
 
اإلمارات العربيــــة المتـــحـــــدة                                                                                      اللغة العربيةالـمـادة  / 

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

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

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

 للكوارث الطّبيعية تأثيٌر كبيٌر على حياِة  الّدولة ومن  أهم الكوارث الطّبيعيّة: 

في جوف األرض ومواد  منها غازات محبوسةٌ  تخرج   األرضيّةِ  في القشرةِ  أو شقوق   إلى فتحات  منذ القدم ِ اإلنسان   البراكين:انتبه   "

 .، إنّها البراكين  من نار  مم  منصهرة على شكل حِ 

 .تتراكم هذه الحمم أو تنساب حسب نوعها لتكّون أشكاال أرضيّة مختلفة منها التالل المخروطة أو الجبال البركانية العالية

 . أسطوانيّة   ومن مدخنة  ومن فوهة ِ الشكلِ  مخروطي   من جبل   تكّون البركان  ي

 فقط ومنها ما هو جامد ومنها ما هو مستيقظ .  نجد ثالثة أنواع من البراكين: منها ما يقذف الغازاتِ 

 فقّوة البركان ومّدة بقائه ملتهبا تكون حسب وفرة الغازات وتركيبة الحمم البركانية فيه.

 

إلى حّد أنّنا ال  ضعيفة   تكون عادة   ، فالهّزات المستديمة  دائمة   . فباطن األرض في حركة  األرضِ  تصيب قشرة   أرضيةٌ  :هي هّزاتٌ الزالزل  

 .الرصدِ  بها وال تحّسها إال أجهزة   نشعر  

 تنشأ الزالزل لسببين هما:

 تحّركات المواد الصخريّة الذائبة في أسفل األرض. -

أو تكّسر في قشرة األرض، فتتصدع الجدران والطرقات وتنهار الجسور وتندلع بسببه الحرائق نتيجة اشتغال أنابيب الغاز حدوث تشقّق  -

 والزالزل نوعان:

 منها ما تحدث في المناطق التي تصيبها االنكسارات، ومنها ما يوجد مركزها على عمق سحيق من األرض.

 

في شكل قمع تتميز بغيمة مخروطية دوارة، دّوامة ريحيّة قويّة يمكن أن تصل سرعتها إلى  عنيفة   في عاصفة هوائية ل  يتمثّ ف :اإلعصار  أما 

 كم/س. 480

 إضافة إلى بعض المناطق بالواليات المتحّدة األمريكيّة. ، تحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى والجنوبية

على وجه األرض، فهي تنسف بعيدا وبسرعة فائقة كل ما يعترضها من أشجار وسيارات وماشية فاألعاصير من أخطر الكوارث الطبيعية 

 وحتى اإلنسان لم يسلم من خطرها.

 

 الفيضانات:هي من أكثر الظواهر الطبيعيّة تكرارا وإثارة للكوارث الطبيعيّة على اإلطالق. فاستمرار هطول األمطار بغزارة ولمّدة طويلة

بب الفيضانات. وهذه الفيضانات شائعة في المناطق الجبلية حيث تكثر األمطار والتساقطات الثلجية. ويتسبب ذلك في وعلى نطاق واسع يس

 التآكل السريع ألديم األرض فتصبح الترب والنباتات غير قادرة على استيعاب تلك المياه وبالتالي يحدث الفيضان.

 

 

 

 أواًل: الفهم واالستيعاب:
 .ُمشيرا إلى األضرار التي ُتسب بهاالكوارث الطبيعية المؤثرة على البيئة، حد دها ،  بعضورد في النص : 1س

1-.......................................................................................................... 
2-.......................................................................................................... 
3-............................................................................................................. 

 ٍق لحمايِة األبنيِة من االنهداِم إثر الزلزال. بين أسباب الزالزل، وابحث عن طر  : 2س
.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 ؟، األعاصير الفيضاناتكل من عن األضرار الناجمة التي تقترحها للحد  من  ما هي الحلولُ  :3س

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



 : ابحث عن معنى المفردات اآلتية:4س
 تنِسُف: ............................. -تتصد ع: ............................. ج -الِحمم الُبركاني ة: .......................  ب - أ

 
 

 استخرج من الن ص، ثم  أعرب اآلتي::    مهارة النحو ) مراجعة عام ة(
 : ........................................................................أعربهُ  ضميرا منفصال، ثم  :1
  صفة ) نعت( مجرورا: .........................................................: 2
 ....      كلمة وضد ها: .............................. .....................................................:كلمة و ومرادفها:3
 : اسم فاعل: .....................    اسم مفعول: ............................5

 أوجد األصل الث الثي للكلمات اآلتية:
 –................  تآكل: ....... –إعصار: ............................   –تحر كات: .....................    -

 انكسارات:................

 ما مصدر الكلمات اآلتية: -

 أ: انكَسَر: ...............   ب:استداَم :  ...................        تَدحَرَج: ....................... .
 
 
 خلف الورقة.                             من الن ص أعاله: ما تحته خط: أعرب 6س
 
 
 

 مهارة التعبير:
 وُمت بعا معاييلر الكتابة.، عالمات الت رقيم فيه موظ فا.  والمقترحات والتوصيات للفرضي ة التي قمت بالكتابة عنها عن الحلول  wordعلى صفحة اكتب 

 كلمة. 500عن  قل  فيما ال ي 
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 مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.

 
 

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

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


