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 انهٍئت األكبدًٌٍّت انًشتشكت
انّهغت انعشبٍّت وآدابهب: قضى   

 

 نغت عشبٍّت :انًبّدة

 انثبَىٌت انعبيت: انشهبدة
 عبّيت وعهىو انحٍبةانفشعب: انعهىو 

 -7-سقى ًَىرج 

 صبعتبٌ وَصف انّضبعت: انًّذة 
 

 (وحّتى صذوس انًُبهح انًطّىسة 6107-6102ٌشاعً تعهٍق انّذسوس وانّتىصٍف انًعّذل نهعبو انّذساصً )ًَىرج يضببقت 

 

   

  يضتقبم األسض بٍٍ األيبًَ وانىاقع

   

ُلمٌُسبقُ ُالعالمُ ٌُواجهُ  -0 ا ٌ ًّاُموقفًّاُصعبًّ ٌ ةُُتعانًُالبٌئةُ ُلهُمواجهته،ُحٌثُ ُحال علىُكوكبُاألرضُمنُالت دهور،ُوٌعانًُغالب
ٌ ةُمطالبهمُمنُاالحتٌاجاتُ ُفًُتلبٌةُ ُشدٌدُ ُصورُ البشرُمنُق ُ رور ُالبٌئةُ ُولذلكُفإنُ . الض  اُوثٌقًّاُبقضاٌاُُقضاٌا ترتبطُارتباطًّ

انُونقصُفًُالت علٌمُوالوعً  . البشرُومشاكلهمُمنُحربُوفقرُوزٌادةُسك 

ٌ ةُبٌنُصُ ُرابطةُ ُهناكُ ...  -6 ٌ ةُ ُالحُالبٌئةُونجاحُالت نمٌةُ قو ٌ ةُللن اسُوتحسٌنُ ُاالقتصاد قدُُوإذاُكانُاإلنسانُ . األوضاعُالمعٌش

ُوعنُجهلُ ُسب بُ  اُلبٌئته،ُفقدُتم ُذلكُبدونُقصد  اُبلٌغًّ اُفًُالوقتُالحاضرُفلٌسُلهُعذرُ . فًُالماضًُضررًّ بعدُأنُُمقبولُ ُأم 
ُباألعمالُال تًُتسب بُ  ُكاملة  ُودراسة  ٌُقٌن  ُوبعدُأنُتوافرُلهُعلم   ً اُوُازدادُوعٌهُالبٌئ اُللبٌئةضررًّ انُ . تدهورًّ ُسك  ُوإذاُاستمر 

ُ ُأجٌالهمُالقادمةٌُسٌرونُعلىُنهجُ ُاألرض  ُاألرضُوفًُحق  ٌُجبُ . أسالفهم،ُفإن همٌُذنبونُفًُحق  ُجٌل  ُكل  ٌُ ُإن  بُحاسُ أنُ
ُألوالده ُاألرضُال تًُسٌتركها ُحالة ُعن ُمكانًُّ. نفسه ُسٌبقىُعلٌها ُهل ا ًّ ٌ ُنق ُوهواءًّ ُلسكناهم ُنظٌفًّا ُتنف سُ لا اُهم، ًٌّ ُكاف ا وطعامًّ

ٌةُ  ُنظٌفة ،ُوحٌواناتُتنطلقُبحر  ُتطٌرُفًُسماء  دة  ٌ ة؟ُُلتغذٌتهم؟ُوهلُستتاحُلهمُرإٌةُطٌورُمغر  ُالطبٌع وأمانُفًُبٌئتها
اُلهاُمنُتراكُ  اُلألرضُومخلِّصًّ ُللحٌواناتُ ُاألخٌرُ ُمُثانًُأوكسٌدُالكربون؟ُولتكونُالمالذُ وهلُستتركُالغاباتُلتكونُمتنف سًّ

ٌور ٌُمكنُ ُوالط  ُوماذا ٌة؟ ٌُفعلُ ُالبر  ُأن ُجٌل  ُُلكل  ُاألرض  ُالقاُلٌجنِّبُبٌئة ُاألجٌال ُولٌساعد ُلتعٌشُ المشاكل، ُبٌئة ُُدمة فً
 صالحة ؟

