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ّٕسح 6102-6106ٌشاعً تعهٍك انّذسٔس ٔانّتٕصٍف انًعّذل نهعبو انّذساصً )ًَٕرج يضبثمخ   (ٔحّتى صذٔس انًُبْح انًط

هل أحبُّ . هل أحبُّ الّنثر؟ لم ٌأخْذ من عمري شًٌء مثلما أخذ، ولم ٌعِطنً شًٌء مثلما أعطانً. هل أحبُّ الشعر؟ لم أحبَّ شًٌئا مثلما شؽْفُت به -1

ٌّاِت والفٌزٌاَء والكٌمٌاء؟ إلى اآلن ال أعرُؾ جدوَل الّضرب ٌِّة سوى اسِم صاحِبهاوال أعرُؾ عن . الّرٌاض ِة الّنسب ٌّ لكّننً أعرُؾ األشٌاَء . نظر

ٌُفتَرُض بجمٌِع البشِر تعلُّمُ األكثَر بساطًة الت وهً أّن الشعَر الجمٌَل والّنثَر األصٌَل وابَن عربً وابَن األثٌر ال ٌبنون منزالً واحًدا وال . هاً 

 .ٌصنعون جناَح طائرٍة وال ٌخترعون عبلًجا واحًدا

َم، وأن ٌستمرّ  -2 ٌٌّن الّروس، ومع . والعالُم فً حاجٍة إلى أن ٌعٌَش، وأن ٌتقدَّ وهو ٌعٌُش حٌاًة أعمَق وأجمَل وأثرى مع الشعِر ومع نثِر الّروائ

 ًّ ٌِّة ومع المسرِح األمٌرك ، ومع الحكمِة الّصٌن ًِّ ٌِّة، ومع الفكِر الفرنس ُل وتتب. الفلسفِة األلمان اطأُ، وزراعَتُه سوؾ لكّن حركَتُه سوؾ تتعطَّ

ٌّة ٌٍّة وكٌمٌائ ٌٍّة وزراع ٌٍّة وكهربائ  .تجدُب، وعقاقٌَرهُ لن ُتختَرَع من دوِن هندسٍة َمدن

ُم الشعراَء واألدباَء والمفّكرٌن الّذٌن صمَدْت أعمالُهم عبر الّزمن -3 وأنا تهزُّ مشاعري قصٌدةٌ من أحمد شوقً، وال أفهُم معانً اكتشاِؾ . إّننا نعظِّ

ٌٍّة على الكوكِب بلوتوجباٍل  األدُب . شًء 1ولكْن من دوِن اختراِع الحبِر والورِق والّطباعِة ووسائِل الّنقل، رّبما لم ٌصْلنً من شوقً. جلٌد

 .واألفكاُر فً حاجٍة هً أًٌضا إلى وسائَل تنقلُها وتنشُرها وتحفُظها عبَر الّزمن

ًّ كان ٌتلو من . وكان من عّشاِق شوقً وحّفاِظه. الّنظِر فً سنواِتِه األخٌرة صٌَب أحُد رؤساِء الحكومِة بقلَِّة الّسمِع وخفِض أُ  -4 وفً لقاِئنا األسبوع

وسأْلُتُه ذاَت مّرٍة كٌؾ ٌحفُظ إلى اآلن كلَّ تلك القصائد؟ فقال، ٌشٌُر إلى نّظارَتٌه . شوقً سواٌء حضَرِت المناسبُة أو لم تستدِع الحبكة

 .ا، ورّبما أقلّ اآلن نصَؾ ما أنلوال هذه، لكْنُت : وسّماعَتٌه

ٌّارات والقطارات، 2مع صناعة الحٌاة، فألمانٌا ال تزال ُتْنِشد شعر ؼوتهوالّنثر والفكر ال ٌتناقض الشعر -5 ، لكنَّها تصنع أفضل األدوٌة والس

 .فً الهواء ن الهواء الّضائعم وتولِّد الّطاقة

 صًٍش عطبهلل 

 انششق األٔصط صحٍفخ 
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صجع ٔعششٌٔ عاليخ )                                                                                                               انمشاءح فً  -أًٔنب

 (َٔصف

ُة التً ٌطرُحها الكاتُب فً الفقرٍة األولى من النّص؟ أِعْد صٌاؼَتها بأسلوِبك -1 ٌّ  (عبلمات خمس) .ما اإلشكال

 (ونصؾ عبلمات ثبلث) .لجهة مضمونه؟ سّوغ إجابتك بدلٌلٌن صّ النّ  ما المحوَر الذي ٌرتبط به -2

