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 ا :وضعية إدماجية عن جمال بالدي وواجبي اتجاهه

 

 .قل روعة وجماال عن مختلف بلدان العالمبلد ال ي إنَّ الجزائر    

ة   مها التاريخيمعالسطرا تبين خاللها الطبيعة الخالبة للجزائر ، وبعض  12إلى  10اكتب فقرة من 

 ُمبرزا في األخير واجبك اتجاهها ، موظفا صفة وفعال مضارعا منصوبا.

 

 رـالتحري

 

 .مخطئ من يعتقد أن الجزائر بلد ال يقُل روعة وجماال عن مختلف بلدان العالم    

سع السفح الواووالتل األخضر  الشاهقمن جنان الدنيا ، جمعت بين الجبل  رض الجزائر جنة  أف    

امك حقول ، أميمةعظء الوالبحر الهائج والصحرا ف  ح والبستان الوار  ي  ـوالروض األف   ، عاليةالوالهضبة 

  حسنال و الالجم غايةمم الثلج منتهى الروعة، وعن يمينك صفوف النخل البصر، وخلفك ق   د  القمح م  

 .الفتنة والسحرقمة وعن يسارك جداول الماء 

  ثارواآل الميم المعلطبيعة ، فإنها تتوفر على عظل الخالب بهاءالوإلى جانب ما تزخر به الجزائر من 

 قةا العتيحيائهوالتي ال تكاد تخلو من وجودها أية بقعة من بقاعها الممتدة ؛ فهذه "القصبة" وأ

بين  لمشيّدة؛ وا وتلك "جميلة" بآثارها العجيبة ، وفي باتنة شرفات "غوفي" ذات البنايات المدهشة

رها ة وقناطلمعلقالكهوف ، وفوق الصخور المرتفعة  ، و لقسنطينة إطاللة مهيبة  من خالل جسورها ا

 ير...دجنوبنا الكبير ونقوشات "الطاسيلي" وما لها من مكانة وتق ننسىالمتأرجحة ، ولن 

جبنا ة  ، و واإن الجزائر تحفة نادرة جمعت بين جميل المناظر الطبيعية و وروعة المعالم التاريخي    

هر ن يزدأكتالميذ وموطنين المحافظة عليها وحمايتها ، وكذا تشهيرها وإظهارها للعالم أجمع ألجل 

  شأنه بين األمم.يعلو  وطني وحتى 

ة األصقاع       ***ث راك  وهواك روحي وحياتي..بالدي ياُدرَّ
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 وضعية إدماجية عن التدخين :

 

 .التدخين آفة اجتماعية خطيرة جدا    

 لتدخين ا لهم أضراراسطرا ترّد فيها على االعتقاد الخاطئ للمدخنين ، موّضح 12إلى  10اكتب فقرة من 

حدى أن أو إبنسوخة موظفا الحال ، وجمال موكيفية ُمحاربته واإلقالع عنه ، مبرزا رأيك في األخير، 

 أخواتها.
 

 رـالتحري

 

 التدخين آفة اجتماعية خطيرة جدا ، ذاعت وانتشرت كثيرا بين أفراد المجتمع.   

 

هم ب   ويمدحيث يعتقد بعض المدخنين أّن التدخين يُشعرهم بالراحة ، ويُخفف عنهم اإلرهاق والتع   

 شتى أعمالهم بنشاط.بالتركيز والقدرة على مزاولة 

 

هم   لى أدمغتجائرعوهذا اعتقاد خاطئ ، ويحمل مغالطة كبيرة مردُّه تأثير مادة النيكوتين الموجودة في الس

 وادمانهم عليها ؛ ما جعلهم يألفون تخديرها ، فال يُطيقون زوال وانتهاء مفعولها.

ض كأمرا من األمراض القاتلة ؛ يسبب العديد أنَّ التدخينفقد اكتشف العلماء المتخصصون في الطب 

،  الصدرية لذبحةسرطان الرئة ، واألوعية الدموية ، والجلطات القلبية ، كما يتسبب في أزمات الربو ، وا

 و والدة أطفال مشوهين أو ذوي عاهات خلقية ...

