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 اأزمة السكانية
 

 تポヤ سريعゅ لنゅ تتكشف فسヱف المتخるヘヤ، البヤدان لسكゅن الراهنる الصヱرة مامح في النظر ぺゅمعن   نحنا إذ   

 مヤيヱن 088 اأقل عヴヤ يヱجد الباد هذه فヘي ؛المرتヘع السكゅني النمヱ طيゅتゅヰ في يتュ التي الゅボتمる الظال

 ،الائるボ اإنسゅنيる العيشるالمدقع ヱيヘتボدヱن  الボヘر من حゅلる في يعيشヱن السكゅن من % 08 حヱالي ヵぺ فرد
 بぼس من هربゅ المدن إلヴين النゅزح من ضخمる العمل ぺヱفヱاج عن العゅطヤين من هゅئるヤحيث تヱجد ぺعداد 

سヱن في البゅديる المعيشぺ るحヱال  .المدن ضヱاحيب الボヘر ぺحزمる في فيتكد 

 ヰنポゅف ؛البヤدان هذه في التヱظيف معدل من بكثير ぺعヴヤ البطゅلる معدل ぺن إلヴ الدراسれゅ بعضرヱتشي     

 عمر متヱسط ぺن عヤمゅ ،فرد مヤيゅر حヱالي الباد هذه في العمل عن العゅطヤين عدد يصبح ぺن من تخヱف

 سبعين عن المتヱسط هذا يزيد حين في اأحヱال، ぺحسن في عゅمゅ خمسين عن يزيد ا الباد هذه في اإنسゅن

ゅمゅلفي   عヱالد るدمボالمت. 

فمゅ هي الظرヱف  .المرぺة بظرヱف حيゅة ぺحطنゅ مゅ إذا كثرأ الباد هذه في اإنسゅن شゅボء صヱرة ヱتتضح    
 مヱسمي طゅبع ذاヱれ شゅقる يمゅرسن مヰنゅ النسゅء من به يستゅヰن ا عددا نالمほسヱゅيる التي تتخبط فيゅヰ؟ إ

れقぼا، مヱ فرヱن تتヰل るيぺ れゅنゅضم るصحي ヱぺ るعيゅجد ،اجتمヱت ゅة كمヱر بين كبيرة فجヱجぺ لゅر الرجヱجぺヱ 

 .الرجゅل بين ゅヰمن ぺكبر اإنゅث بين اأميる نسبぺ るن إلヴ، إضゅفる النسゅء
 حينمゅ عميぺ るボحزان نヱヘسنゅ إلヴ تتسرゆ فسヱف الطヱヘلぺ ،るحヱال في لننظر البゅلغين ぺحヱال تركنヱ ゅإذا      

ゆانヱج ヴヤع عヤنط るسゅلمخا التعるヘヤالتي ت ゅヰل يعيشゅヘدان هذه في اأطヤل،  عدوبئس ؛ فالبゅاإهم るلヱヘالط
 ヱشح اأمراض نゅهيポ عن النボيる، الشرゆ ميゅه إلヱ ヴاافتゅボر التغذيる سヱءぺغヤبيتュヰ تعゅني من حيث إن 

るيゅالرع るعيゅااجتم るالصحيヱ. كثرぺヱ من ،ポر ذلゅشぺ ゆلي، العمل مكتヱالد ヴنه إلぺ جدヱالي يヱح るئゅن مヱيヤم 

 بゅلمنゅجュ كゅلعمل خطرة، ぺعمゅا يزاヱلヱن اأطゅヘل هぼاء من كبير ヱعدد الشベゅ، العمل عヴヤ مجبرヱن طヘل

 . اجتمゅعيヱぺ る صحيる احتيゅطれゅ أية في غيゆゅ الصنゅعيヱ るاأヱراش البنゅء ぺヱعمゅل
 إلヱヴن يضطرمゅ  كثيرا بべسيゅ الボヘيرة اآبゅء في الدヱل  بعض ぺن عヤمنゅ إذا قتゅمる تزدادهذا ヱإن الصヱرة    