ا فً العالم؟ -3 ًٌّ  (أربع عبلمات) ما الّرابُط بٌن ما ذكَرهُ الكاتُب فً الفقرِة الثالثِة ونظاِم العولمِة القائِم حال

 (سبع عبلمات) .بالشرِح والشواهد فٌه ومقرونةاستناًدا إلى ثبلث سمات متوافرة  عّرؾ نوع الّنصّ  -4

ْر معنى المثل الذي ذكَرهُ الكاتُب فً الفقرِة الّرابعة، ثّم اذكِر الؽاٌَة من استخداِمه -5  (خمس عبلمات) .فسِّ

 (ثبلث عبلمات) (ال ٌعتبُر الّضمٌر آخر الكلمة. )اضبْط أواخر الكلمات فً الفقرة األخٌرة بالحركات المناسبة -6

 

ًٍب  (اثُتبٌ ٔعششٌٔ عاليخ َٔصف)                                                           :                                        عجٍش انكتبثًفً انّت -ثبَ

 :اختش ٔاحًذا يٍ انًٕضٕعٍٍ اَتٍٍٍ، ثّى عبندّ

ّٔل والّنثر والفكر مع صناعة الحٌاة، فألمانٌا ال تزال ُتْنِشد شعر ؼوته، لكنَّها تصنع ال ٌتناقض الشعر :" جاء فً نهاٌة النصّ : انًٕضٕع األ

ٌّارات والقطارات، وتولِّد الّطاقة من الهواء الّضائع فً الهواء  ."أفضل األدوٌة والس

ٌٍّة متماسٍة ترفقُها بالحجِج والب َك فً مقالٍة موضوع ٌَ  .راهٌنهل ترى مفاضلًة بٌن األدِب والعلم؟ اشرْح رأ

 

ٌّرت نظرة : انًٕضٕع انثبًَ نسان إلى نفسه وإلى الوجود وإلى ما وراء الوجود، ؼٌر أّن رهان اإلعرفت أوروبا ثورة علمٌة كبٌرة، ؼ

 .األوروبٌٌن على العلم وحده لم ٌؤّد إلى الخبلص المنشود

 

ا رأٌك فً مضمونه مدعوًما  ًٌ  .بالحّجة والدلٌلأكتب مقالة تتوّسع فٌها بشرح هذا القول، مبد
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ّٕسح 6102-6106انًعّذل نهعبو انّذساصً تشاعً تعهٍك انّذسٔس ٔانّتٕصٍف )أصش انّتصحٍح   (ٔحّتى صذٔس انًُبْح انًط

                                                      :حهٍم ٔانّت انمشاءح فً  -أٔاًل

 انًدًٕع خزء انعاليخ عُبصش اإلخبثخ ٔيعبٌٍشْب انضؤال

ٌّة المفاضلة بٌن العلم واألدب 0 فالشعر والّنثر، . ٌطرح الكاتب فً الفقرة األولى من النّص إشكال
ٌّات والفٌزٌاء والكٌمٌاء فمن أصناؾ العلم ومجاالته ومعظمنا ٌمٌل إلى . صنفا األدب، أّما الرٌاض

ٌّة كّل منهما وجدواه الق صوى فً طرؾ دون آخر منهما وٌجد نفسه أمام معضلة البحث فً أهم
 .   الحٌاة

ٌّة  3½  لئلشكال

  للّصٌاؼة  1½  

5 

، ذلك أّن الكاتب ٌقٌم فٌه مقابلة بٌن دور كلٍّ منهما فً "األدب والعلم"ٌنتمً هذا النّص إلى محور  6
ٌّة تعود إلى األدب ومنها. الحٌاة ٌٌّن  –الّنثر  –الشعر :" وقد استخدم لهذه الؽاٌة عناصر معجم الّروائ

ٌّات :" العلم ومنها ، وأخرى تعود إلى..."الشعراء واألدباء –المسرح  –الفكر  –الفلسفة  – الّرٌاض
ٌّة  –جدول الّضرب  –الكٌمٌاء  –الفٌزٌاء  – ، وتنتشر فً جمٌع ..."صناعة –اختراع  –الّنسب

 . أجزاء النصّ 

 

 للمحور   1½

  3 ½ للّتسوٌػ  2

أعاد الكاتب فً الفقرة الثالثة الّسبب فً معرفته بقضاٌا األدب إلى التّطور الذي حصل على  3
ًّ فً حاجة إلى وسائل . االّتصاالت والمواصبلت صعٌَدي وسائل وإذا به ٌستنتج أّن الّنتاج األدب

