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 . طاقة أو مادة أي وجود بأنه عمومـا، ا�لوث ويعرف وا�جا�ت، لألوبئة ا�عا� ا�ديل بأنه ا�لوث عضا� يصف
  .مالئمة غ3 بكميات وجودها أو مناسبة، غ3 ةوأزمن أمكنة

 لفKيائيةوا ةالكيميائي الصفات . ا�غي3 عرفهم . فهو أدق تعريفا D يقدمون ا�يئة علماء نفإ ، ا�ا= ا�لوث أما
 ا�حرية أو السمكية أو ا^يوانية بال[وة الUر يلحق أو اه،ا�ي هذه استخدام عند الUر يسبب أن يمكن اOي واالشعاعيات

  .األخرى
bف مياه أو ا�جاري، مياه تشeال ،fوقد. ا�ياه �لوث دم،األق ولعله األول، ا�صدر ا�عض، يسميها كما الص 

 من سبق ما qوp ا^مضية األمطار تساقط بسبب أو واlضار، الرمال :مثل ،عضوية غ3 فضالت فعلب ا�اء ا�لوث يصيب
 اwراسات بينت وقد. الصناu الeف مياه tملها الs الكيميائية ا�واد نضيف أن يمكن اه،ا�ي �لوث ا�سببة الفضالت

sأجريت ال x تستهلك ا�خلفات هذه . ا�وجودة ا�واد أن الصناعية ا�خلفات بعض zمقدارا اءا� من ا�نحل األو}سج 
  .الصf الeف فضالت تستهلكه ما أالف أربعة x يزيد

 وpذا ،العالم . األو� الطاقة qإ ا�فط tول مع ظهوره اق�ن فقد ،اها�ي �لوث مصدر أحدث هو ا�فطي ا�لوث إن
، ا�ياه qإ ا�فط ت�ب خطورة مدى أدر}نـا اءا� من ل� ألف 400 . األو}سجz يستهلك ا�فط من ل� � أن علمنـا

 العمليات بفعل حدثت الكوارث أشهر وبعض ،االك�اث وعدم الاالهم عن �مت ا�شهورة ا�لوث حوادث من فالعديد
 لوثا� ةكمي أما ،اسنوي نط مليو� �وا� ا�ياه تلوث الs ا�فط كميات تقدر ،األو� اlليج حرب اءأثن جرى كما ة،ا^ربي
 تقتe وال. ا�فط استخراج عن ةنا� أخرى كميات �هاإ يضاف ،طن ماليz ع�ة تتجاوز ف� االنسان استخدام نتيجة

x دائمة شبه آثـارا ي�ك ا�فطي الت�ب إن. ا�قعة إلزالة ةاالزم الكب3ة ا�ادية ا���ف x تتمثل ال�رثة، منطقة . 
  .ةا�حري وا^ياة ا�ائية ال[وة . الكب3ة اlسارة

 ومنع. فيه وا�حكم و�فيضه، لوث،ا� منع: � ثالث ر�ئز اq تستند أن �ب ناجحة ايكولوجية سياسة أي إن
 جديدة تراخيص أي منح قبل العمل، عن ةا�ا� الفضالت معا ة واش�اط للتلوث، جديدة مصادر انشاء عدم يع� ا�لوث
  .ملوثة نفايات تطرح الs وا�نشآت عللمصان

 §ظر ال�ب مياه �صدر جغرا. tديد . فيتمثل لوث،ا� بعض من ال�ب مياه مصادر ^ماية األمثل السبيل أما
  .اها�ي اq ا�لوثات لت�ب منفذا تشb أن يمكن الs األخرى والنشاطات والزراعة، والرu، السكن، فيه

 الs ا�سؤولة السلطات مستوى x بل ب،الشع �مة مستوى x فقط ليس بيئيا وعيا تتطلب ا�لوث مواجهة إن
 معنية ا¬الث العالم دول أن كما ،الت�يعات أنف رغم ا�يئة تلويث عقوبات من االفالت ال��ت ªاوالت م�فحة عليها

 ال ا�ي® ا هل نفإ ذا،وهك. ةالسام ا�ووية نفاياتلل مدافن qإ اافريقي بتان tويل عن ا�اجم الكب3 اlطر بادراك بدورها
 .D حدود ال وخطره ،D وطن

 .53 -  50: ص ،1993 ،220 عدد بلسم، مجلة الضارة، وآثاره المائي التلوث مصادر العبسي، شھير
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I - عتبة القراءة:  
  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص –أ 
  .سكانيالنص ينتمي إلى المجال ال

  :مصدر النص - ب
  .53 - 50: ، ص1993، 220مصادر التلوث المائي وآثاره الضارة، عدد » بلسم«من مجلة أخد النص 

  :نوعية النص - ج
  .سكاني/ مقالة تفسيرية ذات بعد بيئي   

  :الصورتان المرفقتان - د 
تمثل الصورتان مشهدين من مشاهد التلوث المائي، وتجسد األولى منهما سببا من أسباب التلوث المائي وهو مياه الصرف 

  ).الطيور(ائي وهي موت الكائنات الحية الصحي، بينما تجسد الصورة الثانية نتيجة من نتائج التلوث الم
  :)التلوث المائي( العنوان – هـ

، وكلتا الكلمتين جاءت معرفة، وجاءت )المائي(والصفة ) التلوث(الموصوف : عنوان النص مركب وصفي يتكون من كلمتين :تركيبيا �
 .الكلمة الثانية مختومة بياء النسبة

