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 ءمشكنة امما                               

إも  ،عبر العالê الهيئاき الよسميか ，الخاصかأغلえ  اما╋ في العق．د أخيرお اهتمام゜ اس管رعقد ل 
ل．ざع الدراساき  باأرجàتيî 711ثاما╋ مやà مارる عقدき أمê امتحدお م〉تمよاき د，ليか ح．ل 

 きالخط．ا もإصدار ，اتخا， きمنالت．صيا かمらاما╋ الصالح  الا îلي لأجل تأمي季緩استعمال ام
 ，الりراعي ，الصàاعيب

ا ｀تعد・ ال．احد في امائか من إî اما╋ في البيئか كثير، ，لكن الصالح مà。 لاستعمال 

شت渓ب ，けشكل مخلفاき امصاüع الت畦  ر مصادتتعごよ للتل．ث من  العام، ，حت渓 هやه الéسبか 。جم．عم

 î，تلقى في امياه د かقمعالجàمصدرا  أ， ت かتح ي おمتعدد きساّم عل゜ ́． تمل．ثا きكباよتقل إل゜ مéت か

 ر أكثكما أî كمياき الàفぢ امطよ，حか في البحار ，امحيطاけ きعد  ،，خيمか ع．اقえإüساî ，ت〉د´ إل゜ 

 きتدميرا  امل．ثا  かللبيئêا   ،في العالよظô  سبب。 منけ ما お，م．اردها من الثر， か よ^البح かار للبيئよざأ

かالسمكي،かافざهاتأثير ل゜ إ باإ  ずأبي よمثل البح امباشよ عل゜ الجاえô السياحي ，ال管رفيه畦ببب ^，

，من  ب! مل．ثか مختلفか، ，ما أكثرها م．اد امت．سô ぢم．もجا حيا لتل．ث امياه さôيجか ما ｀لقى في。 من

طよح فضاき امجا́ر ，الàفا｀اき الàاتجか عن أنهار ，البحار،ا╋ ساسيか لتل．ث مامصادر أ 

  بالبيئか かسام， امياه  ╋الت畦 تهدد ôقا．ميか كاôيか اليالéشاطاき الس

ما ，جهاî مشكلか اما╋ الàدرお ，التل．ث ه｀جえ أü îعي أî  ـ أبàا╋ العصよ الحاليـ  ôحنإàôا 

،およا   امعاصよاعت。،ع مما أصبح ¨شكل خطàراعت。 ，صら， îساüإ かل゜ صح 。ざاよعل゜ أغ 渓حت，

りاô。 عل゜ اتّ  ，محافظا   らمか حت渓 ｀بقى مàتجا  لよاحか الاّ ال管ر，＾حيか الت畦 ｀حتاج إليها ليàال قسطا من ا

 ،畦 فسàالبي．ل．جي ，الêعàقا لسل．كا فô ゜ص علよا ，  ،اما╋ ╋الحやث。ا حب  تبよ｀やهب，  تل^．

    ـ بتصرف ـونا بعدها    031ص    22البيئة ونشكاتها، رشيد الحهد ونحهد سعيد صابريني ، سلسلة عالم الهعرفة ـ ع 
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 : اأســئلة
 : النص قراءة متأنية ثم أجز اأنصطة اآتيةـ اقرأ 

 

I نقط ( 8) القراءةجال  ـ. 
 (.ن 05.0) .............................................................................................. .............  حدد امجال الé｀ ´やتمي إلي。 الàص  -1

 (.ن 05.0) .…......................................................... ......... ................. ........ عà．اî الàصبأكثر ارتباطا الفقおよ  حدد ـ 2

 (. ن1) ...…...................................................................… ( تبよ｀や ـ ôدرお سياق الàص: )اشよح بامよادف حسえ  ـ 3

 (. ن1) ........................................................................................................................لàص احدد القضيか الت畦 ｀طよحها ـ 4

 (. ن1)...... إلي。 الàصالé｀ ´やتمي امجال  دالか عل゜き ألفاづ أ， عبارا أربعか استخよج من الàص ـ 5

ن منحدد  من خال الفقおよ الثاôيか من الàص   ـ 6  (. ن1) ..….…..........…… تل．ث اما╋مصادر  مصد^ر

 (. ن1) ....................... أبらよ القيمか امتضمかà في الفقおよ أخيرお من الàص ，استدل عليها بما ｀àاسえ  ـ 7

 (. ن2) ...........….… ................................................ .(في سط^よن (أبد رأ｀ú في القضيか الت畦 ｀طよحها الàص  ـ 8
 

II نقط (.  6)  الدرس اللغويجال   ـ  
 (. ن1) ....................................( تل．＾ث。 ـ رثأك ـ مصادر ـأغلえ )ما تحت。 خぢ في الàص  اôقل ثê اشكل ـ 1

 (. ن1) ........................ ..................................................استخよج من الàص أسل．با للتعجえ ，′خよ لاختصاص ـ 2