ةُتُ  -3 ُملح  انُالعالمُمعُالوقتُفقدُكانُتعدادُ هناكُمشكلة  انُُواجهُالبٌئة،ُوهًُالزٌادةُالمتسارعةُلسك  ك  ملٌارُنسمةُفًُ 5,3الس 
 3,,0إلىُُالت عدادُ ُأنٌُصلُ ُالخبراءُ ُوٌتوق عُ  0993ملٌونُفًُالعامُ 533ملٌاراتُو 3وأصبحُ. الماضًُفُالقرننتصُ مُ 

ُزٌادة ُ ي ُتإد  ُالحالً، ُالقرن ُمنتصف ُفً ُُملٌار ُتقلٌص  ُإلى ان ك  ُوإجهادُُرقُ طُ ُواستعمالُ ُالغاباتُ ُالس  ُمناسبة، ُغٌر ري 
ٌ ة راع ٌدُالجائر،ُوذلكُإلطعامُ . األراضًُالز  انُوالص  ك  ُالت خل صُ . هذاُالعددُالمتزاٌدُمنُالس  اٌُُ منُمخافاتهمُُكماُأن  ُأٌضًّ عد 

ٌ ةُمنُالمشاكلُ   .البٌئ

ٌ ة،ُفالُأملُفًُاستمرارُحٌاةُ -4 انُالعالم،ُوزٌادةُاستهالكهمُلثرواتُاألرضُوطاقاتهاُبالمعد التُالحال تُزٌادةُسك  وإذاُاستمر 
دةُبكوارثُغٌرُمؤمونةُالعواقباألحٌاءُاألخرىُال تًُتشاركناُفًُهذهُاأل ٌ تهُمهد  ُحٌاةُاإلنسانُنفسهُورفاه  .رض،ُكماُأن 

 انّذكتىس أيٍٍ حبيذ يشعم

ًّ  يدّهت انعشب

 0993انّضُت -404انعذد 

 (بتصّشف)                                                                                                                    
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 (صبع وعششوٌ عاليت وَصف)                                                                                 :وانّتحهٍم انقشاءة فً  :أّواًل

   

اُمنُدالالتُالحواشً -0  (اثنتانُعالمتان) .استخلصُأربعًّ

ُباالستنادُ -, دُالمسؤلةُالمطروحةُفًُالن ص   (تانُاثنتانعالم) .إلىُالفقرةُاألولىحد 

اُقواعدُالت لخٌص -5 ًٌّ صُالفقرةُالث انٌةُبحدودُالث الثٌنُكلمةُمراع  (خمسُعالمات) .لخ 

ببُوالن تائجُالمترت بةُ -4 ة،ُأوضحُالس  ُالبٌئةُتواجهُمشكلةُملح  ُالث الثةُأن  ُالكاتبُفًُالفقرة أورد

اُرأٌك ًٌّ  .علٌها،ُمبد

 

 (أربعُعالمات)

حُفًُسٌاقُالن صُ  -3 بطُالم شارُإلٌهاُبخطُ ُوض   (اثنتانُعالمتان) .وظٌفةُكل ُمنُأدواتُالر 

اُإجابتكُبؤربعُسماتُواردةُفٌهُومقرونةُبالش واهد -6 زًّ ُمعزِّ دُنوعُالن ص   (سبعُعالمات) .حد 

غُإجابتكُبدلٌلٌنُورداُفًُكالمُالكاتب -7 ،ُسوِّ  (عالمتانُونصف) .سم ُالمحورُال ذيٌُنتمًُإلٌهُالن ص 

ُاألخٌرة -8 ُاستمر ت. )اضبطُبالش كلُالمناسبُأواخرُالكلماتُفًُالفقرة الُ –( العواقب.....وإذا

مٌرُآخرُالكلمة  .ٌعتبرُالض 

 

 (ثالثُعالمات)

   

ًٍب ًّ :ثبَ  (اثُتبٌ وعششوٌ عاليت وَصف)                                                                                    :فً انّتعبٍش انكتبب

 :اختش واحًذا يٍ انًىضىعٍٍ اَتٍٍٍ، ثّى عبنده 

 انًىضىع األّول

ُجٌلُأنٌُفعلُلٌجن بُبٌئةُاألرضُالمشاكل،ُولٌساعدُ :جاءُفًُالن صُ  األجٌالُماذاٌُمكنُلكل 