 

    لكة"ى التَّهيكم إلأيد"وال تلقوا بيؤدي إلى الموت والهالك ، وربنا العظيم يقول :  نَّ التذخين سم فتاكإ    

رض ر  وفوألجل ذلك علينا نسعى جاهدين إلى محاربة آفة التدخين ؛ وهذا بمنع بيع أو شراء السجائ

ورة عقوبات على الُمخالفين ، و غرامات مالية على جميع المدخنين ، وحثّهم وتشجيعهم على ضر

 وغيرها.االقالع والتخلي عنه ، واستبداله بعادات صحية كممارسة الرياضة 

 

ع عنه ين لإلقالفي األخير أني أرجو أن يفهم كل المدخنين سلبيات السجائر والتدخين ؛ فيعملون جاهد    

 و أصحاء.  سعداء  ليعيشوا 
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 وضعية إدماجية عن أهمية السفر :

 

 يُقال أّن األسفار تُكسب العلم والتجربة ، والصبر والقوة..    

 األسفار مشقة وعناء ، وتعب وعذاب..وهناك من يقول أن  

 نتج عنها منأسطر تتحدث خاللها عن أهمية األسفار والرحالت ، وكذا ما ي10 -8حــرر فقرة من 

 تعليل.دوات الطف وأسلبيات ، مدعما كالمك بأدلة مناسبة.، ومبينا موقفك في األخير. موظفا حروف الع
 

 رـــالـتــحــري

 

اء شقة وعنمن األسفار أتُكسب العلم والتجربة ، والصبر والقوة ، وهناك من يقول يقال أّن األسفار     

 وتعب وعذاب.. ؟؟

 

وكذا  عارفه ،إلنسان وماإّن أهمية السفر كبيرة ؛ فهو يؤدي إلى التعلم واالكتشاف ، ويزيد من خبرة     

(( م وى وتتعلل تقسافر وتنق ))أهمية األسفار : قوة تحمله ومقدرته على مواجهة الصعاب ، وقد قيل في

 (( لوموالع إن السفر يُنسي الهموم ، ويعطي الحلول ، ويمّد العقول بالثقافة ))وقيل أيضا : 

اإلنسان  تي تجعلدة الفالسفر فرصة حقيقية للتغيير واكتساب اللغات والفنون ، وغيرها من األمور المفي

 أكثر وعيا ونضجا.

 

ر من ف الكثيتعب ، وصرعديدة تنجم عن التنقل والسفر ؛ كالمعاناة وال لكن في المقابل هناك سلبيات    

ليه ى هللا ع صلكما ورد عن رسول هللا ((فالسفر قطعة من العذاب))المال والتغّرب عن األهل والدار؛ 

 وسلم.

 

 الحياة ومثير في برأيي أن إيجابيات السفر ومحاسنه أكثر من سلبياته ومساوئه ؛ وهو شيء رائع    

 لمن استطاع تحمل تكاليفه و تبعاته.
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 :وضعية إدماجية عن الكتاب وأهمية المطالعة 

 

ت  والكتب.     صة  تـن ُم كلَّ فرغ ـ.. ، فكنت  ت  تتوفُر مكت ب تُكُم المدرسيَّة على انواعٍ من الق صص والمجالَّ

لُك عبر صفحاته إلى   عوال م مختلفة.فراغٍ لتذهب   فتطال ع  وتختار كتابا يحم 

توي 12فقرة ال تتجاوز تحدث في  م وقتك وكيف تُنّظ   هاسطرا عن مكتبة مدرستكم وأنواع الكتب  التي ت ح 

راسة ، ناصحا زمالئك بالمواظبة على المطالعة ُمبين عة وفوائدها المطال هميةأا لهم بين الُمط العة والّد 

 موظفا حاال ، واستثناء.

 

 رــالـتــحــري

 

 ((بنام كتاصديق في األ أّن خير))، ويقال أيضا :  ((الكتاب هو المعلم األول للبشرية))يُقال أّن :      

 

كتب القصص ؛ كتتوفر مدرستنا على مكتبة جميلة ومنظمة تحتوي على أنواع مختلفة من الكتب و    

 ميساوكما تتضمن ق وكذا كتب تعليمية ، وقصص لألنبياء والصحابة ، ، اآلداب واللغة والنحو والعلوم

 ومجالت متنوعة...

 

 ر ف النهاترات منتصوقد كنت أغتنم أوقات الفراغ بحماس شديد ال سيما أمسيات الثالثاء ، وبعض ف    

 ها رفوفين بجوال وأنا أستمتع بالت سعيدا بعد نهاية دوام الدراسة  حتى أذهب للمكتبة ، وكم أكون

 الُمتَّسقة ألختار كتابا أو قصة ترحل بي إلى عوالم شتى.

