
 م2018أفريل 11األربعاء  وم :ــي                                                                            طة :متوسّ      
 ساعة واحدة.  ة:دّ ـالم            ط .                                    الثة متوسّ الثّ    المستوى:

 
 ةغة العربيّ ة اللّ في مادّ  الثللثّالثي الثّ  الفرض األّول

 
 ص:النّ 

ة الحيّ  الكائنات د حياة كلّ تهدّ وال،بل بالزّ  د الجنس البشريّ اد تهدّ البيئة عواقبه خطيرة تك ثتلوّ  إنّ         
قس ومواعيد ر الطّ المأكل والمشرب ،بل يغيّ  مويسمّ راض مختلفة ،ويقتل اآلالف ، يصيب المالين بأم فهوّ 

ناعي والحضاري كنولوجي والصّ م التّ قدّ للتّ ولقد برزت هذه المشكلة نتيجة بداية الفصول وغيرها. 
 ة اإلنسان وبقائه.عوب وعدم وعيها بهذه المشكلة تفاقم أثرها على صحّ ف الشّ ما زاد تخلّ لإلنسان،وكلّ 

غير  الث فهوّ ا العالم الثّ ة ،أمّ ناعيّ ول الصّ ومشكالتها إحدى القضايا الكبرى في الدّ  البيئةفقد أصبحت         
واع بما يحدث من حوله وتختلف هذه المعضلة من بيئة إلى أخرى حسب نوعها ودرجة عمقها.فظاهرة 

س فيه شوارعها ومبانيها ،وفي حاجة ولة في بناء المدن على نحو نظيف ،فتتنفّ ث في حاجة إلى جهد الدّ لوّ التّ 
د تي تهدّ ان الوقت لمعالجة هذه الكارثة الّ حي بين أبنائها ،ومهما كان األمر فقد حإلى إشاعة الوعي الصّ 

 . ة جمعاء فهل من منقذ؟اإلنسانيّ 
 ."فبتصرّ  -البيئة ث،اإلنسان وتلوّ  أرناؤوط محمد"                                                              

 
 األسئلة:

 
 ن)06: (صأفهم النّ 

 ص؟لتي يعالجها النّ ما هي المشكلة ا -1  
 ث؟لوّ اجمة عن التّ ما األخطار النّ  -2  
 من هذه الكارثة؟ ي اقترحها الكاتب للحدّ الحلول التّ   ما  هيّ  -3       
  المعضلة. –اشرح ما يلي: تفاقم  -4  

 ن)04( أعرف قواعد لغتي:
 ص. أعرب ما تحته خط في النّ  -1  
 أسلوب شرط وحدد أركانه. -ص ما يلي: أاستخرج من النّ  -2  

 فعل من أفعال المقاربة وحدد اسمه وخبره. -ب                                    
 ن)02( ص:ق النّ أتذوّ 

 ؟اص؟ ولماذما األسلوب الغالب على النّ  - 1       
 س فيه شوارعها ومبانيها" ن نوعها:" تتنفّ ة وبيّ اليّ في العبارة التّ ة الصورة البيانيّ اشرح  -2  

 ن)08( ة:ة اإلدماجيّ الوضعيّ 
 د حياة اإلنسان في عالمنا المعاصر.تي تهدّ ث أصبحت من المشكالت الكبرى الّ لوّ ظاهرة التّ  ياق:السّ 
عن أسباب ظهور هذه المشكلة وأضرارها على ث فيه قل عن عشرة أسطر تتحدّ ال ير نصا حرّ  عليمة:التّ 

صية المناسبة.نّ روابط الالّ فا موظّ ، منها مقترحا بعض الحلول للحدّ  ةالكائنات الحيّ 
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يصيبيصيب الّفهوفهو
داية الفصوبداية الفصول و

لللما زما زاد تخسان،وكللإلنسان،وكلّ
قد أصبحتفقد أصبحت   البيئة  xحدث من حولها يحدث من حوله وت

وولةّ إلى جهد الدحاجة إلى جهد الّد
صصحي بينحي بين أبنائّّالصعي الص

.. منقذ؟ل من منقذ؟
                     

ا

 الكارثة؟ن هذه الكارثة؟

خبرهمه وخبره.

" ومبانيها" 

 المعاصر. المعاصر.
ها على ضرارها على 
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