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 6201 – 5201( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 9الواجب المنزلي )
 :(برج خليفة ) درسمن 

  القراءة : -1
 اقرأ النّص اآلتي ثمَّ أجب عن األسئلة التي تليه:
تاييه في )تايوان(، دخَل موسوعَة )غينس(، وذلك الحتوائه أعلى  عندما ُلّقب برجُ " يحمُل برُج خليفةَ  لقَب أطول  برٍج في العالم بعدما كان 

دبّي،  في العالم ترى من خاللها التراَث العربّي العريق في منّصةِ مسجٍد، وأعلى حوِض سباحٍة، وأعَلى مطعم وأعلى ُشرفِة ُمشاهدٍة، وأعلى 
ّنك لتتعّرُف القّصة الرائعة التي يخفيها البرُج عندما ُتشاِهُد ) البانوراما( المثيرَة واأُلفق المتنامي على طريق الشيخ زايِد والمعالم المحيطَة به. وا 

( َضوٍء 6600المؤّلفَة من رَة دبّي الساح، فضاًل عن أرقاِم أخرى تخصُّ مكوناتِه.عنَد مداِخِل البرِج، تِجُد نافورَة الموجوِد في قّمته الَمرَصدِ من 
 ( مترًا في الهواِء على أصداِء الموسيقا) الكالسيكية( واألغاني العالمّيِة."150إلى مسافِة ) َتقِذفُ ُملّوٍن ُتضيُء المياَه التي 

 لماذا يحِمُل برُج خليفَة لقَب أطول برِج في العالم؟  -
...................................................................................... 

  ؟فّسر بأسلوبك الخاص كيف يمكننا التعرف على الّتراث العربّي العريق في دبي -
...........................................................................................................................

...................................... 
برأيك الخاص لماذا ُتعدُّ نافورة دبي ساحرًة؟ ما دورها ؟  -

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

ّنك لتتعّرف القّصة الرائعة التي يخفيها الُبرُج" -  وضح الصورة الفنية من الّنص في: "وا 
........................................................................................................................... 

 : ابحث بالمعاجم العربّية عن مرادف المفردات اآلتية-
 الّثاقبة:..................الِحصن:..................     الَمرقب:..............................   

 أصداء:......................
 

 
 النحو والصرف :  -2

 
 ,  :ثم أجب آلتيةاقرأ الفقرة ا -1

 ها للوصول إلى الغايِة التي يريدها. أما التحّدي فهو المثابرةُ صاحبَ  اإلرادة والتحدي هما أساُس الّنجاِح واإلبداِع، فاإلرادُة تدفعُ "
 "لذا فلنكن من ذوي التحدي واإلرادة لنصل إلى القّمِة.. والتراجعِ  األمِر المراِد دون اليأسِ   على تحقيقِ  واإلصرارُ 

 استخرج من النص السابق : 
 الم التعليل :...............................–        : ....................  حرف عطف واسم معطوف

 صفة )نعت(:................ –                      ضمير منفصل :.................     



 :............. الثالثي ل )اإلبداع( هو:األصل مضافا إليه :...............           
 :.................          حرف جر واسم مجرور

 . 
 أعرب: ) ارتبَط بناُء الُبرِج بالنمّو االقتصادّي، والسّكاني في دبي(     خلف الورقة -

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

 العيد. مشيرا إلى سبب االحتفال في هذا عن )عيد االتحاد( اكتب موضوعا متكامل العناصر بير: لتعا
 أو عن برج دبي وأبرز معالمه. 

 
 خاتمة .  ----عارضة  توضع تفاصيل الموضوع      --على أن يحوي الموضوع: مقدمة   
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