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

 2016/ 4 / 10التاريخ:                      مدرسة اليوبيل الخاصة                                                      
 االسم...................  

الثالث من الفصل الدراسي  األولالواجب المنزلي لألسبوع    

2015 2016 ــ  الدراسيللعام    
 استخرج مايلي :   ثم قراءة متمعنة، التالي النص قرأا :السؤال األول

  وضع أسس وقواعد الستخدام االنترنت: .1

ا أوالدهم الساعة التي يمكن أن يبحر فيه بمعنى أخر عليهم أن يحددوايقوموا بتتبع األبناء فيما يتعلق باستخدام االنترنت، أو  على األهالي أن

يؤدي إلى  ن اإلبحار لوقت طويل قدأل ،ألوالدهم بإطالة فترة اإلبحارن ال يسمحوا وأ ،اإلبحار ن يحددوا مدةوأ ،داخل شبكة االنترنت

في أبحاث عالمية أن الجلوس أمام الحاسوب  أثبتالموت، فقد  اإلدمان، هذا اإلدمان قد يؤدي إلى الوعكات الدماغية الصعبة وبالتالي إلى

يؤدي إلى تلف في الدماغ والخاليا الدماغية. لساعات طويلة، يمكن أن  

  

 وضع الحاسوب في مكان مكشوف للجميع وسهل الوصول إليه: .2

طالع عليه في البيت لوصول إليه واإلا المهم وضع الحاسوب في مكان مكشوف، كالصالون أو قاعة الجلوس أو أي مكان من السهل من

الحائط فهذا يضمن مراقبة األوالد بشكل أفضل ودائم مما يمنعهم من المغامرة  وكشفه. ومحبذ أن تكون شاشة الحاسوب بعكس اتجاه

 االنترنت ألغراض سلبية وغير آمنة. واستخدام

 . عن طريق االنترنت   :-3عدم بدء أي محادثة مع أشخاص غرباء 

ببعض معرفتهم ت% من الطالب واألوالد قابلوا غرباء تم25األبحاث أن  أثبتتفقد  ، فهناك محادثات تبدأ وبشكل تدريجي تتسع رقعتها   

حدثتووتفاصيلها،  حوادث أدت   خاصة إذا وجد  الشخص األمان تجاه الشخص األخر. ويبدأ باإلفصاح عن معلومات شخصية بشكل تلقائي، 

 .  .جوادث  قد ال يتوقعها

 :نترنتأسس ومهارات استخدام الحاسوب واإلاألهالي أوقات فراغهم لتعلم  أن يستغل .4

الموجود بين اآلباء  األهالي بتعلم أسس ومهارات استخدام الحاسوب واالنترنت، يؤدي إلى تقليص الفارق إن قيام

ن قبل األهالي بعالم م العلم الكافي العالقة بسب عدم واألبناء في هذا المجال. فالحاسوب في هذه األيام يهدد هذه

 األسس والمهارات يساهم في مراقبة خطوات األوالد عند استخدامهم لالنترنت بشكل أفضل. نترنت. تعلمالحاسوب واإل

 االنتباه بأنه ليس كل ما ينشر عبر الشبكة العنكبوتية هو صحيح: .5

الزبائن والمال، سواًء  هي مواقع تجارية تهدف إلى كسباالنترنت هي شبكة تجارية، فمعظم المواقع التي فيها  شبكة

فيها، وبالتالي ليس كل ما نشاهده أو نسمعه عبر  بطرق سليمة أو من خالل الغش واالحتيال، فكال الوجهين موجودان

أن نبحث عن أي شيء أو أي معلومة، أن نبحث عن المواقع الرسمية  الشبكة هو صحيح. وهنا ننصح حين نريد

 الجهات الرسمية. دة لمختلفوالمعتم

  
 الفهم واالستيعاب 
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  النحو

 
 (   فعل األمر مع ضمائر الرفع المنفصلة  ع تم تناول موضوع )في هذا األسبو1-- 

نصيحة لزمالئك  عن ) التصفح  اآلمن ( موظفاً فعل األمر مع ضمائر الرفع المنفصلة . بخط واضح وجمل سليمة مضبوطة اكتب 
 بالحركات
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 اإلمالء
 

 ( مالئية )الهمزة المتطرفة من خالل دراستك  للمهارة اإل
 سليمة ثم وظفها في جمل غرباءمثال : تحتوي على همزة متطرفة . استخرج من النص  كلمات -7
 
 1..................................................................  
 
2....................................................................  
 
   
 

 التعبير
 
  (  التصفح اآلمن ووضح فيه أسس التصفح اآلمن  بأسلوبك  عن )االسؤال الثاني: اكتب تعبيرً  
         .      كلمة  250وال يقل عن ومتبعا لمعايير الكتابة ،, ا الخط الجميل وأقسام الكالم وعالمات الترقيممراعيً ، موظفا فعل األمر مع الضمائر  

  
 

 اإلمالء
 

فعل األمر مع الهمزة المتطرفة  وتطبيقها في النص باإلضافة إلى استخدام  مهارة حتوي على سيشاهلل   نإ  إمالء 4—21يوم األربعاء  
   الضمير

 
 

  


