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 ثمُن تقدُّم العلم
ناخ، وث قِب األوزون، وسر اب  املشكالِت الكربى ذاِت الط مع تزايُد -1

ُ
عِة انقراِض ع الشمويلِّ والكارثيِّ مثِل ت  غ ُّير امل

 ِِ لُِتْطر ح  ج ْدوى العلوِم وتِْقنيّاِِتا تعوُد مسأ لةُ ... رطان، وُجنوِن البقراإليدز، والساألمراِض واأل وبئِة العاملّيِة ك األنواع، وانتشاِر
ا جديًدا أ و لِتدح ض  هر من هنا وهناك، لِتكِشف  أ مرً ، ُيضاُف إِليها مسأ لُة التناقضاِت العلميَِّة اليت تظعلى الساحِة ُُم ّدًدا

ِِ ِِ ُّيْ ، ف  ُتْدِخل  اجلمهور  يف ح  اعتقادًا قدميًا ِِ ونتاِِ غال ن من البيئّي ن  إ ى الش ِِّّ يف ُقُدراِت العل
ُ
ة ٍ من أ مرِِِ، وتدفع  بعض  امل

، وعن ِإْحداِث اختالالت ٍ قوانين الطبيعة َخْرق  نيَّة، وإ ى حتميِل ِِ مسؤولِيَّة  الكواِرِث غُِّي الطبيعيَِّة الناِِج ِة عن وتطبيقات ِِ الت ِّقْ 
 .خطُّية ٍ يف توازناِتا الدقيقة

ْقِنيَّات ، ومن العامل احلديث، عامِل التت سبات ِِ كْ ، ما هو البديُل الواِقعير الذي يقرتُح ُِ البيِئيرون من التقدرم العلميِّ ومُ لكنْ  -2
عوة  اليت طاملا أ طلقها أ نصاُر البيئة للعودة إ ى الطبيعِة هي املدخ ُل املنطقير نَّ الد نعتقُد أ  والسِّل ع، عامِل االستهالِك والو ْفرة؟ ال

هي نفُسها  لم تُعدْ اليت ي  ْنُشُدها هؤالِء  َأنَّ الطبيعةَ واملعقوُل للتغيُّي واخلروج من األز مات احلاليَّة؛ وذل ِّ بسبب أ وَّيلٍّ بسيط ٍ هو 
، وحوَّ،اا، وب دَّ،اا، واستغلَّ موارِد ها ، بعد أ ن تدخَّل فيها اإلِ طبيعيَّة    .افي  زَ ن ْ ت  بشكٍل اسْ نسان بشكل ٍ أو بَخ ر 

وإّن احلديث عن حياة . على أّي حال، ال أحد يستطيع أن ينكر اليوم ما قّدم ِ العلِ إ ى اإلنسانّية عرب العصور -3
، تل ِّ املخيِّلُة ا،ااربة الة الشعراء قدميً يدة ِجيلة ابتدعتها خميِّ املاضي السعيدة والبسيطة اخلالية من املتاعب ال يعدو كون ِ ُمّرد قص

 .من العمل اليدويِّ املضين، واخلارجُة على التقليد
مون في ِ باملسرَِّة والسكينة ورغ د العيش، وقد تغافلوا عن ينع   اريفي   فردوس احياُة أولئ ِّ احلامل ن الذين ختيَّلوا  ا أيًضاّنَّ  إ -4

، أو حىت حدوِث الثورِة الصوالبؤس واملرض اليت كان الريُف يعيشها حىت القرِن الثاِمن  ع ش   حياِة الف قر ناعيَِّة، ذاك  املوِعِد نفِس ِ ر 
 .الذي حيمِّل ِ أنصاُر البيئِة مسؤوليَّة  بدايِة االختالالِت العميقِة يف توازناِت الطبيعة

