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مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................
 الرابعالصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     

 7201-6201للعام الدراسي  األول ( من الفصل الدراسي  4الواجب المنزلي) 
 :التي تليهاقرأ النص وأجب عن األسئلة  الفهم واالستيعاب :

هو االنتقال من مكان إلى مكان لهدٍف ما، والسفر رافق اإلنسان منذ بداية وجوده على سطح األرض وحتى هذه السفر  

السفر يزيل الهموم اللحظة، وهو نشاط إنساني مهم له دوافع كثيرة وأسباب متعددة وفوائد عديدة نذكر منها ما يلي: 

والسفر يمنح اإلنسان فرصةً لكي يشعر بالمتعة واإلثارة ويريح النفس، ألّن اإلنسان بطبعه ملول ويكره الروتين، 

وليكسر الروتين الممل في حياته ويغيّر الوجوه والمشاهد التي تعود أن يراها كل يوم. لذا فالسفر موصوف كعالجٍ نفسي 

دعوة صريحة  السفر مفيد جداً الكتساب العلم النافع، بل هناك مها االكتئاب. وفعال للكثير من األمراض النفسية وأه

ُ لَ  هُ بِِه وّجهها الرسول محمد عليه الصالة والسالم للسفر من أجل العلم " َوَمْن َسلََك طَِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما َسهََّل َّللاَّ

في ، والقرآن الكريم تحدث عن قصة سفر موسى عليه السالم كي ينهل من علم الخضر عليه السالم لَى اْلَجنَِّة "طَِريقًا إِ 

السفر فرصة للتعارف الثقافي، من خالل معرفة عادات الشعوب وتقاليدها وأخالقها وتراثها اإلنساني الكهف. و سورة

وهو يغذي فضول اإلنسان لمعرفة اآلخر.السفر فرصة للتواصل اإلنساني والحضاري، من خالل تأثير الحضارات 

ات من الحضارات األخرى.السفر كان سبباً في بعضها ببعض، وذلك حينما تقتبس حضارة عادات وطباع وسلوكي

والقصة والفنون المختلفة  رانتقال التاريخ والتراث اإلنساني من بلٍد آلخر، وكان سبباً في انتقال اآلداب المختلفة كالشع

وهو سبب مباشر لظهور أدب الرحالت أو أدب السفر، وهذا األدب هو الذي يصور الكاتب من خالله األحداث التي مر 

بها وعايشها أثناء تنقله من مكان لمكان آخر، وقد كان هذا النوع من األدب من أهم المصادر للمعلومات الجغرافية 

جتماعية، وذلك ألن الكاتب يجعل نفسه كللة التصوير يسجل ما يراه ويكتبه بأسلوب شيق التاريخية والثقافية واالو

وممتع. ومن أعالم هذا األدب ابن بطوطة وماركو بولو وغيرهم.السفر يمكن اإلنسان من تكوين صداقات متينة مع 

األماكن األخرى والثقافية كتبادل رفاق السفر ومع أهالي المناطق المسافر إليها وكذلك عالقات اجتماعية كالزواج من 

الزيارات والخبرات.السفر يزيد خبرة اإلنسان في شتّى مناحي الحياة من خالل التجارب التي يخوضها خالل السفر، 

فهو قد يتعرض مثالً للسلب فيحذر الناس، وقد يتعّرض لمشكلٍة يحتاج إلى أن يعتمد على نفسه في حلها، مثالً قد يضطر 

يطهو طعامه بنفسه في الغربة، أو يضطر لتعلم لغات اآلخرين ألنّه قد ضاع في طرقات مدينة غريبة ذات اإلنسان ألّن 

يوم، وعلى كل األحوال فإّن المسافر يحصل على خبرات مهمة وهو بدوره قد ينقلها لآلخرين بشكل يساهم في تطور 

قارب واألصدقاء الذين باعدتهم الجغرافيا المجتمع.السفر ضروري في كثير من األحيان لصلة األرحام وزيارة األ

والظروف عن بعضهم البعض.هناك أمور كثيرة ال تتم إاّل بالسفر، كإتمام المناسك الدينية في مختلف الديانات، مثالً 

الحج في اإلسالم يحتاج إلى السفر ألداء مناسكه. خذ على سبيل المثال قول الرسول عليه الصالة والسالم " ال تشد 

ل إال لثالثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد االقصى " ويقصد بمسجدي هذا المسجد النبوي الرحا

الشريف.السفر سبب من أسباب استجابة الدعاء ألن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال )ثالث دعوات مستجابات ال شك 

مهٌم جداً في الهروب من الحياة الصعبة واالضطهاد فيهنَّ دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر(.السفر 

بكافة أشكاله وأنواعه، والسفر مهم جداً للتخلص من العوائق وتحقيق األهداف وخذ على سبيل المثال هجرة الرسول 

 عليه الصالة والسالم من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبه إلى المدينة، وقد نتج عن ذلك أن عاد بعدها إلى مكة منتصراً 

  لسفر فيه فرصةٌ كبيرة لطلب الرزق.فاتحاً.ا

(  النص  ) كما ورد في  .  بأسلوبكالسفر  وضح فوائد
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 . ا مناسبا للنص اكتب عنوان -

................................................................  
 .  ، اشرح العبارة  ()السفر يزيل الهموم ويزيح الهم 

...................................................................................................................... 
 ؟  نصح شخصا يتكاسل عن السفر ولو كان فيه منفعة مادية أو معنوية ( في ضوء تلك العبارة ا)السفر مهم لتحقيق األهداف  -

..................................................................................................................... 
        .  (  وهل تؤيد هذا الكالم في السفر اكتساب العلم   ) ما رأيك في العبارة -

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

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

  : ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة  -

 ................................................................................................السفر  -

 ...............................................................................................الحضارات  -

 الغربة .............................................................................................. -
 اذكر : 

 (:......................  فاتحا    جمع ) –( :.....................        مناحي مرادف )  -

 (:.....................     مفرد ) عادات   –(:.......................      انتقال ضد )  -

 
 ( :  ألف تنوين النصب  درس )بالرجوع إلى  النحو : -

 التي درستها : تتضمن أسماء تحتوي على ألف تنوين النصب  السفر  قصيرة عنب قصة اكت -

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

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

 : أعرب :  رجوع إلى درس الجملة اإلسمية بال -

 السفُر جميل   -

 :....................................................................السفرُ  -

 ......................................................................جميل   -

 

 ء :اإلمال -
 وضح سبب كتابة الهمزة في آخر الكلمة( :  ى درس ) الهمزة المطرفة بالرجوع إل

  
 :........................................... فقراء 

 :.......................................... أصدقاء 
   
 
 
 



 
 التعبير : 

 القناعة كنز ال يفنى ( اكتب موضوعا متكامال عن الطمع وأثره على الفرد والمجتمع ، وأهمية القناعة في حياة الفرد والمجتمع ) -

 ( كلمة  300)  -

-  

 استعن باألفكار التالية وفق المخطط المرفق :  -

 تعريف القناعة وتعريف الطمع  -

 صفات الطماع والقانع  -

     عقوبة الطماع وثواب القانع  -
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