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 انهٍئخ األكبدًٌٍّخ انًشتشكخ

 انّهغخ انعشثٍّخ وآداثهب: قضى 

 نغخ عشثٍّخ :انًبّدح

 انثبَىٌخ انعبيخ: انشهبدح
 عبّيخ وعهىو انحٍبحانفشعب: انعهىو 

 -4-سقى ًَىرج 

 صبعتبٌ وَصف انّضبعخ: انًّذح 

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

 

 !انًبضً وانًضتقجم.. انعشة وانِعهى

، وإن بدا ٌوًما ضرًبا من الخٌاال، أباب  الخٌال العلمً له كّتابالكثٌر مما تخٌّ المنجزاُت العلمٌة العدٌدة الٌوم أن  تكشف لنا

ًٌّا ال مجال للشّك فٌه الت بالغاة الهار ة فاً البحث العلمً ماًد  ٌها م الٌاوم فاً تحقٌا  معادّ كما بلغ تطّور أدوات . الٌوم واقًعا حقٌق

ابقٌن مان نجز خالل العقدٌن الّهاما أ ون العلم وتأرٌخه ٌقولون إنّ ؤٌن بشتعاقب اإلنجازات العلمٌة، بالشكل الذي جعل بعَض الم تمّ 

ًّ فً تارٌخ البشرٌة كلّهمعرفة  لمٌة ٌتفوّ   .   لى الُمْنَجز العلم

ا أهارار الاذّرة وُجاَزيل الحٌااة ومخترً اا الكمبٌاوتر ن اٌة القرن العشرٌن كان العلم قد وبل إلى ن اٌة ِحْقبة، كاشافً فبحلول 

وثاورة الكمبٌاوتر، تاّم ( ا.ن.د)، وثاورة الا  Quantumة التً انطلقت بتأثٌر ثورة الَكمِّ وب ذه االكتشافات الثالثة الرئٌهاإللكترونً، 

 .انٌن األهاهٌة للمادة الحٌة والَحْوهبةأخًٌرا التوبل إلى القو

ل الكٌفٌاة التاً ٌحقا  ب اا العلام فً هذا العدد ِبملّف خاص  ن مهتقبل العلوم فاً بعاض المنجازات العلمٌاة، لتأّما ول ذا ن تمّ 

ٌُعرف الٌاوم باألنهاال، كماا نار  ماا حققاه العلام إنجازاته مان بادل اكتشااف  الخٌالٌة فً مجاالت اإلنهان ذي القدرات اآللٌة، أو ما 

فكارة الخلاود، أو إطالاة  مار البشار ومباادر الطاقاة طر  للتخاُطر بٌن الفئران، وما ٌبذله العلمال الٌوم فاً البحاث العلماً  لاى 

 .المهتقبلٌة وغٌر ذلك

ٌّة تماره ا الٌوم بعُض الجما اات الهٌاهاٌة، متزامًناا ماه هاذه اإلنجاازات التاً  بادأت فاً لكْن ما نراه من ممارهات ماضو

 .تغٌٌر المهتقبل البشري بشكل جذري، ٌبٌُبنا بدهشة تفو  دهشتنا من المنجزات العلمٌة الحدٌثة التً تشبه الخٌال

ر الزمن وتثبته فقط، بل وأن تعود بالزمن كأّن ا ال ترٌد أن ُتوقَف تطوّ أن ا تبدو  فإن الفار  ال ائل الذي تكشفه  قلٌة التخلّ 

 .م البشرٌةآالف الهنوات من مهٌرة التقدّ  ، متجاهلةللخلف  دة قرون

وهذا هو الخالف الجذري الحقٌقً فً ما ٌبدو بٌن الثقافتٌن العربٌة والغربٌة، فبٌنما تبدو الثقافة الغربٌاة مقداماة ُمجرباة، ال 

التقنٌاة، فا ن ثقافتناا هاة كال إمكانات اا البشارٌة والمادٌاة وتخشى المهاتقبل وال المج اول، بال تهاعى للتعارف إلٌاه وتباادر باذلك مكرّ 

أن ااا تعرفااه ماان تااراث،  وتفّضاال العااودة لمااا ت اانّ  تخشااى المج ااول، وتخاااف ماان اقتحامااهالعربٌااة المعاباارة  لااى العكاا، تماًمااا، 

، وتوابال البحاث فاً أهاباب انقطا اه، بال تتوقاف  ناد قشاور م فاً حٌناهأن ا ال تعود، حتى إلاى ماا كاان هابًبا فاً التقادّ ولألهف 