دَّ من رفاهيت ِ، ومعاجلة  األمراِض، واحلْ  وزيادة   وهو يعين تقدرم  حياِة اإلنسانِ  ، ى العلِال  يف أ نَّ التقدرم  حباجة ٍ إدال جِ  -5
" اجلينات"ولعلَّ ت  ْعديل . أ الَّ يكون  الثمُن غالياً جدًّا، ش ْرط  ما يكوُن العلِ حباجة ٍ إ ى مثن ٍ ما، وتضحيات ٍ معيَّنة وغالًبا... الفقر

اإِلنساينَّ الذي نعرف ُُِ  يف عامل الطبِّ على سبيل املثال؛ ِإالَّ أ نَّ هذِ التعديالت قد ِتدِّد النوع  البشريَّة قد حُيِدُث ثورًة حقيقيًَّة 
 ِس ِ الذي كان سبًبايُهدِّد بعدم تلبية املطل ب نف قد يؤدِّي إ ى منوٍّ سكَّاينٍّ سريع ٍ  عي  إ ى معاجلة اجلوع واملرضأ نَّ السكما . أيًضا

 .،اذا النُموِّ 
ِل ُِّ العلِ اليوم؟ وإ ى مي   نْ م  : ؤال هووالس. فاهيةللعلِ والتقدرم والر  "املعىن اجلديد"تربُز احلاجُة إ ى البحث عن  وهكذا -6

ن ٍ بجب أن ندفع، ومن أ جِل ماذاأ ين تذهب توظيفات ِ؟ ما ُهِويَُّة العلماِء؟ وما ارتباطاِتُ   .ِ؟ ِإْذ ذاك  ن عرُف أ يَّ مث 
 ،"مدخل إلى الفلسفة البيئيَّة –ة لى الحافَّ ع" من كتاب  –حبيب معلوف 

 ،العربي   افي   المركز الثقمنشورات  -طبعة أولى  -
 (بتصر ف)  . 2002بيروت  



 

 
 

 في الفهم والتحليل:  ل  أوَّ 
 :النصّ  ها يف سياقِ ورودِ  معاين  التعابُّي اآلتية حبسبِ  شرحْ اِ  .1

 (المة  ع) ".فردوس ريفيّ  – زايفّ بشكل استنْ  – يعيَّةمل تعد طب... نَّ الطبيعةإِ  –خرق قوان ن الطبيعة "

 (عالمة ونصف)        .الكاتب يف الِفْقر ة األو ى من النصّ  ة اليت طرحهااإِلشكاليّ  وضِّحِ  .2

 براه ن   ِِب  ردَّ الكاتب على الدعوِة اليت أ طلقها أنصاُر البيئة؟ أ ِجْب باالستناِد إ ى ثالثةِ  .3

 (عالمة ونصف)           ".4،  3،  2"ق ِر صة ٍ من الفِ ُمستخل  

 (عالمة) ."ِإالَّ أ نَّ  – لعلَّ  –أ الّ  شرط   – دال  ال جِ " :اخلامسةِ  يف الِفْقرةِ  اآلتيةِ  كلٍّ من الروابطِ   حدِّد وظيفة   .4

 هل توصَّل الكاتب يف الِفْقرة األخُّية إ ى حلٍّ لإلشكاليَّة اليت طرحها يف الِفْقرة األو ى؟ .5

 (عالمتان)           .فيها االستفهامِ  لِّْل ِإجابت ِّ  موضًِّحا وظيفة  ع

 (عالمتان)  . ؟ اُذكْر أ ربعًة من هذِ الشروط معّززًة بالشواهدملقالةا ا لنصر مقالة؛ هِل اْست وىف شروط   .6

 ."قدميًا لة الشعراءخميِّ "إ ى " على أ ّي حال"من  ْقرِة الثالثةِ ِاضِبْط بالشكِل أ واخر  الكلمات يف الفِ  .7

 (عالمتان)             (.صل آخر  الكلمةال يُعترب الضمُّي املتَّ )
 

 في التعبير الكتابي:  ثاني ا
ُِ حباجة ٍ إ ى مث    ن ٍ ما،ورد يف النّص أ نَّ التقدرم  حباجة ٍ إ ى العلِ، وغالًبا ما يكون العل

