
 اللغة العربية

 الثالثةالمراقبة المستمرة  

 : السنة الدراسية             يإعداد الثانيةالسنة               ...................         : ...........االسم

  2502 -55- :بتاريخ             األسدوس الثاني          :..........      الفوج...:..................النسب

 : اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجب عما يلي  *

إن العالم العربي يشهد منذ أوائل القرن الحالي ظاهرة خطيرة جدا تكمن في اعتماده المتزايد المتسارع على العالم  (0

األمر الذي  ...األساسية بشكل خاص  الغذائيةالخارجي في سد العديد من احتياجاته الزراعية بشكل عام، ومن المنتجات 

تظهر بوضوح في العالم العربي على الرغم من االمكانات الزراعية  المتفاقمة خطورتهاائي ذجعل مشكلة العجز الغ

 .الهائلة المتوفرة التي لم تستغل بعد

لعناية و االهتمام في الوطن العربي، مر يعني بوضوح أن خط  التنمية الزراعية لم تل  نييبها الكافي من اإن هذا األ( 2

 55مليون هكتار ال يستغل منها حاليا إال حوالي  098من األراضي اليالحة للزراعة تيل إلى نحو  كبيرةحات ان مسا ذلك

أن أساليب الزراعة ال تزال تقليدية غير فعالة، وال  كما.من المساحة اليالحة للزراعة ، أي ما يعادل مليون هكتار

 .ائي للشعوب العربيةذيمكن عن طريقها تحقي  األمن الغ

يستورد حاجاته من  كلهإن الدول العربية جميعها دون استثناء تستورد القمح بشكل متزايد، كما أن العالم العربي ( 3

أن العالم العربي إذا استمر على هذا الوضع سيشهد أزمة  لة واضحة معالمها علىوهذا يدل دال. السكر واأللبان

 .غذائية قاسية

وأن ينتبه قبل فوات األوان، وأن . إن هذا األمر يحتم على العالم العربي أن يعيد النظر في هذه األوضاع( 4

اء في العالم ذللغينضب ال تزال المورد الرئيسي الذي  يولي عناية لخط  التنمية الزراعية، ألن الزراعة كانت و ال

 .العربي
 سلسلة عالم المعرفة.األمن الغدائي للوطن

 

 (نق 8)القػػػػػػػػراءة :المجال الرئيس األول          :األسئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة 

 :  مالحظة النص ( ا 

:نوعية النص و مجاله حدد  -0

 ن       .................................................................: نوعية النص 

 ن.................................................................:  مجال النص

ن.................................................................       اقترح عنوانا مناسبا للنص -2

    .فهم النص( ب   

  :حسب السياق ما يلي  اشرح  -3

 ن....................: ......................................... غير فعالةػ ........... ..........................:. المتفاقمةػ 

:يلي  ايت بضد ما -4

 ن  ........................................................... ≠ ينضبػ .........................................  ≠ تستوردػ 

ن   .ائي انطالقا من النصذالعجز الغ أسبابحدد  -5

.................................................................................................................................................

ن   .حسب النص الغذائيةالتي ينبغي للعالم العربي القيام بها لمواجهة هذه األزمة  اإلجراءاتهي  ما -6

.................................................................................................................................................

 .ج ػ تحليل النص

 نماذا يقيد الكاتب بخط  التنمية الزراعية؟ػ  7

.................................................................................................................................................

 ن .استخرجهما. بأزمة غدائية قاسية تندراناستند الكاتب على حجتين واقعتين  -8

.................................................................................................................................................

 ن .استخرج من النص معجمين دالين على مجال النصػ 9

................................................................................................................................................... 
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ن  .بأسلوبك الشخيي مستوفيا أفكاره الفرعية النص لخص         : تركيبال د ػ

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 (  نق  6) الدرس اللغوي : المجال الرئيس الثاني 

 ن     .ما تحته خ  في النص أشكل: الشكل ػ 0

 ن: الفقرة الثالثة ما يناسب الجدول ػ استخرج من  2

 نوعه النعت المنعوت الجملة المشتملة على النعت

 حقيقي .................. .................. ...................................................................

 سببي .................. .................. ...................................................................

 ن

 نوعه التوكيد المؤكد الجملة المشتملة على التوكيد

 معنوي .................. .................. ...................................................................

 ن:   استخرج من الفقرة الثانية تمييز ملفوظ_ 3  

 نوعه التمييز المميز الجملة 

 ملفوظ .................. .................. ...................................................................
 

ن   ملحوظ أمأل الفراغ بتمييز_ 4  

 لغيره.........شر الناس أكثرهم 

ن   .العربي وضعا قاسية عواقبهيشهد العالم : اجعل النعت السببي في الجملة التالية جملة اسمية _  5 

.............................................................................................................................    ....................

................................................................................................................................................. 

 ن : ه خ  فيما يليػاعرب ماتحت_ 6

 سوءاازدادت عالقتي به 

 .............................................................................................................................: سوءا

    ن      " إن القروي نفسه ترك أرضه:    " أحول إلى المثنى المذكر مع الشكل التام _ 7

.................................................................................................................................................

     (نق 6) التعبير :المجال الرئيس الثالث 

 ".تفجر بالضرورة مسألة الماء ألنه العنير األساسي للزراعة الغذائية األزمة" :    نػػػػػػػػػػػػص الموضوع    

األول يرى أن تلك  الرأي: اكتب موضوعا تطرح فيه وجهتي نظر مختلفتين حول موضوع المحافظة على الماء 

 .المحافظة من اختياص الدولة و الجهات المسؤولة، و الثاني يعتبره من اختياص األفراد و المستهلكين

ته من تقنيات تخص مهارة اختم موضوعك بإبراز أن تلك المحافظة هي مسؤولية الجميع مسترشدا بما تلقي

 .المحاكاة
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