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 انهٍئت األكبدًٌٍّت انًشتشكت
انّهغت انعشبٍّت وآدابهب: قضى   

 

 نغت عشبٍّت :انًبّدة

 انثبَىٌت انعبيت: انشهبدة
 عبّيت وعهىو انحٍبةانفشعب: انعهىو 

 -3-سقىًىرج َ

 صبعتبٌ وَصف انّضبعت: انًّذة 

 (وحّتى صذوس انًُبهح انًطّىسة 6102-6106ٌشاعً تعهٍق انّذسوس وانّتىصٍف انًعّذل نهعبو انّذساصً )ًَىرج يضببقت 

 

 انّضعبدة وانّتضبيح وانًضتقبم

ٌاألسئلةٌ ٌكثٌرٌ -1 ٌٌ ٌاألخبارٌ ٌوملّخصاتٌ ٌوالُمكالماتٌ ٌوالّتعلٌقاتٌ ٌمن ٌكل ٌٌاألسبوعٌ ٌخاللٌ ٌهٌُوقرأتٌٌُهٌُتٌُتلّق ٌالّتغٌٌرٌ ٌحولٌ ٌٌدورٌٌُهٌُالماضً،

ٌدولةٌ  ٌفً ٌمؤّخًرا ٌأجرٌناه ٌالذي ٌبتعٌٌنٌ ٌالحكومً ٌللّسعادةٌ ٌاإلمارات، ٌنٌاالثنٌ ٌبعمرٌ ٌللشبابٌ ٌووزٌرةٌ ٌوالمستقبلٌ ٌوالّتسامحٌ ٌوزراء

ٌّةٌ ٌتغٌٌراتٌ ٌوالعشرٌن،ٌوإجراءٌ  ٌّةٌالمواردٌ ٌوإدارةٌ ٌوالصّحةٌ ٌوالّتعلٌمٌ ٌةٌ فًٌالّتربٌٌهٌكل  .البشر

2-  ٌٌ ٌغ ٌتعل ٌرٌ نحن ٌألّننا ٌالكثٌرٌ مٌ نا ٌخاللٌ ٌنا ٌأحداثٌ ٌرةٌ األخٌٌالخمسٌ ٌالّسنواتٌ ٌمن ٌجهودٌ حول ٌٌالمنطقةٌ ٌمن ٌومن ناهاٌبذلٌ ٌكثٌرةٌ ٌنا،

ٌّةٌ مجتمعاتٌ ٌمنٌنصفٌ ٌالّذٌنٌٌمّثلونٌأكثرٌ ٌالشبابٌ ٌلتطلّعاتٌ ٌاالستجابةٌ ٌناٌبأّنٌعدمٌ مٌ تعل ٌ. المستقبلٌالستشرافٌ  ٌهوٌسباحةٌعكسٌ ٌناٌالعرب

ٌّار،ٌوبداٌةٌ   .واالستقرارٌللّتنمٌةٌ ٌالّنهاٌةٌ ٌالت

ناٌإلىٌتعٌٌنٌ لهمٌفًٌوطنٌ ٌنٌُفٌهم،ٌونمكٌ ٌنا،ٌنستثمرٌُأًٌضاٌبشبابٌ ٌرٌُبذلك،ٌونفخٌ ٌرٌُشاّبة،ٌونفخٌ ٌنحنٌدولةٌ  -3 ٌشاّبةٌ ٌوزٌرةٌ ٌهم،ٌوهذاٌماٌدفع 

ٌعمرٌ  ٌبإنشاءٌ  كًب هم،من نا ٌلهم،ٌمجلسٌ ٌقم  ٌأسرعٌٌُنؤمنٌُ ألَُّب خاّص ٌالتعل ٌٌبأّنهم ٌفً ٌلمٌالمتالكٌ ٌوالمعرفةٌ ٌوالتطّورٌ ٌمٌ مّنا ٌأدوات  هم