 .تحتمً ب ا من فكرة الخوف من المهتقبل والمج ول وشكلٌات م  رٌة،

أو  وال ٌبدو فً الحقٌقة أن مجتمعات بدأت تبحث  ن المهتقبل حتاى فاً خاارن من ومتناا الشمهاٌة ٌمكان أن تن ار للخلاف

فً ضول التهاار  العلماً، ضارًبا، لاٌ، مان  ا، هٌكون الن ر للخلففبعد هنوات قلٌلة جدًّ . ون أن ٌحٌوا فً الماضًت تم بمن ٌتمنّ 

ه إلاى من وماة جدٌادة مان المفااهٌم واألفكاار التاً هاتؤثر فاً ه كلّاالتخلف، بل من العبث الذي لن ٌجاد مان ٌنباره فاً  االم ٌتطلّا

 . ا بال اهتثنالالبشرٌة كلّ 
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 (صجع وعششوٌ عاليخ وَصف)                                                                                          حهٍموانّت انقشاءحفً  -أوًنب

م للّنّص بدراهة الحواشً -1  ( المتان اثنتان) .واهتخلص ل ا ثالث دالالت مناهبة َقدِّ

 (هّت  المات) .بحهب وقو ه فً الّنصّ  تحته خطاشرْح ما  -2

ا أبول الّتلخٌصاألولى  الفقرةلّخص  -3 ًٌ  (ثالث  المات) .بربع ا مرا 

 (واحدة  المة ) .فً بداٌة الفقرة الرابعة" لكنْ "أداة الربط  وّض  و ٌفة -4

 لاى النقاٌض مان مثٌالت اا  ؟ هل تبدوالرابعة والهادهة نتاما هً المضامٌن التً  ّبرت  ن ا الِفَقر -5

 فً القهم األّول من المقالة؟

 

 (هت  المات ونبف)

 (واحدة  المة) ماذا توحً لنا الفقرة األخٌرة؟ ما المخٌف فٌ ا؟ -6

ٌّْن نمط الّنّص، و -7 ٌّن و ٌفة المقالة. مقرونة بالّشواهد أّكد إجابتك بثالثة مؤشراتَ   (خم،  المات) .ثم َب

 (ثالث  المات) (ال ٌعتبر الّضمٌر آخر الكلمة). بالحركات المناهبة أواخر الكلمات فً الفقرة األخٌرة اضبط -8

 

ًٍب  (اثُتبٌ وعششوٌ عاليخ وَصف)                                                   :                                        عجٍش انكتبثًفً انّت -ثبَ

 :اختش واحًذا يٍ انًىضىعٍٍ اَتٍٍٍ، ثّى عبنده

و اّزز ، آرال الكاتاب يعبسًضدب أو  يؤٌدًذا ، فً مقالة متماهكة متكاملاة، َبقش: انًىضىع األّول

 .إجابتك باألمثلة والبراهٌن

 

، إذا أردناا أن اة ف ّننا نعود إلاى الماضاً، ولكانإذا أردنا أن نف م الحٌ:" قٌل: انًىضىع انثبًَ

 . "نعٌش ف ّننا نتوّجه إلى المهتقبل

ًٌّنا الهبل التً تهلك ا األّمة  .لبنا ة مهتقبل ا أكتب مقالة تتوّهه فٌ ا بشرح هذا القول، مب
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 انهٍئخ األكبدًٌٍّخ انًشتشكخ

 انّهغخ انعشثٍّخ وآداثهب: قضى 

 نغخ عشثٍّخ :انًبّدح

 انثبَىٌخ انعبيخ: انشهبدح
 عبّيخ وعهىو انحٍبحانفشعب: انعهىو 

 -4-سقى ًَىرج 

 صبعتبٌ وَصف انّضبعخ: انًّذح 

 

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

 :وانّتحهٍم انقشاءح فً  -أّوال

 انًدًىع خزء انعاليخ عُبصش اإلخبثخ ويعبٌٍشهب انّضؤال

 –ومأخوذة من مجلّة العربً !" الماضً والمهتقبل.. العرب والعلم:"النص مقالة بعنوان 0

 . هلٌمان ابراهٌم العهكري. بقلم رئٌ، التحرٌر د( 2115) 87العدد 

 : أما دالالت الحواشً ف ً

الواو  اطفة بٌن العرب كأمة والعلم كمف وم وقد تكون الواو جامعة أو ناقضة، : العنوان 
ثم هناك نقطتان لكالم . العرب من رواد هذا العلم وقد ٌكونون  لى نقٌضهفقد ٌكون 

