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َث الِبيَئِة     ى لََيكَاُد يَْعِجزُ تَّ ه، حَ اتِ يَ ب حَ انِ وَ لف جَ تَ ُمخْ  َخِط&َة، دخلَْت عىل اإلنسان ِمنْ  ظَاِهرَةإنَّ تَلَوُّ
اِفقِ طَ ار التَّ تيَّ  ال معَ جَ ي تََغلَْغلَْت يف كُّل مَ تِ ا الَّ هَ اِر طَ خْ عن َدْفعِ أَ   اُت مَ األْقَذاُر َوالُقJَ فَ . هـرِّ وشَ  هِ ْ&ِ خَ بِ  ّوِر الدَّ

ُح ما تََخلََّف ها، وتَطْرَ نْ  َمْقُربَة مِ َىل عَ  وْ تُلِْقي ِبَها يَُد اإلنسان عىل األرض، والـمصانع تَْجَمُع نَُفايَات َحْولَها أَ 
ـِيJَِويَّات يف ِمياه األنْ  كَْوَمات ُك ُر ـ، َوَقْد تُْفِني الَعِديَد من أْسJَِكها، َوتَتْ َفُتَعكِّرَُهاوالبحار،  ارِ هَ ِمن أْحJَض وك

ِث البيئة   .َعِفَنًة تَِزيُد ِمْن تَلَوُّ
 Jَي والجَ دِ ْر فَ الْ  دِ يل، وعىل الُجهْ ولقد أصبَح ِعالُج َهِذِه الظَّاِهرَة يَرْتَِكُز عىل الِحسِّ الَج Jَ ِانسَ ي لإلنْ ع... 

فال َيرِْمي . ِيف نَْفِسه ويف َغْ&ِه، ويف بيئته التي يعيش فيها والنَّظافةَ  َل الَجJَ  ا يف حاجة إىل َفرْد يُِحبُّ هَ إنَّ 
 Jَةَ مَ الُق  Jيَُساِعُدُه َوُيَساِعُد أَْهَل الَْحيِّ َمَعُه ِيف أَْن يف الّشارع، وال ُيحّب ِمْن غ&ِه أن يَرِْمَيَها فيه، وإنّـ َصة لََها، َحْيُث يَِتمُّ إِْحَراُقَها أََماِكنَ بَِعيًدا ِيف  تُطَْرحَ  لِيَمِة  ُمَخصَّ   .]دار الرقي!، لبنان - بتصر!ف/53-52، ص1جعين في اإلنشاء والتّعبير، الـم" عن [                    .لسائر الَْمْخلُوَقاتِحَفاظًا َعَىل الَْحَياِة السَّ

  األسـئلة
  )نقاط 3: (أسئلة الفهم) أ

  .اِْقَرتِْح ُعْنَوانًا ُمَناِسًبا للنَّّص  �
  َما ُهJَ؟. ُذِكرَْت ِيف النَّصِّ ِصَفَتاِن يَْنَبِغي أَْن يََتَحىلَّ ِبِهJَ الَْفرُْد لِـُيَشارَِك ِيف ِعالَجِ ظَاِهرَِة التَّلَّوث �
ِم :  ِرْج ِمَن النَّصِّ ُمَراِدَف كُلِّ كَلَِمة ِمَن الكلJت اآلتيةاِْسَتخْ  �   )نقاط 3( :أسئلة اللغة) ب  . يَْعَتِمدُ  –الْكَِث&َ  –التََّقدُّ
          اسم إشارة  اتّصلت به الم الجرّ " ال" اسم معرّف بـ   جمع تكس&  أجوففعل   .اُنُْقْل َهَذا الَْجْدَوَل ثُمَّ أَكِْملُْه ِبالُْمْفرََدِة الُْمَناِسَبِة ِمَن النَّّص  �
  .أَْعرِْب ما تحته خّط يف الّنص �
  )نقاط 4( :الوضعية اإلدماجّية) ج  .» يَرِْمي الُقJمة يف الّشارع  «       ):أَنُْتم –أَنُْتJَ  –أَنَْت ( الّناهية عىل الِفعل يف الُجملة اآلتية ُمَخاِطباً الّضJئر" ال " أَْدِخْل  �

ِث الهواء والـJء واألرضتُعَ    ُدُه ) أسطر 10ال تَِقّل عن ( اُكُْتْب رسالةً   .اِ� البيئة من مخاطر تََلوُّ ثُُه ِفيَها عن مظاهر الّتلّوث وأرضاره، وتَُزوِّ   ".إّن "فعالً مضارعاً، وتوكيًدا بـ : ببعض الّنصائح للمحافظة عىل البيئة، ُمَوظِّفاً إىل صديقك تَُحدِّ