 . والتطّورٌمنٌالنموٌ ٌجدٌدةٌ ٌناٌإلىٌمراحلٌ سٌصلونٌبدولتٌ ٌنجازمٌنٌبأّنهمٌهمٌالذٌٌهم،ٌونعتقدٌُهاٌعندماٌكّناٌفًٌأعمارٌ نمتلكٌ 

هم،ٌهمٌوذواتٌ همٌوطموحاتٌ أحالمٌ ٌهاٌتحقٌقٌ منٌخالل ٌٌالناسٌٌُالتًٌٌستطٌعٌٌُالبٌئةٌ ٌهوٌخلقٌٌُالحكوماتٌ ٌبأّنٌدورٌ ٌناٌالّسنواتٌُتٌ لقدٌعلّمٌ  -4

ناٌجدًداٌفًٌالحدٌثٌ . الّسعادةٌتحقٌقٌُ هًٌالحكوماتٌ ٌنعمٌوظٌفةٌُ. همتٌ وسعاد . عادةالسٌٌٌّطلبٌٌُوالكلٌ ٌارٌخٌ التٌٌّفجرٌ ٌفمنذٌُ. عنٌالّسعادةٌولس 

ًٌ ٌكائنٌ ٌأّنٌالّدولةٌ ٌأرسطوٌمثالًٌذكرٌ   ...هماوكذلكٌابنٌخلدونٌوغٌرٌُ. لألفرادٌوالّسعادةٌ ٌالمعنويٌٌّالكمالٌ ٌوٌسعىٌإلىٌتحقٌقٌ ٌرٌٌُتطوٌ ٌح

ٌالّسنواتٌُتٌ وعلّمٌ  -5 ٌنحتاجٌٌُنا ٌبأّننا ٌأنٌ هٌُونمارسٌ ٌهٌُونعلّمٌ ٌالّتسامحٌ ٌمٌ أنٌنتعل ٌٌأًٌضا ٌأنٌ ألطفال ٌٌهٌُنرضعٌ ٌ، ٌوسلوًكا، ٌوتعلًٌما ٌوقًٌما ٌفكًرا ٌنا

منٌٌشكلٌ ٌبأيٌ ٌأنٌنقبلٌ ٌنا،ٌوالٌٌمكنٌُفًٌدولتٌ ٌمرفوضةٌ ٌالكراهٌةٌُ. والمبادراتٌمنٌالبرامجٌ ٌكاملةًٌٌومنظومةًٌٌوسٌاساتٌ ٌلهٌقوانٌنٌ ٌنضعٌ 

ٌٌبٌنٌأيٌ ٌفرٌقالتٌٌّأشكالٌ  ناٌبتعٌٌنٌ . ٌكونٌمواطًناٌفٌهاأو علٌهاٌٌقٌمٌٌُشخص  نتغّنىٌبها،ٌٌلٌسٌفقطٌكلمةًٌٌوالّتسامحٌُ. للّتسامحٌوزٌرٌ ٌلذلكٌقم 

ٌٌكونٌ  ال بذَّ بل ٌمؤّشراتٌ ٌأن ٌوترسٌخٌ وسٌاساتٌ ٌودراساتٌ ٌلها ،ٌ ًٌ ٌمجتمعٌ ٌسلوك ٌلنصونٌ فً ٌمكتسباتٌ ٌونحافظٌ ٌهٌُمستقبل ٌٌنا ٌعلى

 .هحاضرٌ 

ورّبماٌكانٌهذاٌوراءٌتغٌٌرٌاسمٌإحدىٌ. نحنٌدولةٌنتعلّمٌكّلٌٌوم،ٌومعٌكّلٌدرسٌنتعلّمهٌالٌبّدٌأنٌنأخذٌقراراتٌنطّورٌبهاٌمستقبلنا -6

 . ألّنناٌنتعلّمٌأًٌضاٌمنٌالمستقبلٌولٌسٌفقطٌمنٌالّتارٌخٌاراتٌلتكونٌأًٌضاٌوزارةٌللمستقبل،الوز

