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 ةنجاار الكاان  والموارد المتناقصاال
 

إّن إحدى المشكالت العالمية األكثر إلحاًحا، على المدى الطويل بيئًيا واجتماعًيا، هي مشكلة االنفجار السكاني الذي يسّبب  .1
عّدة ماليين  – 1381عام  –غرق الوصول إلى عدد سكان العالم ما يقارب البليون نزيًفا شديًدا في موارد هذا الكوكب؛ فقد است

إى عّدة باليين. وفي العشرين عاًما التي تلْت، ارتفع عدد  1791من السنين. وتضاعف عدد السكان مّرة أخرى بحلول العام 
من كّل البشر الذين  1/01ويعيش حالًيا  ماليين شخص آخر إلى الكوكب. 7بليون. وفي كّل عام نضيف  9.1سكان العالم إلى 

 مشوا على سطح األرض على مدى تاريخها.
 
إّن هذا االنفجار السكاني الذي لم يسبق له مثيل، يفرض ضغًطا هائالً على موارد الغذاء والنظام البيئي والتنّوع الحيوي.  .0

مليون طن/ العام. وبالمثل، فإّن االنتاج  111إلى  1379وبحسب " معهد مراقبة حالة العالم" ، وصل صيد السمك في العالم عام 
بليون طن / العام. وفي هذه األثناء تـُعادل مساحة الغابات المزالة كلًيا مساحة قاّرة  9.1العالمي من الحبوب وصل إلى القّمة عند 

من النباتات والحيوانات. ويقّدر الواليات المتحدة. ويعني هذا توافر أراٍض أقّل لزراعة األغذية، والقضاء على أصناف كاملة 
بعض علماء األحياء أنـّنا قد نفقد مليون صنف في نهاية القرن، وحوالي رْبع كّل األصناف على األرض، في حدود منتصف 

 القرن الواحد والعشرين.
 
 سريعة؟ والسؤال هو: هل يستطيع العالم االستمرار في إطعام سكانه، بينما يستمّر عددهم في التزايد بمعّدالت .8
 
 9ل إلى إّن هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان قد تنتهي في يوم ما، وتقّدر األمم المتحدة أّن عدد السكان سيتباطأ تدريجًيا ليص .4

 بليوًنا في القرن الواحد والعشرين. 10، وقد يستقّر في النهاية عند حوالي 1777باليين عام 
 
ا وازنت سكـّانها. وفي الواقع، فإّن اليابان وألمانيا تتعّرضان لنمّو سكاني سالب. ويعود السبب في ذلك إلى أّن الدول كلـّه .1

وتتعرض كّل دولة مصّنعة لزيادة سريعة في السكان عندما يخفّض الدواء والشروط الصحّية الجّيدة من معّدل الوفيات، ثّم 
مليون إنسان إلى  301دولة تمثـّل  81اضر، وصلن تتعّرض لثبات في نمو السكان عندما تتحّول إلى الصناعة. وفي الوقت الح

 نمّو سـكـّاني مستقّر.
 
"  –كما يالحظ  -ويقول عالم األحياء كيتس:" إّن التقدم هو أفضل طريقة لمنع الحمل". وهذا يعود إلى أّن التطّور االقتصادي .6

طّور أيًضا الوقت المتاح لحْمل األطفال وتربيتهم، يقلـّل الحاجة إلى عمل األطفال، ويزيد الحاجة إلى أطفال متعلمين". ويخفض الت
ويخلق فرصة أكبر للنساء كي يحصلن على التعليم، وأن يجدن عمالً بأْجر. وأخيًرا، يحّسن هذا التطّور فرص توفير وسائل منع 

م القطاع األسرع نمّواً في الصغار ه الحمل. وتبدو المفارقة في أّن المسنين هم القطاع األسرع نمّواً في العالم الصناعي، بينما
 العالم الثالث.

