مركز الرائد

الثقافي

المستوى الرابع

األستاذ

رمزي أبو شهاب

Around the World in Eighty Days

ن
ن
ثماني يوم
حول العالم يف
للكاتب
" " Jules Verne

بعد دراستك للقصة  ،ادرس االسئلة التالية واجوبتها بحذر – بعض االجوبة تتطلب الحفظ والبعض االخر سوف يكون متاح
في الجزء الذي يتم اعطاءه لك في االمتحان ـ

تم وضع االسئلة باللون االزرق واالجوبة بالون االحمر لتسهيل عملة الدراسة والحفظ .
مع تحيات االستاذ

رمزي أبو شهاب
0788820361
?Where did Mr. Fogg and Mr. Passepartout meet Sir Francis Cromarty
كرومارت
أين قابل السيد فوغ والسيد باسبارتو السيد سي فرانسيس
ي
On the train as they were travelling through India
ن
عي الهند
يف القطار بينما كانوا مسافرين ر
?What kind of house is a bungalow
أي نوع من المنازل يكون "  bungalow؟
A house with one floor
نن
ميل ذو طابق واحد
?How far was the train from Rothal
كم كان يبعد القطار عن منطقة روثال ؟
Fifteen Miles
خمسة ر
عش ميل
? Why does the word ‘hamlet’ refer to
اىل ماذا تشي كلمة " " hamlet؟
? It refers to a very small village with few people and houses
تشي اىل قريه صغي جدا بعدد سكان ومنازل قليلة
?Why can’t the train continue its journey from Kholby to Allahabad
كولب اىل هللا أباد؟
لماذا ال يستطيع القطار مواصلة رحلته من ر ي
The railway isn’t finished.
ينته بناءه
خط السكة الحديد لم
ي
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How many miles are there between kholby and Allahabad?
ن
ولب وهللا اباد ؟
كم ميل هنالك بي قرية ك ر ي
Fifty miles
خمسون ميل
Why was Sir Francis annoyed during his conversation with the conductor?
لماذا كان السيد فرانسيس ن ن
ميعج أثناء حوارة مع الكونيول ؟
He feels cheated by being sold a ticket to somewhere the train doesn’t go.
هو يشعر بانه تعرض للغش بأن تم بيعه تذكرة سفر إىل مكان ال يذهب القطار له
What does ‘growing warm’ mean?
ن
" growing warm" يعب اليكيب
ماذا ي
getting annoyed
نن
ييعج
How did the conductor defend himself against Mr. Cromarty’s accusation of fooling the
passengers ?
كرومارت بخداع الركاب ؟
كيف دافع قاطع التذاكر عن نفسه ضد اتهام السيد
ي
He says that the passengers know that they must provide means of transportation for
themselves from Kholby to Allahabad
.خولب اىل هللا اباد
هو يقول ان المسافرون يعرفون انه يجب عليهم ان يجدوا وسيلة مواصالت لتأخذهم من
ري
What form of transport is a steamer ?
" ؟steamer " أي نوع من وسائط النقل هو
a ship works by steam
سفينة تشتغل بالبخار
How does Mr. Fogg deal with the situation when he discovers that his train journey cannot
continue?
كيف تعامل السيد فوغ مع الحالة عندما يكتشف أنه ال يمكن مواصلة رحلته بالقطار؟
Fogg says that he suspected that this might happen and suggests that they find another means of
transport.
. ويقيح أن يجدوا وسيلة أخرى للنقل،ويقول فوغ أنه اشتبه ن يف أن هذا يمكن أن يحدث
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What did Mr. Fogg decide to do after they failed to find a convenient means of transportation to
complete their journey?
ن
ماذا قرر السيد فوغ أن يفعل بعد أن فشلوا يف العثور عىل وسيلة نقل مناسبة إلكمال رحلتهم؟
He decided to go on foot
هو قرر الذهاب عىل األقدام
What kind of facial expression is a wry grimace ?
 ؟wry grimace ه
أي نوع من تعابي الوجه ي
It’s an expression that shows unhappiness.
. انه تعبي يظهر عدم السعادة
Why did Passepartout make a wry grimace?
لماذا اظهر باسبارتو تكشية ساخرة ؟
Passepartout wasn’t happy because he didn’t think his shoes would be strong enough.
.باسيارتو لم يكن سعيدا ألنه لم يعتقد ان حذائه قوي بما فيه الكفاية
ر
Which words tell us that the elephant was kept safely away from direct contact with people ?
ر
المباش مع الناس
تخينا أن الفيل تم االحتفاظ به بأمان بعيدا عن االتصال
أي الكلمات ر
Enclosed / palings
 سياج/ محاط
Why did the Indian man decide to rear an elephant?
لماذا قرر الرجل الهندي أن يربي فيل؟
warlike purposes
ألجل اغراض حربية
How do we know that the elephant is not aggressive?
ن
عدوات ؟
كيف لنا أن نعرف أن الفيل ليس
ي
“It still preserved its natural gentleness ”