ٌّة التً ازدهرت فً عص  رتنقله وتحفظه عبر الّزمن، ورّبما قصد فً ذلك وسائط المعلومات
 . العولمة، والتً لها الّدور األكبر الٌوم فً حفظ الّنصوص ونقلها إلى األجٌال المقبلة

4 

 
4 

ٌّة كّل من األدب والعلم 4 ٌّة ٌبدي فٌها الكاتب رأٌه فً أهم  . النّص مقالة ذات

 : أّما خصائصها الثبلث فهً

ٌّة فً النّص، فالكاتب ٌعّبر فٌه عن رأٌه بوجوب الحفاظ على اآلداب والعلوم  - ؼٌاب الحٌاد
ٌّتها فً تأمٌن حاجات اإلنسان، فإذا به ٌخلص فً النص  وتطوٌرها على نحٍو متواٍز نظًرا إلى أهم

 ".ال ٌتناقُض الشعُر والّنثُر والفكُر مع صناعِة الحٌاة:" إلى اآلتً

ًّ ؼٌاب األرقام  - ًّ انسٌاب ٌّة عن النّص، فالكاتب ٌطرح الموضوع بأسلوب أدب والبٌانات اإلحصائ
 .راٍق ومتٌن

ٌّة كذكر  - ٌّة من خبلل تلمٌحات الكاتب إلى نواحً بارزة فً الّثقافة العالم ًّ بالثقافة األدب النّص ؼن
 ًّ ًّ والمسرح األمٌرك ٌّة والفكر الفرنس ٌّة والفلسفة األلمان ٌّة والشعر الّرواٌة الّروس والحكمة الّصٌن

 .العربً عبر أمٌره أحمد شوقً

 للّنوع 1

 

 

 

  اصٌةخ لكل 2

لشرح مع ا
 والشواهد
 

7 

لقد ذكر الكاتب فً الفقرة الرابعة مثبلً عن أحد رؤساء الحكومة، وكان مولًعا بشعر أمٌر الشعراء  5
قراءة األبٌات وحفظها، أومأ بٌده ولّما سأله الكاتب عن هذه القدرة على . أحمد شوقً وبحفظ أبٌاته

ٌّة فً مساعدة اإلنسان . عتٌهاإلى نّظارتٌه وسمّ  ٌّة االكتشافات العلم وفً هذا إشارة واضحة إلى أهم
ٌّة  على تأمٌن حاجاته وممارسة هواٌاته، واألهّم على تحصٌل المعرفة بجمٌع أنواعها الفكر

ٌّة ٌّة والعلم  . واألدب

 للّتفسٌر 2½

 

 للؽاٌة 2½

 

5 

ه، لكنَّها تصنُع ال ٌتناقُض الشعُر والّنثُر والفكُر مَع صناعِة الحٌاِة، فألمانٌا ال تزاُل ُتْنِشُد شعَر ؼوتّ  6
ٌّاراِت والقطاراِت، وتولُِّد الّطاقَة من الهواِء الّضائِع فً الهواءِ   . أفضَل األدوٌِة والس

عبلمة  حسمتُ 
 لكّل خطأ

3 
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ًٍب ًّعجٍش فً انّت:  ثبَ  انكتبث

ّٔل  :انًٕضٕع األ

منذ القدٌم، واألدباء ٌجتهدون فً الّدفاع عن نتاجهم األدبً مقابل العلوم التً تتقّدم على   انًمذيخ
 .نحٍو مستمرّ 

 .لقد شاءت األقدار أن ٌضع الباحثون المضمارٌن فً حلقة من التنافس المتواصل 

ٌّة على اآلخر؟ وهل ٌجوز   االستؽناء عن فرٍع لمصلحة الفرع هل ألّي مجال منهما األفضل
 اآلخر؟

 

2 

 
½1   
1 

½ 4   

صهت 
 انًٕضٕع

 : أًٍّْخ األدة ٔدٔسِ فً انحٍبح - أ

ًّ البّناء والبعٌد من التقلٌد   .هو مصنع التقّدم نحو المستقبل عبر التعلٌم التفاعل

 .لؤلدب أدوار عدٌدة جعلته ٌحتّل مساحة واسعة فً حٌاتنا الٌومٌة منذ قدٌم العصور 

إّنه األداة األولى للّتعبٌر عن دواخل النفس فكًرا ووجداًنا وخٌاالً مبدًعا ال تحّده سماء وال  
 .ؼٌوم

