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                            اللغة العربيةفي  االختبار الثاني                                    
 

   :السند
ويتفاعل معها , ابلعقل كريـام بال هوان , ها الإنسان ـ البيئة اليت خلقها هللا مجيةل وهبية وانفعة ,لينعم ب           

لهيا  ), ولكن يد الإنسان ـفاتو الـمخل   الأرضار ,الها وحيمهيا من لك الآفاتـوحييا يف مج واىل  (امتدت اإ

 أأحوالها فشوههتا وأأفقدهتا جاملها.

آاثر املصان          وما تلقيه من  عهذا الفساد اكن بسبب سوء نشاط الإنسان وترصفاته وطيشه وسوء أ

أأو بسبب سوء ختطيط دخان ونفاايت سامة , أأفسدت الرتبة والشجر والهواء وشوهت جامل امجلادات ,

احلروب أأو الفيضاانت والأحداث الكونية  حرائق  القرى واملدن واملطارات, أأو بسبب احلرائق املفتعةل أأو 

حامية البيئة الإصالح الكربى والإنسان الآمث  هو يف النتيجة فريسة أأو حضية, واكن من واجبه املبادرة اإىل 

 املعامل عىل مس توى الوطن وادلول. ه يف هذا الاجتاه واض  ــــفس  ـ ن من لك عوامل التلوث ,وما يزال التقصري 

وأأرضار التلوث ابلإضافة اإىل ما يصيب الإنسان من موت أأو أأمراض مس تعصية ,أأفسدت املدنية        

آاثر التلوث ,وحماوةل ترمميها لأنه  احلديثة. والعمل مببدأأ الوقاية من التلوث وحامية البيئة أأوجب من تدارك أ

 العادة همام بذل يف سبيل العالج تدارك الأخطار واستئصالها ,والشواهد عىل ذكل من الواقع يصعب يف

 كثرية اكرتفاع درجة حرارة الأرض وتلوث البحار واحمليطات .

ولقد كــان وما يزال للشـــريعة الإســــــالمية دور متـمزي ينبع من دافع العـقـيدة ,ويتصل ابلتـدين           

ماطة الأذى, وجعل  (أأمر الإسالم ابلطهارة )حني الصحيح  والنظافة يف النفس والبدن واللباس واملاكن واإ

ذكل فرضا لزما ملامرسة العبادة ,أأو أأداب عاليا يثاب املؤمن عىل فعهل ,كام حرم الإسالم لك أأشاكل الفساد 

ما أأمكن, وأأمر بغرس الفسائل  والإفساد فأألزم بذكل معاجلة املرىض ودفن املوىت وجتنب التخريب والتدمري

يف أأحكل الظروف وحرم الصيد يف أأوقات معلومة للتاكثر وأأمر بعدم هدر نعمة املاء لأن حشها يؤثر يف حياة 

 الإنسان ولك ذكل فساد وهللا ل حيب الفساد . 

                 تور وهبة الزحيلي ـ بتصرف ـالدك                                                                                   

 
 

 : الأس ئةل                                     

  :زء الأول اجل

 ن04  :الوضعية الأوىل            
                                  ن1                                               .  اقرتح فكرة عامة مناس بة للنص  /1  

 ن 0.5  ؟  ( والإنسان الآمث هو يف النتيجة فريسة وحضية )ما املقصود بقول الاكتب :  /2  

 ن1  اس تنبط مظهرين من مظاهر عناية الإسالم ابلبيئة ؟ /3  

 ن0.5   ملاذا اعترب الاكتب مبدأأ الوقاية من التلوث أأوجب من البحث عن احللول  ؟ /4  

 ن0.5                                               . ارشح اللكمة التالية : استئصالها  /5  

 ن0.5                                             هات من النص ضد لكمة :  حمافظة  /6  

 ن80   : ةنيثاال  وضعيةال         
عراب مفردات ما حتته خط يف النص أأعرب /  1  ن2                                   .اإ

 ن2                               بني احملل الإعرايب للجملتني الواقعتني بني قوسني.  /2  

          اس تخرج من امجلةل التالية رابطني لغويني خمتلفني حققا الاتساق والانسجام: /  3

 ن1           «  وأأمر بعدم هدر نعمة املاء لأن حشها يؤثر يف حياة الإنسان  «         
 ن1                                 .مع ذكر مؤرشين  حدد المنط الغالب عىل النص /4  

نشائك. -التلوث   –وظف لكمة  /5    ن0.5                              يف اس تعارة من اإ

 ن0.5                                  وبني نوعه . حمس نا بديعيا من الس ند  جاس تخر  /6  

 :زء الثاين اجل

 ن80   :الوضعية الإدماجية             

  

نــــ    لقاء أأحد اجلريان لقاممة ب  :دالس  ها ـ لفت انتباهك اإصابة عامل نظافة جبرح خطري نتيجة اإ

  . قدمت هل يد املساعدة مث وعدته بتوعية جريانك يف كيفية ترصيف مقاماهتم اخملتلفةزجاج , بقااي

فيه جريانك عىل النظافة ووجوب ترصيف مقاماهتم  نصا توجهييا حتث  ا كـتب   :تعلمية ال     

 ا عىل رضورة احرتام املهن الرشيفة . د  وفرزها حىت ل يتعرض جامعوها للأخطار مشد   
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