ٌمدنٌ ٌوفًٌإدارةٌ ٌقٌالّتعلٌمٌ ائوطرٌعظٌمة،ٌفًٌالصّحةٌ ٌمنٌتغٌٌراتٌ ٌهٌُوماٌٌحملٌٌُوالمستقبلٌ ٌوالتجّددٌ ٌحنٌمغرمونٌبالتطّورٌ نٌ،نعم -7

ٌّةٌ ٌالمستقبلٌوفًٌالخدماتٌ  ًٌٌّوفًٌالتنّقلٌ ٌالذك ٌالّتغٌٌراتٌ ٌناٌفًٌموجةٌ ناٌرهانٌ نحنٌوضعٌ . وفًٌالفضاءٌالمتجّددةٌ ٌوفًٌالّطاقةٌ ٌالمستقبل

 . منهاٌلالستفادةٌ ٌللجمٌعٌ ٌناٌمفتوحةٌ ُتٌبٌ نا،ٌوتجرٌ ناٌفًٌأبنائٌ المقبلة،ٌواستثمرٌ 

ًّذ بٍ ساشذ آل يكتىو  (حبكى إيبسة دبً) يح

 6106شببط  62 –صحٍفت انبٍبٌ االنكتشوٍَّت 

 )بتصّشف)                 
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 (صبع وعششوٌ عاليت وَصف)                                                                                      :فً انقشاءة وانّتحهٍم -أوًنب

ٌثالثٌ  -1 ٌللنّصٌباستخالص  م  ٌمنٌحواشٌه قد   (أربعٌعالمات) .دالالت 

ٌّةٌالنّصٌمقالةٌتجمعٌُ -2 ٌوالموضوع ٌّة  ٌوواحدًةٌ. بٌنٌالذات هاٌالموضوعٌة  ٌاثنت ٌنٌمنٌخصائص  استخرج 

ٌّة ٌالذات  .منٌخصائص 

 

 (خمسٌعالمات)

ٌترتكزٌهذهٌ. تعّبرٌالفقراتٌالثانٌةٌوالثالثةٌوالرابعةٌعنٌرؤٌةٌعاّمةٌلسٌاسةٌالّدولةٌفًٌدبً -3 عالم 

ٌباالستنادل اقًٌاالّرؤٌةٌوف  .إلىٌشواهدٌمضمونٌالفقراتٌالثالث؟ٌأوضح 

 

 (ثالثٌعالمات)

4- ٌ ٌمشارٌع  ٌثالثة  ؟ٌاطرح  ٌ ك  ٌبرأ ٌالخامسة  ٌعنهاٌالكاتُبٌفًٌالفقرة  ث  ٌالّتسامحٌالتًٌتحد  ماٌدوُرٌوزارة 

 .فاعلًةٌٌمكُنٌتنفٌُذهاٌعبرٌهذهٌالوزارة

 

 (خمسٌعالمات)

ٌالفقرت ٌنٌالّرابعة ٌ -5 ٌمضمون  اٌأصولٌولّخص  ًٌ ٌوثالثٌنٌكلمًةٌمراع الخامسة ٌفًٌحدودٌخمس 

 . الّتلخٌص

 (ونصفٌعالماتٌثالث)

هاٌخّطٌفًٌالنصٌّ -6 ٌالتًٌتحت  ٌالّربط  أوٌ –( الفقرةٌالثالثة)ألّنناٌ –( الفقرةٌالثالثة)كماٌ: ماٌوظٌفُةٌأدوات 

 (.الفقرةٌالخامسة)الٌبّدٌ –(الفقرةٌالخامسة)

 

 (أربعٌعالمات)

ٌبالّشكل -7 ٌٌاضبط ٌفً ٌالكلمات  ٌأواخر  ٌمن ٌٌأتً ٌالّسادسةما ٌٌوم:" الفقرة ٌكّل ٌنتعلّم ٌدولة ... نحن

