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 ()قراءةورقة عمل 

 2019-2020الدراسي العام 

   اللغة العربية  المادة:                                              ________________  الطالب:سم ا  

 3/2020/ _التاريخ                                                    __ _____ الشعبة:  - السادسةالصف: 

 

 المعيار:يستطيع المتعلم فهم المقروء:

 الناتج : أن يفهم المتعلم النّص ثّم يجيب عن األنشطة:

: أقرأُ النّص التالي ثّم أجُب عن األنشطة التي تليه:السؤال األول  

 الزالزل

فوقه من الجبال  وأغربها على اإلنسان أن يرى األرض، هذا الجرم العظيم، بما رسا إن أرهب المناظر     

يرى الجبال تهوي من  . يميل   ينتفض أحيانا أو قراره من البحار.  في عوانبسط عليه من السهول واجتم

البحار تثب في أعالي الهواء كما يثب  ويرىالحضيض،  أماكنها ويرى القصور واألبنية العظيمة تتبعثر على

بحجر.  ماءهت  رشاش الغدير إذا حذف    

ما يكون افقيا   ومنها ،ينتفض به أديم األرض صعدا   ما يكون عموديا   أنواع: فمنهاوحركة الزالزل على     

، ويسفل آخر كحركة األمواج في اليم   يعلو به مكان، ،ومنها ما يكون موجيا   جوانبها ذهابا  وإيابا ، تمور به

 ومنها غير ذلك.

اهتزازات خفيفة ي كاد ال ي شعر  وغالب هذه الحركات ناشئ عن النيران المستبطنة لألرض، وهي تختلف بين 

  والدمار المخيف.  ، واضطرابات عظيمة تحدث عنها االنقالبات الهائلة  بها

 الهواء،في  فجأة  فتتطاير به المواد  ما كانت حركته عمودية، هوال   وأعظمها وأشد أنواع الزالزل تدميرا       

سبب تمد د وهو يحدث ب  .ثم تسقط حتى ترى المنازل بما فيها من السكان وغيرهم، تثب إلى ارتفاع شاهق

فيتطاير ما  ،. فتدفع قشرة األرض لتفتح لها منفذا  للخروج وطلبهاأو المواد السائلة في باطن األرض  الغازات

  عليها بقوة الصدمة.

 أرسم دائرة حول الجواب الصحيح:

؟“الجرم  ما هو معنى كلمة   "  -1 

الجبل    -اإلنسان                    -األجرام                -الكوكب                     
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؟وتأثيرا تدميراأي أنواع الزالزل أشد  - 2   

الذي حركته عمودية  -   الذي حركته دائرية                           -  

الزلزال الخارج من باطن األرض - الذي يحدث في الجبال                        -      

القطعة؟هذه األنواع من الزالزل لم تذكر في  يأ -3  

ةالدائري  -األفقية                 -العمودية              -الموجية                   -  

  الجبال؟ما أثر الزالزل في  - 4

تثبتها في أماكنها السابقة -من أماكنها                              تهوي بها  - 

         تبعثرها بين البحار الهائجة                                         ال تؤثر فيها أبدا    -

؟مما معنى كلمة الي   -    5 

البحر     -الزلزال              -الموج                       -األرض                   -   

 6 معناها؟"المرعب "حسب القطعة  

العظيم    -الغدير                  -المخيف                        -الهائل                -   

 7-  النص؟من كلمة “عالي “ما مرادف 

إيابا -  سائل       -شاهق                         -عظيم                    -    

ما معنى كلمة منفذا: -8   

    مخرجا   -      موضعا   -                -مكانا                   - مدخال   -  

  النص؟ما نوع هذا  -9

فكاهة    -رة                خاط -قصة                -مقال علمي                 -   

  :فعال مضارعةأمن الفقرة األولى ثالثة  ستخرج  أ -10

 ------------     --------------      --------------    

النص؟ما هي الكارثة الطبيعية التي يتحدث عنها  -11    

الفيضان -البركان          -الطوفان             -الزلزال                        -       
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