 (.15.0) ......................ممà．عا من الصよفاسما مよتبطか بمجال الàص تضمنها أüش ئ جملか مفيدお  ـ 3

よك ，اتمê مأه بما ｀àاسえاôق ـ 4 よ^تح かي إل゜ ，رقけ栢 (.15.0) .. ....................................................... ل الجد，ل 

かاد・  الجملàع。 ام．ô ابيよحكم。 إع 
    ｀ا مستعمل اما╋ ا تبやره

 (. ن1) .......... ....................................( السل．ك ـ ع．اقえت。 خّطاî  في الàص )ما تح ا  تاّم   أعよب إعよابا   ـ 5
 

III نقط (. 6)  التعبر واإنصاءجال  ـ 
ب اきكائàتتحدث فيها عن عجيبか حكا｀か  ـفي حد，د ثماôيか أسطよ ـ تخيل よ^غか ゎعيけ 

   ت ب تخيل حكا｀か عجيبかت   في مهارお بما درست。  رشدا  ، مس管في ك．كえ  بد，î ما╋ 
 انتهــــــى
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عناصر اإجابة 
وسلم التنقيط

 3امعامل :  امدة الزمنية : ساعتان اللغة العربيةمادة 
 سلم التنقيط ةعناصر اإجاب

I نقط ( 8) القراءةجال  ـ.  

 (. ن 05.0) أ，  بيئ畦   : سكاüيمجال الàص  ـ  1

االفقおよ  ـ2 باط ر ارت ث  (. ن 05.0) عà．اî الàص هي الفقおよ الثالثかبب  أك

 (. مكل كنمة 05.0) تضييع ببب  ـ تبよ｀や   : إسよاف  ـ     ôدرお ـ قلか ـ ôقص بببب -الشよح بامよادف :  ـ 3 

ث。تالقضيか الت畦 ｀طよحها الàص هي قضيか ـ  4  (. ن1) ببببب بよ｀や اما╋ ，تل^．

مفظة أو مكل  .052) ب في الàص ة البيئ畦 عباراき دالか عل゜ امجال السكاüي أربعか ألفاづ أ， تقبل ـ  5
 (. عبارة

فضاき   ـكمياき الàفぢ امطよ，حか في البحار   ـ ôيか: مخلفاき امصاüعامصادر تل．ث اما╋ في الفقおよ الث ـ 6
 きفا｀اàامجا́ر ，ال( ぢفق îقبل مصدرا｀.) 

 (. مصدرمكل  0..0)

｀قبل الج．اب )امتضمかà في الفقおよ أخيرお من الàص : امحافظか عل゜ اما╋ ，تよشيد استعمال。  القيمかـ  7
 .( مع استدال علي。 بما ｀àاسえ  امقارب

 ،(مكل مطنب 05.0 )

 (. ن 2)  بأسل．ب سليê خال من أخطا╋ الت畦 ｀طよحها الàصيか ضقال｀قبل كل رأ´ ¨عكس م．قف ام管رشح  من ـ  8
 II: (نقط 6) الدرس اللغوي :  جال 

 

ادر   ـ え  ل  )أغ     :  شكلالـ 1 ص  ر   ـ م 
 
ث ك 

 
．   ـ أ

ل   ،(كنمةمكل  .02 ) ب( ＾ُث。ُ ت 

 ما أكثرهّا!:  التعجえ أسل．ب  ـ 2 
 ب｀جえ أü îعي  ـ أبàا╋ العصよ الحالي ـ ôحن أسل．ب اختصاص : 

 ،(أسنوبمكل  05.0 )

لسامか  ت.بت ـللممà．ع من الصよف   ت.بت  ـجاللارتباط بام   ت.بت) : تقبل كل جملか مفيدお مست．فيか للشよ，ط امطل．بか  ـ 3 
 الجملかب

 حكم。 إعよابي ô．ع。 امàاد・ الجملか     ـ 4
  (  ت.بت  )  الàصえ  ( ت.بت  )مضاف  ( ت.بت )مستعمل ｀ا مستعمل اما╋ ا تبやره

 
  : إعよابـ  5
 ( î ت.بت) (بصيغか مàته渓 الجم．ع)ع．اقえ : اسê مجよ，ر ，عامか جよه الفتحか الàائبか عن الكسおよ أô。 ممà．ع من الصよف  ـ 

  (î  ت.بت)    ê مよف．ع بالضمか الظاهおよ عل゜ ′خよه بالسل．ك  : فاعل üع ـ          
 

 III  (نقط 6) التعبر واإنصاء :  ـ جال 
 

よ｀ êاع゜           ام管رشح ما ｀لي : مàتねفي تق^．
                                                             بî(2) السامか من كل أخطا╋ ـî( 2ت．でيف خصائص امهارお ) ـ î(جال季管ام بامطل．ب ) -          

 
 

 


