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� ،��سانمحيط الذي �ع�ش فيھ ـإن تلوث الب�ئة وال  �تنطلق م12ا غازات سامة، وفضالت مضرة  يأ&ي من املصا�ع ال

وإصابة  مسKبة تلوث الب�ئة ،والقرى  مدنـالFG شوارع  املتناثرةو@وساخ  القذرةاملياه  و=أ&ي أيضا من. باإل�سان وا67يوان والنبات

، مستقبلـال يصعب عالجھ FG تدمNOا محيطـاليدمر كما  يدري، ال وUو R�سان و1Tذا يSتحر ،R�سان بأمراض خطNOة ومزمنة

  .بذلك جانيا ع[\ نفسھ وع[\ غNOه ��سانفصار 

، لذلك يجب علينا استkناء حتما ستمس اc7ميع دون  الfارثة فإن ،ةالب�ئا67فاظ ع[\  مسؤوليةاc7ميع  يتحمل ذا لمإ

�ء إm\ محيطno� ل ماp ناتجنب �qحياة أفضل مستقبال رغبة البي FG.  
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 )ن 1( :اجعل الفعل في الجملة التالية مبنيا للمجهول مع الشكل التام -2
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 )ن 2(: بتاء مناسبة التالية أتمم الجملة -4

... أثSر... خطيSر... تترك مخلفا ، إال أنها...الحديثـ... لصناعابفضل ا... قد تطور... بالرغم من كون الحيا

  .واألرض بشكل عام... والحيوان  والنباسلبا على اإلنسان 

  )ن 1.5(: استخرج من النص اسما مقصورا واسما منقوصا واسما ممدودا -5

  ...........................: الممدود -  .........................: المنقوص -    ...........................: المقصور -    

  

  )قطن 10: (التعبير الكتابي

  :الحيوان الذي يتحدث عنه النص التاليبطاقة تقنية عن  أنجز

القندس حيوان من القوارض، وهو يعتبَر من أكبر القوارض المعروفة في 
يعيش على ضفاف األنهار والجداول والبحيرات العذبة بالقرب من . العالم

القندس بمهارته في قطع األشجار بأسنانه األمامية القوية، كما له  عَرفيُ . الغابات
. فلطح يشبه المجدافذيل يعتبر من أغرب أعضائه؛ فهو عريض وصلب ومُ 

) بأمريكا الشمالية(طق بأوروبا، وفي كندا ايعيش القندس حاليا في بعض المن

ف قليتغذى القندس ب. تخذ إجراءات حازمة لحمايته من االنقراضحيث تُ 
تلد أنثى القندس . وجذور األشجار والشجيرات األشجار، وباألغصان واألوراق

  .تقريبا جراء، بعد فترة حمل تبلغ مدتها ثالثة أشهر 4إلى  2من 

  )بتصرف –الموسوعة الحرة ويكيبيديا موقع المعرفة، و: المصدر(
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  )قطن 10: (الشكل والفهم

َا -الحفاِظ  –الإنسانُ  –المحيَط  –القذرةِ  –الإنسانُ  -1  )ن 6( .محيطِن
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  .اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره:   اْلَكارِثَةَ  •

 .مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره:     ةً بَ غْ رَ  •
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  ناقص  أجوف  مثال  مضعف  مهموز  سالم
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