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

 2016/ 9 /  التاريخ:                      مدرسة اليوبيل الخاصة                                                      
 االسم...................  

  
(2017 2016 ــ  الواجب المنزلي )ي الدراسللعام   (2) لصف الرابع الفصل الدراسي األولا   

 

 
 استخرج مايلي :   ثم قراءة متمعنة، التالي النص قرأا :السؤال األول

 
مة سالم ما أحلى هذا الحذاء يا فاطيا  :                                             

الجديد يا مريمأعجبك الحذاء هل  :فاطمة بغرور ؟    

اشتريته يا فاطمة؟ من أين   ، الروعة     غاية  ي إنه فأعجبني فقط : مريم    

 فاطمة :t  يا عزيزتي  من السوق    

ولكن من أي محل اشتريته؟ من السوق   نه  أ   أعرف      

 . امحل جديد وبضاعته جميلة جد   ،هواأليسر من السوق   في الركن   من محل  : مريم   

 .   صفي لي المكان وأنا سأعرفه مباشرة هيا يا فاطمة 

 . اكثير   أتكلم   أن حب  أ  فأنا ال  لك  خريطة بالموقع   م  أنا سأرس    ال  ال: فاطمة    

هيا هيا  رسمي لي الخريطةا  اا حسن  حسن  : مريم ....   

ابعيد   ها تقف  القائم ولكن   للحوار   وتستمع   ثالثة   عليهما طالبة   في هذه األثناء تدخل   )  ) 

على الطاولة بالكتابة   قلما وتبدأ   فاطمة تخرج   "  " 

 محالت بعد المكتبة بثالث،وهنا المكتبة الحديثة ،انظري هنا مدخل السوق  فاطمة: 

واستنكار بغضب   ا وتصرخ  بعيد   الواقفة   البنت   تتدخل   " " 

h ما هذا يا فاطمة ماذا تفعلين ؟   : هدى   

؟فاطمةيا  حل بك ما الذي حدث وقد بدت غاضبة فزعة : ماذا   حتى ثرت فجأة؟ 

لماذا تكتبين على الطاولة؟ :هدى  

رسم خريطة لمريم أدلها بها على مكان ماأأال ترين أنني   باستهزاء وسخرية : هذا ما جعلك تثورين :فاطمة   

؟نظري إليه أليس جميال  أ  نعم يا هدى فلقد أعجبني حذاء فاطمة وأريد أن اشتري مثله   l : مريم 

iولكن ليس من الصواب أن ترسمي على الطاولة يا فاطمة . : هدى  

رغبتي حسب   ر  كسأ ،رسم  أ  فيها  عليها إنها طاولتي وأنا حرة رسم  أولماذا ال    t : فاطمة 

 هدى : i عندي لك  سؤاالن وبعد ذلك افعلي ما شئت   

T تفضلي يا أستاذه هدى: فاطمة   

عليها؟ ترينها اآلن وقد كتبتالطاولة في أول العام الدراسي ؟ نظيفة أم كما  كيف وجدت   i : هدى 

ولكن ولكن ما هو السؤال الثاني؟  بارتباك : ا أ أ ... نظيفةفاطمة :     

 هدى : ما رأيك لو أتيت إلى بيتكم وقمت بالكتابة على جدرانه بالدهان  ماذا ستفعلين؟ 

اا شديد  بك على ذلك عقاب  قاسأع بغضب واضطراب : ماذا تقولين  tt : فاطمة 

ولماذا تعاقبيني ؟هدى :     

بيتنا وتريديني أن أسامحك؟ تتلفين جدران   t : فاطمة 

ن الطاوالت واألثاث المدرسي إ ، أقوله لك هذا ما أردت أنا    

 ملك للمدرسة وطالباتها،

.وان ال نرضى ألنفسنا ما ال نرضاه عليها عليها ،  تحافظي  نأ فمثلما وجدتها نظيفة واجب عليكهدى :   

عدك إنني لن أقوم بأي عمل فيه ضرر بأدوات ومرافق المدرسةأصدقت يا أختاه و    t : فاطمة بخجل 

أحسنت يا هدى لقد أدركت اآلن أهمية المحافظة على النظافة مريم :   

 هدى : iنعم يا أخوات علينا جميعا أن نحافظ على نظافتنا ونظافة مدرستنا 

 مريم تخرج ورقة : l أفضل  خذي يا فاطمة وارسمي لي مكان المحل هنا  

I بعد استخدامك لها المهمالت   وال تنسي رمي الورقة في سلة   هكذا أفضل  : هدى   

نقول وبصوت واحد ولكن دعونا جميعا    ال تخافي يا عزيزتي فلقد أدركت أهمية النظافة   :l   مريم

بيئتنا المدرسيةفلنحافظ على نظافة  " " 
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 الفهم واالستيعاب 

 ....................... ..................................................للنص  عنواناً مناسباً اكتب بأسلوبك  قراءة دقيقة بعد قراءتك للنص  -1
 
 ما رأيك بتصرف فاطمة ، ولماذا ؟  -2
 

 .......................................................................................................................... 
 
 بأسلوبكاكتب أهم  أحداث القصة .  -3
1...................................................................... 
 
2...................... ................................................ 
 
3....................................................................... 
 

  النحو
 (    حرف -اسم–أقسام الكالم  فعل  ع تم تناول موضوع )في هذا األسبو

  مايلي: من النص  استخرج ،في ضوء ذلك  
 

 :________________________فعل 
 إسم :________________________
 حرف :______________________

 
 ( حرف -فعل  –تأليفك  مستخدما أقسام الكالم )اسم  اكتب ثالثة جمل مناسبة للقصة من -1

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

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

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

 وأعربه إعراباً تاماً.  عة التالية  األفعال  المضاراعرب 
 
 ..............................................................................................  سُم : ..................ير -1 
 
 ...............................................................................................:..................... يلعبُ  -2
  
      ...................................................................................................سبُح....................ي -3
 

  ذين (  )الذي ،التي، اللذان ،اللتان، ال(   األسماء الموصولة مالئية )من خالل دراستك  للمهارة اإل
 اصنع بطاقة واكتب بداخلها إرشادات للطلبة للمحافظة على مرافق المدرسة موظفاً األسماء الموصولة  .   
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 اإلمالء
         األسماء الموصولة. مهارة حتوي على سيشاهلل   نإإمالء  9—18يوم األربعاء  

 التعبير
 
  (  اإلعتناء بمرافق المدرسة )االسؤال الثاني: اكتب تعبيرً  
         .      كلمة   300وال يقل عن لمعايير الكتابة ، ومتبعاً , ا الخط الجميل وأقسام الكالم وعالمات الترقيممراعيً ،  أقسام الكالما موظفً  

  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  


