
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 ;610/:610السنة الدراسية :                                                  وزارة الرتبية الوطنية

 من التعليم املتوسط الثانيةاملستوى :                    متوسطة : بوقندورة جعفر / عني البيضاء   
  ساعة واحدةاملدة :                            العربّية الّلغةيف ماّدة الثالثي الثاين  من  األّول فرضلا

 النّص :

كشفت دراسة دولٌّة أن ارتفاع حرارة األرض قد ٌتسبّب فً إبادة ربع أنواع الكائنات الحٌّة من 
م، فٌما َسٌُمثّل واحدا من أكبر 6191نبات وحٌوان على سطح األرض، وٌضّر ملٌارات البشر بحلول 

راسة من تهدٌد نوبات االندثار الجماعً منذ انقراض الدٌنصورات، ولقد حذّر العلماء المشاركون فً الدّ 
االحتباس الحراري لمئات األنواع من النباتات والحٌوانات باالنقراض خالل الخمسٌن عاما  ظاهرة

 . قسوةالمقبلة بتأثٌر تحّول البٌئات المحٌطة بتلك األنواع إلى أخرى أكثر 
ًُّ للدراسة الذي شارك فٌه   ن ثلث مجمعا بحثٌا حول العالم أن أكثر م 08وكشف الَمسُح التحلٌل

 6191بحلول العام  االنقراضن تندثر أو تشارف على األنواع الّطبٌعٌّة التً خضعت للدّراسة ٌمكن أ

فً المسّطحات الخضراء والسٌما الغابات، وتقدّر  سٌحدث، والتحّول الذي بتأثٌر التغٌّرات المناخٌّة

حذّ الفناء نتٌجة للتغٌرات  أن يبلغجمٌع المخلوقات ٌمكن من  %;7و %09بٌن  الدّراسة أن ما ٌتراوح

ن هذه االندثارات التً ٌُخشى أن تكون األسوأَ منذ اختفاء الدٌناصورات قبل م كما أ 6191ة بحلول المناخٌ

                                       ملٌون سنة . 9:

 مجلة العربي

 األسئلة
 نقطة(  21: ) الجزء األّول

 نقاط( 60: ) البناء الفكريّ  - أ
 .التغٌرات المناخٌة  –انقراض الكائنات الحٌة  –االحتباس الحراري  : مناسبا من هده العناوٌنر عنوانا اخت (0

 الخطر الذي ٌهدد البشرٌة ؟ما  (6

 ؟أقدم ظاهرة اندثار فً التّارٌخ البشرياذكر  (7

 . نوبات   ،  إبادة     اشرح المفردتٌن:  (8

 : )نقطتان( البناء الفنيّ  - ب
 . إجابتك ما نوع النص ؟ وضح (0

 .استخرج من النص األلفاظ التً تنتمً إلى الحقل المفهومً : البٌئة ) أربع ألفاظ( (6

 نقاط( 60: ) البناء اللغويّ  - ج
 أعرب ما تحته خط فً النص. (0

 تمٌٌزا. –استخرج من النص : ممٌزا  (6

  . ؟ " األسوأ " آخر كلمة لماذا كتبت الهمزة على األلف فً (7

 : الوضعية اإلدماجية

 . تذر تبقى وال فالإن األسلحة الفتاكة تستطٌع أن تدمر كوكبنا كله  السند :
اكتب فقرة فً حدود العشرة أسطر تتحدث فٌها عن خطورة األسلحة على أمن البشرٌة  التعليمة :

 .موظفا ما أمكن من المعارف المدروسة
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