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 6201 – 5201( من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 3المنزلي )الواجب 
 :التحليل اإلبداعيالقراءة و مهارة 

 قّصة نجاح ومكافحة 
 اقرأ القصة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي ليها:

عام الكثير من الصعوبات و الظروف حتى تمكن من تحقيق النجاح . ولد ساندرز  ىساندرز مؤسس مطاعم كنتاكى الشهير الذى عان
 األم   عوام . و اضطرتأ  6و قد توفى و ساندرز يبلغ من العمر ، فى منجم فحم  عامًل ُه كان والدو عائلة فقيرة  معتربى ساندرز و  1890
خوته الصغار أا من العناية بالمنزل و ب. و هكذا لم يجد ساندرز مفر   بناءللعمل حتى تستطيع تولى مسئولية المنزل و مصاريف األ اللجوء  
عوام . كان يطهى دائما أ  7و هو فى عمر ال  ي  خوته فأتقن الطهعام ألا على تقديم الط  رً جب  م عن المنزل للعمل . كان مُ ثناء غياب األأفى 
من عمره . و  16ثم التحق بالجيش و هو فى ال ،  ةمن مهن كثرأي طباق شهية من بينها الدجاج المقلي . كما عمل ساندرز فأعدة 

باع إطارات السيارات و  ،يع بوالص التأمين ثم اتجه لدراسة القانون ثم ب   ،ارة نهريةبداية من ملقم فحم لقائد عب   :كثر من وظيفةأامتهن 
 . وعمل مديرا فى محطات الوقود

لذيذ للمسافرين فى محطات القطار . ه حيث كان يقوم ببيع قطع الدجاج المقلى ال  ربعين من عمر بدأ ساندرز مشروعه الصغير وهو فى األ
ن فى مطاعم كنتاكى الشهيرة التى المستخدمة اآل يقن فيها جميع الخلطات السرية للدجاج المقلأتسنوات  9استمر مشروع ساندرز لمدة 

وذلك لمهارته في طهي الدجاج المقلي  (؛كونتيل)ية كنتاكى لقب عطاه محافظ والأ عاما  45نوع من التوابل . وعندما بلغ  11تتكون من 
الذى يقوم بطهيها على عربيته مما نتج عنه قلة ي بعد فترة تم تغيير مسار القطار الذى كان يبيع للمسافرين فيه قطع الدجاج المقلو .

 90ه حتى يقوم بسداد الضرائب و الديون .وعندما بلغ اضطر لبيع عربيتفالزبائن الذين يقومون بالشراء منه و هكذا تكاثرت الديون عليه 
لف أ 33كثر من أدولة حول العالم وتضم  100كثر من ي أألف ميل لزيارة جميع فروع كنتاكى ف 250عاما قام ساندرز بقطع حوالى 

و ساندرز العجوز  والر بح , مهما بلغ سنك أو يأسك و خسارتك يمكنك دائما البدأ من جديد ةفاح عظيمقصة نجاح و ك  إن ها  عامل .
 خير دليل على ذلك ! يالمشهور ذو الشعر األبيض الذي ترمز صورته إلى أشهر محلت الدجاج المقلي كنتاك

 
 :مهارة القراءة 

 برة المستفادة منها .حل ل شخصية ساندرز ، ُمشيرا إلى الع   -1
...........................................................................................................................

......................................................................................... 
بب في ذلك. ساندرز،  مبي نا أشر إلى اللقب الذي ُلق ب به -2  الس 

............................................................................................................ 
 ؟ في الوصول إليه ما دورك أنت كطالب مدرسة في االقتداء بشخصية المكافح ساندرز؟ إالم  تطمح -3

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

 
ة أشر إلى اآل -4  تي:في ضوء فهمك للقص 



 مشكلة القصة ) الحبكة( : .............................................. -1
ة: ................................................ -2 ل ف القص   نقطة التحو 
 النتيجة التي وصل إليها البطل: ............................................. -3

 استخرج ما يلي:   التطبيقات اللغوّية: -
 اسم على وزن:فاعل: ................ –مرادف:..................      –طباًقا: ...............       -

 
 مهارة القواعد:

الطلبية إلى تناولنا درس أسلوب االستفهام وأنواعه، وذكرنا أن االستفهام نوع من أنواع اإلنشاء الطلبي، وأدواته كثيرة قد تخرج من معانيها 
د أدوات االستفهام معان أخرى، في ضوء ذلك  :نهاالمعنى المراد م مبي ًنا حد 

 م ن من ا ال يجتهد ل ُيحق ق  ما يريد؟   .الغرض المراد:............................... -1
 ألنفسهم نفًعا وال ُضر ا(قال تعالى:) ُقل م ن رب  السماوات  واألرض قل هللا، ُقل أفت ختم من دونه أولياء ال يملكون  -2

 أداة االستفهام:................... النوع:.................
ة إعرابا تام ا.  أعرب ما تحته خط من الفقرة األولى في القص 
). ، وعم ل  ُمديًرا في محط ات  الوقود   )باع  إطارات  السي ارات 
.............................................................................................................................. 

