
  

اإلمارات العربیــــة المتـــحـــــدة                                                                                       اللغة العربیةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعلیم                                                             2016/  2/  :  الــتــاریخ

مدرســـة الیوبیل الدولیة الخاصـة                                                                       االســــــم :.....................

  الخامس الصف:                                                                                      

  6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ) من الفصل الدراسي  6الواجب المنزلي( 

  : اِقرأ الّنّص التّالي ثّم أجْب عِن األسئلِة الّتي تلیھ

  رض .والتحدي األكثر خطراً على وجود الجماعات البشریة على ھذه األ، الدولي جتمع المشاكل المائیة من القضایا البیئیة المقلقة للم

وتشكل ندرة األمطار والعجز المائي في عدد كبیر من بلدان العالم نتیجة مجموعة من العوامل المتداخلة في أسباب وجودھا وحاالت 
قیقة مخاطر التحدیات المحیطة بواقع ھذا المصدر الحیوي للحیاة الجفاف التي تجتاح مناطق واسعة من الكرة األرضیة مؤشراً فعلیاً على ح

التي تستدعي االھتمام الموجھ للمجتمع الدولي المرتكز على أسس علمیة ذات بعد استراتیجي في معالجة جذور ، على كوكب األرض 
  األزمة وتحدید ثوابت الحلول المنھجیة لتجاوز المصاعب المحیطة بواقع تداعیاتھا.

لس التعاون الخلیجي تقع ضمن حزام الفقر المائي وتقدم مبادرات فعلیة للمساھمة في تحریك سواكن العمل الدولي إلیجاد الحلول دول مج
دقیق في العملیة لھذه المشكلة العصریة بأبعادھا المختلفة البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتنمویة والسیاسیة، وإذا ما أمعنا النظر بشكل 

المحیطة بواقع المعضلة المائیة في منطقة الخلیج وأجرینا قراءة دقیقة لحقائق ثوابت األرقام الموثقة بشأن العجز المائي الذي  تمعطیاال
تؤكده الدراسات المتخصصة في ھذا الشأن ألمكننا تبین أھمیة مبادرات كھذه في البحث العملي عن مكامن أسباب ندرة المیاه والمخرجات 

  . نبغي التوقف عندھا للحد من تأثیرات ھذه الظاھرة الكونیة على بلدانناالعملیة التي ی

  

 : الفھم و اإلستیعاب      

ضد (ندرة ):_______________                                                )2                       (كوكب ):_______________ جمع)1
  ) مرادف( جذور):_______________4                          _______) :_______ثوابت  مفرد ()3

  

 وضح المقصود بحزام الفقر المائي ؟  �

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

  

  .شبكة المعلوماتجوع إلى یمكنك الر ،المائي واألسباب المؤدیة إلیھ وضح المقصود بالعجز  �

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

 

 لمشكلة نقص المیاه آثار اقتصادیة .   (وضح ذلك  بأسلوبك مستعینا باإلنترنت )  �

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

   

وزینھا بالصور أو  صمم بطاقات إرشادیة تنصح فیھا زمالئك بعدم اإلسراف في استخدام المیاه   ( ضعھا في ملف المشروع ) �
 الرسوم .

     

 النحو واإلمالء : 

 استخرج من النص  :  -

  

  مفعول بھ:

    

  ة على نبرةھمزة متوسط

  

  

  فاعل :

    

  ھمزة متوسطة على السطر

  

  

  جار و مجرور:

      

  

 



 أعرب : 

 ن الدول للحد من المشكلة : تتعاو -

  __________________________________________________________________________:تتعاون 

 

  ___________________________________________________________________________الدول :

 

  ____________________________________________________________________________للحد :

 

  ________________________________________________________________________من المشكلة :

  

  التعبیر و الخط : 

    خیصھا وإبداء الرأي فیھا ابحث عن معلومات خاصة بمشاكل نقص المیاه في اإلمارات ، وقم بتل -
 

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________________________________  


