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   األسئلة التالٌةاقرأ النص قراءة متأنٌة ثم أجب عن  : 

 :النــــص  
 دد ــكان ٌزداد فً العقود الماضٌة القرٌبة بنسبة تتالءم و ازدٌاد ع ي العام ٌجهل أن اإلنتاج الغذائًـ إن الرأ1           

 ٌزداد بصفة مهولة؛ الدٌمغرافً فً السنوات األخٌرة ،و خاصة فً البلدان الفقٌرة أخذ النموسكان المعمور،و لكن        
 بانتشار وأقبح! حٌن تحل بالبشر المجاعة ،وما أفظع خالئق بشريةفً حٌن أن الجفاف قضى على الماشٌة و على       
 ...ان ــــــنا فً كل مكــــجثث الموتى من بنً جنس      

 رن ـــــالزراعة أنه فً سبعٌنٌات القماء ــفقد أثبت عل ـ وما تقلبات الطبٌعة إال عنصر من عناصر الوضع ،2           
 فلو استعملت...قدمت فً البالد الغنٌة للماشٌة مالٌٌن األطنان من الحبوب و مشتقاتها كأعالف لتسمٌنها  ،الماضً       
 ى هذاٌبا علــوتعق...تلك الكمٌة الهائلة من الحبوب لتغذٌة البشر لكانت كافٌة لسد جوعهم و التخفٌف من معاناتهم        
 ة ــاثة األفارقـــاألمر ٌرى بعض المهتمٌن بالشؤون اإلنسانٌة أن الغرب ٌعطً األولوٌة لتسمٌن الخنازٌر على إغ       
 .ن ـــو اآلسٌوٌٌن المنكوبٌ       

 ةــــدوام ل فًــالدٌمغرافً دخ، اعلم أن اإلنسانٌة ذاهبة إلى هالك ال مناص منه ، بحكم أن النمو مهتم فياـ 3           
 ناع عن مسببات ـــال ٌمكن أن تؤول إال إلى نكبة النكبات ، و أصبحت المدنٌة تهدد نفسها بنفسها ؛فحبذا كشف الق       
 تمكن من مجابهة ــمثل هذه اآلفات حتى ال نجد فً ٌوم من األٌام أمعاء هؤالء البؤساء تقرض الحجارة ، وكً ن       
 .منا الروحٌةــــٌن بقٌالموقف بحزم ، مسلح       
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 (نقط  8)   الـــقـــراءة: المـــجـال الرئيـــس األول                  
 : مــالحظة النــــص( ا         

 (2.5) ـ حدد مجال النص1                                  
 (2.5)نا مناسبا للنصـ اقترح عنوا2                                  

 :فهم النص (ب        
 النكبــة  ـ  ال مناص            (ن1: )ـ اشرح حسب السٌاق ما ٌلً 3                                  

  (ن1)ـ ما هو السبب الرئٌس فً ظاهرة المجاعة حسب وجهة نظر الكاتب ؟4                                 
 

 :  تحليل النص( ج         
 (ن1) "أن النمو الدٌمغرافً ال ٌمكن أن ٌؤول إال إلى نكبة النكبات :"ماذا ٌقصد الكاتب بقوله  ـ 5                         

    (ن1)موضحا ذلك فً جدول مناسب .ص و اذكر معجمٌن ٌدالن علٌها ٌعرضها النالتً  ـ حدد الظاهرة6                         
 (ن1)ـ استخرج من النص العبارة الدالة  على أنانٌة البلدان الغنٌة 7                         

 (ن2) وجهة نظر الكاتب فً سبب المجاعة لخص النص مستوفٌا أفكاره الفرعٌة ، مبدٌا رأٌك حول : التركيب(د         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

  (نقط6 ) الدرس اللغوي  :المجال الرئيس الثاني                 
 (ن1)ما تحته خط فً النص فقط  أشكل: ـ الشكل 1         
 (ن2.5)ــ أسلوبا واحدا للتعجب و حدد طرٌقة صٌاغته           :استخرج من النص ـ 2         

 (2.75ن)ــ أسلوب مدح وحدد أركانه فً جدول مناسب                                               
 (ن2.75)ـ اسما منادى وبٌن حاله وحكمه ـ                                              

 (ن1).كل التام منادى فً جملة مفٌدة مع الش  (الشباب ) ـ اجعل االسم التالً 3          
 (ن2.75( )ٌا مجـــهـــدا نفـــســــه تـمــهـــل )   :ما ٌلً مع الشكل التام  ٌن ـ  حول إلى المثنى و الجمع المذكر4          
 :ـ أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً  5          
 (ن2.5) ! الغذاء للمحرومٌن توفٌرـــ ما أجمل                                               
 (ن2.75) . فً عملك كن مجداصاحبً ـ ٌا ــ                                              
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 (نقط 6) التعبير : المجال الرئيس الثالث                

 : نــــــــــــص المـــوضــوع             
                   

                                           
                                                 

 هناك من ٌرى أن مجابهة آفة الجوع تكون على أساس تشبع اإلنسان بالقٌم )" 

 ..."الروحٌة من تضامن و تراحم و غٌرهما 

التً تعرفت علٌها  فً قم بالتعقٌب و التعلٌق على هذا الرأي مسترشدا بالخطوات  

 .(مهارة التعقٌب و التعلٌق على رأي 
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