 .ヱالجヱع الجゅヘف فيゅヰل  يح التي العصيبる اأヱقれゅ في ぺطゅヘلュヰ بيع
  

 (.بتصرف) 8-0: ، ص1804، دجنبر 04رمزي زكي، المشكヤة السكانية، عالュ المعرفة، عدد  الدكتور
 

 

 



الヨوضــــ
ــــــــو

 ع

 4/4 امتحاラ نيل شهادة السلك اإعدادي 

 ﾃادي｀ية فاﾜأ- ヰا｀ﾝガｯ  ｰية: ｀ادｯﾁعﾝلغة اﾝا   -   ｰﾁガدガنيـガ4102 ي - 

 

 (ن80: )مكون القراءり: أوا

 (ن5.0.  )مجゅله احظ عنヱان النص، ヱحدد -0

4- ヴلヱرة اأボヘال るان النص ببدايヱعن る(ن5.0.  )حدد عاق 

ン-  لمرادفゅاشرح ب ベゅالسي ゆـالعصي -  شح   -: حسる(ن1.    )ب 

 (1ラ. )النص في الメヱギ الガわヨلفる كれキケヱ ゅヨ فيヨأسヱゅيる لحيりゅ اأヅفメゅ الصりケヲ ال بيّن -4

 キ( .1ラ)الる على مأسりゅ اأヅفヱメゅأケبعる أخキ ンゲالる على مأسりゅ الゲヨأり، أヱ عケゅらاれ ألفドゅ أケبعる اجキゲ من النص  -5

6-  るわمن س りゲボب فわأاكゲトفل ،سトالヱ りأゲヨال るضعيヱ حسينわل るنムヨヨال メヲبعض الحل ゅヰفي ゥゲわボت(  .1.1ラ) 

 (1ラ.)مع クكドヱ ゲيفゅヰわمんل لグلك من النص، . اإحصゅئيヱ れゅأسゅليب الヲわكيギ إلى اسわعメゅヨ بعضالゅムتب  لイأ -7

 (1.1ラ. )فりゲボ مゲكزりلガص مラヲヨツ النص في  -0

 (ن86:)مكون الدرس اللغوي: ثانيا

1- ポゲيゲتح るقケヱ إلى ゅヰلボن ギخط في النص بع ゅヰわي  تحわال れゅヨلムل الムاش( .1ラ) 

 ヱ( .1ラ)أخンゲ تشヨわل على أسلゆヲ الグ ، سわفゅヰ ااأسلゆヲ جヨلる تヨツわن اسァゲガわ من النص  -2

3-  ،ゲイال るلゅف في حゲع من الصヲنヨل على مヨわل تشヨج ゐكب ثاケ ،لムمع الشるاآتي れاゅفق الحヱ لكクヱ  :(1.1ラ) 

 .صيغる منヰわى الヲヨイع -اسم مヲわガ  بألف الわأنيث الりキヱギヨヨ    -علم على ラコヱ الفعل    -

4- ポتحرير るرقヱ ヴه إلヤボل اآتي بعد نヱامأ الجد :(1.1ラ) 

 اإعゲابي حヨムه (حゅلわه) نヲعه الヨنンキゅ أキاり النギاء جヨلる النギاء

     يゅ أヅفメゅ العゅلم

 

5-  るاآتي るلヨイال ゆゲل  –نحن : أعゅヘاأفضل –اأط ヴع إلヤنتط(   .1ラ ) 

 (ن86: )مكون التعらير واإنشاء: ثالثا

 . كل إنسゅن يحتヘظ بذكريれゅ عن طヱヘلته ヱشبゅبه     

     ゆااكت ポاأحداث سيرت ュهぺ ゅヰمسجا في ،るلذاتيヱ رةゅالس ゆرゅالتجヱ التي るالحزين ،ポلتヱヘفي ط ゅヰعشت

 ゅرة مسترشدا بمゅヰدرسته في م "るسيرة ذاتي るبゅكت ヴヤع ゆالتدري." 