 (الٌٌعتبُرٌالّضمٌرٌآخرٌالكلمة". )الّتارٌخ

 

 (ثالثٌعالمات)

 

ًٍب  (اثُتبٌ وعششوٌ عاليت وَصف)                                              :                                        فً انّتعبٍش انكتببً -ثبَ

 :اختش واحًذا يٍ انًىضىعٍٍ اَتٍٍٍ، ثّى عبنده

ٌٌحملهٌمنٌتغٌٌراتٌعظٌمة،ٌفًٌالصّحةٌ:"جاءٌفًٌنهاٌةٌالنصٌّ: انًىضىع األّول نعمٌنحنٌمغرمونٌبالتطّورٌوالتجّددٌوالمستقبلٌوما

ٌّةٌوفًٌالتنائوطر  ."ّقلٌالمستقبلًٌوفًٌالّطاقةٌالمتجّددةٌوفًٌالفضاءقٌالّتعلٌمٌوفًٌإدارةٌمدنٌالمستقبلٌوفًٌالخدماتٌالذك

ٌإلىٌتطوٌرهاٌاخترٌ  الًٌرؤٌت ك  ٌّتها،ٌمفص  ٌعنٌأهم ث   .ثالثةٌمجاالتٌذكرهاٌالكاتبٌفًٌهذهٌالعبارة،ٌثّمٌتحد 

 :انًىضىع انثبًَ

التًٌٌواجهها،ٌوٌستبٌنٌالمشكالتٌأّولهما،ٌأنٌٌدركٌطبٌعةٌالمشكالتٌ: إّنٌمصٌرٌاإلنسانٌالٌومٌمرتهنٌبأمرٌن:" ٌقولٌفؤادٌصروف

 "نسانًٌوٌمضًٌعلىٌهدٌهالٌلهاٌحلوالًٌٌرتضٌهاٌالمجتمعٌاإلٌجدٌالعقٌلعصورٌالمقبلة،ٌوأّماٌالثانًٌفأنالتًٌالٌبّدٌأنٌتتأّتىٌعنهاٌفًٌا

 

 .رهانًضوءٌفهمكٌللواقعٌالٌوم،ٌمعتمًداٌعلىٌالنمطٌنٌالتفسٌريٌوالبٌفًاكتبٌمقالةٌتتوّسعٌفٌهاٌبشرحٌهذاٌالقول،ٌ
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 انهٍئت األكبدًٌٍّت انًشتشكت
انّهغت انعشبٍّت وآدابهب: قضى   

 

 نغت عشبٍّت :انًبّدة

 انثبَىٌت انعبيت: انشهبدة
 عبّيت وعهىو انحٍبةانفشعب: انعهىو 

 -3- سقى ًَىرج

 صبعتبٌ وَصف انّضبعت: انًّذة 

 

 (وحّتى صذوس انًُبهح انًطّىسة 6102-6106انّذساصً تشاعً تعهٍق انّذسوس وانّتىصٍف انًعّذل نهعبو )أصش انّتصحٍح 

                                                      :وانتحهٍم  انقشاءةفً  -أواًل

 انًدًىع خزء انعاليت عُبصش اإلخببت ويعبٌٍشهب انضؤال

ٌفً 0 ٌبنشره ٌوقام ٌدبً، ٌإمارة ٌحاكم ٌمكتوم، ٌآل ٌراشد ٌبن ٌمحّمد ٌللشٌخ ٌمقالة ٌالبٌانٌٌالنّص صحٌفة
ٌّةٌبتارٌخٌ  .،ٌبتصّرف2116شباطٌ 22اإللكترون

 : أماٌدالالتٌالحواشًٌفهً

ٌالعربٌبالبحثٌفًٌ- ٌبعضٌحّكام ٌاهتمام ٌإلى ٌبوضوح ٌٌدّل ٌما ٌدبً، ٌإمارة ٌحاكم ٌبقلم ٌالنّص كتابة
ٌّة ٌّةٌالشعوبٌالعرب  .رفاه