 
ا د تضطّر الدول التي قاومت تاريخيومن الواضح أّن حضارتنا تواجه مخاطر بيئّية ضخمة حتى القرن الواحد والعشرين. وق .9

 بشأنها.معا التعاون فيما بينها، إلى مواجهة هذه القضايا العالمية والتعاون 
 

 رؤى مكتقبلية "كلكلة عالم المعرفة"                                                                                                 
 0222حزيران  –/ يونيو072العدد                                                                                                            

 



 

 

 و التحليل ف  الجهم أّوالً :
 

2 
 

 ما الدالالت التي توحيها التعابير اآلتية بحسب ورودها في النّص: .0

 (ة واحدةعالم)                    مّو سكان سالب.        ن -التنّوع الحيوي -نزيًفا في الموارد –االنفجار السكاني 

 (تان)عالم            ي" . وحّدد موقفك منها .     مجال "التطّور االقتصاد" و رح فلسفة كيتس في مجال "التقّدماش .3

 (عالمتان)                                                                                      .أدرس بنية النّص  .4

 )عالمة واحدة(                                                                     .حّدد نمط النّص، وسّوغ إجابتك .5

            ، مراعًيا أصول التلخيص.كلمة( 08 – 17%)ما بين 01بنسبة من النّص  األولىلّخص مضمون الفقرة  .6

 (احدةعالمة و )                                                                                                    

 (احدةعالمة و )                          . . )ال ُيْعَتَبُر الضميُر آخَر الكلمة( األخيرةضبْط َأواخَر الكلماِت في الِفقرِة ا .7

 
 

         
 (عالمات ثماني)                      في التعبير الكتابي  : ثانًيا

 

يلفت بعض علماء االجتماع النظر أّن العالم يعيش اليوم هاجس النقص الحاّد في موارد العيش إزاء 
 االزدياد الحاد في النمو السكاني.

أنشئ مقالة تحّلل فيها أبعاد هذا القول، وما يقابله على الطرف النقيض، فتستعين باألمثلة والشواهد 
 المسألة . لى االفصاح عن رأيك الشخصي في هذهن التي تؤّدي إوالبراهي

 
 )ثالث عالمات(                                                     :ثالثـًا: في الثقافة األدبية العالمية 

  
يتوُق، هو أيضاً، بصبٍر وجلَد، لقد حاَك َملِِكي في بِساِطه تَُحفاً ثمينة، ثمَّ وقَف منتِصباً فوقه. ولكنَّ الحضيَض الوضيَع 

 ليَمسَّه بقَدَمْيه.

ذَّج، واحتضنَهم بين ذراَعْيه، وجعلني، أنا، خادماً  له قليلون هُم الحكماُء والعظماُء الجالسوَن إلى جانِب معلمِّي، فلقد اختار السُّ

 إلى األبد.

 

 3 –َجنَى الثِّمار  –طاغور 

 

 بيناً المهمة التي انتدب طاغور نفسه لها.حلّل هذه المقطوعة، شارحاً تضميناتها، م



 

 

 أجوبة مقترحة:

 أّوال: في الفهم والتحليل

 )أهمية االرقام واالشكالية(السؤال األّول:  -2

مقد مة النص  فقرتين وسؤاالً مكم الً، وفيها يستعمل الكاتب عدداً كبيًرا من األرقام يبلغ االثني عشر رقًما صريًحا، فضالً   تمتد  

 توبة بصيغة تدل  على األرقام.عن المك

ا تقد مه األرقام كم مقارنات  هذا يعني أن  الكاتب يطرح قضية مبنية على االحصائيات لكي يثير من بعدها إشكالية مستفادة مم 

 منطقية تفيد في تحليل اإلشكالية ودراستها تمهيًدا لإلجابة عنها في الخاتمة.

لسكاني الذي يسب ب نزيفًا شديًدا في موارد هذا الكوكب". لذا ختم الكاتب مقد مته فاإلشكالية إذاً، هي " مشكلة االنفجار ا

 بالسؤال المنطقي" هل يستطيع العالم االستمرار في إطعام سكانه، بينما يستمر  عددهم في التزايد بمعد الت سريعة".

