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 6201 – 2015( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 6الواجب المنزلي )
 :(من قصة ) الجنيهات الخمسة 

 القراءة : -1
ي واختفى الرجل يومين كاملين ، ثم ظهر في اليوم الثالث ، فرأيته عن بعد محتال مكانه المعتاد ، فلما لمحني تحرك زاحفا بيديه واختفى ف 

الحارة .) أرآني حقا فهرب مني ؟!( هذا ما أدهشني . ولما وصلت المحطة ، درت بعيني هنا وهناك فلم أر للرجل أثرا . ومضى أسبوع 
ومي الشحاذ يظهر يوما ويختفي يوما . وكان كلما لمحني عن بعد مقبال إلى محطة الترام هرب من وجهي فازدادت حيرني والحاج بي

 ودهشتي .
 اقرأ الفقرة السابقة وأجب :

 من الرجل الذي تتحدث عنه األسطر السابقة ؟............... -
 .............................................لماذا كان الشحاذ يهرب من الرجل المحسن ؟................... -
 ما الخطأ الذي ارتكبه الحاج بيومي ؟....................................................... -
 لماذا شعر الحاج بيومي بالذنب ؟ وماذا فعل ليتخلص من هذا اإلحساس ؟ -

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

........................................................................................................................... 
 ف الحاج بيومي األخير ؟في تصر ما رأيك -

............................................................................................. 
 ) بالرجوع إلى المعجم األلكتروني ( اذكر مرادف الكلمات التالية : -
 مبتور الساقين :....................... -
 :................................شغف  -
 االستجداء :.........................-
 أسمال :.......................... -

 أسطر . 6لخص القصة فيما ال يزيد عن 
...........................................................................................................................

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

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

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

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

 
 
 
 



 النحو والصرف :  -2
 أمامك مجموعة من الكلمات وهي :  -1
 حذر   –تمثيل  –السجود  –الكرب 

 المطلوب : اذكر األصل المجرد لكل كلمة وكيفية الكشف عنها في القاموس المحيط + معنى الكلمة في جدول من إنشائك 
 األصل المجرد........................................................................

 ................كيفية الكشف عنها في القاموس المحيط ..............................
....................................................................................... 

معنى الكلمات في جملة من إنشائك 
..................................................................................................................................... 

 ,  :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب -2
لصدق شيمة من شيم النبالء, وخليلة ال يتصف بها إالشريف نبيل كريم, وكان رسول هللا عليه الصالة والسالم خير صادق صدوق,وُعرف ا

 .في الجاهلية واإلسالمانة بالصدقواألم
َق ِبِه ُأوَلِئَكُهُم اْلُمتَُّقونَ ":وقد وصفه القرآن بالصدق فيقوله تعالى ْدِق َوَصدَّ فالذي جاء بالصدق هو نبينا محمد عليه الصالة ,"َوالَِّذي َجاَء ِبالصِ 

 .والذي صد ق به هو أبو بكر الصديق,ولهذا سمي صديًقا , والسالم
وسلم وقال له :" َهْل ُكْنُتْم َتتَِّهُموَنُه   عليهله أعداؤه بالصدق وحسن الطوية,فهذا أبو سفيان لما سأله هرقل عن صدقه صلى هللا وقد شهد

 ."اِس َوَيْكِذَب َعَلى ّللَِّ ِباْلَكِذِب َقْبَل َأْن َيُقوَل َماَقاَل َفَذَكْرَت َأْن اَل َفَقْد أَْعِرُف َأنَُّه َلْم َيُكْن ِلَيَذَر اْلَكِذَبَعَلى النَّ 
 

 استخرج من النص السابق : 
 ......حرف تحقيق :...............                           ..................افا إليه :.........مض

 ..........ضمير منفصل :..............                       بني للمجهول :....................فعل م
 ...............فعل مضارع منصوب :..          ..............             :.. اسما ممنوعا من الصرف

 ....                    فعأل ثالثيا وبين مصدره...................فعل مضارع مجزوم :...................
 فعاَل رباعيا وبين مصدره .....................                  معرفة وبين نوعها ......................

 العمل ويرفع من قيمته ويعلي شأن العاملين إلى أعلى المراتب .يحث ديننا اإلسالمي على بير: لتعاو 
الشريفة ( ) لن  ) في ضوء ذلك اكتب موضوعا مختصرا عن أهمية العمل وفائدته لإلنسان باستخدام الشواهد من القرآن الكريم واألحاديث

 يقبل الموضوع إال إذا كان بخط اليد (
........................................................................................................................... 

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

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

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

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

 "مع تمنياتي لكم بالتوفيق"