 .الكاتبوضوعٌالذيٌٌتناولهٌ،ٌماٌٌدّلٌإلىٌحداثةٌالم2116شباطٌ 22نشرٌالنصٌبتارٌخٌ-

ٌّة،ٌماٌٌدّلٌإلىٌتقّدمٌهذهٌالوسائلٌباعتبارهاٌإحدىٌأهّمٌادواتٌ- نشرٌالمقالٌفًٌوسٌلةٌإعالمٌإلكترون
 .النشرٌفًٌالعالمٌالمعاصر

 

لتقدٌمٌ 1
 الّنّصٌ

 

 لكّلٌداللةٌ 1
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ٌّةٌفًٌطرحٌموضوعهاٌعنٌالسعادةٌ 6 ٌّةٌوالذات  .والتسامحٌوالمستقبلتجمعٌهذهٌالمقالةٌبٌنٌالموضوع

 : يٍ خصبئصهب انًىضىعٍّت

 :لاالتركٌزٌعلىٌالموضوعٌعنٌأسبابٌتعٌٌنٌوزراءٌللسعادةٌوالتسامحٌوالمستقبلٌفًٌإمارةٌدبً،ٌمث
نا"  ..."...لقدٌعلّمتناٌالّسنوات –... وهذاٌماٌدفع 

ناتٌ ٌّةٌوالمحس  ٌّةٌوعدمٌاهتمامٌالكاتبٌبتزٌٌنٌالنّصٌبالّصورٌالبٌان استخدامٌالمفرداتٌبمعانٌهاٌالّتعٌٌن
ٌعفوّي،ٌ ٌّةٌإالٌماٌوردٌعلىٌنحو  لقدٌعلّمتناٌالّسنواتٌبأّنٌدورٌالحكوماتٌهوٌ" علىٌسبٌلٌالمثالالبدٌع

 ..."خلقٌالبٌئة

 :يٍ خصبئصهب انزاتٍّت

ٌالتًٌتمّثله،ٌوذلكٌفًٌإطارٌشرحٌالالكاتبٌماثلٌفًٌالنّصٌمنٌ دوافعٌلتعٌٌنٌخاللٌضمائرٌالمتكلّم
 ..."...نحنٌدولة –... وعلّمتناٌالّسنوات": الالوزراءٌالجدد،ٌمث

لكّلٌ  1
ٌّة  خاص

 
 للخصائص2ٌ

  

للشرح2ٌٌ

  والشواهد
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االستثمارٌفًٌطاقاتهمٌتوضحٌالفقرةٌالثالثةٌأّنٌالدولةٌفًٌدبًٌتولًٌالشبابٌاالهتمامٌالكافً،ٌوتحاولٌ 3
كماٌتضعٌ. ٌوممارسةوتحقٌقٌأحالمهم،ٌوهًٌلذلكٌترّكزٌجهودهاٌعلىٌنواحًٌالتطّورٌوالتقّدمٌقواًلٌ

ٌوتوفٌرٌالمقّوماتٌالالزمةٌ ٌلإلنسان، ًّ ٌوالالئقٌوالمثال ٌتأمٌنٌالعٌشٌالكرٌم ٌهّم الدولةٌنصبٌأعٌنها
ٌواألسرة ٌالفرد ٌا. لسعادة ٌفهو ٌالدولة ٌرؤٌة ٌفً ٌاألبرز ٌعلٌهاٌأّما ٌٌنشأ ٌكقٌمة ٌالتسامح ٌعلى لتركٌز

ٌبعًٌداٌمنٌمعانًٌالحقدٌوالكراهٌةٌوالّتناحر ًّ ٌإرادّيٌوتطّوع  .المواطنٌوٌمارسهاٌعلىٌنحو 

 لكّلٌفكرة 1

 

 

