 2015 – 2014للعام الدراسي الثالث ( من الفصل الدراسي  الرابعالواجب المنزلي ) 
 ؟ الصديق معنى ما       * قصة

 فى بألم شعر قد انك متعبًا، انك تامر" ولكن. المدرسية واجباتهم من ينتهون  األخر والبعض يقرأن األطفال جلس حيث هادئ الفصلكان 
 يقول وأنلمعلمه  ذلك يقول أن وقرر .المدرسة ممرضة إلى الذهاب فى يرغب لم ولكنه بالتعب يشعر زال ما انكو  السابق اليوم فى معدته

 الذىالمعلم  نظر حينما .بالكتب الخاص نكالر  فىاألريكة  على يجلس أن يود انك إذاالمعلم   سأله ثم . الفصل فى يبقى أن يود أنه له
 ويتحدث بذراعه يحيطه تامر بجانب ويجلس واجباته ترك قد وسيم اسمهآخر  طفل أن الحظ الحساب مسائل فهم فى خرآ طفل يساعد انك

 ليأخذ وسيم يرشح أن قررو . لصديقه وسيم من والرعاية االهتمام بهذا جداً المعلم  سعد وقد لصديقه يقرأ وأخذ تابك وسيم أخذ ثم بهدوء إليه
 ما الذى تامر ولكن للعبفترة الراحة  فى األطفال وخرج .الصباح طابور أثناء الشهادة تقدم أن على ورعايته الحسن لتصرفه تقدير شهادة

فترة االستراحة  وبعد ."رائع صديق هذا وقال المدرس وابتسم تامر مع يظل أنالمعلم  من وسيم وطلب الفصل فى مكث بالتعب يشعر زال
 يجلسون  األطفال انكو  األطفال على ليقصهكتابًا  يختاركان المعلم  وبينما . األطفال جميع يحبه الذى للقصص المخصص الوقت جاء
 لنفسهالمعلم  ابتسم أخرى  مرة قصة عليه يقرأ على صديقه انكو  الفصل من بعيد طرف فىاألريكة  على يجلس تامر رأى السجاد على
 .لالستحقاق شهادتين سأجعلهم إنى المريض لصديقه ليقرأ يحبه الذى القصص سماع يترك أن . باآلخرين يهتم خرآ شخص هذا وقال
 هذا اعتبروا ألنهم أيضاً  اندهشوا وقد لآلخرين ومراعاتهم لطيبتهم شهادات على سيحصلون  أنهمعلم الم أخبرهم حينما وعلى وسيم سعد وقد

 .مدهشمعلم  لدينا نحن جائزتهم تسلموا أن بعد نااالثن وقال .أيضاً  جائزة على سيحصلون  ذلك ومع بالتعب يشعر صديق ترعى أن طبيعى
 :األسئلة

 ....................................................................................... ؟ القصة لهذه تعطيه الذى االسم ما -
 واجباته؟ تامر يعمل لم لماذا -

.............................................................................................................................. 
 ؟ المعلم له قاله الذى ما -

.............................................................................................................................. 
 ؟ وسيم فعله الذى ما  -

.............................................................................................................................. 
 جيد؟ صديق على انك هل  -

.............................................................................................................................. 
 ؟ غريباأمرًا  لتصرفهم جائزة بإعطائهمالمعلم  قيام بأن وعلى وسيم فكرا لماذا -

.............................................................................................................................. 
 ؟ القصة سمعت حينما به شعرت الذى ما  -

.............................................................................................................................. 
 ؟غير جيد آخر وشخص ؟ لك جيد صديق انك شخص مرةذكر تت هل -

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



 النحو:
 :الشروع من األمثلة التالية وبين داللتها –الرجاء  –استخرج أفعال المقاربة * 

 داللته الفعل الجملة
   قرب الشتاء أن ينقضي
   كادت السفينة أن تغرق 

   أوشك المال أن ينفذ
   اخلولق المذنب أن يتوب

 
 * اعرب ما يلي:

باحة -  طفَق الغلمان يتنافسون في الس ِّ
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 البرق يخطف أبصارهميكاد  -
........................................................................................................................... 

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

  التعبير:
" ال دين لمن ال أمانة له " .......... في إطار هذا المعنى اكتب موضوع تعبير حول أهمية األمانة في حياتنا، مراعيًا أسلوب الكتابة 
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  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 