موقه العرب قدًٌما من ن متناقضان وكأن الكاتب ال ٌنكر محذوف قد ٌطول ثم زمنا
 . العلم، إال أّن األمر قد ٌختلف فً المهتقبل

 . شرح ألي مفردةلى القارئ وف مه بدلٌل  دم وجود ألفا  الّنص قرٌبة إ 

ا . مقتطه من دورٌة  ربٌة، كاتبه حائز  لى أ لى درجة  لمٌة الّنصّ   والّنّص حدٌث جّدً
 .حٌث تارٌخه الهنة الماضٌة، وبالتالً ف ّن النص موثو  بمعلوماته وأفكاره الحدٌثة

 

 

  لكّل مطلب ½
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 .اهتطا ت المنجزات العلمٌة الوبول إلى تحقٌ  ما حلم به الخٌال العلمً - 6

الوبول إلى ٌعمل العلم  لى إمكانٌة الوبول إلى حٌاة ال ن ائٌة للبشر أو  لى األقّل  -
 .نهان والبحث  ن مبادر جدٌدة للطاقةمعّدل أ لى فً  مر اإل

 .توّد  قلٌة التخلف العربٌة لو ٌتوقف النمو والتطّور ونعود بمجتمعاتنا إلى الورال -

 .ت  أبوابه المغلقةنخشى ما ال نعرف ونود  دم مواج ته وف -

ا - ًٌ  .ال نكلف أنفهنا  نال البحث  ما كان الهبب فً تقدمنا ماض

لكل إجابة  1

 بحٌحة 

للبٌاغة  1
 المحكمة الموجزة
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ٌّال فً تهارٍ  مخٌف فا  ما توّبلت إلٌه البشرٌة هابًقا  3 توبل العلم إلى تحقٌ  ما كان متخ
 3 3 .أبل الحٌاة لى بعٌد الذّرة وجزيل الحٌاة، فوبل  تبة 

حرف اهتدراك مفبلً ٌربط بٌن جزئً الّنص، الجزل المشر  فً الفقر األولى : لكن 4
 .والممارهات الحالٌة التً تقف حائاًل دون وبول هذا المّد العلمً إلى مبتغاه

0 
0  

 .ممارهات بعض الجما ات تعٌدنا إلى  بور خلت -: المضامٌن  5

 .ر بل ترٌد إ ادتنا إلى الورالبالتحجّ هذه الجما ات ال تكتفً  -

هناك تباٌن واض  بٌن مقاربة كل من الثقافتٌن العربٌة والغربٌة للتقّدم ثقافة تكر،  -
 .اإلمكانات وتقتحم المج ول وثقافة تخشى المج ول وتعود إلى  بورها القدٌمة الزاهٌة

 .بور الهابقةالثقافة العربٌة ال ترٌد البحث أباًل فً هبب التقّدم فً الع -

التناقض واض  بٌن  رب كانوا هبًبا فً حضارت م ل م ولغٌرهم، ولعرب راضٌن ال بأن  -
 .ٌعٌشوا  لى األمم ال بل ٌنكفئون إلى الماضً وٌحتمون به

لمضمون  3
  6، 5، 4الفقر 

 للنقٌض  2

لغنى   1 ½
 اللغة وهالمت ا

½ 6 

وهذا وضه ٌنذر . مم األخر  لناتكترث األهنكون وحٌدٌن منعزلٌن إال من هٌتجاوزنا، لن   6
 1 1 . بأوخم العواقب

 :النمط تفهٌري، ومن مؤشراته 2

حالة الغرب اآلن العرب قدًٌما، المقارنة بٌن : اإلحاطة بالموضو  -أ
 ...العرب والغرب

منجزات، تطور، : حقالن معجمٌان متعارضان، األول تقدم الغرب -ب
ا، القدرات .ن.الكومبٌوتر، االكتشافات، ثورة ال  دإنجازات  لمٌة، ٌتفو ، 

 ...اآللٌة

ممارهات ماضوٌة، توقف التطور، تعود بالزمن، الخلف، متجاهلة، : والثانً تخلف العرب
 ...تخشى المج ول، قشور، شكلٌات، الخوف ٌحٌا فً الماضً

 .غٌاب الذات وإن حضرت فمن باب الغٌرة  لى العرب وتمنً التقدم ل م -

أهرار الذّرة، جزيل الحٌاة، الكومبٌوتر، ثورة الكم، التخاطر بٌن الفئران، : " األمثلة -
 ...القوانٌن األهاهٌة للمادة الحٌة