 

  كم وى أنفسكل ما ته إن القراءة والمطالعة غذاء الروح والعقل . فال تتردوا في المطالعة وقراءة    

،  الفصاحةلغة وفهي تزيد من الذكاء ، وتطور المهارات ، وتُكسب المعرفة والثقافة  ، و تورث ال

 افر وتتنقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر عبر صفحاتها.وتجعلك تس

 

 صديقك جعل الكتابتوحوتها صفحات الكتب ، فاحرص أن  إالما من علم أو معرفة ، و ال فن أو لغة     

 أوقاتك من أجل أن ينير دربك وطريقك. في جلّ 
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 وضعية إدماجية عن استغالل الوقت :

 

فائدة و ليه بالا، يعود عهو الّذي يسعى إلى تنظيم وقته و استغالله استغالال عقالنيّ اإلنسان العاقل     

 .الّسداد

 .لمحافظة عليهأسطر تتحّدث فيه عن أهّمية الوقت و كيفيّة استغالله و ا 10اليتعدى  اكتب نّصا

 .اسما من األسماء الخمسة صفة و موّظفا

 رـالـتــحــري

 

 قتالو)) ء ال الحكماقالوقت هو الشيء الوحيد الذي إذا مضى وانقضى ال يُعوض أو يعود أبدا. لذلك     

 ((كالسيف إن لم تقطعه قطعك

 

 ا .ال حسنتغالله استغاليسعى دائما إلى تنطيم وقته واس السليم، والعقل  المتينالعزم  ذوفاإلنسان     

 حقيقهنسان وتوق اإل؛ ألنه سبيل النجاح أو الفشل ؛ فتفإن الوقت نعمة ، وهو أغلى من المال والذهب 

 اغتنم ))ديثه : عنى حألهدافه مرتبط بمدى حسن تنظيمه لوقته ، وهذا ما حثنا رسولنا الكريم عليه في م

 ((فراغك قبل شغلك

 

 منه طائليما ال فأن تقوم بكل ما هو مهم ومفيد فال تضيع وقتك عليه يجب وتحافظ  غلهوحتى تست    

 طبعا لقرآن ،وة اوتنظم برنامج يومك باتزان ؛ فقسط للدراسة ، وقسط للمطالعة ، وقسط للعبادة وتال

 ئم.نك الداسل شأوال تنس حق نفسك عليك وتخصص قسطا للتسلية والترفيه ، لكن ال تجعل الحمول والك

 

 الوقت من ذهب فال تدعه يذهب وأنت تلعب.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 
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 البرنامج الغذائي :ضعية إدماجية عن و

 

 . رض السمنةلديك صديق يفرط في األكل و ال يحترم البرنامج الغذائي اليومي حتى أصيب بم    

ف ينظم سطرا تقدم له مجموعة من النصائح للتخلص من السمنة وكي 12الى  08اكتب فقرة من 

 برنامجه الغذائي   موظفا أدوات التوكيد وفعال ناقصا.

 الـتــحــرير

 

 صديقي يُكثر من األكل وال يحترم البرنامج الغذائي اليومي حتى أُصيب بالسمنة.    

 اس في عصرنا الحالي.ثيرة  الخطيرة ، المنتشرة بين النالسمنة من األمراض الك إن   

  ط ية فقوحتى تتخلص من السمنة عليك باحترام البرنامج الغذائي اليومي ، وتناول الوجبات الرئيس

وع األسب ممارسة الرياضة ثالث مرات في تنس والسكريات ، والمشروبات الغازية ، والوتجنب الدهون 

تك ن وجباحرص حرصا شديدا أن تكوـتلشرب الماء ، وتناول الخضروات ، وعلى األقل. وكذلك أكثْر من 

م ، اليومية متوازنة ؛ تحتوي على كل العناصر الغذائية الضرورية كالفيتامينات ، والكالسيو

 روتينات..والب

 فالعقل السليم في الجسم السليم... وعليه صحتك في غذائك ، ودواؤك في طعامكإّن    

 

 

 

 : وضعية إدماجية عن الشجرة

 

 شجار  .هللا عز وجل الكائنات الحية و جعلها تحت تصرف اإلنسان ، ومن بينها األ سخر   

  ا لمحافظة عليهسطرا عن قيمة الشجرة وضرورة االعتناء بها وكيفية ا 12الى  08تحدث في فقرة من 

 . مثاال موظفا جمع تكسير وفعال

 رـالـتــحــري

 

ا نا وتمنحنر رئة الكون ، وُمتنفَّس البشر ، سخرها هللا عز وجل لنا حتى تكون تحت تصرفاألشجا    

 الحياة.

