
 
                                                                                                       مدة اإلنجاز: ساعتان                         مادة اللغة العربية    

 11/05/2016تاريخ اإلنجاز:                       للمستوى:الثالثة إعدادي                                  15-16السنة الدراسية:
 
 

 ةـيـة السكانـوان : األزمـنـالع                                                  
 الظاللإذا نحن أمعنا النظر في مالمح الصورة الراهنة لسكان البلدان الفقيرة ، سوف تنكشف لنا سريعا تلك            

   40 مليون فرد ،أي حوالي 800القاتمة التي يتم في طياتها النمو السكاني المرتفع .ففي هذه البالد يوجد على األقل      

 في المائة من السكان يعيشون في حال من الفقر المدقع و يفتقدون العيشة اإلنسانية الالئقة ، حيث توجد أعداد هائلة     
 من بؤس أحوال المعيشة في البادية، فيتكدسونضخمة من النازحين إلى المدن هربا  أفواجمل و من العاطلين عن الع    
 الفقر داخل أكواخ بضواحي المدن. في أحزمة    

 أن معدل البطالة أعلى بكثير من معدل التوظيف فيإلى حقيقة مفادها  أن بعض الدراسات  تشير يا قارئواعلم           
 ، علما أن متوسطهذه البلدان ، فهناك تخوف من أن يصبح عدد العاطلين عن العمل في هذه البالد حوالي مليار فرد      
 عمر اإلنسان في هذه البالد ال يزيد عن خمسين عاما في أحسن األحوال، في حين يزيد هذا المتوسط عن سبعين عاما    

 في البلدان المتقدمة و الغنية .     
 و إذا تركنا أحوال البالغين ، لننظر في أحوال الطفولة، فسوف تتسرب إلى نفوسنا أحزان عميقة حينما نطلع           
 ، و ما أجمل أال اإلهمالالتعاسة المختلفة التي يعيشها األطفال في هذه البلدان . فبئس عدو الطفولة  جوانبعلى      

  ! ،صحيا و اجتماعيانفرط في رعايتهم      

 ( )بتصرف 9و  8ص  1984دجنبر  84عدد  \عالم المعرفة الدكتور : رمزي زكي ـ المشكلة السكانية ـ مصدر النص : عن                        
               

    اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة اآلتية على ورقة تحريرك                                    
 

 نقط ( 8)  األول : القراءة يالمجال الرئيس ◊       

 

 ن1 : مالحظة النص~          

 ــ عين المجال الذي ينتمي إليه النص . 1          

    :حدد الفقرة التي يتطابق مضمونها مع عنوان النص ــ  2          

 ن2 :م ــــــهـالف~          

    اشرح بالضد الكلمتين اآلتيتين :  ــ 3          

 النتائج التي أفرزتها األزمة السكانية ؟ ما ــ 4          

 ن3 : لـــليـحـالت~          

  استدل من النص بلفظتين تدالن على مجاله . ــ 1          

 استخرج من النص الظواهر السلبية لألزمة السكانية . ــ 2          

  المنتهكة لوضعية الطفولة الواردة في النص ؟ما الحقوق  ــ 3          

 . القرويةلخص النص مقترحا بعض الحلول حسب رأيك لحل أزمة الهجرة   -  ن2 :التركيب ~         

                         

 نقط ( 6)  المجال الرئيس الثاني : الدرس اللغوي ◊          

           
 ن1 اضبط بالشكل التام األلفاظ التي تحتها خط في النص فقط. ــ 1            

 ن2 استخرج من النص المطالب اآلتية : ــ 2           

                    ــ أسلوب تعجب ــ جملة مضافة إلى ظرف ــ أسلوب نداء ــ اسم تفضيل                      

 ن1حدد المطلوب داخل الجدول اآلتي من النص : ــ 3           

 لذمالمخصوص با الفاعل الفعل ذمأسلوب         

    

 ن1ركب جملة مفيدة تشتمل على منادى نكرة مقصودة في المثنى. ــ 4             

 ن0.5:  ال حبذا ................ مع الشكل أتمم الجملة بمخصوص مناسب ــ 5             

 ن0.5     ! لفقرأقبح باأعرب ما تحته خط في الجملة التالية :  ــ 6             

 نقط ( 6) و اإلنشاء المجال الرئيس الثالث : التعبير  ◊          

                 
 

 النـــــــص:

اإلهمال -جوانب      -يا قارئ      -الظالل     

 .الرعب و الخوف داخل البيت الليل حتى خرج منه عفريت يبث، وما أن حل اشترت أسرتك إبريقا من طين
 اكتب حكاية عجيبة، تسرد و تصف فيها ما أثاره الحدث في نفسك، مسترشدا بخطوات و تقنيات المهارة.

 

النازحين    ــ التعاسةــ   

ــ الفقرة الثانية     ــ الفقرة الثالثةالفقرة األولى        

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info


