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لقد اطترعى اإلااء في العقىد ألاخحرة اهخمام أغلب الهيئاث السطميت والخاضت عبر العالم ،إذ
عقدث ألامم اإلاخحدة مؤجمساث دوليت حىل اإلااء مىر مازض  7711باألزجىخحن لىغع الدزاطاث
واجخاذ الخطىاث وإضداز الخىضياث الالشمت مً أجل جأمحن اإلااء الطالح لالطخعمال اإلاجزلي
والصزاعي والطىاعي.
إن اإلااء في البيئت كثحر ،ولكً الطالح مىه لالطخعمال ال ًخعدي الىاحد في اإلاائت مً
مجمىعه العام ،وحتى هره اليظبت جخعسع للخلىث مً مطادز شتى .وحشكل مخلفاث اإلاطاوع التي
جلقى في اإلاياه دون معالجت أو جىقيت مطدزا إلالىثاث مخعددة جحخىي على مسكباث طامت جيخقل إلى
ؤلاوظان وجؤدي إلى عىاقب وخيمت ،كما أن كمياث الىفط اإلاطسوحت في البحاز واإلاحيطاث حعد أكثر
اإلالىثاث جدمحرا للبيئت في العالم ،هظسا إلاا حظببه مً أغساز للبيئت البحسٍت ومىازدها مً الثروة
الظمكيت،باإلغافت إلى جأثحرها اإلاباشس على الجاهب الظياحي والترفيهي ...وٍمثل البحس ألابيؼ
اإلاخىطط همىذجا حيا لخلىث اإلاياه هديجت ما ًلقى فيه مً مىاد ملىثت مخخلفت ،وما أكثرها ! .ومً
اإلاطادز ألاطاطيت لخلىث ماء ألانهاز والبحاز،طسح فػالث اإلاجازي والىفاًاث الىاججت عً
اليشاطاث الظكاهيت اليىميت التي تهدد هقاء اإلاياه وطالمت البيئت.
إهىا هحً ـ أبىاء العطس الحالي ـ ًجب أن وعي أن الىدزة والخلىث هما وجهان إلاشكلت اإلااء
اإلاعاضسة ،مما أضبح ٌشكل خطسا على صحت ؤلاوظان وشزاعخه وضىاعخه،وحتى على أغساغه
التروٍحيت التي ًحخاج إليها ليىال قظطا مً الساحت الالشمت حتى ًبقى مىخجا ومحافظا على اجصاهه
البيىلىجي والىفس ي ،فىعم الظلىك الحسص على هقاء اإلااء ،وال حبرا جلىٍثه وجبرًسه.
البيئة ونشكالتها ،رشيد الحهد ونحهد سعيد صابريني  ،سلسلة عالم الهعرفة ـ ع  22ص  031ونا بعدها ـ بتصرف ـ
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 Iـ جمال القراءة ( 8نقط ).

 -1حدد اإلاجال الري ًيخمي إليه الىظ
 2ـ حدد الفقسة ألاكثر ازجباطا بعىىان الىظ  05.0( .…................................................. ................. ................. ........ن).
 05.0( .............................................................................................. .............ن).

 3ـ اشسح باإلاسادف حظب طياق الىظ ( :هدزة ـ جبرًس )
4ـ حدد القػيت التي ًطسحها الىظ

…..…....................................................................

(1ن ).

1( ........................................................................................................................ن ).

 5ـ اطخخسج مً الىظ أزبعت ألفاظ أو عبازاث دالت على اإلاجال الري ًيخمي إليه
 6ـ حدد مً خالل الفقسة الثاهيت مً الىظ مطدزًٍ مً مطادز جلىث

الىظ1(..... .ن ).

اإلااء ……1( .…..…..........ن ).

 7ـ أبسش القيمت اإلاخػمىت في الفقسة ألاخحرة مً الىظ واطخدل عليها بما
 8ـ أبد زأًك في القػيت التي ًطسحها الىظ )في ططسًٍ)2( ...........…. …................................................ .ن ).

ًىاطب 1( .......................ن ).

 IIـ جمال الدرس اللغوي (  6نقط ).

 1ـ اهقل ثم اشكل ما جحخه خط في الىظ (أغلب ـ مطادز ـ أكثر ـ جلىٍثه
 2ـ اطخخسج مً الىظ أطلىبا للخعجب وآخس لالخخطاص

................... .......................................................

 3ـ أوش ئ جملت مفيدة مسجبطت بمجال الىظ جػمنها اطما ممىىعا مً
 4ـ اهقل الجدول آلاحي إلى وزقت جحسٍسك واجمم مأله بما
الجملت
ًا مظخعمل اإلااء ال جبرزه

اإلاىادي

)1( ....................................ن ).
(1ن ).

الطسف.)15.0( ......................

ًىاطب.)15.0( .......... ................................. ..............

هىعه

 5ـ أعسب إعسابا جاما ما جحخه خطان في الىظ (عىاقب ـ الظلىك

حكمه ؤلاعسابي
)1( .......... ....................................ن ).

 IIIـ جمال التعبري واإلنشاء (  6نقط ).

جخيل ـ في حدود ثماهيت أططسـ حكاًت عجيبت جخحدث فيها عً كائىاث غسٍبت حعيش
في كىكب بدون ماء ،مظترشدا بما دزطخه في مهازة " جخيل حكاًت عجيبت " .
انتهــــــى
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