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األسدوس الثاني
بتاريخ  - 2013 /05/04 :مدة  :ساعتان

السنة الدراسية2013/2012 :

النــــــــــــص :
كثٌرا ما ٌنظر اإلنسان إلى ما ٌحٌط به كأنه ثابت ال ٌتغٌر و كثٌرا ما ٌتساءل  :هل ٌمكن أن ٌتغٌر الهواء أو تتغٌر
المحٌطات و البحار و األرض التً نسٌر علٌها ؟
و جوابا عن ذلك نجد تقارٌر عدٌدة دولٌة تقول  :أجل كل شًء ٌتغٌر ،فنعم اإلنسان المنتبه إلى ما ٌحدث فً بٌئته ،
و بئس المواطن الملوث لها .فاعلم ٌا مـواطــن أن ظاهرة تلوٌث البٌئة باتت ظاهرة خطٌرة نظرا لتعدد مصادرها ،
و أنها دخلت على اإلنسان من مختلف جوانب حٌاته ،حتى لٌكاد ٌعجز عن درء أخطارها التً تغلغلت فً كل مجال ،
مع تٌار المدنٌة الدافق بخٌره و شره  .وقد نبهت التقارٌر إلى خطورة ما ٌحدث حٌث تؤكد أنه خالل السنوات األخٌرة
أصبحت البحار أكـثـر المجاالت تلوٌثا  ،و ازدادت األرض جدبا  ،و تعقدت مشكلة الغذاء .فانتبهوا ٌا سكان العالم إلى
هذه األخطار المحدقة بكم !
لقد كان من نتائج هذا الوضع الخطٌر أن جاع الناس إلى حد الموت و مرضوا إلى درجة العجز  ،فما أتعس البشرٌة !
و ما أصعب أن تواجه المراحل القادمة ! فٌا عشاق األرض حافظوا على بٌئتكم  ،تجد علٌكم بخٌراتها و تتمتعوا بجمالها .
فظاهرة التلوث البٌئً إذن فً حاجة إلى كل مهتم ٌدرك خطورتها  ،من فرد ٌحب الجمال و النظافة فً نفسه و فً غٌره،
و من دولة تعمل على إشاعة الوعً بأهمٌة الحفاظ على سالمة البٌئة بوضع قوانـين تحارب التلوث بصفة عامة .فإذا
لم تواجه هذه المشكلة بما هً جدٌرة به من الفكر و العمل و الوعً  ،من اإلعالم و التخطٌط  ،على المستوى المحلً،
و على الصعٌد العالمً  ،فستزداد أخطارها  ،و ٌزداد العجز عن وضع حلول حاسمة لهل .
مصدر النص  :اإلنسان و البٌئة \ محمد مراغً \ ص  (131بتصرف)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسئـــــــــــــــــــــــلة
المجال الرئيس األول  :القراءة (  8نقط )
ـ مالحظة النص (1ن)
 1ـ أعد قراءة الفقرة األخٌرة من النص و عٌن مجاله من بٌن ما ٌلً :
مجال وطنً
مجال بٌئً \ سكانً
مجال اقتصادي
 2ـ اقترح عنوانا مناسبا للنص.
ـ فهــم النـص 2(:ن)
ـ درء أخطارها
 3ـ اشرح حسب السٌاق ما ٌلً  :ـ ما أتعس
 4ـ ذكر الكاتب مظاهر عدٌدة للتلوث البٌئً .فما هما المظهران اللذان ٌشكالن خطورة على حٌاة الناس ؟
تحليل النص3( :ن)
 5ـ ما المقصود بقول الكاتب  :درء أخطارها التً تغلغلت مع تٌار المدنٌة الدافق .
 6ـ استخرج من النص عبارتٌن تدالن على حب اإلنسان للطبٌعة.
 7ـ ما األطراف الموكول إلٌها مسؤولٌة الحفاظ على البٌئة حسب الكاتب ،و ما نظرك فً ذلك ؟
تـركيب النص2( :ن)
لخص النص بأسلوبك الشخصً مستوفٌا أفكاره الجزئٌة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجال الرئيس الثاني  :الدرس اللغوي (6نقط)
 1ـ اضبط بالشكل التام ما تحته خط فً النص فقط (1ن)
 2ـ استخرج من النص ما ٌلً :
ـ أسلوب تعجب صٌغ بطرٌقة غٌر مباشرة وحدد سبب ذلك(0.5ن)
ـ أسلوب ذم واذكر فاعله و المخصوص بالذم(0.5ن)
ـ أسلوب نداء و حدد االسم المنادى و نوعه ثم بٌن حكمه(1ن)
 3ـ كون جملة مفٌدة تشتمل على أسلوب مدح ٌكون فٌها الفاعل ضمٌرا مستترا(0.5ن)
 4ـ حول إلى المثنى المذكر ما ٌلً مع الشكل التام  :نعم تلمٌذة المجدة(0.5ن)
 -5حول االسم المنادى من مضاف إلى شبٌه بالمضاف فٌما ٌلً مع الشكل التام :
" ٌا محب الخٌر واصل إحسانك "0.5ن
 6ـ أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً  :أصبحت البحار أكثر المجاالت تلوٌثا (0.5ن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجال الرئيس الثالث  :التعبير (6نقط)
نــــــــص المــوضوع :
تخٌل أنك ذهبت إلى إحدى الغابات  ،فجلست تستظل بجانب شجرة  ،فظهر لك فجأة مخلوق أسطوري.
اسرد حكاٌة عجٌبة مسترشدا بخطوات ذلك .