للفكرةٌ 2
 األخٌرة

3 

ٌداخلٌإمارةٌدبًٌكفكرٌوقٌمٌوممارسات 4 ًّ فدورهاٌٌكمنٌفًٌ. ترتبطٌوزارةٌالّتسامحٌبالسلوكٌالمجتمع
ٌّةٌبٌنٌالمواطنٌن،ٌوتنمٌةٌروحٌالخدمةٌوالتعاونٌواألخّوةٌفًٌماٌبٌنهمتعزٌزٌ  .الروابطٌالمجتمع

 :أماٌالمشارٌعٌالتًٌأقترحهاٌكبرنامجٌعملٌلهذهٌالوزارةٌفهًٌعلىٌالشكلٌاآلتً

- ٌ ٌجمٌعٌ" الّتسامح"إدخال ٌوإلغاء ٌّة، ٌوالّتطبٌق ٌّة ٌالنظر ٌالناحٌت ٌن ٌمن ٌوتدرٌسها ٌالّتعلٌم ٌبرامج فً
 .الّتمٌٌزٌفًٌالمدرسةٌوالبٌتٌوالمجتمعمظاهرٌ

ٌّةٌعنٌ - ودورهٌفًٌتنمٌةٌالمجتمعات،ٌوالعملٌعلىٌتروٌجٌ"الّتسامح"إقامةٌالّندواتٌوالمؤتمراتٌالّدول
 .هذهٌالقٌمةٌلدىٌاألفراد

ٌّةٌوحضٌّدعمٌا - ٌّاتٌوالّروابطٌاألهل  ".الّتسامح"هاٌعلىٌتطوٌرٌبرامجهاٌفًٌخدمةٌلجمع

 . داخلٌالمجتمع" الّتسامح"الّتعاونٌمعٌوزاراتٌاإلعالمٌوالتربٌةٌوالثقافةٌلتعزٌزٌقٌمةٌ -

 للّدورٌ  1

 

لكّلٌ 1
 مشروع
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 : الّتلخٌص 5

ٌطموحاتهم ٌٌحّققوا ٌللّناسٌكً ٌالسعادة ٌتأمٌن ٌالدولة ٌوظٌفة ٌبأّن ٌالماضٌة ٌالسنوات ٌمن ٌتعلّمنا . لقد

ٌّاتناٌوننقلهٌإلىٌأبنائناوتعلّمناٌأًٌضاٌأنٌنمارسٌالّتسامحٌفًٌ ٌونهجٌحٌاةٌٌوم ًّ ٌسلوك منٌهكذاٌنؤ. كفعل 
 (.كلمة 35)ألنفسناٌمكتسباتٌالحاضرٌوصونٌالمستقبلٌ

لعددٌ 1
 الكلمات

½ 1 

 للمضمون

لسالمةٌ 1
 اللغة

½ 3 

ٌالّربطٌ: كما 6 ٌالثالثةٌاإلضافةٌوالّتتابع( كما)تفٌدٌأداة ٌالكاتبٌإلضافةٌخطوةٌ. فًٌالفقرة فقدٌاستخدمها
ٌالّصعٌدٌ ٌعلى ٌقدراتٌالشبابٌومهاراتهم ٌاإلماراتٌالستثمار ٌحكومة ٌقامتٌبها ٌالخطواتٌالتً من

ٌخدمًةٌللّدولة ًّ  . الّرسم

فقدٌاستخدمهاٌالكاتبٌلتعلٌلٌالخطواتٌ. ةٌالّتعلٌلٌوالّتفسٌرفًٌالفقرةٌالثالث( ألّننا)تفٌدٌأداةٌالّربطٌ: ألّننا
 .التًٌقامٌبهاٌتمكًٌناٌللشبابٌودورهمٌفًٌالسٌرٌبالدولةٌنحوٌالمستقبل