  

 

المتنوعة  فالشجرة نبتة قيمة ، وفوائدها جمة ال تحصى ؛ فهي تعطينا الظالل الوارفة ، والثمار اللذيذة    

 ، واألخشاب الكثيرة  لصنع األثاث ومختلف األدوات..
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ّد زحف ما تصواألشجار تُنقّي الجو وتلطفه ؛ فتمنحنا األكسجين الصافي ، وتزين محيطنا وطبيعتنا ، ك

 الرمال إلينا...

بحمالت  القياموأال نقطعها أو نحرقها  أو نلوثها ، بل علينا توعية الناس للمحافظة عليها ،  وجبذلك ل

 تطوعية للتشجير بين الحين واآلخر

 إذا قامت ))يقال : اغرس شجرة تكسب حسنة ، تجني ثمرة ، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :     

 ((الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها

 

 

 

 وضعية إدماجية عن االستعداد المتحان شهادة االبتدائي :

 

 قدم لك هدية رائعة إن حققت نتائج جيدة  في االمتحان .وعدتك عائلتك بأن ت    

ا فعال هدية موظــفـان لتنال البدأت االستعداد لالمتحفيها كيف  سطرا تذكر 12الى  08كتب فقرة من ا

 ناسخا و صفــــة .

 رـالـتــحــري

 

ج نتائ قتُ إن حق ةعرائاقترب امتحان شهادة نهاية التعليم االبتدائي ، فوعدني أهلي أن يُقدموا لي هدية    

 جيدة في االمتحان.

ضعيات ين والوبجد في التدرب ، وانجاز مختلف التمار أواظبُ  فكنت بدأت االستعداد لالمتحان بحماس ؛  

مباشرة  أرقد اإلدماجية المتعلقة بالرياضيات خالل الفترات المسائية من كل يوم  ، وبعد صالة العشاء

وحل  عربيةا بمراجعة قواعد اللغة الفأصلي الفجر ، ثم أقوم بعده ألستيقظ في اليوم الموالي باكرا

ءا خصص جزا..وكنت كذلك كثيرة، ومحاولة تحرير فقرات وتعابير حول مواضيع  التطبيقات المرافقة لها

 من وقتي في النهار لمراجعة الفرنسية ..

 

 أما في يومْي نهاية األسبوع فأداوم على حل نماذج المتحانات سابقة..

 عزٌم وثقة على النجاح بنتيجة جيدة في هذا االمتحان بإذن هللا إنني    

 ((وجد ومن سار على الدرب وصل فمن جدَّ ))   

 

 

 

 : وضعية إدماجية عن آداب الحوار
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 . والحوار . و من محاسن االخالق آداب الجلوس"ين المعاملةالّد   "

خرين اال ، مقنعا رحوامبينا آداب ال ؛ هذه المقولة معنى فيها فسرسطرا ت 12و  10تب فقرة ما بين اك

 التوكيد و الفعل المضارع المنصوب.بضرورة االلتزام بها، موظفا أسلوب 

 رـالـتــحــري

 

 ع غيره.مال يكون مسلما حقيقيا إال إذا أحسن التعامل  أن اإلنسانالّدين المعاملة ؛ بمعنى     

 ومن آداب التعامل مع الناس ؛ آداب الجلوس والحوار.

ي فالجلوس  ، وكذلك مالُجلس اء باالبتسامة والطالقة ، وإلقاء السال فِمْن آداب الحوار ؛ اإلقباُل إلى    

عن  ارجر خكما علينا اإلنصات إلى المتكلم وعدم مقاطعته ، ثم يكون حديثنا مرتبا غي سكينة وهدوء 

،  ((واغضض من صوتك))به أيضا تهذيب األلفاظ  نلتزم   ولعل مايجب أنالموضوع ، خال من الفحش 

 واإلبتعاد عن الكذب ...وترك الغيبة ، 

 واعلم أّن  من حسنت أخالقه ارتفعت مكانته في قلوب الناس.    

