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 ربي ـــوطن العــان في الــوزيع السكـــوترة ـــهجــال                                    

 

ير ـــوطن العربي، مع مرور الوقت إلى ظاهرة دينامية تتميز بالتغـاني في الــع السكـوزيــالتول ــتح      

الدائم ، ففي إطار العالقات شبه الثابتة التي كانت قائمة بين المناطق الريفية والحضرية ، كان هناك نوع 

من التوازن األيكولوجي في توزيع السكان، إال أن هذا التوازن يتعرض للخلل نتيجة التغير الواسع الذي 

مراكز في ز جوانب هذا الخلل تغير العالقة ناصر العالقات التي تشكل بنية هذا اإلطار، وكان أبرــحدث في ع

 .  الثقل السكاني التي تمثلها المناطق الريفية والبوادي 

في هجرة سكان الريف إلى ثر انتشارا ــأكشهدت المنطقة العربية خالل العقود األخيرة حركة  قدل       

 : المدن الرئيسية وذلك بتأثير عوامل متعددة يأتي في مقدمتها  المدن، وال سيما

 ، خصوصا وأن مركز الثقل في تطور حركة التصنيع يوجد في المناطق الحضريةالشغلالبحث عن فرص -

 همال نسبي متفاوت للمناطق الريفية ،والمدن الرئيسية بالذات، مقابل إ

دولة  أيةإذ من الطبيعي أن ترتفع درجة التحضر في  ،العربيةنوع وطبيعة العالقات التجارية للدول  - 

فمعدالت وحجم تيارات الهجرة تتزايد بتزايد  ،ز صادراتها في عدد محدود من السلع غير الزراعيةـتترك

 .فرص العمل والنشاط االقتصادي غير الزراعي 

رية دون استغاللها زراعيا، المتاجرة العقا راضـألغاظ باألرض ـفـتـذي يسمح باالحـة الـي  ـك  ـل  ــام الم  ـظـن -

 ،إمكانية وجود توازن بين سكان الريف والمدنمن  مما قلل من األنظمة والقوانين والتشريعات، وغيره

األمر الذي أدى إلى خروج أعداد كبيرة من الريف بحثا عن فرص الشغل حيث ينتهي الكثير منهم إلى 

 .الريفيةالعيش في ظروف أسوأ من ظروف حياتهم 

: خلق إشكاالت شتى من اإلرباكات االقتصادية واالجتماعية أهمها هذا التسارع في ظاهرة التحضر        

في المدن الرئيسية التي تضاعف عدد سكانها بمعدل يوازي ضعف معدل الزيادة ظاهرة االنفجار السكاني 

في حجم  اإلمكانات االستيعابية في هذه المدن، مقابل التناقص المتزايد يفوق مما جعله  ،الطبيعية للسكان

مثل انعكاسات سلبية على مساحات األراضي القابلة للزراعة، ذلك من  العمال الزراعيين وما يترتب عن

وانتشار األحياء الفقيرة والعشوائية ذات  ،وتآكل وتصحر األراضي  الزراعية ،بروز ظاهرة امتداد المدن

 .العالية ، وتردي العالقات االجتماعية وتراجع القيمكثافة السكانية ال

 ئج الهجرة السكانية من الريف إلى الحضر في الوطن العربي اأسباب ونت –وش ـنـــزكي ح
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 (ن  01: ) وصــصــون النـــمك: أوال

 (ن  0) ص؟ ـــنـــوان الــنـــك  عـــيــي إلــوحــبم ي -0

 (ن  0) اس ـــــص األســـنـــار الــــكـــدد أفــــح -4

البحث عن فرص الشغل، " الهجرة إلى المدن كانت بسبب :  ب ـــول الكاتــــق ما ورد في  رحــاش -3

ور حركة التصنيع يوجد في المناطق الحضرية والمدن ــل في تطــز الثقــخصوصا وأن مرك

 (ن  0)". ةــيــفـق الريــناطــاوت للمــي متفــال نسبــمـل إهـذات، مقابـالرئيسية بال

رج األلفاظ ــاستخ. ادي ـصــتـل االقـــي ، والحقــاعــمـتــل االجــقـيتنازع النص حقالن دالليان، الح -2

 (ن  0.1. ) ة بينهماــمــة القائــالقــرز العــل ، وأبـــقــل حـــلى كــة عــبارات الدالـوالع

 (ن  0) على المدن حدد من خالل النص االنعكاسات السلبية للهجرة  -1

فة ـيـرزا وظـبـم ص،ـنـالن ـاسب مـنـا يـمـذلك بـل لـثـم ص،ـنـالي ـريا فـريـوبا تقـف الكاتب أسلــوظ -6

 (ن  0.1) وب ــلـاألس ذاــه

ة ــهــص فيها ما ورد في النص من أفكار، مبديا وجـــلخـــرة تــقــف –اص ــك الخـوبـبأسل –ب ـتـاك -7

 (ن 3. ) بــاتــكـا الــرهـــي ذكـتــرة الــجــهـل الـوامـــي عـف رك ــظــن

 (ن  12: ) ويـــغــــدرس اللــون الـــمك: اـيــثان

اسما منسوبا وبين المنسوب  -ين نوعه وحكمهـزا وبــيـيـمـت :يأتيما  صـن النـرج مـخــاست -0

 (ن  4) .والمنسوب إليه

في الجملة اآلتية من صورتها الرقمية إلى صورتها اللفظية، وحول ما ينبغي  ةداد الواردـــحول األع -4

، مما تتطلب ( رد ـــف 00) ون كل عائلة من ـتتك( لة ـعائ  9) دينة ــلى المر إــهاج: "تحويله

 (ن  4) .من الشباب ( د ـــمساع 02)  تتطوع للمساعدة و لنقل األمتعة،( حافلة  04)   راء ــك

 (ن  6) ير واإلنشاء ـبـــالتع ونـــمك

بروز ظاهرة امتداد المدن وتآكل وتصحر : " أدت الهجرة من البادية إلى المدينة حسب الكاتب إلى         

األراضي  الزراعية، وانتشار األحياء الفقيرة والعشوائية ذات الكثافة السكانية العالية ، وتردي العالقات 

 ." االجتماعية وتراجع القيم

 ".توسيع فكرة " في مهارة سع في هذا القول مستثمرا في ذلك ما اكتسبته تو
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