
 الجمهوريــــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة
 ألستاذ زيوش محمد األمينا                                                           مدرسة إسماعيل بنعمر ندرومة

      ربيةاللغة الع  الفصل الثاني فيتبار  ـاخ     
                                                                        

  الّسند :  
ُث أََهمَّ َخَطٍر يَُواِجهُ بِيئَتَنَا فِي الَعْصِر الحَ        ا هي ، فم (تاَلًّ ) ُمخْ اُم البِيئِيُّ صبَح النِّظَ أ فَبَِسبَبِهِ  ، اِلّيِ يُْعتَبَُر التَّلَوُّ

 أنواع التّلّوث ؟  وما خطُرها على اإلنساِن ؟ 

 أَْنَواعٍ       
ُث النَاَك تَلَ فَهُ  . ِلُكّلِ نَْوعٍ أَْسبَابُهُ الَخاّصةُ  وَ  ، ِلْلتََّلّوِث ِعدَّةُ انِ  النّاتِجِ  َهَواءِ وُّ ِنعِ َغاَزاِت الَمَصا وَ  َعْن دُخَّ

ُث الَماِء  َث التّْربَةِ كَ  . ةِ رَ ذِ القَ  اهِ يَ المِ  وَ  ِمدَةِ األَسْ  َعْن الُمبِيدَاِت وَ  مِ ـــالنّاجِ َو الّسيّاَراِت . َكذَِلَك تَلَوُّ  الِّذي َما نَِجدُ تَلَوُّ

َهمُّ ِذِه ِهَي أَ ـ األَْسِمدَِة . َوهَ الُمبِيـدَاِت وَ  ْعَمـالِ اِْستِ  ، َوَكثَْرةُ  ىرَ ـالقُ وَ  نِ دُ المُ  عِ ارِ وَ ي شَ فِ  ةُ رَ اثِ نَ تَ المُ  اخُ سَ وْ األَ َسبَبُهُ 

  أَْخَطُر أَْنَواعِ التّلّوِث . وَ 

ٌض ِلْْلَِصابَِة بِأَمراٍض َعِديدٍَة َو َخِطيَرةٍ  انَ سَ اإلنْ  إنَّ        َل ا َوَجَب َعلَْينَا أَْن نَتََحمَّ . ِلذَ  األَْمرَ ْك تَدَارَ ا لَْم يَ إِذَ  ، ُمعَرَّ

ِلَك َو ذَ  ، يـِل ِمْن َخَطـِر التّلّوثِ التّْقلِ  وَ  ئَتَِناِبيى لَ عَ  اظِ ـفَ الحِ  أَْن نَـْعـَمـَل ِمْن أَْجـلِ  وَ  َمْسُؤوِليَّاتِنَا تَُجاَه هِذِه الُمشِكلَِة ،

 تَ فْ رَّ صَ ا تَ ذَ إِ  ، ( ةِ لَ ِض عْ المُ  هِ ذِ هَ  ي َحلِّ ف اِهَمةُ يُْمِكنَُك الُمسَ  ذُ ـيمِ لْ ي التّ يزِ زِ ـعَ  تَ نْ أَ وَ  ) . بِاْلقََضاِء َعلَى أَْسَبابِهِ 

  ّيِ يئِ البِ  كَ يطِ حِ ى مُ لَ إِ  يءُ سِ ا يُ مَ  لِّ كُ  بِ نُّ جَ تَ لِ  ة  يَّ ائِ قَ وِ  اتٍ فَ رُّ صَ تَ 

 :ة ــلـئـاألس
 ( ن 2.5)          : البناء الفكري (أ 

 َضْع عنوانًا مناسبًا للّسند .  .1

 ؟ما هي أنواع التّلّوث المذكورة في الّسند  .2

 الُمعِضلة .ــ  النّاجممّما يلي :   بمرادف كّل كلمةمن الّسند إيت   .3

 يُْحِسُن . ضدّ كلمة : ّسنداستخرج من ال  .4
 

 ( ن 5.3 )      : البناء اللّغوي (ب 

 . ّسندأعرب ما تحته خط في ال 1

 منصوبة ؟ ّسند( في ال ُمختاَلًّ كتابة كلمة )   اُذكر سبب 2

 .ضاف إليه م  ــ جمع مؤنث سالم   ــ مفعول مطلق  ــ  من أخوات كان   استخرج من النص ما يلي : 3

 الية وغيّر ما يجب تغييره ." في الجملة التّ أنتم استبدل الضمير أنَت بالّضمير "  4

  ( ةِ لَ ِض عْ لمُ ا هِ ذِ هَ  في َحلِّ   الُمساهمةُ يُْمِكنَُك  ذُ ـيمِ لْ ي التّ يزِ زِ ـعَ  تَ نْ أَ وَ  )     

 . يُِسيءُ علّل سبب كتابة الهمزة في كلمة :  5

 . الّسيّاراتعلّل سبب كتابة التاء في كلمة :  6
 

   ( ن 4)    : الوضعية اإلدماجية (ـج
 

مجموعة ذلك ب و رن هذا الخطلذا يجب علينا أن نَُحدَّ م ، تّلّوث مشكلة خطيرة تهدّد كّل الكائنات الحيّةيعتبرال    

 .  من الحلول المقترحة

ا12ــ تحدّث في حدود         كانلة منسوخة بموّظفا جم ، المقترحة للحدّ من مشكلة التّلّوث الحلول عن سطر 

 .أو إحدى أخواتها 

 

 بالتوفيق                1/1الصفحة                انتهى                    

  2022-2021 يابتدائ قسم الّرابعة

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4ap



 الجمهوريــــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة
 ألستاذ زيوش محمد األمينا                                                        مدرسة إسماعيل بنعمر ندرومة 

