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  التاسعالصف:                                                              المنهج األميركي                   
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  3الواجب المنزلي) 

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ
 العادات والممارسات الغذائّية

 هو وما صحيح هو ما الغذائّية العادات ومن. البيئة في المتوّفرة األغذية وتناول اختيار في المّتبعة الّطرق  بأّنها الغذائّية العادات العلماء بعض   عّرف
 :بالّتفصيل العادات هذه بعض وسنتناول الّصّحة على بالّضرر يعود سّيئ
 علمنا فإذا صباًحا، الّطعام تناول في الّرغبة بعدم للّشعور أو الوقت لضيق إّما الفطور وجبة   تماًما ي هملون  الّناس من الكثير الفطور، وجبة إهمال: أّولا 
 الّصباح فترة بين تكون  الّشخص بها يقوم اّلتي األعمال أهمّ  فإنّ  وكذلك الّنوم، من ساعات 8 مضي بعد تماًما فارغةً  الّصباح في تكون  المعدة   أنّ 

 .تناولها على والّتعّود   الوجبة هذه أهمّية أدركنا الغذاء، من احتياجاته بثلث الجسم تمدّ  اإلفطار وجبة   وأنّ  والّظهيرة
ل: ثانياا  لذلك الحقيقّي، الّشعور قبل بالّشبع الّشخص ي شعر الّسوائل هذه تناول ألنّ  الّطعام، وجبة تناول خالل بكثرة الّسوائل أو الغازّية المشروبات تناو 
 أنّ  حيث بالّراحة يشعر نفسّياً  أّنه مع الهضم ع سر من يعاني الّشخص أنّ  ونجد .الّطعام لهضم الاّلزمة األطعمة من كاملةً  احتياجاته يتناول ال نجده

ؤ تسّبب الغازات  .الهضم عسر   تسّبب فعلّياً  ولكّنها الّتجشُّ
رب: ثالثاا  المعدة جدار   تغّلف القهوة أو الّشاي في الموجودة الموادّ  ألنّ  خاطئة؛ يومّية ممارسة الّصباح، في وخاّصة الّطعام تناول قبل القهوة أو الّشاي ش 

 .الّطعام هضم على تساعد التي العصارة هذه المعدة، ع صارة إفراز من تقّلل بطبقة  
منة، أسباب أحد وهي سّيئة، العادة هذه: الوجبات بين األطعمة تناول: رابعاا لو  الهضم عملّية في ارتباًكا تسّببو  السُّ  الفواكه تناول من اإلكثار ي فضَّ

 .           الوجبات بين الّساخنة المشروبات أو الخفيفة والبسكوتات
ا  .للّذوبان قابل غير مرّكًبا الّشاي في الموجود الّتانين مع ي كّون  الحليب في الموجود البروتين ألنَّ  خطأ، وهذا الحليب إلى القهوة أو الّشاي إضافة: خامسا
ا  الّلعاب امتصاص على أقدر وهو رطوبةً  أقلَّ  يكون  ألّنه هضًما، أسهل البارد الخبز تناولو . البارد على وتفضيله الّساخن لخبزا تناول: سادسا

 .الهضم صعب   يكون  وبذلك تماًما تتحّلل ال الّنشاو  الماء، من أكبر كّمّية على يحتوي  الّطازج الّساخن الخبز أّما المعدة، في الهاضمة والعصارات
 .الوزن  تخفيف يريدون  اّلذين األشخاص فيتناوله العاديّ  الخبز من أقلَّ  حرارّية سعرات على يحتوي  المحمَّص الخبز   بأنّ  االعتقاد: سابعاا
ا  نسب على يحتوي  سوف الفواكه عصير   أنّ  والحقيقة. كاملة الفاكهة تناول عند الغذائّية القيمة نفس على يحتوي  الّطازجة الفواكه عصير تناول: ثامنا
 . طازجةً  تناولها عند الفواكه بها تزّودنا اّلتي األلياف من أقلّ  ونسبة البسيطة، الّسكرّيات من أعلى

 
 أولا: الفهم والستيعاب:

