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مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            4102/  9/ : الــتــاريخ
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 السادسالصف:    القــــــــــســــــــم األمــريـــكــي                                                                                
 

 4102 - 4102( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 0الواجب المنزلي )
 
 عد الي درس رحلة الي المباني التراثية بمنطقة الشندقة  وأجب عما يلي -0

 ما هو التقرير وما عناصره ...................................................................
 معنى الكلمات اآلتية:ما  -

 : ....................................................ثرية   : ..........................................التراث
 ...: .............................................. ترميم  : ............................................دورية

 :راكيب اآلتية في جمل أوفقرة من إنشائياستخدم الت -
 موقع استراتجي.............................................                           .........................الحياة البرية

 .............................العناصر المعمارية............                            .................... المباني التراثية
 من درس دفء الحياة: -4
 صالح؟ لكاتب الطّيبماذا تعرف عن ا -

................................................................................................................................. 
 ...................................................................................................ما الفكرة المحورية للدرس :  -
 ..........) أعوام (:...................................... مفرد   ( :........................................ شوق  ) جمع -
 مرادف ) هامة ( : ............................................  ....................(: ................ وهلة ) مرادف -
 ما المقصود بما يلي: -

 )ب( فناء دارنا ............................................. )أ( الضاربة في األرض : ....................................
 )د( أحلم بهم : ............................................. ..............................)ج( ألف عيناي أشكالهم : .....

  شوق عظيماستخدم التعبير اآلتي في جملة مفيدة :  -
.....................................................  ............................................................ ............. 

 
 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب: -4
بفضل تقنيات حديثة في مجال الحرب تحولـت  السفينة ثم الطائرة لتكونا وسيلتي نقل، لّكن هذه السفينة، لقد اكتشف اإلنسان منذ زمن بعيد" 

ما فتئـوا  ولهذه ،همأفواهووضع اإلغالل على و  اإلنسانيةاسترقاق إخوتهم في رغبًة في األسياد أيامهم  إلى مدمرة، والطائرة إلى قاذفة. فقضى
نســ ل أ أن  وُتشــن ألجلهمــا الحــروب. التجمعــات، أساســهما الموقــف، تقــام علــى مــدمرة. فــالطمع وحــب الســيطرة ســيداالالت يخترعــون اآل

 " بعالم جديد خال من الدمار نهوضاً لينهضوا  يستضيء بنو البشر بنور الحق والخير
 ن الفقرة ما يلي:استخرج م -
 فعاًل ماضيًا ......................................... ، وبين إعرابه : ..................................................  -
 .......ضميرًا متصاًل : ...................................... ، اسم إشارة : ........................................... -
 فعاًل متعديًا :.............................................، فعاًل الزمًا : ............................................... -
 مثنى : ................................................. ، وحوله إلى جمع مؤنث سالم: .............................. -



 عواًل به :............................................. عالمة إعرابه ................................................مف -
 حرفًا ناسخًا : .........................................    اسمه : .................................................... -
 تالية:أعرب الجمل ال -3

 ضرب محمد أخاه...................................... 
 العلم نور................................................

ان تراعي  عناصر التقرير مع إرفاق الصور  مدينة تراثية على إلىتقريرا عن رحلة قمت بها أسطر  01التعبير: اكتب فيما ال يتجاوز  -2
 ......................................................................................................................التوثيقية

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

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

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

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

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

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

 بالتوفيق" "مع تمنياتي لكم


