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، و تاريخها مرتبط بأحدث التغيرات بين الكائنات الحية من جهة، و بين ما الكوكبمنذ بداية الحياة على ظهر هذا / 1

 يحيط بها من بيئات مختلفة من جهة أخرى.

نشأت ثم بادت، سهول و بقاع مزهرة تحولت إلى قفار و صحار، غابات كثيفة إلى جبال جرداء.  عديدة/ حضارات 2

 نباتات أن تتأقلم مع كل هذه المعطياتال، فقد استطاعت الكائنات الحية المتبقية من الحيوانات و كلهوعلى الرغم من هذا 

 التي فرضها اإلنسان عليها.

دثها اإلنسان في الماضي لم تؤثر على مجرى الحياة، كما يحدث في العصر الحالي، / كل هذه التغيرات البيئية التي أح3

عصر التكنولوجيا الحديثة، عصر األقمار الصناعية و الحاسوب...فالثورة الصناعية التي باركها اإلنسان في الماضي، لم 

و الهواء و التربة، كما أن استعمال  ن مخلفات المصانع السامة تلوث الماءإتدر عليه الخير فقط بل الضرر أيضا، حيث 

خطيرة جدا، ليس لحياتنا الحاضرة فقط، بل لألجيال  مشكلةالمواد الكيماوية في مختلف مجاالت الحياة لهي في الواقع 

 القادمة.

سامة نتيجة محركات السيارات و  بغازات/ فاألخطار التي يرتكبها اإلنسان في حق هذا الكون من تلويث الهواء 4

إلى قطع أشجار الغابات، وتمزيق  باإلضافة المياه و التربة بالمبيدات و األسمدة الكيماوية، و تسممالطائرات و المصانع، 

طبقة األوزون، كافية لكي تجعلنا نقف ولو لحظة واحدة نتساءل عم يجري حولنا في هذا العالم، وهل من أمل في تغيير 

 ؟االتجاه

 ة : أبحاث بمنتديات المصط                                                                                               

 " 2112علمية و تقافية "                                                                                                 

********************************************************************************************** 

       ( نقط8المجال الرئيسي الأول  : القراءة )

                                         

    ن1 : ملاحظة النصا ( 

 مقالة                  قصة                     حكاية  : مما يلي  النص نوعية حدد -1

 :  ما هو مجال النص  -

  :  عنوانا مناسبا للنص اقترح -
 II ن      2:   النص / فهم 

  :  تتأقلم     ـ  : بادت  :      حسب السياق الكلمتين التاليتيناشرح  -1
  ≠ خصبة -                           ≠  أقدمضد ما يلي : من النص هات  – 2

       ن1  اذكر أهم التغيرات التي ارتبطت بتاريخ كوكب الأرض. -3
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III  /ن3:  النص تحليل 

اشرح قول الكاتب " فالثورة الصناعية التي باركها الإنسان في الماضي، لم تدر عليه الخير فقط بل  -1

       .الضرر أيضا "

 استخرج من النص أربعة ألفاظ دالة على مجاله. ـ2

 كرها. وأوضح أين تتجلى.للنص قيمة اذ -3

  التركيب : -4

 صغ المضمون العام للنص، مبديا رأيك فيما قاله الكاتب مقترحا بعض الحلول الممكنة للمشكل المطروح.
    ن6:   الدرس اللغوي:  المجال الرئيسي الثاني 

        

  شكال تاما. ما تحته خط في النصأشكل :  الشكل -0

 ن(0)   ما تمأل به الجدولين التاليين : الثانيةاستخرج من الفقرة  -8

 إعرابه داللته اسم اشارة

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

 العائد جملة الصلة داللته اسم موصول

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

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

 :  أمأل الجدول بما يناسبه  -3

 نوعه الخبر حالته المبتدأ الجملة

 ................ ............... .............. ................  حضارات عديدة نشأت ثم بادت -
 

  شبه جملة. الثانيةركب جملتين اسميتين : مبتدأ األولى نكرة مسبوقة بنفي و خبر الجملة  -4

  للماء تلويثفي استعمال المواد الكيماوية          :  ما تحته خط في الجملة التالية اعرب -0

 .....................................................: تلويث 

 :  "  هذه المعلمة صانعة األجيالالجملة التالية :  "  المثنى المؤنثأحول إلى  -6

    (ن 6 )       .و الإنشاء التعبير:  المجال الرئيسي الثالث 

 شاهدت على شاشة التلفاز جثثا لمهاجرين سريين ثم انتشالهم

 وحدات البحرية الملكية.الميناء طنجة من طرف  إلىونقلهم  

 مقالا صحفيا تصور فيه الحادث مسترشدا بما اكتسبتهأكتب 

  في كتابة القصاصة. 

 دون الوقائع والأحداث -اقترح عنوانا مناسبا       -

 الأرقام والإحصائيات -  حدد الزمان والمكان   -
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