 .السكاني/ ينتمي العنوان إلى المجال البيئي  :معجميا �
وصف التلوث بكونه مائيا يدل على أن الكاتب سيتحدث عن نوع واحد من أنواع التلوث وهو التلوث المائي، وهذه الداللة  :دالليا �

تدل الكلمة األولى ، و التعريف التي تدل على شيء معين، وياء النسبة التي تدل على نسبة التلوث إلى الماء دون سواه» أل«تعززها 
 .)الماء(وتدل الكلمة الثانية على شيء إيجابي ) التلوث(بي على شيء سل

  :بداية النص ونهايته -  و
مما يدل على أن الكاتب ينطلق في ) التلوث(لم يتكرر العنوان كامال في بداية النص ونهايته، ولكن تكررت الكلمة األولى فقط 

اشارة بأنه ربما سيقترح حلوال ليس للتلوث المائي فقط بل للتلوث  في، )يالتلوث المائ(إلى الخاص ) التلوث(تناوله لهذا الموضوع من العام 
  .بشكل عام
  :بناء فرضية القراءة -  2

  .عن التلوث المائياعتمادا على المؤشرات السابقة نفترض أن موضوع النص سيتناول الحديث 
II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1
o وباء: مفردها. نتشرة بسرعة، والتي يصعب عالجهااألمراض المعدية الم :األوبئة.  
o يُمنع وُيحرم :ُيحظر.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2
  .التعريف بالتلوث المائي وإبراز أسبابه ومظاهره وأخطاره، واقتراح حلول لمعالجته

III - القراءة التحليلية للنص:  
  :المستوى الدالي -  1
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  :مجال السكانياأللفاظ والعبارات الدالة على ال -أ 
مياه  –الثروة المائية  –الحياة البحرية  –الكوارث  –مياه الصرف الصحي  –النفايات  –المجاعات  –األوبئة  –الماء  –التلوث 

  ...الشرب 
  :المستوى الداللي -  2

  :األفكار األساسية – أ
تعريف العلماء والمختصين في مجال تعريف الكاتب التلوث بشكل عام، والتلوث المائي بشكل خاص معتمدا في ذلك على  �

  .البيئة
هناك مصادر كثيرة للتلوث منها مياه الصرف الصحي، واألمطار الحمضية، ومياه الصرف الصناعي، والتلوث النفطي وهو أخطر  �

  .مصدر للتلوث
  .التحكم فيه اعتماد الكاتب سياسة إيكولوجية واقتراحه مجموعة من الحلول للحد من التلوث أو تخفيضه أو على األقل �

  :وبما أن النص نص تفسيري، فيمكن صياغة هذه األفكار في جدول على الشكل التالي

  سبل مكافحتها  نتائجها ومخاطرها  أسبابها ومظاهرها  التعريف بالظاهرة

التلوث المائي هو تغير يطرأ على 
الماء فيفسده ويفقد صالحيته 
بالنسبة لإلنسان وغيره من 

  .الكائنات الحية

  .ب مياه الصرف الصحيتسر  -
  تسرب مياه الصرف الصناعي  -
  .األمطار الحمضية -
  .تسرب النفط -

  . األمراض واألوبئة -
تدمير الحياة النباتية والثروات  -

  .السمكية والبحرية
  .قلة مياه الشرب -

الوعي الفردي والعام بمخاطر  -
   .التلوث

   .سن قوانين لحماية البيئة -
  .وثةمعالجة المياه المل -
منع الرعي والزراعة عن أماكن  -

  .مياه الشرب

  :المستوى التداولي -  3
  :مالمح الخطاب الحجاجي في النص - أ

  ...).أما التلوث المائي فإن علماء البيئة يقدمون له تعريفا ( :التعريف �
  .تتجلى في تقديم الكاتب أمثلة عن مصادر التلوث المائي :تقديم األمثلة �
  ...).ب النفطي يترك آثارا شبه دائمة على منطقة الكارثة إن التسر ( :التوقع �
  ...).ألف لتر من الماء  400كل لتر من النفط يستهلك األوكسجين في ( :األرقام وإلحصائيات �
  ...).إن مواجهة التلوث  -...إن أي سياسة إيكولوجية ( :التأكيد �
  ...).كما جرى أثناء حرب الخليج األولى ( :التمثيل �
  ...).فإن  –... وهكذا  –أدركنا ... إذا علمنا ( دالة على االستنتاجأدوات ربط  �

  :النص قيم -ب 
  :يتضمن النص قيمة سكانية وأخرى توجيهية

  .تتجلى في األضرار التي يخلفها التلوث المائي على البيئة والسكان :قيمة سكانية �
  .ي مع البيئة، وحسن استعمال الماء وعدم تلويثهتتجلى في توجيه الكاتب اإلنسان إلى التعامل اإليجاب :قيمة توجيهية �

VI  - القراءة التركيبية:  
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يعالج النص ظاهرة بيئية خطيرة هي ظاهرة التلوث المائي، معرفا بها، معددا أسبابها المتمثلة في تسرب مياه الصرف الصحي ومياه 
ويبرز النص  ،لى النفط الذي يعتبر أخطر سبب لتلوث المياهالصرف الصناعي واألمطار الحمضية المؤثرة على الفرشة المائية، باإلضافة إ

مخاطر هذه الظاهرة التي تلحق أضرارا وخيمة بالثروة المائية والحيوانية، وفي األخير يقترح حلوال للحد من هذه الظاهرة من خالل نشر 
  .   الوعي البيئي بين السكان