 

 

 

 

 وضعية إدماجية عن أهمية الماء :

 

 ات .للماء فوائد كثيرة ال يمكن حصرها سواء بالنسبة لإلنسان أو الحيوان أو النب   

ضرورة  بمقنعا االخرين  عن أهمية الماء و فوائده سطرا 12و 10حدث في فقرة ما بين ت

 المحافظة عليه . مستعمال أسلوب االستثناء ،و مفعوال مطلقا مسطرا تحته.

 

 رـالـتــحــري

 الماء سر الحياة وسبب الوجود ، وله فوائد كثيرة جدا ال يمكن حصرها.   

  أبدا   تنتهيالفالماء ضروري للشرب ، والطبخ ، والسقي ، والغسل ، والتنظيف... وحاجتنا إليه دائمة   

ل محال. قال والفهو كنز ثمين ونعمة غالية ، لواله لكانت حياتنا جحيما ال يطاق ، بل لكانت من المستحي

 ((وجعلنا من الماء كل شيء حيّ  ))تعالى : 

تبدأ معاناة العيون ووبار وينقطع المطر ؛ فتنقص المياه من اآل رُ طْ ي ِشحُّ فيها الق   أحيانا تقابلنا مواسم جافة

 .اإلنسان

توحة إال مفلنا حسنا ، وال نترك حنفيات الماء في مناز استغالاللذلك علينا أال نبذر الماء ، ونستغله 

 والسقي. لضرورة الملء

 إن الماء ثروة هامة فحافظوا عليها.   
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 إدماجية عن العمل :وضعية 

 

 العملويد الجد السماء ال تمطر ذهبا وال فضة  والنجاح ال يأتيك بالخمول والكسل ، بل هو ول   

في حياة الفرد  سطرا تتحدث فيها عن أهية العمل وأثره 12- 10على ضوء هذا الكالم اكتب فقرة من 

 والمجتمع موظفا أسلوب التوكيد ، وفعال مضارعا مبنيا للمجهول.

 

 

 

 رـالـتــحــري
 .لّد والعمالسماء ال تمطر ذهبا وال فضة ؛ والنجاح ال يأتيك بالخمول والكسل ، بل هو وليد الج   

   

فالح ، دهار وفي حياتنا ؛ فهو عبادة وأمل وسبيل النجاح والوصول إلى كل از للعمل أهمية كبيرةإن َّ  

حيحا ملنا صعالغايات ، ونصل إلى اهدافنا المنشودة ، السيما إن كان  قحقَّ تُ وفبالعمل نرقى ونتطور 

 متقنا.

رور ب السومن آثار ونتائج العمل ؛ تسهيل حياة الفرد ، وإبعاد البطالة والفقر عن المجتمع ، وجل

 والسعادة للناس ، والقضاء على اآلفات والعادات السيئة كاإلجرام والسرقة...

 .((وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ))قال تعالى :     

 

 
 

 وضعية إدماجية عن العيد :

 

 م بها فيلتي تقوجاء عيد الفطر ولديك في هذا اليوم أعماال عليك القيام بها . وضح لنا أهم األعمال ا  

 .مضارعا منصوباهذا اليوم العظيم . موظفا: فعال 

 رـالـتــحــري

 

 يقربو،  افيةالبهجة والسعادة فيستقبلونه بقلوب نقية وص للمسلمين يأتي حامالً لهمرحة العيد هو ف  

 

 .الناس من بعضهم من خالل تبادل التهاني والزيارات 
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باح د منذ الص، يقصدون المساجامتألت الدنيا بهجة وسرورا ، والناس أمال وحبوراالعيد ،  إذا جاء    

 الباكر فيهللون ويكبرون .

 األقارب ، وتهنئة الناس صالة العيد ويستمعوا للخطبتين ينصرف الكبار إلى زيارة المقابر أن يؤدي  وبعد    

    .واألصدقاء

 الجديدة بسهمبمال م ، ويهنئونهم ، وهم مسرورونإلى أقاربه فرحين بالعيد السعيد أما األطفال فيسارعون

 ثم يتوجه بعضهم إلى الحدائق العامة يتأرجحون ويمرحون ويضحكون . ولعبهم الجميلة 

 ليت أيامنا كلها عيد.   

 -بتصرف  -

 

 

 

 وضعية إدماجية عن ظاهرة العنف:

 

 المجتمعالعنف ظاهرة خطيرة بدأت تتفّشى في    

دوات حرر فقرة تفسر فيها معنى العنف ، وتبين مظاهره وبعض أسبابه ، وكيفية عالجه . موظفا أ

 .التحليل المنطقي

 رـالـتــحــري

 

 العنف يعني المعاملة بالشدة والقسوة ، وهو ضد الرفق واللين.   