 ....................................................................................... ؟ اختر عنوانا مناسبًا آخر للنص -

 ................................................................................... لإلنسان بالّنسبة الفطور وجبةِ  أهّمّية   ما -
  صعوبة( –سرعة  –كثرة  – سخونة) :تعني "بالّراحة يشعر نفسّياً  أّنه مع الهضم ع سر من يعاني الّشخص أنّ  ونجد" الجملة في" ع سر" كلمة -
صرار عزم ذو  -  هزيل وجه ذو  - عريض جاه و)ذ  الّنّص؟ بحسب الغنيّ  تناسب الّتالية الّصفات من   أيّ  -  (.قصيرة قامة ذو - وا 
منة الّشخص يتعّرض لماذا -  ؟....................................... ...................................... .......................  للسُّ
 ؟ الّطازج الّساخن الخبز من هضًما أسهل   البارد الخبز ي عتبر لماذا -

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

 .................................................. الّنّص  على باالعتماد إجابتك عّلل الفاكهة؟ عصير أم كاملةً  الفاكهة تناول تفّضل أيُّهما -

 ؟الّنّص  على معتمًدا أِجب   الهضم؟ عسر سبب يكون  أن ي مكن ماذا .هضم عسرمن  يعانيأنه  وأخبرهأحمد  بفحص الّطبيب   قام -
......................................................................................................................... 

 ؟عّلل. الّنّص  على اعتماًدا تركها في أو ممارستها في ترغب غذائّية عادة اكتب -

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



 :اإلنسان يكتسب أن هو الّنّص  من الّرئيسيّ  الهدف   -
o   سليمة غذائّية عادات. 
o   منتظمة رياضّية عادات. 
o   الغازّية المشروبات اختيار عادة. 
o   جسمه نظافة على المحافظة عادة 

 ............................................(  يهمل) مضاد  ....( ............................... الشبع) مرادف  -
 ..........................................( . مشروب) جمع  ( ................................. السمنة) مرادف  -
 .......( .................................... بارد) مضاد  ....( ........................... سعرات حرارية) معنى  -

 
 ثانياا: النحو واإلعراب

 أكمل ما يلي بمفعول ثان: -

 .....................................  جعلت الذهب .............................................  علمت الصبر * 

 ................................. حسبت الجار .............................................  وجد علماء الفضاء * 

 أعرب الجمل اآلتية: -

 حقاً علمت اإلسالم  -1

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

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

 ظن الظمآن السراب ماًء  -2

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

........................................................................................................................... 
 حسب الجاهل الكبرياء عظمة -3

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

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

 ثالثاا اإلمالء 
 : سبب كتابة الهمزة المتوسطة على األلف في الكلمات التالية ذكرا -

 ..........................................يأذن  ...................................................   رأي 
 .............................................تأمل   ..................................................تأثير 
 سأل ............................................ ....................................................  يأخذ

 :الهمزة المتوسطة في كل كلمة من الكلمات التالية على الحرف المناسب لها كتبا -
 ...........................................تء خير   ........................................فءس 
 ........................................... استءذن   .....................................مسءلة 

 (حركتها فتحة) .أربع كلمات تتضمن همزة متوسطة على األلف ذكرا -
 ......................................... ...................................... .......................... 

 (حركتها سكون . )أربع كلمات تتضمن همزة متوسطة على األلف ذكرا -
 ......................................... ...................................... .......................... 

 
 
 



 التعبير:رابعاا: 
 "متى تشعر بالسعادة؟"

 السعادة هي تحقيق اآلمال وبلوغ المطالب وهي حالة الرضا المنبعث من أعماق النفس بما كتبه هللا 
 معيار الكتابة:: كتابتك في مراعًياتجيب فيه عن التساؤالت التالية،  – كلمة 200إلى  150 -تعبير اكتب موضوع ذلك، في ضوء 

 من السعيد من وجهة نظرك؟  ما وسائل تحقيق السعادة التي تتبعها؟   ما مفهوم السعادة لديك؟
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.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

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

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

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

 
  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
 الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. -1    
 تظهر قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.-2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
ي بدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  -4    

بداعا . المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