 ماد ة اللغة العربية التصحيح النموذجي الختبار

                                                                        

 

 : جوبةاأل
        : البناء الفكري أ( 

 التّلّوث و مخاطره .: َضْع عنوانًا مناسبًا للّسند  .1

 ء  .ربة و الهواء و الماتلّوث التّ : أنواع التّلّوث المذكورة في الّسند هي  .2

 النّاتِج .=  النّاجم:         مرادف كلمة  .3

 المشكلة .الُمعِضلة =  :       مرادف كلمة  

 يُسيُء . ≠يُْحِسُن             استخرج من الّسند ضدّ كلمة : .4

       : البناء اللّغوي ب( 

 :  الّسند في خط تحته ما أعرب .1

  آخره على الظاهرة مضاف إليه مجرور و عالمة جره الكسرة:  المدن           
 . هآخر على ةالّظاهر مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة : األمر           

   أصبح . خبر: ألنَّها  منصوبة الّسند في(  ُمخت الا )  كلمة ُكتِبَت  

 . مرفوعةبعدما كانت دخل عليها الفعل الناقص " أصبح " فجعلها منصوبة     
 أصبح   من أخوات كان  : الّسند من ستخرجا .2

  تصّرفات:   مطلق مفعول : الّسند من استخرج .3
 الّسيّارات:  جمع مؤنث سالم : الّسند من استخرج .4

 الهواء  : إليه مضاف : الّسند من استخرج .5
 . ييرهتغ يجب ما وغيّر التّالية الجملة في"  أنتم"  بالّضمير أنتَ  الضمير استبدل .6

  ( ِضلَةِ الُمعْ  َهِذهِ  لِّ حَ  في  المساهمةُ  يُْمِكنُكَ  التّْلِميـذُ  َعـِزيِزي َوأَْنتَ )             

 ( ْعِضلَةِ المُ  َهِذهِ  َحلِّ  فِي المساهمة يُْمِكنُُكمْ  التَّالِميذُ  أَِعّزائِي َوأَْنتُمْ )  

  اكنس قبلها ما ألنّ  يُِسيءُ :  كلمة في الّسطر على المتطّرفة الهمزة كتبت .7

 . سالم مؤنث جمع: ألنّها الّسيّارات كلمة في مفتوحة التّاء ُكتِبَت .8
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       :وضعية اإلدماجية ال ب(

ذلووك  و لووذا يجووب علينووا أن نَُحوودَّ موون هووذا الخطوور ، يعتبرالتّلووّوث مشووكلة خطيوورة تهوودّد كووّل الكائنووات الحيّووة      

 . بمجموعة من الحلول المقترحة

ا12دود ــ تحدّث في ح       أو كوان المقترحة للحدّ من مشكلة التّلّوث،موّظفا جملة منسوخة ب الحلول عن سطر 

 .  إحدى أخواتها 

 

يُعتبُر التّلّوث مشكلة خطيرة  تهدّد حياة اإلنسان و جميع الكائنوات الحيّوة ، لوذا يجوب علينوا أن نتحّمول            

 الحدّ من هذا الخطر الذي يهدّد بيئتنا.مسؤوليّاتنا ونعمل على 

إذا أردنا أن نقضي على مشكلة التّلوث يجب علينا القيّام بخطوات فعّالة مثل الحدّ من انبعاث غوازات            

ر اإلكثوا ، و التّوّجه الستخدام الّطاقات البديلة الّتي ال تضّر البيئة كالّطاقة الّشمسيّة ، دخان الّسيّارات المصانع و

إضوافة من عمليّات التّشجير، و القضاء على النّفايات و إعادة تودويرها ، كوذلك اسوتخدام األسومدة الّطبيعيّوة . 

و يبقوى نشور الووعي  . هوذاوضع قوانين صارمة لمعاقبة كّل من يتسبّب في تلويث المحوي  و البيئوة  لضرورة

 إلجراءات .عن أهميّة النظافة و خطر التّلّوث أهّم خطوة نحو تطبيق هذه ا

إن مخاطر التّلّوث كثيرة ، لكن يمكن  الحدّ منها إذا قمنا بتطبيق  اإلجراءات الّتي ذكرناهوا ، كوي نعيود           

 .للبيئة حيويّتها ونظافتها ، و ننعم ببيئة آمنة و حياة أفضل لنا و لألجيال التي بعدنا 

 :قال هللا تعالى 

 " َو ال تُْفِسدُوا فِي األَْرِض بَْعدَ إِْصالِحَها "                               
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https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/fatwa/2012-08-15-1.1708508#:~:text=%22%D9%88%D9%8E%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%8F%D9%81%D9%92%D8%B3%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%90%20%D8%A8%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%AF%D9%8E,%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%90%20%D9%82%D9%8E%D8%B1%D9%90%D9%8A%D8%A8%D9%8C%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%92%D8%B3%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%22..&text=%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.
https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/fatwa/2012-08-15-1.1708508#:~:text=%22%D9%88%D9%8E%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%8F%D9%81%D9%92%D8%B3%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%90%20%D8%A8%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%AF%D9%8E,%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%90%20%D9%82%D9%8E%D8%B1%D9%90%D9%8A%D8%A8%D9%8C%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%92%D8%B3%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%22..&text=%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.
https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/fatwa/2012-08-15-1.1708508#:~:text=%22%D9%88%D9%8E%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%8F%D9%81%D9%92%D8%B3%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%90%20%D8%A8%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%AF%D9%8E,%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87%D9%90%20%D9%82%D9%8E%D8%B1%D9%90%D9%8A%D8%A8%D9%8C%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%92%D8%B3%D9%90%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%22..&text=%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.



