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 المادة اللغة العربية  االمارات العربية المتحدة
   A-B رابعالصف ال         مجلس أبو ظبي للتعليم 

 2016/ 2 / 25التاريخ:                      مدرسة اليوبيل الخاصة                                                      
 االسم...................  

الثانيمن الفصل الدراسي  السابع الواجب المنزلي لألسبوع    

2015 2016 ــ  الدراسيللعام    

مايلي: هثم استخرج من قراءة متمعنة، التالي النص قرأا :السؤال األول  

 أسباب اختالف التجوية 
  :تختلف التجوية من حيث النوع والمقدار باختالف عاملين أساسيين على النحو التالى

 اختالف التضاريسأوالَ : 
  :المناسيب العالية1- 

  .تتميز الجبال العالية بوجود الجليد على قممها مما يعطى الفرصة األكبر التساع الشقوق والفواصل بسبب تمدد الجليد

  :المنحدرات الشديدة2- 
إلى سقوط أسفل هذه ئ الفرصة لنواتج التجوية من الحطام والفتات الصخرى يته، إن الميول الحادة للتالل والجبال 

 التالل والجبال

  .بفعل الجاذبية وبذلك تتعرض أسطح جديدة للتجوية 
  :ب المنخفضةيالسهول والمناس3- 

وإن كان ،الذى يغطى السهول والمناسيب المنخفضة هو غطاء يقى التربة من تأثير عوامل التجوية  يإن الغطاء النبات

ما فى توسيع الشقوق والفواصل عن طريق تغلغل الجذور فى التربة . لذا فإن هذا ال يمنع من أن النبات يساهم إلى حد 

  .التجوية ذات أثر محدود فى هذه المناطق
 

 الفهم واالستيعاب 
  التضاريسما هي اكتب بأسلوبك  قراءة دقيقة بعد قراءتك للنص  -1
 .....................................................................؟
 
  جميلمنظم و بخط  واكتب ذلك،ماذا تعني المنحدرات  عبر بأسلوب بسيط  -2
 .........................................................؟
 
 واكتبها  من حيث النوع والمقدار في النص التجوية اختالف أسباب  ابحث عن  -3
 
.1..................................2................................ 
 
 ........  ............ما مرادف تغلغل  ......................... -4
 
 ما ضد  كلمة الحطام  ....................................... -5
 

  النحو
 (   والجملة الفعليةع تم تناول موضوع )جمع التكسير في هذا األسبو

 مايلي: من النص  استخرج في ضوء ذلك ، 
 
 .................................... ،فعل وفاعل من  تتكون جملة ـ 1
 
 ............................                   جمع تكسير -2

 
       ...................................................................................أعربه ................................فعل ماضي  -3
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 اإلمالء
 

 ( مالئية ) التاء المربوطة والتاء المفتوحة من خالل دراستك  للمهارة اإل
  سليمة من إنشائك جمل، ثم ضعها في  تحتوي على تاء مربوطة وتاء مفتوحة  استخرج من النص  كلمات -7
 
  ....................................................................الجملة........................................الكلمة 1.تاء مفتوحة 
 

  الكلمة ........................................الجملة.................................................................... 2               

 
 ... الكلمة ........................................الجملة.................................................................1تاء مربوطة  
 

 الكلمة ........................................الجملة....................................................................  2               
 
 
  ؟الكلمةما هذه   طقست  أصبح حذفنا الحرف قبل األخير وعكست الكلمة إذا فكر وقم بحل  اللعبة "لغز " كلمة في النص   -8

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

 التعبير
 
 ،(    هذه النعمة تحافظ عل يمكنك أن أهمية الماء لإلنسان والنبات والحيوان وكيفتصف فيه  الماء عن )االسؤال الثاني: اكتب تعبير   
         .      كلمة  200وال يقل عن ومتبعا لمعايير الكتابة ،, ا الخط الجميل  وعالمات الترقيممراعي  ، موظفا الفعل والفاعل  

  
 
 
 

 اإلمالء
 

مع تطبيق القاعدة اإلمالئية  التاء المربوطة    مهارة الجملة الفعلية وجمع التكسيرحتوي على سيهلل  ءشا إن  إمالء  3—2يوم األربعاء  
 .والتاء المفتوحة 

 
 
 

  


