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 3002ماي  41 األحد ................................................. : اإلســم الكــامل 
 :  التاسعة إعدادي املستوى 

 

 

 ( يف اللغة العربية 3اختبار جترييب رقم ) 
 

 نص االنطالق

 
هذا اهلواء الذي مل تلوث اهلواء، و يف تنقيته.  يف املاضي السحيق، كانت الطبيعة وحدها هي العامل األساسي يف

يكن يف يوم من األيام نظيفا و نقيا. فقد كان دائما ملوثا باملواد الطبيعية كاألتربة و الغبار، و ذرات امللح اليت 
 البحار و احمليطات، و الكميات الضخمة من الغازات و ذرات الرماد اليت تقذفها الرباكني يف الفضاء ...تتصاعد من 

رض استطاعت خالل ماليني السنني املاضية احملافظة على التوازن البيئي، و من ثم اإلبقاء و يؤكد العلماء، أن األ
على جو األرض نظيفا. لكن، مع قيام الثورة الصناعية، و ازدياد عدد السكان، اختل التوازن، فأصبحت قدرتنا على 

 تلويث اهلواء أكثر من قدرة الطبيعة على تنقيته.
هواء ملوثا، و معه أصبحت حياتنا مهددة باخلطر. فيا للمسؤولني و للمهتمني بهذا اجملال فاحلذر احلذر ألننا ننفس 

من خطر التلوث فاملبادرة و اإلسراع بإنشاء أحزمة خضراء حول املصانع و املستشفيات و املدارس، و اإلكثار من 
 املساحات اخلضراء يف املدن، باعتبارها أهم عامل من عوامل تنقية اهلواء.

 ألن يأتي اليوم الذي تنجح فيه أيها اإلنسان، يف القضاء على أسباب التلوث؟ ترى
 

 : و التحليل الــفــهـــم
 

 .إىل نهاية النص  شكال تامَا {فاحلذر احلذر ....  }أشكل الفقرة من  .1

 .اختل التوازن     -اشرح حسب سياق النص  : السحيق     .2
 اجملال .  -ادرة  املب ركب الكلمات التالية يف مجل مفيدة :  .3

 اقرتح عنوانا مناسبا للنص. .4

 .استخرج فكرة للنص احملورية  .5

 أيهما أشد خطرا على حياة اإلنسان تلوث املاء أم تلوث اهلواء؟ كيف ذلك؟ .6
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 :التطبيقات 
 

 استخرج من النص مجلة واحدة يف أسلوب االستغاثة ثم بني حكم املستغاث به ؟ .7

 به ؟ املغرى حالةثم بني  اإلغراءاستخرج من النص مجلة واحدة يف أسلوب  .8

 مجلة استفهامية ثم ضع هلا جوابا يف حالة اإلثبات و آخر يف حالة النفي.استخرج  .9

 أسلوب نداء و بني املنادى و حكمهاستخرج  .11

    » ! ما أخطر التلوث   «  :أعرب  .11

    »من واجيب أن أحافظ على البيئة و أصونها من التلوث    «شكل التام : خاطب بالعبارة التالية املفرد املؤنث مع ال .12

 

 التعبري و اإلنشاء
 

من أخطر الظواهر اليت باتت تهدد صحة اإلنسان، و مجالية احمليط البيئي، ظاهرة تراكم األزبال و  « .13
 »القاذورات أمام املنازل و يف بعض األماكن غري املخصصة هلا. 

 فيه بعض أسباب هذه الظاهرة، و األثر السليب أكتب موضوعا تبني

 
 