ٌالّربطٌ: أو ٌأداة ٌالّنفً( أو)تفٌد ٌبعد ٌالخامسة ٌالكاتبٌ. العطفٌالتًٌوردتٌفًٌالفقرة ٌاستخدمها فقد
ٌالتفرٌقأيٌلإلعالنٌ" ٌكون"و" ٌقٌم"للعطفٌبٌنٌفعلًٌ ٌبعدم فًٌاإلماراتٌبٌنٌٌعنٌموقفٌحاسم

 .علىٌأرضهاٌوالمقٌمٌنٌالمواطنٌنٌفٌها

ٌالّربطٌ: الٌبدٌّ ٌالكاتبٌللتأكٌدٌعلىٌوجوبٌ. فًٌالفقرةٌالخامسةٌالّتأكٌد( الٌبدٌّ)تفٌدٌأداة فقدٌاستخدمها
ٌعام ًّ  .ترسٌخٌالتسامحٌفًٌاإلماراتٌكسلوكٌاجتماع

 

لكّلٌأداةٌ 1
علىٌالّدورٌ
بحسبٌ
 الّسٌاق

4 

ٌنطّوُرٌبهاٌمستقبل نا 2 ٌقرارات  ٌنأخذ  ٌأن  ٌنتعل ُمُهٌالٌبد  ٌدرس  ٌكل  ،ٌومع  ُمٌكل ٌٌوم 
ٌنتعل  ٌ. نحنٌدولة  ورّبماٌكان 

ٌ ٌأًٌضاٌمنٌالمستقبل  ٌنتعل ُم ؟ٌألّننا ٌللمستقبل  ٌأًٌضاٌوزارًة ٌلتكون  ٌإحدىٌالوزارات  ٌاسم  ٌتغٌٌر  ٌوراء  هذا

ٌمنٌالّتارٌخٌ 
 . ولٌسٌفقط 

ٌُتحسمٌعالمة
 3 لكّلٌخطأ

ًٍب ًّ:  ثبَ  فً انتعبٍش انكتبب

 :انًىضىع األّول

 .ٌعٌشٌاإلنسانٌفًٌزمنٌالمستقبلٌعلىٌشّتىٌالصعدٌوالمستوٌات -1 انًقذيت

ٌأفضل -2 ٌمجالٌإالٌودخلٌإلٌهٌالّتطّورٌوالتقّدمٌأمالًٌبغد   .لمٌٌبق 

ٌّةٌللّتطوٌر؟ٌوماٌالّسبلٌاآلٌلةٌإلىٌ -3  تقّدمها؟ماٌالمجاالتٌاألكثرٌأهم

½ 0 

6 

0  

½ 4 

صهب 
 انًىضىع

 : انًدبالث األكثش أهًٍّت نهّتقّذو وانّتطىٌش وصبم تطىٌشهبٌ-ٌأ

 : الّتعلٌمٌالحدٌثٌوتحّدٌاته -1

ا  ًٌّ  . إّنهٌالّركٌزةٌالمتٌنةٌلتقّدمٌالشعوبٌوتطّورها،ٌعلًماٌوكفاًحاٌورق

ٌّةٌالّتعاونٌالّدائمٌوالّتواصلٌبٌنٌمراكزٌاألبحاثٌعلىٌ  ٌّةمٌزتهٌاألساس  .الساحةٌالعالم

ٌالبّناءٌوالبعٌدٌمنٌالتقلٌد  ًّ  .هوٌمصنعٌالتقّدمٌنحوٌالمستقبلٌعبرٌالتعلٌمٌالتفاعل

ٌالتعلٌمٌ  ٌوسائل ٌتحدٌث ٌمجال ٌفً ٌوبخاّصة ٌالمجال، ٌهذا ٌفً ٌالتقّدم ٌمواكبة ٌالّدول على
ٌّة  .ومواكبتهاٌبالمعلوماتٌوالمعلومات

ٌّةٌوخصائصها -2  : المدنٌالذك

 .للفردٌبتصمٌمهاٌالمتقّدمٌالتمّتعٌبالّرفاهٌةٌالمطلوبةٌفًٌعالمناٌالحدٌثٌإّنهاٌالمدنٌالتًٌتتٌح 

