
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

مجلس أبو ظبي للتعليم                                                            2016/  02/  :  الــتــاريخ
مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                      ...................... االســــــم :

 التاسعالصف:                                                                األميركي   المنهاج                  
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  5الواجب المنزلي) 

 :تليه ال تي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثم   بتمع ن اآلتي  الن ص   ِاقرأ
 الكوارث الطبيعية:

مثل ثورةالبركان ، الزالزل ، األعاصير وغيرها من  عديدة  يحدث بسبب حدث طبيعي منطوي على مخاطر كبير   هي دمار  

الظواهرالطبيعيه التي تسبب دمار كبير للممتلكات والبشر ، في حالة حدوث الظواهر الطبيعية في مناطق غير مأهولة بالسكان ال تسمى 

لخطر ، فكثير من المجتمعات تعيش )كوارث طبيعية( . وتختلف الكوارث حسب نسبة السكان المحيطة بظاهرة طبيعية منطوية أو قابلة ل

 ومن الكوارث الطبيعية :بالقرب من براكين لها تاريخ مدمر كما حدث في بومبيوغيرها وهذا يعود للطبيعة البشرية ومشاكل الفقر وغيرها .

 أوال: الزالزل:

ي الى اهتزاز األرضو ذلك هو اهتزار أرضي سريع متتالي نتيجة تكسر الصخور و حركة الصخور التكتونية مما يئد :الزلزال

أو نتيجة لوجود انزالقات في ، ينشأ الزلزال كنتيجة ألنشطة البراكين . ونتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصفائح األرضية

ت تحت طبقات األرض. تؤدي الزالزل إلى تشقق األرض ونضوب الينابيع أو ظهور الينابيع الجديدة أو حدوث أمواج عالية إذا ما حصل

وغالبا ينتج عن حركات الحمل الحراري في  . سطح البحر ) تسونامي (فضال عن آثارها التخريبية للمباني والمواصالت والمنشآت

 األستينوسفير والتي تحرك الصفائح القارية متسببة في حدوث هزات هي الزالزل.

 :ثــــانيا:الجــفـاف

ي مسببات يؤدي إلى الجفاف وقد يؤدي إلى مجاعة وخاصة أن يتغير الطقس من ناحية درجات الحرارة وهطول األمطار ، أالجفاف هو 

 شد األخطار التي تصيب باألرض مثل المجاعة في أفريقيا الجنوبية ) سببه الجفاف (أفي البالد التي تعتمد على الزراعة . وهو من 

 ::األعاصيرثالثا

دوارة حلزونية عنيفة، تنشأ عادة فوق البحار االستوائية، ولذا تعرف باسم األعاصير االستوائية أو  هي عواصف هوائيةو 

المدارية أو األعاصير الحلزونية ألن الهواء البارد )ذا الضغط المرتفع( يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء الدافئ )ذي الضغط 

بسة فتفقد من سرعاتها باالحتكاك مع سطح األرض، ولكنها تظل تتحرك بسرعات قد تصل المنخفض(، ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليا

كيلو متر، وقد تستمر لعدة أيام إلى أسبوعين متتاليين.  500كيلو متر في الساعة. ويصل قطر الدوامة الواحدة إلى  300إلى أكثر من 

ن كل من السحب الطباقية والركامية إلى ارتفاع  كيلو متراً ويتحرك اإلعصار في خطوط مستقيمة أو منحنية فيسبب  15ويصاحبها تكوُّ

 دماراً هائالً على اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة، ومصاحبته باألمطار الغزيرة والفيضانات والسيول، باإلضافة إلى ظاهرتي البرق

 .والرعد، كما قد يتسبب اإلعصار في ارتفاع أمواج البحر ويدمر القرى و المدن

 

 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 بعض الكوارث الطبيعية المؤثرة على البيئة، حد دها ، ُمبي نا األسباب التي تؤدي إلى حدوثها.ورد في النص : 1س

1-.......................................................................................................... 
2-.......................................................................................................... 

 الكوارث الطبيعية،ابحث كيف تؤث ر الكوارث الطبيعة في اقتصاد الدولة؟ بعد قراءتك النص المتعل ق في : 2س
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 ؟ عن الكوارث الطبيعيةاألضرار الناجمة التي تقترحها للحد  من  لولُ ما هي الح :3س

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

 :  فك ر في تكوين أسئلة مفتاحي ة لفرضي تك )مشكلة الموضوع( المتعل ق بأثر الكوارث الطبيعية على البيئة.4س
1 :...................................................................................... 
2........................................................................................: 
 استخرج من الن ص، ثم  أعرب اآلتي::    مهارة النحو ) مراجعة عام ة(: 5س
 منصوبا ثم  أعربه: ........................................................................نعتا : 1



: خبًرا جملة فعلية مع اإلعراب: 2
................................................................................................................................................ 

 : ضميرا متصال مع اإلعراب: ...........................................................4: مرادفا: .....................   3
 
 
 : أعرب الجملة اآلتية:                                خلف الورقة.6س

 الكوارُث ابتالٌء كبيٌر يحدُث بسبِب حدٍث طبيعي  .
 
 
نها.7س  :قم بعمل مخط طا ُيبي ن عنواَن فرضي ِتك ، واألسئلة المقترحة للبحث، وابحث عن مواقع ومصادر متعد دة ودو 
 
 
 
 
 
 

 مهارة التعبير:
معايير ُمت بًعا و . وأفعاال تنصُب مفعولين، عالمات الت رقيم فيه موظ فا. عن أهمية الطاقة النظيفة ) المتجد دة( في الحد  من التلو ث علميًّا اكتب موضوًعا

 التعبيري ة. الكتابة
 كلمة. 400عن  قل  فيما ال ي 
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 نياتي بالنجاح والتوفيق.مع تم

 
 

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
ليمة. -1      الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الس 
 تظهر قدررة المتعل م على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعد دة.-2    
 وخاتمة.  تفاصيلالقاريء و تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقد مة تجذب  -3    
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوي ة إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الن ص. كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  -4    

بداعا .  المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


