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 الثامن ف: الص                                                              األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 2015 – 2014للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  5الواجب المنزلي) 

 اقرأ القصة التالية ثم أجب عن األسئلة:
وقــح حصــان أحــد المــيارعين كــي بئــر وكالــت جاكــة مــن الميــا  بــدأ الحصــان تالصــايل واســتمر لعــدة ســاعات كــان المــيار  وقتاــا ي كــر ت ريقــة 

يستغرقه الت كير  ويال حتى أقلح ل سه تأن الحصان قد أصتح عجويا وأن تكل ـة اسـتخراجه تـوايك تكل ـة  ـران حصـان الستعادة الحصان لم 
جديد. لادى الميار  جيراله لمساعدته كي ردم البئر كيضرب عص ورين تحجر واحد دكن الحصـان وردم البئـر مجالـا تمسـاعدة جيرالـه... بـدأ 

 بجمح التراب تمايدا إللقائه تالبئر أدرك الحصان ما قد صار الوضح إليه! الجميح تاستخدام المجارف والمعاول
وبدأ الجيران بردم البئر كجأة سكت صوت صايل الحصان استغرب الجميح واقتربوا من حاكـة البئـر السـت ال  السـبب كـي سـكوت الحصـان 

يه وهكذا كلما رمـوا عليـه التـراب ل ضـه عـن ظاـر  واعـتال  وجدوا أن الحصان كلما ليل عليه التراب هي ظار  كيسقط عله التراب ثم يقف عل
 ومح الوقت استمر اللاس تعملام والحصان تالصعود وأخيرا ق ي الحصان إلى خارج البئر!!

 
 ما أهم  خصيات القصة؟ وما أهم مميياتاا؟  -

.......................................................................................................................... 
 تم تصف لااية القصة؟  -

.......................................................................................................................... 
 حدد العقدة + الحل كي القصة؟ -

.......................................................................................................................... 
 وضح التسلسل المل قي لألحداث.  -
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 اية أخرى للقصة واكتباا.تخيل لا -

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

 
 اذكر مؤ رات السرد الواردة كي القصة.  -

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

 ما الدروس المست ادة من القصة؟ -
.......................................................................................................................... 

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



 النحو:
 :استخرج الممنوع من الصرف فيما يأتي، وبين سبب منعه، وإعرابه* 

 السبب الممنوع من الصرف الجملة
   سرت كي صحران ال لااية لاا

   رأيت أحمد صتاحا
   ييلب تلميذة ماذتة

   سقيت رجال ع  ان
 

 عين لو  الت بيه كيما يأتي وبين لوعه* 
 نوعه التشبيه الجملة

   ألا كالمان إْن رضيت ص ان
   ألت لجم كي ركعة وضيان

   كألك  مس والملوك كواكب
   العاِلم سراج أمته كي الاداية

 

 * أعرب الجمل التالية: 
 المال سيف ضرا ول عا -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 وٌر والجاُل ظالمٌ العلُم ل -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 اللاس كأسلان الم ط -

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

...................................................... ................................... ............................... 
 
  التعبير:

 ة قصيرة حول هذا الموقف وأثر ، مح مراعاة قواعد القصة:قص اكتب ..." مواطن شريف رفض قبول الرشوة بالرغم من حاجته"   
................................................................................................................................

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

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

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

.............................................................................................................................. 
  -مح تملياتي تالتوكيق  -