 .وتضحيات ٍ معيَّنة 
 (تسع عالمات)     .  منهماواحًدا  أو مط  ْنِ التفسُّيّي والربهاينّ النا دً تمتوسَّع يف شرِح هذا الكالم، مع

 
 

 ةالعربياللغة مشروع أسس التصحيح المرفوع من قبل لجنة 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 المديرية العامة للتربية    

 دائرة االمتحانات    
           ---

 العادية 4002دورة  –في اللغة العربية   مسابقة –العلوم العامة وعلوم الحياة 
 عناصر اإلجابات المقترحة

 ---
 

 :في الفهم والتحليل : أوالً 
 تالُعب ، كسر، التعّدي ) تغيير النُظم التي تقوم عليها الطبيعة " خْرق قوانين الطبيعة "   -  1

 ... ( على 
 نقاءها ونظافتها وصفاءها  بفعل   إن الطبيعة فقدت" : لم تعد طبيعية ... إن الطبيعة "   -    

 . خرق قوانينها واستنزافها وإحداث اختالالت خطيرة في توازناتها           



 

 .تستهلك مواردها بطريقة مدّمرة وتستغّل خيراتها بجشع " : بشكل استنزافي "     -    
 .السعادة والصفاءِاعتبار الريف جّنة ينعم فيها الناس بالهناء و:  فردوس ريفّي "     -    

 
هل للعلوم جدوى في ظل تزايد المشكالت المدّمرة خصوصاً أّن : اإلشكالّية التي يطرحها الكاتب هي -   2

بعض المتطّرفين من البيئّيين يشّكون في قدرات العلم ونتائجه ، ويحّملونه مسؤولّية التدهور الطبيعّي 
 الل بتوازناتها ؟واالجتماعّي الناجم عن خرق قوانين الطبيعة واإلخ

 
 :يدحض الكاتب رأي البيئّيين الذي يدعو إلى العودة إلى الطبيعة مستنداً إلى البراهين اآلتية -   3

 ... إّن الطبيعة لم تعد طبيعّية ألن اإلنسان حّولها وبّدلها وغيرها  - 
 .اإلقرار بفضل العلم على اإلنسانّية  - 
 تي يتغّنى بها أنصار الطبيعة، محض خيال  ال" حياة الماضي السعيدة " اعتبار  - 

 ( .قصيدة في مخّيلة الشعراء )                 
 نفي القول إّن الحياة في الريف فردوس ألّنها  كانت في الواقع مغمورة بالفقر      -

 . والبؤس والمرض         
 
 . ا محسوًما تأكيد حاجة التقّدم إلى العلم واعتبار ذلك أمرً " : ال جدال " -   4
 .اإلقرار بثمن العلم على أالّ يكون مرتفًعا : شرط أالّ "  -

 التوقع واالحتمال ، فربما ينتج من تعديل الجينات البشرّية  ثــورة  "   :  لعّل "  -
 .حقيقّية في عالم الطّب                 

 تعديـل ) م الطّب إفادة التعارض والخوف من أن تنقلب الثورة في عال: إالّ أّن      -
 .إلى تهديد البشرية ( الجينات        

 
 ال ، لم يتوّصل الكاتب إلى حّل لإلشكالّية التي طرحها حول جدوى العلم في حــّل  -   5

المشكالت الكبرى ألنه عاد مجّدداً إلى ضرورة البحث عن مفهوم جديد للعلم والتقّدم والرفاهية،  تنتفي 
 .حالّياً عن العلم  معه السلبّيات الناجمة

 
 
 
 

أّما االستفهام فقد خرج عن معناه األصلّي القائم على االستعالم واالستفسار إلى التعبير عن الحيرة والقلق 
والنقد المبّطن الرتباطات العلماء وتوظيفات العلم ، فضالً عن فتح آفاق جديدة حول اإلشكالّية عينها 

 .م والمتحّكمة فيه ، والثمن الذي يجب أن ُيدفع من أجله والتساؤل عن الجهات المسيطرة على العل
 