 

 )المعاني التضمينية(السؤال الثاني:  -0

ر  رة ما يمكن أن يحدثاالنفجار السكاني: تعبير يوحي بخطو اء تزايد عدد سك ان األرض حتى تضيق بهم فتتفج  جر 

 الحروب والمجاعات انفجارات قاتلة.

نزيفـًا في الموارد: موارد األرض هي منابع الغذاء لإلنسان، فإذا ما أخذ االنسان استهالك هذه الموارد بنسبة أكثر، 

 فالموارد سوف تنضب كما ينضب دم الجسم النازف بال توقف.

عة، تأخذ منها األحياء أنواًعا مختلفة و ع الحيوي: مصادر الحياة على األرض كثيرة جًدا ومتنو   بمقادير متفاوتة.التنو 

نمو سكاني سالب: هذا دليل على أن  كثرة الوفيات تقابلها قلة الوالدات، فيزداد عدد أفراد الشريحة من المتقد مين في السن  

 .غير المنتجين

 (شرح فلسفة كيتس)السؤال الثالث:  -3

م يتأتى من اال    ة " إن  التقد م هو أفضل طريقة لمنع الحمل ". يقصد أن  التقد  نتاج، واالنتاج يتأتـ ى من األيدي العاملة بقو 

وديمومة وتخطيط. عندئذ ال يتطلع المجتمع العامل إلى عمالة األطفال، ألن ه هو مستغٍن عن أيديهم، باعتبار أن  المجتمعات 

حاجة إلى دورها غير الطبيعي في الفقيرة تنظر إلى المواليد الجدد على أن هم أيٍد عاملة. لذلك تنتفي الحاجة إلى المواليد بانتفاء ال

 طفولتها ، فإذا ما ولد أطفال كانت بانتظارهم المدارس ال المصانع والمزارع.

مجتمعنا العربي كان قديًما يكثر من األطفال ألسباب كثيرة ومختلفة؛ كحفظ الساللة، وقلـ ة التدبير، صحيح هذا القول، ألن  

 .سعي والجهل، وااليمان بأن  الرزق قد يأتي بال

 

 (بنية النصّ )السؤال الرابع:  -4

 تتألـ ف بنية النص  من ثالثة أقسام رئيسة هي قوام هذه المقالة المتصلة بعلم االقتصاد االجتماعي:

 : " إن  إحدى .... بمعد الت سريعة".القسم األّول -أ

طبيعية ال تضاهيها سرعة. ولعل  أهم  : ازدياد عدد سكان األرض بوتيرة متسارعة في حين أن  الموارد الالفكرة الرئيسة

 األسباب كثرة المواليد، وكثرة إبادة اإلنسان للغابات وللزراعات والحيوانات.

 : العالم يسعى إلى حتفه بظلـْفِه. العنوان

 : " إن  هذه الزيادة ..... العالم الثالث".القسم الثاني -ب

ر االقتصادي المطـ رد هو  : إن  الزيادة السكانية الهائلة ستشهدالفكرة الرئيسة ارتفاًعا فهبوطًا فارتفاًعا فانتظاًما. ولعل  التطو 

 السبيل األجدى إلى التوازن ومْنع أي انفجار سكـ اني مستقبالً.

ر االقتصادي مفتاح األمان.العنوان:   التخطيط والتطو 

 " ومن الواضح .... مًعا بشأنها". القسم الثالث: -جـ 

قبالً من التعاون لَدْرِء خطر  ارة العالمية تواجه الخطر البيئي عاجالً، فال مناص للدول المتعاديةالحض الفكرة الرئيسة:

 العدو الجديد المشترك.