"الطبيع
"أنه ال يزال محتفظ ب لطفه
ي
Why did Mr. Fogg feel happy when he examined the elephant ?
لماذا شعر السيد فوغ بالسعادة عندما تفحص الفيل ؟
The animal’s instruction in this direction had not gone far, and the elephant still preserved its
natural gentleness.
ن
 فالفيل حافظ عىل وداعته الطبيعية، الب وجهت إىل الحيوان يف هذا االتجاه لم تذهب بعيدا
التعليمات ي
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One thing makes the elephant suitable for them to complete their journey. Write down this
thing.
ر
ر
. الشء
ي
 اكتب هذا ي. شء واحد يجعل الفيل مالئم بالنسبة لهم ألكمل رحلتهم
The elephant could doubtless travel rapidly for a long time
الفيل يستطيع بال شك أن يسي بشعة لوقت طويل
What makes elephants expensive in India ?
ن
ما الذي جعل الفيلة مرتفعة السعر يف الهند؟
Elephants are becoming scarce. The majority of elephants are domesticated as they are only
used for circus shows.
. غالبية الفيلة مدجنة ألنها تستعمل فقط لعروض السيك.الفيلة تصبح نادرة
Which expression tells us that Mr. Fogg wasn’t upset when he decided to buy the elephant with
such a big sum of money?
يخينا أن السيد فوغ لم يكن ن ن
ميعج عندما قرر أن يشيي الفيل بهذا المبلغ الكبي ؟
أي تركيب ر
“Without getting in the least flurried”
بدون اقل اضطراب
What does the phrase “without getting in the least flurried” tell us about Mr. Fogg?
تخينا العبارة " بدون اقل اضطراب " عن السيد فوغ ؟
ماذا ر
It tells us that Mr. Fogg wasn’t upset when he decided to buy the elephant with such a big sum of
money
تخينا ان السيد فوغ لم يكن ن ن
ميعج عندما قرر أن يشيي الفيل بهذا المبلغ الكبي
انها ر
How much money did Mr Fogg offer at first for buying the elephant?
كم المبلغ الذي عرضة السيد فوغ في البداية مقابل شراء الفيل ؟
One thousand pound
الف جنيه
Why did the Indian refuse to sell the elephant for a thousand pounds?
لماذا رفض الهندي بيع الفيل مقابل الف جنيه ؟
The Indian, perhaps thinking he was going to make a great bargain.
. وربما كان يفكر في أنه سوف يعمل صفقة كبيرة، الهندي
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‘What a price, good heavens!’ who said this phrase and why?
 بحق السماء " من قال هذه العبارة ولماذا ؟، " يا له من ثمن
Passepartout. He thinks that such a price is quite high to be paid for an elephant
ً
 إنه يعتقد أن مثل هذا السعر مرتفع جدا ليتم دفعه مقابل فيل. باسبارتو
What did Mr. Fogg do to convince the Parsee go travel with them ?
الفارش بالذهاب معهم ؟
ماذا فعل السيد فوغ إلقناع
ي
promising so generous a reward as to materially stimulate his zeal
.واعدا بمكافاة كريمة ليثي طمعه المادي
Find the word that means “ a person living in South Asia but descended from Persia “
ن
ن
" تعب " شخص يعيش يف جنوب آسيا ولكن ينحدر من بالد فارس
جد كلمة ي
Parsee فارش
ي
Find the word that means “ a seat for riding an elephant “
ن
" تعب " مقعد يستعمل لركوب الفيل
جد كلمة ي
Howdah هودج
How many persons was travelling on the elephant ?
كم عدد األشخاص الذين كانوا مسافرين عىل الفيل ؟
Four أربعة
What kind of trees was heavily available in the forest?
ن
أي نوع من األشجار كان متوفر بشكل كبي يف الغابة ؟
Palm النخيل
Find an example of alliteration in the last part of the story .
. جد مثال عىل الجناس ن يف الجزء االخي من القصة
Parsee perched
الفارسي اجلس
Find an example of personification
جد مثال عىل التجسيد
The animal marching
الفيل يسي
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How does the story show the importance of time?
كيف تظهر القصة أهمية الوقت ؟
Phileas Fogg is so precise about the number of days they have to spare in line .
الب يجب ان يوفرها
السيد فوغ دقيق جدا حول عدد األيام ي
What are the advantages and disadvantages of using elephants for transport ?
ن
ه حسنات وسيئات الفيلة يف النقل ؟
ما ي
Elephants don’t need paved roads but sometimes they may get tired
الفيلة ال تحتاج إىل طرق معبدة لكن أحيانا قد تتعب
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