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 السادسالصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  10الواجب المنزلي) 

 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه

إلى األم فوق كل االحتياجات، تبقى روحنا تحيى بوجودها، وشوقنا إلى أحن صدر مهما كبرنا ومهما تقّدم بنا العمر تبقى حاجتنا وحنينا 

يعني الحياة وفراقها يعني  وأطيب قلب بازدياد ال ينقص مهما أخذتنا مشاغل الحياة، فمكانها بالقلب وصوتها منغرس بأحشائنا، وجودها

 الموت

 حنان، أحضانك يا أمي بَر األمان، قلبك يا أمي مأوى من تحول األزمان إذا حبي لِك يا أمي حقيقة يمأل األكوان ألنّك منبع السكينة وال

 إنقلب األصدقاء والخالن.

 .األشياء الثمينة ال تتكّرر مّرتين، لذلك نحن ال نملك إاّل أماً واحدة 

  .أمي هذا القلب العظيم الذي احتوانا بحنانه وعطفه 

 رددتها.  أمي كلمة جميلة يزداد قلبك لطفاً وحناناً إذا ما 

 .أمي يا حباً أهواه، يا قلباً أعشق دنياه، يا شمساً تشرق في أفقي، يا ورداً فى العمر شذاه 

  .أمي يا زهرة تفتحت لتروينا بعطر صفائها الزاكي 

 .األم هي بابك في الدنيا وفي األخرة للجنة 

 يا رمز األمان، يا هبة الرحمن، يا فيض اإليمان أمي. الحنان  أمى يا نبع 

  وَمة أعظمأ ِهبَةخ َخصا ب هل بها النساء.األأ  مأ

 .ليس في العالم ِوَساَدةٌ أنعم من حضن األم 

 سواها.. لم أجد دأنيا تحتويني سواها. مة أمي فلم أجد كلمة تمحو ما في أّمي.. ناديت بكل 

 .قلب األم مدرسة الطفل 

  عمري.امي أنِت بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع مالك، ولو أقدر ألهديك 

 ية.. أّمي يا صاحبة القلب الكبير.. يا صاحبة الوجه النضير.. يا تاج الزمان.. يا صدر الحنان.. أنِت الحبيبة الغالية.. وأنِت األم المثال

 وأنِت األميرة.. لو كان للحب وساماً.. فأنِت بالوسام جديرة.. يا صاحبة القلب الكبير.

 أصل إليه من الرفعة إلى أمي المالك. إني مديٌن بكل ما وصلت إليه وما أرجو أن 

 .أمي يا قمراً أضاء ظالم عقلي، وأضاء لي طريقي في الحياة..ويا شمساً أذابت جمود قلبي..وفّجرت ينابيع األمل 

 .أمي أنِت مثلي األعلى في الحياة.. ِمنِك تعلّمت كيف أصبح أروع إنسان 

  معاني كثيرة، وكبيرة وساحرة.أمي كلمة صغيرة بقدر ما هي صغيرة، وبقدر ما تحمل من 

 
 ماذا تمثل األم بالنسبة لإلنسان  -     

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

 النص مليء بالتشبيهات ، اكتب واحدا موضحا :  -

 المشبه:...............................................
 :..........................................المشبه به 

 وجه الشبه :........................................
 أداة التشبيه:.......................................

        شخص ال يشعر بقيمة أمه ، وال يطيعها وكثيرا ما يغضبها ، بم تنصحه ؟  -

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



 ة السابقة ، الحقيقي ـأم المجازي ؟ اذكر مثاال .أي األسلوبين غلب في الفقر  -

....................................................................................................... 
 اذكر : 

 (:...................... مالك جمع ) –( :.....................      مرادف ) شذى -

 (:..................... مفرد ) ينابيع  –(:.......................     ضد ) لطفا -

 ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة :  -

 :.................................................................... األمومة  -

 :......................................................................  الجنة -

 :....................................................................األمان  -

 
 النحو :  -

 ) بالرجوع إلى درس البناء واإلعراب في األسماء ( أعرب الجمل التالية إعرابا كامال .  -

 هدٌ أنَت طالٌب مجت -

 أنت :...........................................................................
 طالب :..........................................................................

 مجتهد :...........................................................................
 ذلَك الالعُب مندمٌج في اللعبِ كان  -

 كان :..............................................................................
 ذلك :...............................................................................

 .........................الالعب :.................................................
 مندمج :..........................................................................

 في :...............................................................................
 .................... اللعب :.........................................................

 اإلمالء : استخرج من الفقرة السابقة : 
 عد إلى اإلنترنت واكتب خمس كلمات تبدأ بهمزة الوصل في  األسماء : 

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

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

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

 األم مدرسة إذا أعددتها                              أعددت شعبا طيب األعراق  -

 . لألم فضل عظيم ال يصل إلى قيمته أحد ، لذلك أوصى اهلل سبحانه وتعالى بطاعتها والحرص على رضاها في كل حين 
 ( كلمة500بمناسبة عيد األم ، اكتب قصة تعبر عن فضل األم وما لها من حقوق على أوالدها .) 

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

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