 : التعاون أو الفناءالعنوان

ا ادوات الربط التي ربطت فقر النص وشد ت أواصرها فهي واضحة ومالئمة جًدا.  أم 

ر لقد استهل  الكاتب المقالة مؤكـ ًدا بـ " إن  " مشيًرا إلى المشكلة األكثر الحاًحا، وذكر أرقاًما كثرة ترسيًخا لمضمونها. وكر 

" في الفقرة الثانية ليعطف مضمونها المتعلـ ق باألرقام الدالة على نقص الموارد الطبيعي ة.  "إن 



 

 

 من خالل التحليل. وعطف بالواو في فقرة جديدة من سطرين حين طرح السؤال، االشكالية، كي يدخل حي ز اإلجابة

وأخيًرا كان منطقيًا أن يربط الخاتمة بالرابط "ومن الواضح" حيث صار الكاتب مطمئنًا إلى أن ه أبلى في الشرح والتحليل 

 والتمثيل بالء حسنًا.

 (نمط النصّ  السؤال الخامس:) -5

 ينتمي هذا النص  إلى النمط التفسيري، استناًدا إلى مؤش رات أساسية منها: -

 ؛ جواب السؤال السابق() مقد مة وعرض وخاتمة  بنية النص - 

 انتشار حقل معجمي متعلق بالموضوع المطروح وهو االنفجار السكاني والموارد المتناقصة. -      

 ادوات الربط التفسيري ة  ) إن  ... هي ، من الواضح ...( ةكثر -      

 ام ضمير الغائب. الموضوعية البعيدة عن الذاتية واستخد -      

 كثرة الشروحات والتفسيرات ؛) فالمسن ون هم القطاع األكثر....( -      

 كلمة( 03-21)(،تلخيص الفقرة األولى)السؤال السادس:  -6

إن  مشكلة االنفجار السكاني هي إحدى المشكالت العالمية الذي يسب ب نزيفًا في موارد هذا الكوكب، وهذا التزايد السكاني 

 كلمة( 01ماليين السنين.) يتطلب

 (ضبط الفقرة األخيرة :)السؤال السابع -7

ومَن الواضِح أنَّ حضارتـَنا تواجُه مخاطَر بيئّيًة ضخمًة حتـّى القرِن الواحِد والعشريَن. وقْد تضطرُّ الدوُل التي قاوَمْت  
 تعاوِن مًعا بشأِنها.تاريخياً التعاوَن فيَما بيَنها، إلى مواجهِة هِذِه القضايا العالميِة وال

 
 ثانًيا: ف  التعبير 

 طرح قضية عامة حول ازدياد السكان ونقص في الموارد العيش. -المقّدمة: 

 طرح اشكالية حول قضية النموالمتزايد.  -          

 شرح قضية النمو السكاني. -: العرض

 توضيح هاجس النقص الحاد.  -           
 لفين ؛) طرح أمثلة، شواهد ، أدلـّة( تؤّدي إلى توضيح المسألة عرض لرأيين مخت -           

 خالصة عامة حول القضية التي عولجت. -  الخاتمة:

 فتح أفق جديد حول تزايد السكان. -           

 
 ثالًثا:ف  الثقافة األدبية العالمية

 
، (لقد حاك ملكي في بساطه تحفاً ثمينة)رّصعة بالجواهرثمينة م أي أرضه تحفـًا يتوّجه طاغور إلى هللا الذي حاك في بساطه      

 .(وقف منتصًبا فوقه)إشارة إلى األزهار اليانعة واألشجار المثمرة والخيرات، ثم وقف عليه

 .والخالق في نظر طاغور ال يفرق بين الحضيض الوضيع وبين الجواهر الثمينة، حيث يوّزع فرحه على الجميع      

، وطاغور هو الّداعي الدائم إلى  (واحتضنهم بين ذراعيه)سطاء هم األكثر قرًبا من الحكماء والعظماء عند هللافالفقراء والب      

 .(وجعلني أنا خادًما له إلى األبد)يمان ما دام الوجود موجوًدا، وهو المختار من رّبه ليكون خادمه إلى األبداإل
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