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

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

 -مهارة اإلمالء:
طة مشيرا إلى بأنواع   الكلمة   كتابة الهمزة وسط   ع  مواض   تم تناول    ها.في ضوء هذا: استخرج من الن ص أعله الكلمات التي تحوي همزة متوس 

 سبب الكتابة:
 كتابة الهمزة: ...................... الكلمة:..................    سبب -1
 الكلمة: .................   سبب الكتابة: ....................... -2
 الكلمة: ................       سبب الكتابة: ........................ -3

 
   مهارة الكتابة والخط:

قعة في الكتابة مراعيا سلمة الخط ووضوح الحروف مع الحركات األخيرة.   د كتابة الجملة اآلتية مستخدما خط الر   أع 
 

 "مهما بَلَغ سّنك أو يأُسَك أو خساَرُتَك ُيمِكنَك الَبدُء من جديٍد." -
.............................................................................. 

 
 مهارة الكتابة الّتعبيرّية:

عاب اكتب موضوعا تتحد ث به عن أجمل موقف وجدت وتواجه مشاكل الحياة.   به  نفسك شخصي ة مكافحة تتحد ى الص 
 كلمة . 250سواء في مدرستك أم مع أقاربك وأصدقائك، على أن ال يقل عن 

عاب.  أ أو : ة مشابهة لقصة ساندرز في تشيُر إلى التحد ي ومواجهة الص   ل ف قص 
 مراعيا معايير الكتابة التعبيرية:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..... 
 معايير تقييم الكتابةالتعبيري ة:

 

 
 

 معيار الكتابة:   4 3 2 1
الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة  -1    

ليمة.   الس 
 

تظهر قدررة المتعل م على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر -2    
دة.  متعد 

مة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3      تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقد 
وأدوات   علمات الترقيمُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوي ة إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الن ص. كما يراعي  -4    

الواضحة التي تحوي تطويرا  الربط المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة
بداعا .  وا 
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 2016 – 2015 ( من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1الواجب المنزلي ) 
: التحليل اإلبداعيالقراءة ومهارة 

 " ثّم األأجب عن األسئلة اآلتية:أميرة الّ جرِ عد  ل  قصيدة "
جر(، برأيك ما الداللة على تسمية النخلة ب1 "؟ "أميرة الشجر- أطلق الشاعُر على قصيدته اسم ) أميرة الش 

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

  في البيت ين األول والثاني ُمشيرا إلى الداللة المجازية ووالداللة الحقيقية، بات باع بلغة سليمة وصياغة مترابطة.الصور الشعرية- حل ل 2
نان  بمرأى عجب - جرا في السماء  احت جب                وشق  الع   أرى ش 

ذب. -  م ذن قامت هنا أو هناك                    ظواهرها درج  من ش 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
ثا بها عن قيمة شجر النخيل وفوائده كما ورد في األبيات، ثم اربط  ثاره اإليجابية على البيئة اإلماراتية . مدع ما رأيك في األدلة والبراهين.   -   ُصغ ف قرة من إنشائك مترابطة األفكار، ُمتحد 

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

....................................................................... 
؟   اسم الفاعل  اللغوي، وأسلوب الترادف، وأسلوب الطباق، اسرد قائمة بألفا  تدل على األساليب اللغويةورد في األبيات العديد من - 

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

 
. - أعرب البيت الخامس إعرابا تامًا             -  خلف الولرقة-

اعر وأثرها على نفسية الشاعر وبيئته. مت خذا أسلوب المقارنة - بي ن العاطفة التي طغت على الش 
..........................................................................................................................................................................والمقابلة
...... 

 
 
 
 

 :  والصر النحومهارة 
 

  - إليك الفقرة الخارجية اآلتية: اقرأها بتمعن ، ثم استخرج منها اآلتي:
؛ لذا فقد أصبح الت ذكيُر بالر ياضة  وفواءدها ضرورًة حتمي ًة؛ السي ما وأنها "  ل  أد ى انتشاُر المواصلت  الحديثة  انتشاًرا واسعًا إلى قل ة  الحركة  والميل  إلى شي   من الكس 

حا العقُل، وزاد  الن شاُ  واإلقباُل على  ُد ابتهج ت الن فُس وص  مها. ف ذا صح  الجس  أصبحت ُتعد  م علمًا حضاريًا ذا أبعاد  إنساني ة  وطني ة ، يرتبط برقي  المجتمعات  وتقد 
 األعمال  بحيوي ة  وهم ة عاليت ين.فالر ياضُة ُتخف ف من الضغط النفسي   والقلُق وتزيُد الث قة  بالن فس  ".

 
 ......................................................................................  مفعوال مطلق، ثم أعربه -

 - ضمير مت صل: ...................... ............................................- نعتا منصوبا:
 ............................................. - طباقا...................................  فعل الزم وأعربه-

مفعول به ............................................... - - فعل أمر ........................................  
  ............................................................................................... ....................................جملة فعلية فعلها متعد   ، ثم  أعربها:- 
 أعرب ما يلي إعرابًا تام ا:* 
 الر ياضُة طريُقنا إلى جسم  سليم  :............................................................................................... - 

 ............................ ................................... ............................ ..........................
بها. -  اكتشف األخطاء الواردة من الن ص وصو 

..1.... ............-2.................................-                                



 
 

                                  
 

 -مع تمنياتي بالتوفيق  -                                                   


