
 اللغة العربيةادة  / ـمـل ا                                 ةارات العربيــــة المتـــحـــــداإلم
 2016/   .../  ..... اريخ / ــتــال                                                         م ــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ

 م /......................ــــــاالس                                                      ـةة اليوبيل الدولية الخاصـــمدرس
 ............. لثالثاالصف :                                                ألمــريـــكــي         ــــم اــالقــــــــــســ

 الثانيلدراسي من الفصل ا تاسعالالواجب المنزلي لألسبوع 

 2016 ــ 2015الدراسي للعام 
******************************************************************************************************* 

 القراءة أوال   
  -قراءة دقيقة ثم أجب عن األسئلة التي تليه: اقرأ النص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل من:ـالمحافظة على  قّدم نصيحة للزمالء عن كيفية1س

 

 ...................................................................................................................الماء

 

 ..........الهواء.........................................................................................................

 

  

 الفهم واالستيعاب  ثانيا :  

 

 المتجددة؟كيف يمكنك أن تساهم في المحافظة على الموارد  فكر مع زميلك ..1س

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

 

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

 

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

 

 النحوثالثا :   

، قم بوضع خط تحت  اجيد   جملوبعد قراءتك لل، للجملة اإلسمية البسيطة)مبتدأ وخبر(من خالل دراستك  

 المبتدأ وخطين تحت الخبر

 

 السفينة كبيرة 1

 

 العصفور غّرد 2

 

 المدرسة كبيرة 3

 

 

1 

  البيئة  وهي إجمالي األشياء التي تحيط بنا وتؤثر في وجود الكائنات الحية علي سطح األرض

   1  موارد دائمة التي يصعب على اإلنسان العيش بدونها مثل الماء والهواء

  موارد متجددة أمثلتهاالمصادر النباتية والحيوانية التربة والمزروعات وهي موارد ال تتعرض للنُضوب

سلوب معتدلأإذا ما استغلها اإلنسان ب  

 2موارد غير متجددة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن   

 

3 

2 

أحترم 

 الجميع



 (همزة الوصل والقطع)مهارة        اإلمالءرابعا :  

 

 الوصل والقطع واكتبها في مكانها في الجدولاقرأ النص جيدا ثم استخرج همزة

 

 
 التعبير

ئولية اإلحساس بالمسب ونشعر نعيش في بيئة تعود علينا بالفائدة،ونعمل ونتعلم

من خالل العمل بروح الفريق والمشاركة ،بيئة لل تناالفردية والجماعية في حماي

 الجماعية في حل المشكالت البيئية
 ومترابطة  بأسلوب جميل  وخط مرتب وجمل واضحةعن ذلك   اكتب

 وال تنسى عالمات الترقيم النقطة والفاصلة).   ،  (           

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 ولي األمر الفاضل 

 األسبوع القادم سيتم إعطاء:

 اختبار تحديد مستوى  ( 1 

 2016/ 3/ 9 األربعاء في يوم  اإلمالء سيكون  (  2 

 همزة الوصل والقطععلى مهارة  فقرة تحتوي  
 : جدا مالحظة هامة

 لك على ذ هاليومية للمواضيع المختلفة والقصص وتشجيع بقراءة الطالب  الرجاء االهتمام

 ولكم جزيل الشكر                                
  

4 

5 

بهدف ذاعية النشرة الجوية وهي النشرة التي تبثها المحطات التلفزيونية والمحطات اإل

ة الناس باألحوال الجوية التي ستنتظرها المنطقة خالل الفترات القادمة لجعلهم يأخذون يتوع

أن األشخاص أهم فوائد النشرات الجوية . من الحيطة والحذر من مخاطر األجواء المتوقعة

 يستطيعوا التعرف على حالة الطقس، وبالتالي تحديد أنشطتهم التي يرغبون بتأديتها 

 همزة القطع           همزة الوصل          

 

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

 

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

 

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

 

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

 