 القادمةُلتعٌشُفًُبٌئةُصالحة؟

عالجُهذاُالموضوعُفًُمقالة ُمتماسكةُاألقسام،ُمستشرفًّاُفٌهاُاألسسُال تًٌُمكنُأنُتساعدُفًُ

 .تحسٌنُبٌئتناُالٌوم

 

مهُالباهر،ُأنٌُوف رُللبشرٌةُالسعادةُواألمان؛ُ: انًىضىع انثبًَ لمٌُستطعُالعلم،ُعلىُتقد 

اُمنُأنٌُكونُ ُإذًّ مُأخالقًُروحًفالُبد  اُبتقد  مُالعلمًُوالتقنًُمصحوبًّ  .التقد 

اُباألدلةُوالشواهد ُرأٌكُفٌهُمدعومًّ  .اشرحُهذاُالقولُ،ُوأبد 
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 انهٍئت األكبدًٌٍّت انًشتشكت
انّهغت انعشبٍّت وآدابهب: قضى   

 

 نغت عشبٍّت :انًبّدة

 انثبَىٌت انعبيت: انشهبدة
 عبّيت وعهىو انحٍبةانفشعب: انعهىو 

 -7-سقى ًَىرج 

 صبعتبٌ وَصف انّضبعت: انًّذة 

 (وحّتى صذوس انًُبهح انًطّىسة 6107-6102تشاعً تعهٍق انّذسوس وانّتىصٍف انًعّذل نهعبو انّذساصً )أصش انّتصحٍح 

 

 انعاليت خزء انعاليت عُبصش اإلخببت ويعبٌٍشهب انّضؤال

 أّواًل

0- 

 :وانّتحهٍم انقشاءةفً 

ٌ ةُ:العنوان مإل فةُمنُخمسُكلمات،ُجاءُ. مستقبلُاألرضُبٌنُاألمانًُوالواقع،ُجملةُاسم
ُوهًُ ُالعام، أي ُالر  ُتشغل ُال تً ٌ ة ُالقض ُوهً ُالن ص  ُمضمون ُإلى ٌُشٌر ،  ً ُالت عٌٌن بمعناه
مستقبلُاألرضُالمقسومُبٌنُالواقعُالحالًُوالواقعُالمرتجى،ُومنُالواضحُأن هُسٌتحد ثُ

 .نٌهاُأرضناُالٌومعنُالمشكالتُال تًُتعا

ُأمٌنُمشعل: الكاتب كتورُحامد ،ُ. الد   ً تشٌرُالحواشًُإلىُأن هُمتخص صُفًُالش ؤنُالعلم
 .والموضوعُال ذيُطرحهُم عنىُبه

ُ: المصدر  ً ُالعرب ُ –مجل ة ٌ ة ُشهر ُ –مجل ة  ً ُالجانبُالعلم ُمنها تتناولُموضوعاتُعدٌدة
0905 

نة ،ُوماُ 0905: الس  ٌ ةُالموضوعُتشٌرُإلىُحداثةُالن ص  اُألهم  اُلقضاٌاناُنظرًّ زالُمعاصرًّ
 .المطروح

 الت صرُّف

 , عالمة ½لكل ُحاشٌةُ

ُهًُمعاناةُإنسانُالٌومُفًُمشكالتُعدٌدةُتواجههُعلىُجمٌعُ -, المسؤلةُالمطروحةُفًُالنص 
ُالحاصل  ً عد،ُبسببُالت دهورُالبٌئ  .الص 

, , 

اُلهُالت غاضًُعنُ -5 ٌ ةُال تًُخلقهاُلنفسهُإنسانُالٌومُلمٌُعدُمسموحًّ المشكالتُالبٌئ
ُلتكونُ. سابقًّا ُبه ُالمحٌطة ُالبٌئة ُبتحسٌن ُمرتبط ُاالقتصادي   ً ُالمعٌش ُوضعه وتحسٌن

اُللعٌشُلهُولألجٌالُالقادمة اُصالحًّ  .األرضُمكانًّ

 علىُااللتزامُبالعدد 0 ½

 لإلحاطةُبالمعانً 0  ½

0  ًُ  للت عبٌرُالش خص

 لسالمةُالل غة 0

3 

ُالحاصل: انّضبب -4  ً ان ك  ببُ 0 .االزدٌادُالس   الس 

4 
ًُ : انُّتبئح  ُوالعمران  ً ان ك  مُالس  رُبسببُالت ضخ   ةجٌنتلكل ُ 0 .تقلٌصُالغاباتُوالت صح 

