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 درس النصوص : المجال الرئيسي األول
( مصدر النص  يتبين من خالل مالحظة : اب الصحفي المشيرات الدالة على انتماء النص لصنف الخط .1

 .صحفيالخطاب ال ينتمي لصنف أنه)  العربي  جريدة القدس
، آل  األرض حرارة ارتفاع درجة، تسرب النفط ، التلوث  : تتهدد البحر المتوسطالتي مختلفة المخاطر ال * -2

 .ثير من ثرواته باالنقراضكالتهديد  و، ارتفاع ملوحة مياه البحرستؤدي إلى هده المخاطر 
 . محاصرة المباني اإلسمنتية للشواطئلمياه المتوسط،  ألف سفينة200عبور : أسباب هذه المخاطر  *    
لحماية البحر  التي تم التوقيع عليهاتنفيذ االتفاقيات ، المباني المخالفة هدم : بل الحد من هذه المخاطر س*    

 .المتوسط
 :الوضع البيئي السيئ للبحر المتوسطالجهات المسؤولة عن . 3
 

مؤسسات المجتمع  مؤسسات حكومية
 المدني

 خبراء بيئينون مؤسسات علمية

 البيئة والتعمير ةوزار -
 النقل ةوزار  -
 السياحة  ةوزار -
 

 جامعة آانتبريا   - منظمات البيئية
 مجموعة أوشينا -

 ريكاردو أجويالر

 
 :)ب(بينهما  ةوالعالق )أ( الحقالن الدالليان. 4
 

 حقل العبارات الدالة على
 ةالمتوسط الجميل صورةالبحر

صورة  حقل العبارات الدالة على
 المتوسط القبيح البحر

 بينهما العالقة

ليس ثمة بحر مثل البحر المتوسط  -
... 
صورة أفرودت التي يعتبرها  -

اإلغريق إلهة الجمال الخارجة من 
 بين زبد هذا البحر

ستدعي صورا صار اليوم ي -
 للتلوث

يختفي تحت سالسل الفنادق  -
والمنتجعات الساحلية المسؤولة عن 

 التلوث
لعله ليس من قبيل المبالغة القول  -

 ...إن البحر المتوسط سيموت
 

 
 عالقة تضاد

 
ألف  200عبر نحو وت( على األرقام  هعتمادا: في النص المشيرات الدالة على صدق الخطاب الصحفي بعض .5

ومعاهد  )ريكاردو أجويالر( والباحثين ) منظمات بيئية إسبانية( بآراء المنظمات الدولية  هداستشها، ...) ةسفين
 ) جامعة آانتبريا( البحث 

ه زيعزيظهر دلك من خالل  ت على النص األسلوب التقريري المباشر غلبي:  خصائص النص األسلوبية. 6
 ....تاألعالم والمعاهد والمنظماباألرقام وأسماء 

 .بالمخاطر التي تتهدد البحر المتوسط هقناعوإ يالمتلق إخبار:  وظيفة هذا األسلوب التقريري  
البحر األبيض المتوسط  في تعرض أصبح يتهددها الخطر من آل جانب والمتمثلةالنص يعالج ظاهرة بيئية . 7
يث مياهه بالبترول الناتج عن مرور وتلو، بالمباني اإلسمنتية  سواحلهمحاصرة االحتباس الحراري، و لتلوث ول

حقل العبارات الدالة على صورة البحر المتوسط الجميلة  مثل وقد استند النص إلى . عدد آبير من السفن به
أقل أهمية ، وحقل آخر بعبارات دالة على صورة البحر المتوسط " ...ليس ثمة بحر مثل البحر المتوسط  "العبارة 

وهدا الحقل أآثر أهمية ، أما العالقة بين هدين الحقلين "  صار اليوم يستدعي صورا للتلوث  "مثل العبارة  حالقبي
آما يمكن أن نستخلص من النص بعض خصائص الخطاب الصحفي والمتمثلة في صدق . فهي عالقة تضاد 

 .محتواه وتقريرية أسلوبه 
اع درجة حرارة األرض وسبل معالجة أرى أن آاتب المقالة على صواب ، فالنص تطرق لظاهرة التلوث وارتف

باقي يسيطران على  في عصر أصبح االقتصاد واالستثمارهده األزمة والجوانب البيئية الواجب مراعاتها 
 . القطاعات

 
 

 علوم اللغة: المجال الرئيسي الثاني 



 : جواب السؤال األول
 : إعراب ما تحته خط  -1
 .تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: تشبعا
 .حال مفرد منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: متأسفا

اجعها بواقع ية سيؤدي إلى ترإن استمرار ارتفاع مستوى البحر بمعدالته الحالية في الشواطئ الجنوب"  - 2     
 .ثني عشر مترا بحلول عام ألفين وخمسيننحو ا

 جواب السؤال الثاني
1- 
 

الفعل الذي  وزنه املصدر
 نوعه وزنه اشتق منه

 خماسي افتعل احتبس افتعال احتباس 

 
 .أسكان ضفاف الحبر المتوسط عليكم بالمحافظة على البيئة -2
 

 التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث 
، اقتصادية ، اجتماعية ، تجارية ، مجاالت الحياة والتي تشمل جميع تحوالت الكثير من ال الم المعاصر يعرفالع

خدماتية ، وإلى غير دلك من التحوالت والتي عرفتها على الخصوص الدول المتقدمة ، وهي تحوالت ال مثيل لها 
ين الحياة  آثار سلبية على آل من الجو والبر لكن بالمقابل ترك هدا التحول العميق في شتى مياد. من ذي قبل 

 والبحر ، تتمثل خصوصا 
ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية وارتفاع والمحيطات واألراضي آ في ارتفاع معدالت التلوث في األجواء

ان عدد ال يستهتمثلت في انقراض ، مما تسبب في آوارث بيئية  األوزون في طبقة ثقبالناتجة عن ملوحة البحار
 .البحار مياه وتلويث غير المنتظمة التساقطات نوالي سنوات  الجفاف ونباتات والكائنات وبه من ال

من شأنها حماية البيئة من األخطار تدابير  أي وقت مضى باتخاذ  مطالب أآثر منأصبح فاإلنسان المعاصر لدا 
 . التي أصبحت تتهددها 

آما . تفاقية آيوطوالمتعلقة بحماية البيئة آااالتفاقيات الدولية على المصادقة  الدول العظمى  ا وجب على ذله
بدائل  آما يجب البحث عن، وإحداث قيود جديدة من شأنها حماية البيئة. المصادق عليها اإلتفاقياتتفعيل  ينبغي 
 .ضمان استمراره في آوآبه األرضي اإلنسان إدا أراد ، وذلك غير ملوثة للبيئةطاقية 

الدول  بالنظر إلى واقع الحال والمتمثل في تسابقبعيد المنال اف ذه األهذبلوغ ه لوقت الحالي لكن يظهر في ا
قائم على الذي أصبح  االقتصادي خصوصا الوضع،  آسب التكنولوجيا والتسلح والتقدم بكل أنواعه العظمى نحو

 .األوضاع االجتماعية واإلنسانية باقي  بحيث هيمن علىالربح والتفوق 
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