 : هذا النص مقالة توافرت فيه الشروط األربعة اآلتية -   6

بحث قصير ُيقرأ في جلسة واحدة ويعالج موضوًعا محّدًدا، وهو ثمن تقّدم العلم وما يتفّرع من هذا - 
 ... (جدوى العلم ، أَثُرهُ  في التقّدم ) الموضوع 

 .تقسيم المقالة إلى مقّدمة وعرض وخاتمة  - 
 في المقّدمة طرح المشكلة، ثّم عمد إلى الرّد على الشاّكين في جـدوى العلم  

، وفي الخاتمة دعا إلى ضرورة البحث عن معنى جديد للعلم بغية معرفة  ... (ال تقّدم بال علم )  
 .الثمن الذي يجب علينا دفعه 

تناوَل المسألة التي طرحها من عّدة جوانب ودعَم آراءه بالحجج : تاج التحليل والتعليل واالستن- 
 .والبراهين وخلََص إلى استنتاج ذكره في نهاية المقالة 

مفردات سهلة، معاٍن واضحة ، أسلوب بسيط ، .) سهولة اللغة ووضوح الِفَكر وسالسة األسلوب - 
 ... ( .عْرض الِفَكر بطريقة متسلسلة 

 . ن يبّين التلميذ شروًطا أخرى يمكن أ  : حوظةمل
 
 .على أيِّ حاٍل، ال أحَد يستطيُع أْن ينكَر اليوَم ما قّدَمه العلُم إلى اإلنسانّيِة عبَر العصورِ -   7



 

 وإنَّ الحديَث عْن حياِة الماضي السعيدِة والبسيطِة الخاليِة مَن المتاعِب ال يعدو كوَنه  
 الشعراِء قديًما  مجرَد قصيدٍة جميلٍة ابتدَعتها مخّيلةُ 

 
 :في التعبير الكتابي :  ثانياّ 

 .التقّدم ُسّنة الحياة البشرية    -:مة المقدّ   -
 .سعي اإلنسان الدائم إلى التقّدم     -
 هل التقّدم بحاجة إلى العلم ؟ وما هي األعباء والتضحيات المحتمل تقديمها    -
 ثمًنا للعلم ؟      
 
 :ُصلب الموضوع   -
 هل التقّدم بحاجة إلى العلم ؟   -: الً أوّ  

 .اختالف وتيرة التقّدم من عصر إلى آخر   -      
 ثّمة تقّدم بطيء فطرّي بدائّي، مجاله تأمين الحاجـات الضــرورية  -      

 ، وهو تقّدم يحُصل بمنأى عن ... ( مأكل، ملبس ، شرب ، مسكن )    
 .الممارسة والتجربة إنه يحصل ب. العلم ونظرّياته المتقّدمة 

 .ثّمة تقّدم سريع قائم على العلوم البحتة ، وهو ال يحصل إالّ بالعلم  -       
 ...(تطور وسائل النقل واالتصال والمعلومات والطّب والعمارة )    

 
 ما هي األعباء والتضحيات المحتمل تقديمها ثمناً للعلم ؟-      :ثانياً  

 ال العقل واالحتكام إلى الحّس السليم والنظرة السهر والّدأب وإعم-       
 .الثاقبة 

 
 

 .بذل الجهد والمال إلقامة التجارب واالختبارات وتكرارها وتطويرها -     
 كوارث غزو الفضاء  والغـوص: التضحية بالذات على مذبح العلم -     

 ...  ذكر بعض العلماء والمفّكرين المشهورين ... في أعماق البحار    
 حوادث السرعة في وسائـل النقــل ،  : األخطار والحوادث المميتة - 

 حـوادث انهيارات األبنية الضخمة الشاهقة ، حوادث الحرائـــق       
 . واالنفجـارات داخل مؤسسات العلم والتكنولوجيا       

 
 :الخاتمــة 
 .العلم ضروري للتقّدم النوعّي المرموق  -
 ووضع ضوابط أخالقّية له لتقليص انعكاساته السلبّية علــى ضرورة ترشيد العلم  -

 .البشــرّية     
 
 
 

 ------
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 جــدول لقيــاس العالمــة 