  .المجاعةُبسببُعدمُالقدرةُعلىُإطعامُكل ُشعوبُاألرض 

ُبسببُعدمُالقدرةُعلىُالت خل صُمنُالمخل فاتُوالن فاٌات   ً ثُالبٌئ   .الت لو 

ُمرتبطةُ: لذلك -3 ُاإلنسان ُمشكالت ُحلول ُأن  ُالكاتب ُاستنتج ُإذ ُاالستنتاج، ُتفٌد ُربط أداة
ُالحاصل  ً  .بالت دهورُالبٌئ

½ 

, 

ا ٌ تهُتجاهُ. أداةُربطُتفٌدُاالبتداء: أم  لُإنسانُالٌومُمسإول دُالكاتبُعلىُضرورةُأنٌُتحم  أك 
 .بٌئته

½ 

ٌ ةُالملقاةُعلىُعاتقُكل ُجٌلُعلىُهذهُُأداةُربطُتفٌدُالت ؤكٌد،ٌُإكدُالكاتب: إنُ  علىُالمسإول
 .األرض

½ 

ابقةُوهًُالمخل فاتُ: كما أداةُربطُتفٌدُاإلضافة،ٌُضٌفُالكاتبُمشكلةُإلىُالمشكالتُالس 
ٌ ةُالت خل صُمنها  . وكٌف

½ 

ُ

ُ  
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ا،ُ -6 ًّ ٌ اُوإنسان ًّ ٌ اُبٌئ ،ُتتناولُموضوعًّ  ً ٌ ةُذاتُأسلوبُتواصل ُمقالةُموضوع وءُالن ص  ٌسل طُالض 
ُالحاصل  ً ُعلىُمستقبلُاإلنسان علىُالت دهورُالبٌئ  ً لب  .وانعكاسهُالس 

½ 

7 

اُمنهاُفًُبنٌانُمتماسكُ: المقالة ٌ ةُماُأوُجانبًّ ُموجزٌُتناولُبالعرضُوالت حلٌلُقض فنُنثري 
مةُوصلبُموضوعُوخاتمة  . منُمقد 

½ 

  :أهم ُسماتها

ٌ ةُوالمنطقُفًُعرض  دُفًُتقدٌمُُاعتمادُالموضوع ٌ ةُوالت جر  الموضوع،ُوالواقع
ٌ ة ٌ ةُوالوجدان ات اُمنُالذ   .المعلوماتُبعٌدًّ

 

جُفًُبنٌةُالن صُ    لكل ُسمةُمعُالش اهد½  :الت سلسلُوالت در 

مة ًُ : المقد   .تحدٌدُالمشكلةُال تًٌُعانًُمنهاُالعالمُوهًُالت دهورُالبٌئ

 

 

ٌ ةُ: العرض  ُاالقتصاد ُبالت نمٌة ُمرتبطة ُألن ها ُالمشكلة ُهذه ُالعملُعلىُحل  ٌة      أهم 

ٌ ةُللن اس  .وتحسٌنُاألوضاعُالمعٌش

 

  

ٌ ة: الخاتمة              دُعلىُضرورةُااللتفاتُإلىُالكوارثُالبٌئ نُالن تٌجةُوتإك  ،ُوإالُ وتتضم 
ٌ ةُعلىُوجهُاألرض  .الُمستقبلُلكل ُالكائناتُالح

  

ٌ ة،ُ   ُالمعجم ُداللتها ُاقتصرتُعلى ُالمفردات ُفمعانً ، ُالن ص  ُعلى ُالت عٌٌن هٌمنة
اُمنُالغموضُوالت عقٌدُفالُحاجةُإلىُ هولةُوالوضوحُفًُعرضُاألفكارُبعٌدًّ الس 

 .الش رحُوالت فسٌر

  

ٌ ة      :سٌطرةُالجملُالخبر

ُمرتبطُبالموضوعُالمطروحُ   ً هواءُ-البشر -كوكبُاألرض-األرض)حقلُمعجم
 ...(ثانًُأوكسٌدُالكربون –غاباتُ –حٌواناتُ –سماءُ –طٌورُ –طعامُ –