ٌّةٌالمتوافرةٌللمواطنٌبسهولة  ٌّةٌواالجتماع ٌّةٌوالمال  .قوامهاٌشبكةٌضخمةٌمنٌالخدماتٌالّرسم

ٌّنة،ٌفًٌاإلدارةٌواالّتصاالتٌوالمواصالت،ٌوفًٌجمٌعٌ  ٌمع ٌالّتنمٌةٌعندٌحدود  الٌتتوّقفٌفٌها
 .القطاعات

ٌالعالمٌعل  ٌداخل ٌدائًما ٌلتكون ٌالّتكنولوجٌا ٌوسائل ٌبأحدث ٌتجهٌزها ٌإلى ٌتسعى ٌأن ٌالّدول ى
ًٌّ  .الرقم

 : الّطاقةٌالمتجّددةٌوخدماتها -3

 .إّنٌاالستفادةٌمنٌالطاقةٌالمتجّددةٌٌجبٌأنٌتكونٌغاٌةٌالدولٌوالشعوبٌالمعاصرة -     

 .نٌالتلّوثٌوالّضغطٌعلىٌمواردٌالّطبٌعةباستخدامهاٌتتحّققٌالتنمٌةٌالّسلٌمةٌللشعوبٌبعًٌداٌم -     

ٌوالمعادنٌ -      ٌالبترول ٌاقتصاد ٌمن ٌالمتحّرر ٌالمتجّدد ٌالّسلٌم ٌلالقتصاد ٌّة ٌاألساس ٌالدعامة هً
 .والطاقة

ٌمث  -      ٌلبعضٌالّدول ٌالناجحة ٌبالّنماذج ٌاالقتداء ٌالخدماتٌاٌجب ٌتأمٌن ٌفً ٌوالنروج ٌالسوٌد ل
ٌّةٌمتدنٌّ ٌّةٌوماد  .ٌةللشعبٌبكلفةٌبٌئ
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ٌمنٌ  انخبتًت ٌقدر ٌأكبر ٌلتأمٌن ٌمفتوحة ٌفالمجاالت ٌّنة، ٌمع ٌحدود ٌعند ٌالمستقبل ٌتقفٌتحّدٌات ال
 .الرفاهٌةٌلإلنسان

ٌّةٌفاعلةٌتمتلكٌالقدراتٌوالمهاراتٌالمطلوبة   .ٌحتاجٌعالمٌالغدٌإلىٌمواكبةٌبشر

ٌستستطٌع  ٌستٌهل ٌأو ٌالتقّدم ٌمواكبة ٌالدول ٌالشمالٌجمٌع ً ٌعالم  ٌبٌن ٌالهّوة ٌأطر زداد
 والجنوب؟

½ 0 

½0  

0 

 

4 

 

 

 

 

 :انًىضىع انثبًَ

 :انًقّذيت 

 .طرحٌالقضٌةٌانطالًقاٌمنٌنصٌالموضوع 

 .ةتحدٌدٌاالشكالٌٌّ 

½  3  

1 ½ 4  

 :صهب انًىضىع

 .نساناإلٌأهمٌةٌتحدٌدٌالمشكالتٌالتًٌٌواجهها 

 .المشكالتٌالتًٌتتأّتىٌعنٌالحاضرٌضرورةٌاستشراف 

اٌلهذهٌالمشكالت   .ضرورةٌاٌجادٌالحلولٌالتًٌتضعٌحّدً
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 :انخبتًت

 .خالصةٌلماٌسبقٌمنٌأفكار 

 فتحٌأفقٌجدٌدٌانطالًقاٌمنٌالموضوع 

2 

2 
4 

 انًدًىع                                .انهغىّي ٌحزف حتى ثهث انعاليت بحضب دسخت انقصىس 
51 

 

 

 

 

 

 

 


