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        : نص االنطالق

لمؤتمر األطراف حول التغيرات المناخية  21( وجه صاحب الجاللة محمد السادس خطابا إلى الدورة 1
 ( بباريس قال فيه :21)كوب 

بل كل شيء ( هما أوال و ق22مر الذي تقترح بالدنا احتضانه بمدينة مراكش )كوب باريس، والمؤت مرمؤتإن 
 قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا و من مسؤوليتنا أن نتركه ألطفالنا.

الذين ال نريد أن نراهم محرومين من الغابات و المحيطات و الشواطئ، ومن كل الموارد  األطفالهؤالء  (2
المجتمع الدولي أو الطبيعية، التي تجسد أغلى رصيد تملكه البشرية، والذي أصبح اليوم مهددا بسبب تقاعس 

بلد و ال قارة اإلفالت من  أليفالكل يعرف أن التهديد صار عالميا، وال يمكن  عجزه عن تعبئة جهوده.
ترتبط بأولويات كاذبة، قد تعتذر بها المجموعة الدولية التي أدارت  مبرراتهناك  تعدالتغيرات المناخية. ولم 

 ظهرها طويال لمصير و مستقبل أطفالها.
وج تذوب، والبحار و المحيطات يرتفع مستواها و الشواطئ تتآكل يوما بعد يوم. والموارد المائية الثل (3

ضانات تزداد حدة و فتكا باألرواح وتتناوب مع مواسم الجفاف، مهددة، و الفي تتناقص، والمنتوجات الزراعية
 ال تقل خرابا و ال ضررا .

الجميع يعرف حجم الرهان، هناك بلدان تسير إلى لقد دق ناقوس الخطر و سمعه حتى الصم، وبات ( 4
كن تجاهلها، يشق طريقه رغم الصعاب التي ال يم األمام، لكن كل بوتيرته و حسب استراتيجيته الخاصة، كل

 ...وعلى رأسها توفير مستويات عيش مناسبة للشعوب
ع حرارة األرض دون مستوى باريس يمنحنا فرصة لتطوير آلية قانونية تمكن من الحفاظ على ارتفا مؤتمرإن 

 درجتين مئويتين و التطلع نحو اقتصاد خال من الكربون...
األطراف  مؤتمرخطاب صاحب الجاللة إلى                                                              

 "بتصرف" بباريس
************************************************************************

*** 
                                                                                      

          ن(8)  األول : القراءة الرئيسيالمجال 

 ن1مالحظة النص و تأطيره :  ❖

مجال  حدد -أ
.......................................................................................................النص:.

.........                                   

            نوعية النص المناسبة من بين ما يلي :أمام ( ×)ضع عالمة  -ب
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          قصة        خطبة                      مقالة                 
 اقترح عنوانا مناسبا للنص -ج
:...............................................................................................                 

 ن2   .فهم النص ❖

 ن(1)  .حسب السياق الكلمتين التاليتين و ركبهما في جملتين مفيدتين و ذلك في الجدول التالياشرح  -3
 تركيبها في جملة  شرحها الكلمة
   تقاعس

   عبئةت
 

حدد الفكرة العامة  -4
ن1):....................................................................................................للنص

) 

 ن3      .تحليل النص ❖

 ن(1)   ؟ما الغاية من انعقاد مؤتمر باريس  -أ
 

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

 

 ن(1)    .من النص أربع كلمات دالة على مجالهاستخرج  -ب
 

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

 
 

 ن(1)    حلل هذه القولة " لقد دق ناقوس الخطر و سمعه حتى الصم و بات الجميع يعرف حجم الرهان " -ج
.......................................................................................................................

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

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

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

 ن2     .كيبالتر ❖

 لخص مضمون النص مبديا رأيك فيه، مبرزا قيمته.
.......................................................................................................................

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

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

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

 

 ن8  مجال الرئيسي الثاني : التطبيقال

 ن(1)   .اشكل ما تحته خط في النص -أ
 ن(1,75)     استخرج من الفقرة الثانية ما تمأل به الجدولين التاليين : -ب

 إعرابه داللته اسم إشارة
   

 

 العائد جملة الصلة داللته اسم موصول
    

 ن(1)     .امأل الجدول بما يناسبه -ج
 نوعه الخبر حالته  مبتدأال الجملة

     الثلوج تذوب

 ن(0,5)    .حال المبتدأ فيها نكرة موصوفةيكون ركب جملة اسمية،  -د
 ن(0,25)    من ( ما تمأل به الجملة التالية. –الموصولين التاليين )ما  االسميناختر من  -هـ 
 نوه بخطاب صاحب الجاللة. المؤتمرحضر  ..........كل
 ن(1)   هذا الوباء خطير و معد    .الجمعأحول إلى  -ق

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

 سطر في تحته إعراب : أعرب ما  -ف
 ن(0,5)   الجملة التالية.

 بالبيئة. أضرار مناخية" في التغيرات ال
.................................................... 

......................................................................................... 
 المجال الرئيسي الثالث :

 ن(6)  التعبير و اإلنشاء 

 ارو بأسلوبك الخاص الخبر الذي
 اصة التالية مستثمرا تناولته القص 

 من أنشطة االكتساب  هاستنفدتما 



 و التطبيق.
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