  

7- ُ ُمحور ُإلى ُالن ص  ُالمستقبل"ٌنتمً ُواستشراف ُالمشكالتُ" اإلنسان ُحول ٌُدور فهو
ُمستقبلُاإلنسان د ُوال تًُتهد  ُللبٌئة ٌ ة ُفًُمواضعُ. الكارث  ً ُأشارُإلىُالمستقبلُاإلنسان وقد

ةُمنُالن صُ   :عد 

 للمحور½ 

 

 

 

 

ُاألجٌالُالقادمة  ,½  لكل ُدلٌل 0  .أن همٌُذنبونُفًُحق 

  .حالةُاألرضُال تًُسٌتركهاُألوالده 

اُنظٌفًّاُ    (الفقرةُالث انٌة)هلُسٌبقىُعلٌهاُمكانًّ

ملٌارُفًُمنتصفُالقرنُالحالًُ 3,,0ٌتوق عُالخبراءُأنٌُصلُتعدادُالبشرُإلىُ 
 (الفقرةُالث الثة)

 

انُالعالمُفالُأملُفًُاستمرارُالحٌاةُ  تُزٌادةُسك  ابعة)إذاُاستمر    (الفقرةُالر 

التُ -8 ُبالمعد  ُلثرواتُاألرضُوطاقاتها ُاستهالكهم ُوزٌادة ُالعالم ان ُسك  تُزٌادة ُاستمر  وإذا
ٌ ة ُفًُاستمرارُحٌاةُاألحٌاءُاألخرىُال تًُتشاركناُفًُهذهُاألرض. الحال ُ. فالُأمل  كماُأن 
ُالعواق بُ حٌاة ُ ُغٌرُمؤمون  دة ُبكوارث  ُمهد  ٌ ته  هُورفاه ُنفس   .اإلنسان 

 5 عالمةُلكل ُخطؤُحسمتُ 

ُ

ُ  



5 
 

ًٍب  :ثبَ

 

 

0 

 

6 

ًّ  :فً انّتعبٍش انكتبب

 :انًىضىع األّول

 

 :انًقذيت

مةُتمه دُللموضوعُ  مقد 

ٌُ طرحُاإل  .ةُالتًُتنتجُمنهشكال

 
 
 
3 
½1ُ  

½4  

 :صهب انًىضىع

 .البٌئةُفًُعصرناُهذاالمشكالتُالتًُتعانٌهاُ 

 .أسبابُهذهُالمشكالت 

اُللبشرٌةُ  اُآمنًّ يُإلىُتحسٌنُالبٌئةُلتكونُمالذًّ  .الحلولُالمالئمةُالتًُُتإد 

 

4 

3 

3 

 

 

04 

 :انخبتًت 3

 .خالصةُلماُسبقُمنُأفكار 

 .فتحُأفقُجدٌد 

, 

, 
4 

 :انًىضىع انّثبًَ

0 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

 :يتانًقّذ

مةُتمه دُللموضوعُوتطرحُ   .االشكالٌةُالتًُتنتجُمنهمقد 

3 
½1ُ  ½4  

 :صهب انًىضىع

 .مظاهرُالتقدمُالعلمًُوماُوف رهُللبشرٌةُمنُاسبابُالراحةُواالطمئنان 

التفككُ -الظلم -الفقر)تفصٌلُالكالمُعلىُالمآسًُالتًُالُتزالُالبشرٌةُغارقةُبهاُ 
 .الروحًنتٌجةُاالنحطاطُالخلقًُ..( اسلحةُالدمارُالشامل -الحروب -االجتماعً

  ًُ مُأخالق اُبتقد  مُالعلمًُمصحوبًّ ُ.مناقشةُهذاُالقول،ُوضرورةُأنٌُكونُالتقد 
 .روحً

 

4 

3 

3 

 

 

04 

 :انخبتًت

 .خالصةُلماُسبقُمنُأفكار 

 .فتحُأفقُجدٌد 

, 

, 
4 

 33 انًدًىع .بحضب دسخت انقصىس انّهغىّي ٌُحزف حّتى ثهث انعاليت 

 


