
  اللغة العربيةادة  / ـمـل ا                           ةارات العربيــــة المتـــحـــــداإلم
 2016/   .../  ..... اريخ / ــتــال                                                      م ــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ

 م /......................ــــــاالس                                                    ة اليوبيل الدولية الخاصـةـــمدرس
 ............. ثانيالالصف :                                               ألمــريـــكــي         ــــم اــالقــــــــــســ

 ولمن الفصل الدراسي األ الخامس الواجب المنزلي لألسبوع 

 2017 |2016 الدراسيللعام 
******************************************************************************************************* 

       ؟ ماذا سأقول ألمي                     أوال:   القراءة والفهم

ق كثيًرا ،الحلوى سالٌم يُِحبُّ )  فطلب من  ،الحلَوى المنزليَّةوذاَت مساٍء اشتاق لتذوُّ

ه أْن تَُجهَِّز له بعَض الحلوى،  طلبِت األمُّ من سالم الذَّهاب للمتجر لشراء بعض فأمِّ

واتجها معا لنفس خرج سالم لشراء البيض، وفي الطَّريق قابله جاُره سعيد،  ،البيض

ناء سيِرهما واشترى كلٌّ منهما حاجتَه، وفِي أث،حتَّى َوَصال للمتجر  المتجر للشراء

غيرة في الطريق فتعثََّرْت قدماه وسقط أرضاً وتكسَّر  لم ينتبِْه سالم لتلك الحفرِة الصَّ

ه  .البيُض  ئَهُ.. ماذا سيقول ألمِّ ٍة بينما سعيد يحاول أن يُهَدِّ أخذ سالم يبكي بِشدَّ

 ..ستغضب منه كثيًرا وُربَّما ستُعاقبه

قبل أن يقوَل: سأُخبرك بفكرة ٍرائعٍة لتنجَو  ارتسمْت عالماُت التَّفكير على وجه سعيد

لم يتقبَّْل سالم الفكرة ،  ،تَِجْدهَا ولممن العقاب.. أخبِْر أمَّك أنَّ النُّقوَد سقطْت منك 

هل يكذب لينجَو من عقاِب ..ف ِكْذبَةٌ بيضاُء ال تضرُّ  بالرغم من أن سالم أقنعه أنها

ه، و   ؟...ماذا عن عقاِب هللالكن أمِّ
 

 ؟     ........................................في هذا الموقف ماذا ستفعل لو كنت مكان سالم   1 س  

 

 هل تأكل الحلوى كثيراً ؟ ........................   2س 

 

 ........................................... نهاية القصة حسب رأيك توقع  3س 

  

 من النص ما يلي:  استخرج.3س

      -------------- البيضة ::جمع       .................. .....................:   : بيع ضد:  *

 

 ---------------:   تغفر  :معنى  .............................................:  متاجر  :مفرد *
                                              . 

 اإلمالء 

 كلمات بها مد الياء  فكر واكتب
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الصدق  

 طريق الجنة

. 



  النحو

 من خالل دراستك لألفعال 

 

 يشرب  –شرب   -يأكل  –... مثال : أكل المضارعوحولها إلى قرأتها  في قصة  ابحث عن أفعال ماضية 

 

............/......................................./.................  ................./..................  ....... 

  :التعبير    
 

 مستخدماً  واكتبه بخط جميل وواضح ،،أنت تلميذ صادق ..تذكر موفقا كنت فيه صادقا *

الجملة بما  واضعا الفاصلة إذا اتصلت مراعياً عالمات الترقيمالفاظ معبرة ومميزة بخط جميل 

   قبلها في المعني والنقطة إذا انتهت الجملة .
   

 ارسم مخططا ذهنيا للموضوع قبل الكتابة

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

                      
                                   

 خاتمة موضوع مقدمة