 المجموع  مالحظــات العالمة المعايير السؤال القسم

 :أوالً 
 في

 الفهم
 والتحليل

 1  4× 4/1 .تعبير بدقة  شرح معنى كل  - 1

 رحهاوّضح اإلشكالية التي ط  - 2
 الكاتب في الفِقرة األولــى   
 .بأسلوبه الخاص    

 
 

  
2/1 1 

 مناسبة استخلص ثالثة براهين   - 3
 " 4و  3و  2" من الفقرات     

2/1×3  2/1 1 

 1  4×4/1 .رابط بدقة  حّدد وظيفة كلّ   - 4

 أجاب إجابة صحيحة   - 5
 سليماً  علّل جوابه تعليالً   -
 وّضح وظيفة االستفهام  -

2/1 
2/1 

1 

  
2 

 ذكر أربعة شروط صحيحة مع  - 6
 شواهدها المناسبة    

2/1×4  2 

 2/1يحسم  4×2/1 .ضبط المطلوب ضبطاً صحيحاً   - 7
عالمة لكل 

 خطأ

2 

     

 :ثانياً 
 
 في

 التعبير
 

 الكتابي 

 مّهد التلميذ لدخول الموضوع   - المقّدمة
 .كرة عامة بف    

 .طرح إشكالية الموضوع   -

 
4/3 
4/3 

  
2/1 1 

 صلب
 الموضوع

 هل التقّدم بحاجة إلى العلم ؟  -
 بّين األعباء والتضحيات   -

 .المحتمل تقديمها ثمناً للعلم 
في النمط التفسيري يتبّنى :  احوظةم

في النمط البرهانّي . الفكرة ويفّصلها
يناقش الفكرة َوفق الترسيمة 

 .رهانية التي يشاء الب

3 
3 

  
 
6 

 .لّخص حصيلة الموضوع   - الخاتمة
 خرج من الموضوع بفتح أفق  -

 .جديد أو فكرة عامة     

4/3 
4/3 

 2/1 1 

 22 المجمــوع 

 .العالمات (  3/1)في حال القصور اللغوي ُيحسم ثلث   -
  



 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 المديرية العامة للتربية    

 دائرة االمتحانات    
           ---

 العادية 4002دورة  –للغة العربية افي  مسابقة  –العلوم العامة وعلوم الحياة 
 عناصر اإلجابات المقترحة

 ---
 

 :في الفهم والتحليل : أوالً 
  يالتعدّ  ،تالُعب ، كسر) ُظم التي تقوم عليها الطبيعة النيير تغ" خْرق قوانين الطبيعة "   -  1

  ... (على 
  إن الطبيعة فقدت نقاءها ونظافتها وصفاءها  بفعل " : لم تعد طبيعية ... إن الطبيعة "   -    

  .وإحداث اختالالت خطيرة في توازناتها  زافهاخرق قوانينها واستن          
 .تستهلك مواردها بطريقة مدّمرة وتستغّل خيراتها بجشع " :  يزافبشكل استن"     -    
 .ة ينعم فيها الناس بالهناء والسعادة والصفاءعتبار الريف جنّ اِ :  فردوس ريفّي "     -    

 
ظل تزايد المشكالت المدّمرة خصوصاً أّن هل للعلوم جدوى في : ة التي يطرحها الكاتب هي اإلشكاليّ -   2

من البيئّيين يشّكون في قدرات العلم ونتائجه ، ويحّملونه مسؤولّية التدهور الطبيعّي  فينبعض المتطرّ 
 واالجتماعّي الناجم عن خرق قوانين الطبيعة واإلخالل بتوازناتها ؟

 
 :يدحض الكاتب رأي البيئّيين الذي يدعو إلى العودة إلى الطبيعة مستنداً إلى البراهين اآلتية -   3

 ... م تعد طبيعّية ألن اإلنسان حّولها وبّدلها وغيرها إّن الطبيعة ل - 
 .اإلقرار بفضل العلم على اإلنسانّية  - 
  محض خيال  ،التي يتغّنى بها أنصار الطبيعة" حياة الماضي السعيدة " اعتبار  - 