جسديا  ، أو مايكون وللعنف صور ومظاهر كثيرة ؛ منها ما يكون لفظيا كالكالم الفاحش والجارح  

 كالضرب واإلعتداء.

فراد أبين  ويعتبر العنف سلوكا خطيرا جدا ؛ ألنه قد يؤدي إلى نتائج سيئة ؛ كتفكك الروابط الطيبة

 المجتمع ، وظهور اإلجرام والفساد األخالقي ، وانتشار الظلم والفوضى.

ة ، وتوعي تراحمر المحبة و الصلح والولمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة يستلزم منا االتحاد والتكاتف و نش

 األطفال و الشباب وتربيتهم تربية سليمة مبنية على آداب الحوار..

 ((هُ ان  ه وماكان العنف في شيء إال ش  ان  ماكان الرفق في شيء إال ز   )) 
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 :وضعية إدماجية عن التلوث 

 

ثُ  ة   ال ب يئ ي   التَّل و  ع  ا ف ت  ا ن ت شار  ع ر   ظاه ر  اس  ت  ت ه  وأ   يرة  األخ ا ف ي اآلونة  و  ب ح  يَّة  ص  ُد ال ب ش ر   .جمعاء   د 

 وآثاره كذا مخاطرهسطرا تفّسُر من خاللها ظاهرة التلوث ، وتبين أسبابه ، و 12 – 10اكتب فقرة من 

ــّد منه .  موظفا صفة ومضافا إليه ، ونداء. وسبل الح 

 

 الـتــحــريـر

 

ثُ   ة   ال ب يئ ي   التَّل و  ر  ع  ا ف ت  ا ن ت شار  ع ر   خطيرة ظاه  اس  ت   ة  ألخيرا آلونة  اف ي  او  ب ح  يَّة   وأ ص  د ُد ال ب ش ر   ء  .جمعا ت ه 

 

 

ئ يس هو اإلنسانُ و     ة  ب ف   السَّب ب  الرَّ ر  ه  الّظاه  ن ت شار  ه ذ  ا  ل  ع  ال   ن  أ عم  ب  قُوُم ي  م  و  المصانعدخان ل  ، فاه  م 

ُمن ت   ات  ال  يَّة   ج  ث   س بَّبُ تُ  التي تنطلق في الهواء ال غ از  ّو  ال   التَّل و  كاب   أما  و،  ّي  ج  ُمن ت  ا ا ن س  ي ال  م  ر  ائ ل  و  ات  ج  لسَّو 

اد   و  يَّة   و ال م  او  يم  ي إ ل ى ت ل   ف ي ال ك  ّد  ي اه  يُؤ  ائ   ثٍ و  ال م  ا يُ  ، ويّ م  ن  ُمخ  ر  ت  م  ن   ة  م  اك  رت  المُ  ت  ال  ض  ال ف   لَّف ات  ُك م   م 

ث  األر  ع ر  ال بُيُوت  ف يُ   . يّ ض  ُف ب التَّل و 

 

م   ه  ن   التلوث و ق د  أ س  اث يم  الَّت   ف ي ا ن ت شار  ال ك ث ير  م  ر  ُ ال ج  ل ن   راض  ألم  ا بُ بّ  س  ي ت ن ه ا : أ مراُض   اس  ل   از  هال ج  م 

اب اتُ  نفسيّ التَّ  ل ت ه  يَّةُ  ، اال   ل د  ب ائ   راضُ األم  ومختلف  ، ال ج  ُر ب سُ ل ة  الَّت ي ت  ل ق ات  يَّة  اال و   .ع ةٍ ر  ن ت ش 

ة   ان  س  ل ذ ل ك  ع ل ى اإلن   ل  ن ت يج  مَّ ر   أ ن  ي ت ح   ة لمحاربة هذه الظاهرةلتدابير الالزمتّخاذ اا في ، ويُسرع   ف ات هت ص 

مي منع الرارمة تصأنواعها ، ثم إعادة تدويرها ، ووضع قوانين وذلك بتخصيص اماكن للنفايات بجميع 

 العشوائي للقاذورات ، وبناء المصانع خارج المناطق العمرانية...

 

 لتدارك األمر قبل أن يسوء أكثر.يا بشر أخيرا :  سارعوا   

 ((وال تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة ))قال تعالى :   

 -بتصرف  -

 

 
 