به ٌحاول األدٌب تصوٌر الواقع بتفاصٌله الدقٌقة، ومن خبلله نتعّرؾ على أبرز مبلمح  
 .العصور الّسالفة

ٌّة مرّصعة هو اإلزمٌل الذي ٌبدع من خبلله األدٌب أروع العبارات وأجملها، تحفً   ا فن
ٌّة  .بالّصور والتراكٌب الجمال

 ...ال ٌقؾ األدب عند نوع واحد، بل ٌتعّداه إلى السٌرة والقصة والمقالة والشعر 

 .إّنه ؼذاء العقل والروح، فً حقوله تنمو بٌادر المعرفة والثقافة 

 .أنواعهاال أحد ٌستطٌع أن ٌنكر فضل األدب بخٌاله المعرفً الواسع فً تطوٌر العلوم على  

 

ٌّة العلم ودوره فً الحٌاة -ب     : أهم

ٌّة بفروعه العدٌدة -     ٌّة إلى جانب اآلداب والعلوم اإلنسان  .هو الجناح اآلخر للبشر

ٌّة لتأمٌن الرفاهٌة لئلنسان واإلسهام فً اكتشاؾ المعرفة -      .العلم حاجة إنسان

ٌّة -      .ٌزٌد الحٌاة تنافًسا على تقدٌم األفضل فً جمٌع المجاالت الحٌات

    -  ًّ ٌّة كً تواكب الحٌاة فً تطّورها ومسارها التقدم  .إّنه تحدٍّ كبٌر لكّل نفس بشر

لواله لما نجح اإلنسان فً تخّطً الصعوبات على جمٌع المستوٌات وتحقٌق الّتنمٌة  -    
 .المتوّخاة

ٌّة والمصطنعةبه ت -      .ؽلّب البشر على التحّدٌات المعاصرة، الطبٌع

 .ال تكتمل المعرفة من دون العلوم التً تزرع بذور المنطق فً العقول والّنفوس -    

 

 : المفاضلة بٌنهما -ج   

ٌّة ماّسة -     .ال ٌمكن تؽلٌب مجال على آخر بٌن العلم واألدب، فكبلهما حاجة إنسان

 .دون الجناحٌنمن هما جناحا المعرفة، فبل ٌستقٌم فكر سدٌد بجناح واحد  -  

ٌّة -   ٌّة، وللعلوم دورها فً تامٌن الحاجات اإلنسان  .لآلداب دورها فً تأجٌج العواطؾ اإلنسان

ٌّة -    .    برأًٌ، األدب والعلم فً حالة دائمة من التكامل والتفاعل لما فٌه مصلحة البشر

4 
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ٌّة منذ مئات الّسنوات شعًرا ونثًرا وأنواًعا   انخبتًخ لؤلدب مسٌرته المتواصلة فً خدمة البشر
ٌّة  .أدب

ٌّة والمعاصرة، وهً تسهم فً تفاعل الشعوب   للعلوم فروعها القدٌمة والجدٌدة، التقلٌد
 .بعضها مع بعض

هل تصمد األنواع التقلٌدٌة لآلداب فً ظّل األزمة التً ٌعانً منها الورق فً عالم  
؟  ًّ ًّ إلى العالم الرقم  ٌنتقل ٌوًما بعد ٌوٍم من العالم الطبٌع

 

1 

1 

 

2 

4 
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 :انًٕضٕع انّثبًَ

 :انًمّذيخ 

 مقّدمة عاّمة تمّهد للموضوع  

 .طرح االشكالٌة التً نتجت منه  

3 
½1   

½ 4  

 :انًٕضٕع صهت

 .مظاهر التقدم العلمً الذي شمل مٌادٌن الحٌاة كلّها 

ثقته بنفسه وسٌادته على الطبٌعة، ) تأثٌر هذا التقّدم فً نظرة اإلنسان إلى نفسه  
 (وتقدٌسه للعقل البشري

 .ثر ذلك فً سلوكهأاالنسان لؽاٌته من هذا الوجود، وفهم  

 ما وراء الوجود؟نسان إلى أّثر التقّدم العلمً فً نظرة اإل كٌؾ 

الفقر  -استمرار الحروب)فشل رهان الؽرب على العلم فً توفٌر السعادة لئلنسانٌة  
 ...(انتشار البطالة -والجوع
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 :انخبتًخ

 .خبلصة لما سبق من أفكار 

 فتح أفق جدٌد انطبلًقا من الموضوع 

2 

2 

4 

 51 انًدًٕع                            .س انهغّٕي ٌحزف حتى ثهث انعاليخ ثحضت دسخخ انمصٕ 

 