 .( قصيدة في مخّيلة الشعراء )                 
 مغمورة بالفقر في الواقع كانت  ّنها في الريف فردوس ألالحياة  نّ إنفي القول      -

 . والبؤس والمرض         
 
  .ا محسومً  اتأكيد حاجة التقّدم إلى العلم واعتبار ذلك أمرً " : ال جدال " -   4
 . ًعااإلقرار بثمن العلم على أالّ يكون مرتف: شرط أالّ "  -

   ورةــث  شرّيةبنات الن تعديل الجيمربما ينتج ف ، التوقع واالحتمال"   :   لعلّ "  -
 .حقيقّية في عالم الطّب                 

 ل ـتعدي)  الثورة في عالم الطبّ  بإفادة التعارض والخوف من أن تنقل: إالّ أّن      -
 .إلى تهديد البشرية ( الجينات        

 
 ّل ــي حف مشكالّية التي طرحها حول جدوى العلإلال ، لم يتوّصل الكاتب إلى حّل ل -   5

تنتفي  ، المشكالت الكبرى ألنه عاد مجّدداً إلى ضرورة البحث عن مفهوم جديد للعلم والتقّدم والرفاهية
 .معه السلبّيات الناجمة حالّياً عن العلم 

 
أّما االستفهام فقد خرج عن معناه األصلّي القائم على االستعالم واالستفسار إلى التعبير عن الحيرة والقلق 

شكالّية عينها إلد المبّطن الرتباطات العلماء وتوظيفات العلم ، فضالً عن فتح آفاق جديدة حول اوالنق
 .دفع من أجله والتساؤل عن الجهات المسيطرة على العلم والمتحّكمة فيه ، والثمن الذي يجب أن يُ 

 
 : هذا النص مقالة توافرت فيه الشروط األربعة اآلتية -   6

وهو ثمن تقّدم العلم وما يتفّرع من هذا  ،جلسة واحدة ويعالج موضوًعا محّدًدا قرأ فيبحث قصير يُ - 
 ... (في التقّدم  َثُرهُ جدوى العلم ، أ) الموضوع 

 .تقسيم المقالة إلى مقّدمة وعرض وخاتمة  - 



 

 مرّد على الشاّكين في جـدوى العلثّم عمد إلى ال ،في المقّدمة طرح المشكلة  
 بغية معرفة ، وفي الخاتمة دعا إلى ضرورة البحث عن معنى جديد للعلم ... (م ال تقّدم بال عل)  

 .الثمن الذي يجب علينا دفعه 
بالحجج  ءهآرا المسألة التي طرحها من عّدة جوانب ودعمَ  تناولَ : التحليل والتعليل واالستنتاج - 

 .إلى استنتاج ذكره في نهاية المقالة  صَ والبراهين وخلَ 
واضحة ، أسلوب بسيط ،  مفردات سهلة، معانٍ .) وسالسة األسلوب  ركَ الفِ ة ووضوح سهولة اللغ- 

 ... ( .بطريقة متسلسلة  الِفَكرعْرض 
 . أخرى  االتلميذ شروطً يبّين  أن يمكن  : حوظةمل
 
 .العصورِ  عبرَ  ةِ إلى اإلنسانيّ  ه العلمُ مَ ما قدّ  اليومَ  ينكرَ  أنْ  طيعُ تيس ، ال أحدَ حالٍ  على أيِّ -   7
 ه ال يعدو كونَ  المتاعبِ  منَ  الخاليةِ  والبسيطةِ  الماضي السعيدةِ  حياةِ  عنْ  الحديثَ  وإنَّ  

  قديًما الشعراءِ  تها مخّيلةُ ابتدعَ  جميلةٍ  قصيدةٍ  مجردَ 
 

 :في التعبير الكتابي :  ثانياّ 
 .ة الحياة البشرية نّ التقّدم سُ    -:مة المقدّ   -

 .قّدم سعي اإلنسان الدائم إلى الت    -
 هل التقّدم بحاجة إلى العلم ؟ وما هي األعباء والتضحيات المحتمل تقديمها    -
 للعلم ؟ ًناثم      
 
