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  المادة اللغة العربیة   االمارات العربیة المتحدة

    A-B رابعالصف ال           مجلس أبو ظبي للتعلیم 
  2016/ 2 / 15:التاریخ                      مدرسة الیوبیل الخاصة                                                      
  ...................االسم   

الثانيمن الفصل الدراسي السادس الواجب المنزلي لألسبوع    

2015 2016 ــ  الدراسيللعام    

:مایلي ھثم استخرج من قراءة متمعنة، التالي النص قرأا :السؤال األول  

 : والتعریة    التجویة

 

 .. عملیة تحطیم وتفتیت الصخور وإضعافھا :التجویة ھي

  .. عن الصخور التجویة عملیة إزالة نواتج :والتعریة ھي

  .. إلى قسمینھذه  ةالتجوی وتنقسم عوامل

     . تجویة میكانیكیة 1-

      .تجویة كیمیائیة 2-

  والنھار اللیل تفاوت درجات الحرارة في - 1المیكانیكیة  التجویة من عوامل     

    ةالحرارة وتتقلص بالبرودونعلم أیضاً أن المعادن تتمدد ب ، لاللی نحن نعلم أن درجات الحرارة ترتفع في النھار وتنخفض في

    ةدوالمعادن متفاوتة في تمددھا بالحرارة وتقلصھا بالبرو  ،من المعادن مجموعة ونعلم أیضاً أن الصخور تتكون من

  مما ،یؤدي ذلك إلى خلخلة المكونات المعدینة للصخر  ،ما بین ارتفاعھا وانخفاضھا والنھار اللیل ومع اختالف درجات الحرارة في

ھذا التفاوت یؤدي إلى ، إّن تقلص قبل المعدن اآلخری المعدنفھذا المعدن یتمدد قبل اآلخر وھذا  ،ایؤدي إلى تحطم الصخور وتھشمھ 
 .  إضعاف الصخر

ثم سكبنا الماء البارد على ھذا  الزجاج فلو قمنا بتسخین لوح من ،  مره أخرى هثم تبرید الزجاج یشبھ األمر عملیة تسخینإّن ھذا األمر      
 . اللوح فإن ذلك یؤدي إلى تحطم اللوح وتھشمھ

  في الشقوق المیاه دتجمّ  - 2المیكانیكیة  التجویة تقوم بعملیة التي العوامل أیضاً من    

     )عند وضعھا في البراد ( الفریزر المیاه على ذلك ما یحدث لقواریر األمثلةومن ا ،  نعلم أن السوائل تتمدد بعد تجمدھاأنت ف

  .. داخل الشقوق الموجودة بین الصخور وتبقى فیھا المیاه حیث تدخل  ، وھذا أیضاً یحدث في الطبیعة

    للشق مسببة تحطم الصخر وتھشمھ الداخلیة فتضغط على الحواف ،تبدأ في التمددثم ، المیاه ارة تتجمد ھذهنخفاض درجات الحراومع 

  .  المیكانیكیةالتجویة داخل الشقوق ھو أحد عوامل المیاه ومن ذلك نعلم أن تجمد

  الفھم واالستیعاب 

  
  ....................... ..................................................؟ما ھي التعریة اكتب بأسلوبك  ، قراءة دقیقة بعد قراءتك للنص  -1
  
  ...................................................؟ دثحوماذا سی ؟كیف ستكونبرأیك  ،شمس على األرض بدونلحیاة اتخیل   -2
  

............................................................................................................................. ............  
  
  ................................2..................................-1. واكتبھا في النص عوامل التجویة  ابحث عن  -3
  
  

   النحو
  )   المبتدأ والخبر(في ھذا األسبوع تم تناول موضوع 

  :مایلي من النص  استخرج في ضوء ذلك ، 
  
  ....................................: تتكون من مبتدأ وخبرجملة -1
  
  ............................                 :حرف عطف  -2
  
  ................................      :اسم إشارة  -3

        
   .................................  :فعل مضارع -4
  
  ....................................... :ما ضد  كلمة تتقلص -5
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  :أعرب ما یلي  6
  

  ...........................................الفعل تحطمُ  -1
  

  التي قمت باستخراجھا من النصالمبتدأ والخبرجملة  - 2     
  

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

  اإلمالء
  

  ) األلف التي تلفظ وال تكتب(من خالل دراستك  للمھارة اإلمالئیة 
  تحتوي على ألف تلفظ وال تكتب استخرج من النص  كلمات -7
  
 ......................................................................................................................................   
  
    
  ما ھذه الكلمة یش فیھ اإلنسان أصبح مكان یع ء مربوطةتاآخر حرفین ب أبدلناإذا كلمة في النص " لغز "فكر وقم بحل  اللعبة   -8

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

  التعبیر
  
  ،)  و حجمھا وشكل الصخور الموجودة علیھا  شكلھاموقعھا بین الكواكب وتصف فیھ األرض  عن ( ااكتب تعبیرً : السؤال الثاني 
          .      كلمة  200وال یقل عن ومتبعا لمعاییر الكتابة ،, الجمیل وأقسام الكالم وعالمات الترقیما الخط مراعًی موظفا المبتدأ والخبر ، 

    
  
  
  

  اإلمالء
  

  . وال تلفظ  ف التي تكتب األل تطبیق القاعدة اإلمالئیة  في  ، ء هللاشا نإإمالء  2—24یوم األربعاء  
  
  
  

   


