
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  2/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      االســــــم :.....................

 السادسالصف:                                                               األمريكي  ــــــســــــــم القــــ                     
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  7الواجب المنزلي) 

 : ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجْب عِن األسئلِة اّلتي تليه

وفي السيّارات مزدوجة االستعمال، ويستخدم في بعض المعّدات في محطات  يستخدم الغاز الطبيعي في الطّهي والتدفئة وتسخين المياه، 

م توليد الكهرباء؛ حيث يتّم توليد الكهرباء بإحراق الغاز الطبيعي واالستفادة من حرارة الحرق لتوليده، وفي حقل البتروكيميائيات يستخد

البالستك، ولصناعة صناعة  ل   أحفوريّ  لب كوقود  الصّ  في صناعة   دم  ستخ، وأيضاً ي  المياه   الغاز الطبيعي في صناعة اإلسمنت وفي تحلية  

ارات، ولصناعة النفط )أي لفصل مكّوناته المختلفة بالحرارة التي يتم توليدها للسيّ  الغيار   ه في صناعة  الصناعية؛ كاستخدام   الكيميائيّة   الموادّ 

 بحرق الغاز الطبيعي(. 

المنسوجات والمالبس، ولصناعة أشرطة التسجيل، وهو مكّون أساسي للمواد العازلة والطالء، ويستخدم الغاز الطبيعي أيضاً لصنع 

ولصناعة المذيبات والصابون والمنظّفات باختالفها، وهو مهم القتصاد الدول، فبوجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي يتحّكم اقتصاد 

 ولة أو تخفّض سعر الغاز الطبيعي باالتّفاق مع أوبيك طبعاً. الدولة بسعر الغاز الطبيعي، وبنسبة تصديره ترفع الد

 ؟  للغاز الطبيعي الكثير من االستخدامات ، اذكرها  -

- ................................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................................... 

 ؟  (  ) بالرجوع إلى اإلنترنت ( بهورد في الفقرة مصطلح ) أوبيك (   ) وضح المقصود  -

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

 ؟ يتحكم الغاز الطبيعي في اقتصاد الدول بشكل كبير علل :  -

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

 ) بالرجوع إلى اإلنترنت (              (  قصود)  بالتروكيماويات وضح الم -

....................................................................................................................................... 
- ...........................................................................................................................

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

 

 مستعينا باإلنترنت (  ؟  .   ) فسر ) من الصناعات المهمة صناعة النفط (  -

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

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

 فكر ) تعد احتياطات الغاز الطبيعي من العوامل المهمة للدولة ( في رأيك ما السبب ؟   -

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

.......................................................................................................................  
 قرة السابقة : ) بإمكانك االستعانة باإلنترنت لمعرفة المفرد والجمع والمرادف والضد (بالرجوع إلى الف

 (:.......................قاع  ..............    ،    جمع )(:............ مرادف ) ظالم دامس  -

  ( :...................... .............     ، مفرد ) أعماق(:.................ضد )التقدم  -



 النحو واإلمالء :  -

 استخرج من النص  :  -

 :......................... تكسير  ..................     ،   جمع...جمع مؤنث سالم  -

 :.................... همزة وصل     ..       ،     جار ومجرور :............ -

 ...،     ...........................همزتان متوسطتان :................. -

 أعرب :  -

  :   كثيرة   في أغراض   الطبيعيّ  الغاز   اإلنسان   ستخدم  ي   -

 :...........................................................................................................  يستخدم   -

 :........................................................................................................... اإلنسان   -

 :...........................................................................................................   الغاز   -

 :........................................................................................................... الطبيغيّ  -

 :....................................................................................................... في أغراض   -

 .......:..................................................................................................... كثيرة    -
يجابياتها ، أهم مصادر الطاقات البديلة عن النفط ابحث عن  -    ؟ واكتب موضوعا عن ذلك واكتب سلبياتها وا 

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

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

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

 


