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الموضـــــــــــــــوع

النص:

المغرب ينضم إلى المركز الدولي لألبحاث حول السرطان
أيوب الريمي

أعلن المركز الدولي لألبحاث حول السرطان عن انضمام المغرب لعضويته ليصبح بذلك أول بلد
إفريقي ينضم لهذا المركز التابع لمنظمة الصحة العالمية" ،وهو انفتاح مهم سيمكن من تطوير األبحاث حول
السرطان في القارة اإلفريقية" يقول البالغ الصادر عن المركز الدولي والبالغ عدد أعضائه  52بلدا.
انضمام المغرب للمركز يأتي في الوقت الذي أصبح فيه السرطان السبب الثاني للوفيات المبكرة
بالمغرب حسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في تشريحها لوضعية األمراض غير المعدية في
العالم خالل العام الماضي.
وأكد المركز أن انضمام المغرب لعضويته جاء "نتيجة للتعاون خالل السنوات الماضية بين المركز
ومؤسسة اللة سلمى للوقاية وعالج السرطان ووزارة الصحة ،بهدف تطوير قدرات البحث العلمي حول
طرق الوقاية والعالج من السرطان".
وعدد المركز التابع لمنظمة الصحة العالمية المجاالت التي سيرتكز عليها التعاون بينه وبين المغرب،
أولها تقديم المركز للدعم التقني لتقييم برامج الكشف عن سرطان عنق الرحم ،والتكوين في مجال فحص
الرحم بالمنظار والتكفل باإلصابات ما قبل السرطانية لعنق الرحم ،ثم تطوير برامج الجودة.
وعلق "كريستوفر وايلد" مدير المركز الدولي لألبحاث حول السرطان على انضمام المغرب للمركز
بكون "المغرب ومن خالل انضمامه للمركز أبان عن التزامه وجديته في محاربة السرطان والمساهمة في
البحث العلمي حول هذا المرض" ،مضيفا بأن المغرب سيستفيد من مشاريع مرتبطة بالكشف المبكر عن
السرطان خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه.
ويسجل المغرب سنويا  52ألف إصابة جديدة بالسرطان ،ويبقى الرجال األكثر تعرضا للسرطان
حيث يتم تسجيل  051إصابة بالنسبة لكل  011ألف رجل مقابل  001إصابة لكل  011ألف امرأة
ويتصدر سرطان الثدي قائمة السرطانات التي تصيب النساء في المغرب بنسبة  53في المائة متبوعا
بسرطان عنق الرحم.
هسبريس  -السبت  61ماي 60:12 - 5162
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الموضوع

أوال :مكون النصوص (61ن)
 -6انطلق من مؤشر خارجي وافترض نوع الخطاب الذي ينتمي إليه النص0( .ن)
 -5اذكر العوامل التي سمحت للمغرب باالنضمام إلى المركز الدولي لألبحاث حول السرطان0( .ن)
 -3اشرح القولة اآلتية" :وهو انفتاح مهم سيمكن من تطوير األبحاث حول السرطان في القارة اإلفريقية"0( .ن)
 -4استخرج من النص أربعة ألفاظ أو عبارات تدل على الخطاب الذي ينتمي إليه ،وأربعا أخرى تتصل بالمجال
الصحي5( .ن)
 -2امأل الجدول الموالي بالمناسب بعد نقله إلى ورقة تحريرك0( .ن)
ناقله

مصدر الخبر

موضوعه

الهدف من نشره

 -1حدد ثالثة مظاهر تبين أن النص يتميز باألمانة والموضوعية ،مع التمثيل0( .ن)
 -0اكتب فقرة ال تقل عن ستة أسطر تشير فيها إلى المشاكل واإلكراهات التي يعاني منها الوضع الصحي في
المغرب ،وآفاق تجاوزها5( .ن)

ثانيا  :علوم اللغة (  14نقط )
 -6استخرج من الفقرة الرابعة أربعة مصادر متنوعة معتمدا على الجدول التالي5( :ن)
وزنه

المصدر

الفعل

وزنه

 -5أنشئ ما يلي5( :ن)
أ -جملة تتضمن أمرا بصيغة المضارع المقرون بالم األمر بحيث يفيد التمني.
ب -جملة تتضمن استعارة تصريحية مع تحديد طرفيها.

ثالثا  :التعبير واإلنشاء (  11نقط )
جاء في أحد المواقع اإللكترونية الوطنية:
"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع تنموي من أجل تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للفئات الفقيرة ،كما
أنها شكل متقدم من المقاربة التشاركية بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنتخبين وباقي المتدخلين"
كواليس اليوم5162/2/61 .

توسع في هذا القول مستثمرا ما اكتسبته من مهارة توسيع فكرة.
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