 

لذكر النمط   2
 والمؤشرات

 للو ٌفة  2 

إلحكام  1
البٌاغة 
وتبوٌب ا 
 وتنهٌق ا
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 .هٌطرة الجمل الخبرٌة بحٌث ال نقه  لى جملة إنشائٌة واحدة -

د كد األلفا  بمعانٌ ا الداللٌة بحٌث ال نكاد نقه  لى تعبٌر مجازي أو بورة بٌانٌة إال بع -
 .الذهن وإ مال العقل

 .الو ٌفة مرجعٌة زودت القارئ بمعلومات وأفكار -

وال ٌبدو فً الحقٌقِة أّن مجتمعاٍت بدأَْت تبحُث  ن المهتقبِل حّتى فً خارِن من ومِتنا  7
ٌِّة ٌمكُن أن  ٌَوا فً الماضًالّشمه فبعَد هنواٍت قلٌلٍة . تن َر للخلِف أو ت تمَّ بمن ٌتمَنْون أن ٌح

، ضرًبا، لٌَ، من التخلُِّف، بل من  ًِّ ا، هٌكوُن الن ُر للخلِف فً ضوِل التهارِ  العلم جّدً
كاِر العبِث الذي لْن ٌجَد من ٌنبُره فً  الِم ٌتطلَُّه كلُّه إلى من ومٍة جدٌدٍة من المفاهٌِم واألف

 .التً هتؤّثر فً البشرٌِة كلِّ ا بال اهتثنالٍ 

 

 لكلّ  0 حضىت
 3 خطأ

ًٍب  :فً انّتعجٍش انكتبثً -ثبَ

 :انًىضىع األّول

  :انًقذيخ 1

 .هنة التطّور -

 .فً هذا العبرموقه العرب  -

 ما هو نبٌب كالم المؤلف من البواب؟ -

1 

½ 2 

1 

½ 4 

ًدا: انًىضىع صهت 2 ٌّ  :لو كنت مؤ

 دقٌ  للواقه وبف -أ

جامعاتنا والعلم، المختر ات العربٌة أٌن؟، اال تماد الكلً  لى : أمثلة من واقه العرب -ب
الغرب، نزٌف األدمغة وهجرة العلمال، االهتٌراد والنز ة االهت الكٌة،        البنا ة 

 .مبر، العرا ، هورٌا، وحتى لبنان: العربٌة وتخلف ا بفعل األوضا  األمنٌة

 .لى العرب كله  لى أّنه شّر، هٌطرة الفكر الهلفًالن رة إ

 :لو كنت معارًضا

 فً الكالم تعمٌم  الم -أ

 الوضه لٌ، ب ذا الهول -ب

 الجامعات العربٌة ودورها اإلٌجابً -ن

 .الو ً  ند الشعوب ال ٌقابله التخطٌط من جانب الحكام -د

 . دور  لمال العرب فً الغرب الذي ٌمكن أن ٌنتقل إلى الشر -ه

 

 لألفكار 6

 لهالمة اللّغة 3

لشكل المقالة  5
وتقهٌم ا 
 وتالحم ا
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 : انخبتًخ 3
 .ٌذكر الطالب خالبة لوج ة ن ره اهتناًدا إلى الموقف الذي اتخذه -

تر  هل هٌقٌض لنا أن نش د هذا الٌوم الذي هٌعود فٌه العرب إلى هاب    دهم : فت  أف  -
 الذهبً؟

ًْ الطالبفت  األف  ٌكون بغض ) ٌّدها الطالب ألّنه ٌتماشى وموِقَف  (.الن ر  ن الج ة التً أ

 

 

2 

2 
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 :انًىضىع انّثبًَ

1 

 

 

 :انًقّذيخ

 .مقّدمة  اّمة تمّ د للموضو  

 . طرح االشكالٌة التً نتجت منه  

3 

½1 
½4 

 :صهت انًىضىع 2

 .شرح القول 

 .أهمٌة ف م ما فً ماضً األّمة فً بنا ة حاضرها 

 .اهتشراف المهتقبل فً بنا ة حاضر األّمةأهمٌة  

 

4 

5 

5 
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 :انخبتًخ 3

 .خالبة لما هب  من أفكار 

 فت  أف  جدٌد انطالًقا من الموضو  

 

 

2 

2 
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 51 انًدًىع .ثحضت دسخخ انقصىس انّهغىّي ٌُحزف حّتى ثهث انعاليخ

 

 


