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 السادسف: الص                                                              األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 2017- 2016للعام الدراسي  ولال من الفصل الدراسي [ 4ي]الواجب المنزل

 : التي تليه وأجب عن السئلة قراءة متمعنة  اقرأ النص الفهم واالستيعاب :
 زيارة  مفاجأة   

مع األمل  ىمستشف ىنها سوف تقوم بزيارة إلجلست مريم مع أصدقائها في المدرسة ، وقالت لهم إ " 

والديها يوم الخميس القادم ، ألنه عطلة رسمية ، وسوف تأخذ معها بعض الهدايا لألطفال ، وعرضت 

األسابيع  ىمد ىعليهم الفكرة ، فرحبوا بها جميعا واقترحوا أن تقوم كل واحدة منهن بزيارة مماثلة عل

 ىلإعض الهدايا والديها ، ومعها ب صحبةبفي صباح يوم الخميس ، توجهت مريم  ،الثالثة القادمة 

ونظيفة،المكان هادئ  الطرقات واسعة ،غاية في الجمال والنظام  ا، الذي وجدته ىالمستشف

 .األجهزة الطبية  الزجاجية مجهزة بأحدث  ىالمرضتماماً،حجرات 

تسأل  ى، تزور األطفال المرضىلمستشفكانت مريم تنتقل بين ردهات ا ،وكانت تعطي هدية لكل مريض

وفجأة لمحت مريم من  ،ببه من آالم وتع واما يشعرعنهم ا تخفف ابتسامة لعله م، وتمنحه معن أحواله

لم أسفل ذقنها ،  ىإلت ركبتيها  خلف الزجاج ، مريضة جالسة في هدوء ، فوق سريرها ، وقد ضم

، في شرود  إنها فاطمة زميلتها في  ىجدران حجرتها في المستشف ىمتطلعة إلتصدق مريم عينيها 

ترها منذ ؛ فهي لم  ىمدرسة أخر  ىكانت مريم تعتقد أنها انتقلت إل يرسة ، منذ العام الماضي ، والتمدال

كيف حالك صديقتي فاطمة العزيزة مريم باب الحجرة بهدوء ، قائلة : " فاطمة"  فتحت بداية الدراسة

 ؟؟مريم!!سريرها واقفة :"من وأنت هنا ؟! رفعت المريضة رأسها ناحية الصوت ، وهبت من  ى؟منذ مت

عناق طويل ، ودار بينهما حوار ممتد ،  في  اندفعت كل واحدة منهما نحو األخرى؟ثم ماذا تفعلين هنا 

سبو  القادم ما أنا فيه " وختمته مريم بقولها : " سأزورك األ ىفاطمة " بقولها : " أحمد هللا علبدأته " 

عرفت مريم من الطبيب المعالج ، أن فاطمة أصيبت فقد طمة افسر تغير شكل أما عن إن شاء هللا  . " 

بهذا المرض الخطير ،منذ منتصف اإلجازة  الصيفية الماضية ، وتساءلت مريم : " لم تغير شكلها هكذا 

، وتساقط معظم شعر رأسها ؟ " أجابها الطبيب : " إن هذا يحدث غالبا نتيجة تناول األدوية القوية 

أن فاطمة ما زالت جميلة المالمح رغم  أثناء العالج فقالت مريم:الحمد هلل ها فاطمة  المفعول ، التي تأخذ

" قال ،نصيحة الطبيب  .أما عن يأتون لزيارتها األسبو  القادم سوف أجعل كل تالميذ الفصل كل شيء

وما  سألته مريم :"اقتراح أفضل " عنديبكل هذا العدد  ىبتسما : " لن تسمح إدارة المستشفالطبيب م

تذهب هي لزيارتكم في أنه من األفضل لعالج "فاطمة" أن  ىك يا سيدي ؟ أجابها الطبيب :" أراقتراح

شاردة من قبل ،وأنها دائًما فقد الحظت منذ فترة أن استجابتها للعالج لم تعد قوية كما كانت المدرسة  

 أمامها. وقد رأيت كم أشرق وجهها ببريق الفرحة عندما وجدتك،وصامتة 
 ؟فائدة من زيارة  األشخاص للمرضى  وهل برأيك أّن  هناكلماذا اختارت مريم يوم الخميس ؟ -

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

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

 



 ماذا عرضت مريم على أصدقائها ؟وماذا اقترحوا؟

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

 

 صف حال فاطمة كما رأتها مريم؟ -

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

- ............................................................................................... 
 (:......................سريرجمع ) –( :.....................     شرودمرادف )  -

 مفرد}جدران{: ..........................–(:.......................    أسفلضد )  -

 
 ( : التشبيهدرس )بالرجوع إلى  النحو : -

 كون تشبيهات من الكلمات اآلتية مع تحديد أركانه في كل جملة : -

 األسد  -الجندي -

 الذئب -الظالم -

 البحر -األم -
............................................................................................................... 
............................................................................................................. 
............................................................................................................ 

 
 المتطرفة:الهمزة درس  إلىاإلمالء:بالرجوع 

 الخطأ في رسم الهمزة المتطرفة فيهامع ذكر السبب : أعد كتابة الكلمات مصوًبا
 الٌكْفئ  –تباُطئ  -بْدؤ   -انتهائ

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

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

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

لكثرة وانتشرت بكثرة ليس عند الكبار فقط ولكن عند الطفال والصغار أيضا ،السمنة المفرطة هي مرض العصر وأصبحنا نعاني منها
لنسان قدر حاجته الكل والشراهة والتغافل عن االهتمام بالصحة فلذلك البد من الحذر منها ثم الحذر منها فمن المفترض أن يأكل ا

عليها.                                                                                                                     زيدوالي
مستعينًا بالفكار  موظفا القواعد اإلمالئية والنحوية واإلنشائية  التي درستها مع مراعاة الخط الجميل ، كلمة  400بما ال يقل عن كتبا

 التالية 
 

 ماهو تعريف السمنة وما هي أنواعها ؟ 
 ماهي األسباب التي تؤدي للسمنة؟ 

 ماهي أخطار السمنة على القلب والدورة الدموية؟ 
 التعرق الكثير يذيب الشحوم و يخفف الوزن؟هل 

 ؟ ل للنوم عالقة بالرجيم أو هل يسبب زيادة في الوزنه

 ماهو دور الرياضة في القضاء علي السمنة؟



 
 اصنع مخططا ألفكارك قبل الكتابة
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