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 السابعالصف:                                                                 األميركي اجالمنه                    
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 7الواجب المنزلي) 

 مشروع أثر أنشطة اإلنسان على البيئة. 
  

 ألنّ ، وهذا َيجَعُل الحفاَظ عليِه حفاًظا على حياِتنا جميعًا، األرُض هي الكوكُب الوحيُد الّصالُح لحياِة اإلنساِن والحيواِن والّنباتِ " 
يؤّدي إلى تلّوث البيئِة وانتشاِر كثيٍر من األمراِض؛ أما  رة؛ حرُق كمّياٍت كبيرٍة من الَوقوِد في إطالِق ماليين األطناِن من الغازاِت الّضا
 .، والّرياِح فُتحّقُق الّتنميَة الُمستداَمةَ استخداُم المصادر الّنظيفِة والُمتجّددِة كالّطاقِة الّشمسّيِة، وحركِة األمواجِ 

اَل يستهِلُك الّطاقَة فقد استغّل اإلنساُن مصاِدَر الّطبيعِة، واستنزَف مناِجَم الفحِم ومناِبَع الّنفِط، دوَن أن ُيفّكَر في المخاِطَر الجدّيِة، وما ز 
أّثر َسلبا  هائلةٍ بكميات ٍ  البترولِ  استخدامِ  استهالًكا هائاًل ، فالمخزوُن الحاليُّ من الّنفِط لم َيُعد ُيلّبي الحاجاِت الُمتزايدَة إليِه، كما أّن تزايدَ 

 من المشاكل أهّمها: ظاهرة الجفاف، وظاهرة التصّحر، واالحتباس الحراري وغيرها.  على البيئة وأوجد الكثيرَ 
مستداّمة  وموّفرة  اقتصادًيا. إنها الطاقُة  طاقة   ها؟ ومواردِ  ال تضرُّ بالبيئةِ  نظيفةٍ  لطاقةٍ  بديلةٍ  بمصادرَ  فلماذا ال يفّكر اإلنسانُ 

 المتجّددةُ التي ال تنضُب أبًدا. 
باستخدام مصاِدَر طاقٍة بديلٍة ومتجّددة : كالطاقِة الّشمسّيِة،  بأشكالهِ  التلّوثِ يّتجُه إلى مواجهِة  ومن هذا الُمنطلق أخَذ العالُم اليومَ 

تغيير الُمناِخ الّناتِج عن حرِق كمّياٍت كبيرٍة  مسّبباتِ ِة، وتحقيِق التنميِة الُمستدامِة،  والحّد من وحركِة األمواِج والّرياِح لضماِن أمِن الّطاق
طالق ماليين من الغازاِت الّضاّرِة، وانبعاثاِت غاِز الكربون الّناجِم عن وسائِل الّنقِل، وُدخاِن المصانِع الُمثقّ   ."ِل بالّسموممن الوقوِد، وا 

 
 القراءة والفهم  : 

 ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها:أعاله قراءة دقيقة الّنص اقرأ
 تبّين من الّنص أعاله وجوُد ُمسّبباٍت كثيرٍة للتلّوِث، بّين بعضها .  :1س

......................................................................................................................... 
 حديثةِ  أوجَدها العالُم اليوُم من أجِل حمايِة البيئِة . أفكاٍر وطرقٍ  ابحث عن: 2س 

....................................................................................................... 
 ، اذكرها مشيرا لُمسّبباتها.اإلنسانِ  أنشطةِ  التي تسّببت بفعلِ  مجموعٌة من الظواهر البيئيةِ ورَد في الّنص :3س

 أ:الظاهرة: ..................................    أسبابها: ...............................................
 ب: الظاهرة: ..................................   أسبابها: ...............................................

 ج: الظاهرة:....................................   أسبابها:.................................................
 

  ِالتي تناولها الطالب من أجل تطبيقها أثناء كتابة البحث. واللغويةِ  النحويةِ  القواعدِ  مهارة الّنحو:  يتم مراجعة 
 : استخرج من الّنص أعاله: 1س

 مع اإلعراب:.الجملة:.................................. فعليةا  : .................  ب: جملةا اا منصوب اا مطلق أ: مفعوالا 
 اإلعراب: ...........................................................................................................

 نها: الجملة: ................................ا ثّم بّين أركاتحوي نعتا  ب: جملةا 
 األركان: ......................................................................................

 



 
 ج: بّين األصل الثالثي للكلمات اآلتية: 

 زايد: ............................استهالك:....................  ج: الُمت أ: استخدام : .................  ب:
 

 أعرب الجملة اآلتية إعرابا تاما:
 يجعُل الِحفاَظ عليِه ِحفاظاا على حياِتنا جميعاا.

 ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

........................................ 

 - :ابحث عن اآلتي 
 :.................. ج: نعتا:................... هامرادف كلمة وأ: طباقا: ..................  ب:

 نضُب: ................  ه: المستدامة تعني: .......................ى يَ د: معن
 

 :التعبير 
تالفها، كلمة،  تتحّدث فيه عن الحلول والتوصيات:) إما لظاهرة قطع األشجار و  500نّصا ال يقلُّ عن  wordصفحة على طباعة القم ب  ا 

مشكلة ذوبان القطب الشمالي، أو ظاهرة الّصيد، وغيرها( ، فيمكنك الكتابة عن الحلول والتوصيات التي  أو ظاهرة الّصيد الجائر، أو
 أوجدتها لفرضّيتك . 

ومطّبقا المهارات اإلمالئية:الهمزات رجى وضع عالمات الترقيم، و انتقاء المفردات المناسبة .يُ  و، 12: الخط حجم مراعاة مالحظة: 
 بأنواعها.
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