 :لب الموضوع صُ   -
 ؟هل التقّدم بحاجة إلى العلم    -:الً أوّ  

 .يرة التقّدم من عصر إلى آخر تاختالف و  -      
 أمين الحاجـات الضــروريةمجاله ت ،بدائيّ  ثّمة تقّدم بطيء فطريّ   -      

 ل بمنأى عن ، وهو تقّدم يحصُ ... ( مأكل، ملبس ، شرب ، مسكن )    
 .إنه يحصل بالممارسة والتجربة . العلم ونظرّياته المتقّدمة 

 .ة ، وهو ال يحصل إالّ بالعلم  تثّمة تقّدم سريع قائم على العلوم البح-       
 ...(والعمارة  معلومات والطبّ تطور وسائل النقل واالتصال وال)    

 
 ما هي األعباء والتضحيات المحتمل تقديمها ثمناً للعلم ؟-      :ثانياً  

 السليم والنظرة  السهر والّدأب وإعمال العقل واالحتكام إلى الحسّ -       
 .الثاقبة 

 
 

 .بذل الجهد والمال إلقامة التجارب واالختبارات وتكرارها وتطويرها -     
 غزو الفضاء  والغـوص ارثكو: التضحية بالذات على مذبح العلم -     

  ... ذكر بعض العلماء والمفّكرين المشهورين ... أعماق البحار  في   
  ل ، ــل النقـوسائفي سرعة الحوادث : األخطار والحوادث المميتة - 

 ق ـــانهيارات األبنية الضخمة الشاهقة ، حوادث الحرائ حـوادث      
 . داخل مؤسسات العلم والتكنولوجيا  ـاراتواالنفج      

 
 :الخاتمــة 
 .المرموق  العلم ضروري للتقّدم النوعيّ  -
 ضرورة ترشيد العلم ووضع ضوابط أخالقّية له لتقليص انعكاساته السلبّية علــى  -

 .البشــرّية     
 

 



 

 مــة جــدول لقيــاس العال

 المجموع  مالحظــات العالمة المعايير السؤال القسم

 :أوالً 
 في

 الفهم
 والتحليل

 1  4× 4/1 .تعبير بدقة  شرح معنى كل  - 1

 رحهاوّضح اإلشكالية التي ط  - 2
 رة األولــىقالكاتب في الفِ    
 .بأسلوبه الخاص    

 
 

  
2/1 1 

 مناسبة استخلص ثالثة براهين   - 3
 " 4و  3و  2" الفقرات من     

2/1×3  2/1 1 

 1  4×4/1 .رابط بدقة  حّدد وظيفة كلّ   - 4

 أجاب إجابة صحيحة   - 5
 علّل جوابه تعليالً سليماً   -
 ح وظيفة االستفهاموضّ   -

2/1 
2/1 

1 

  
2 

 ذكر أربعة شروط صحيحة مع  - 6
 شواهدها المناسبة    

2/1×4  2 

 2/1يحسم  4×2/1 .صحيحاً ضبط المطلوب ضبطاً   - 7
عالمة لكل 

 خطأ

2 

     

 :ثانياً 
 
 في

 التعبير
 

 الكتابي 

 مّهد التلميذ لدخول الموضوع   - مةالمقدّ 
 .بفكرة عامة     

 .طرح إشكالية الموضوع   -
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 صلب
 الموضوع

 هل التقّدم بحاجة إلى العلم ؟  -
 بّين األعباء والتضحيات   -

 .ل تقديمها ثمناً للعلم المحتم
في النمط التفسيري يتبّنى :  احوظةم

في النمط البرهانّي . الفكرة ويفّصلها
فق الترسيمة يناقش الفكرة وَ 
 .البرهانية التي يشاء 

3 
3 

  
 
6 

 .لّخص حصيلة الموضوع   - الخاتمة
 خرج من الموضوع بفتح أفق  -

 .جديد أو فكرة عامة     
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 22 لمجمــوعا 

 . اتالعالم(  3/1)حسم ثلث في حال القصور اللغوي يُ   -
  


