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  2نموذج/ الثالثة إعدادي / الثاني  األسدس/  2الفرض الكتابي رقم

 بسم هللا الرحمان الرحيم
 األسدس الثاني 2الفرض الكتابي رقم 

 مادة اللغة العربية - : االسم الكامل - : القسم - : الرقم الترتيبي -

  نص االنطالق* 

منذ فترة طويلة إال أن عام  موجودة ال شك أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية          
من  شهد العديد من حاالت الهجرة غير الشرعية، خاصة إلى الدول األوروبية 2002

 .قبل الشباب العربي، أو شباب الدول اإلفريقية

من أكبر المشكالت التي تدفع إلى الهجرة غير  واحدة وتعد مشكلة البطالة         
توزيعه في المجتمعات العربية و الدخل وسوء  الشرعية وكذا انخفاض مستوى

  .المتطلبات األساسية جميعها لألفراد واألسر اإلسالمية وعجزها عن تلبية

المتقدمة فإن هؤالء المهاجرين أنفسهم يتسببون لها  ومن وجهة نظر الدول        
اجتماعيا و اقتصاديا ، وتأتي في مقدمة هذه  في مشكالت متنوعة أشكالها

هؤالء المهاجرين في المجتمعات األوروبية وتمسكهم  راطانخ عدم المشكالت
أتوا منها، وارتباطهم إلى حد كبير بأوطانهم األصلية، وأيضا  بمقومات الحضارات التي

، أو الدينية عادات وتقاليد الغرب التي تصطدم بعقائدهم عدم قبولهم لبعض
 .بعاداتهم االجتماعية

 (بتصرف) 02.ص.2552فبراير . 015. ع".المي الوعي اإلس" مجلة . عبد الحفيظ الصاوي
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 ن 01................................... أحب والدي  -........ ……...….........حفظت القرآن  -
 (ن 6)التعبير واإلنشاء : ثالثا 

أكتب حوارا جرى بينك وبينه . عيةأراد صديقك القاصر القيام بهجرة غير شر       
 .تقنعه فيه بمخاطر ذلك

 


