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 بسم هللا الرحمان الرحيم

األسدس الثاني 2الفرض الكتابي رقم   
 مادة اللغة العربية - : االسم الكامل - : القسم - : الرقم الترتيبي -

  : نص االنطالق*
 النفايات الصلبة

 

وما زالت في طليعة المشاكل البيئية المستعصية ،  كانت النفايات الصلبة            
باطن األرض ، في الدول المتقدمة معظمها ، فيما يعرف  وقد عمدوا إلى طمرها في

طمرها على هذا النحو أو غيره اليحل المشكلة بالعبوات األرضية ، لكن . 
وعمد آخرون إلى حرق أطنان من النفايات في مواقد أو محارق خاصة ، وهذا            

تهان بها من ، فهو يولد كميات اليس[نتائجها وخيمة ] األسلوب كفيل بخلق مشاكل 
 . الرماد السام في كثير من األحيان

من هنا كانت الطريقة الجديدة التي ابتكرها العلماء األستراليون للتخلص من            
النفايات موضع ترحيب . وحسبك أنها التستهدف إال اإلفادة من النفايات ، وذلك 

يصلح لصنع الطوب  بخلطها بالطين لتصبح خامة هامدة خفيفة الوزن ، أو صخرا
اإلسمنتي الذي يناسب أغراض البناء . وقد أثبتت التجارب العلمية لياقة هذا الصخر 

الخزفي ألعمال اإلنشاء والتعمير ، كما أثبتت الدراسات البيئية جميعها خلوه من 
  .السموم

العدد. مجلة العربي   1999 . يونيو . 399 : 
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  (ثالثا : التعبير واإلنشاء )6 ن 
 

مشاكل التلوث بمدينتك واقتراح الحلول الناجعة  شاركت في اجتماع لمناقشة        
مت به بصفتك عضوا في هذا االجتماعساه قدم تدخلك الذي. للقضاء عليه   . 

 