 

 

  
ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁلتﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

               ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 0/0 4102يガنيガ  : دｰﾁガ   السلك اإعداديامتحان نيل شهادة 

ｰيــة:  ｀ادｯﾁعﾝلغة اﾝعا｀ ا｀ﾝ3 لـا 
 ﾃ 2  ｀دｰ اإنجاﾂ التنقيطعناصر اإجابة وسلم 

 :يستأنس في تصحيح إجاباれ التاميذ بالعناصر اآتية

 (ن80: )مكون القراءة: أوا

 ن8.0  ......................................(.  ..................المجال السكاني) ياحظ المترشح عنوان النص، ويحدد مجاله  -1

 ن8.0 ..................... (التركيز عヴヤ اأزمة السكانية في البヤدان المتخヘヤة) حدد عاقة عنوان النص ببداية الヘقرة اأولヴي -2

 ن1 ..............   .........................................................   ..الصعبة، القاسية: العصيـبة -  .قヤة، ندرة: شح   -  -3

 ن1.............      .........................  .متخヘヤة كما وردれ في النصبي ن الصورة المأساوية لحياة اأطヘال في الدول الي -4

، ...لヰن أية ضماناれ تتوفرلمأساوية، يمارسن مヰنا شاقة، ا الظروف ا: أةدالة عヴヤ مأساة المرالعباراれ ال ولヘاظ من اأ* -0
 ن8.0 ............................ الرجال بين منヰا أكبر اإناث بين اأميةفجوة كبيرة بين أجور الرجال وأجور النساء، نسبة 

* れاظ و العباراヘالالمن األヘمأساة اأط ヴヤالنقية، : دالة ع ゆمياه الشر ヴالتعاسة، اإهمال، سوء التغذية، اافتقار إل
  ن8.0 ...  .....................................................   ....اأمراض، شح الرعاية ااجتماعية والصحية، العمل الشاق

 ن1.0.....   ....................  فيヰا بعض الحヤول الممكنة لتحسين وضعية المرأة والطヘليقترح كتゆ فقرة من ستة أسطر ي -6

 ن1..........    ...............(  اإقناع، المصداقية) ذكر وظيヘتヰاوي، ساليゆ التوكيد ألبعض اإحصائياれ و مثل من النصي  -7

 نヤ.  ........................................  ........................................... 1.0خص مضمون النص في فقرة مركزةي -0

 (ن86:)مكون الدرس الヤغوي: ثانيا

 ن1............... . ...................التاュ حريره بالشكليضبط المترشح الكヤماれ التي  تحتヰا خط في النص بعد نقヰヤا إلヴ ورقة ت -1

2- * ゆوヤأسュاヰヘا؟ ما هي الظروف المأ:  ااستヰساوية التي تتخبط في*ヤوأسュالذ ゆ  :ولة اإهمالヘن1 .............   .فبئس عدو الط 

3-  ゆوヤممنوع من الصرف في حالة الجر، مع الشكل، وفق المط ヴヤثاث جمل تشتمل ع ゆن1.0........  ......... ...............يرك 

 ن1.0...................................................  ...........................:   ..............يأتيحسゆ ما يمأ المترشح الجدول  -4

 اإعرابي حكمه (حالته)  نوعه المنادى أداة النداء جمヤة النداء

ュال العالヘال يا يا أطヘمضاف أط ゆالنص 

 

 ن 1............. .................  ....................إعرابا تاما"  نتطヤع إلヴ اأفضل –اأطヘال  –نحن : " يعرゆ المترشح جمヤة  -0

 (ن86: )مكون التعبير واإنشاء: ثالثا

 :  يتュ التقويュ وفق المعايير اآتية    

 ن1. ................................................................................................................ بالموضوع اارتباط 

 ارة كتابة سيرة ذاتيةヰوالعناصر المرتبطة بم れن4. ................................................................  توظيف التقنيا 

 ومقروئية الكتابة ونظافة الورقةسا ュالترقي れغة وعاماヤن1.  .............................................................. مة ال 

 

 


