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 ؟ ما واقعها اليوم ؟ وما آفاقها املستقبلّية ؟ ة  ي  البشر  ماذا تعين التنمية    -1 
 ي ةة واالجتماعاالقتصادي   راتيرورةَمنَالتغيَ سَ ا ه  نّ هن ، وإ  رها يف الذ  حالة مثالّية نتصو   ي ةليست التنمية البشر   -2

، وتوسيع  ي واملعنويّ حتسني مستوى حياته املادّ : ة هبا ، سريورة هدفها اإلنسان نني خاص  ة املتشابكة اليت حتكمها قواوالثقافي  
 .ة كرميةع حبياة حر  اخليارات أمامه ليتمت  

م يصنعوّنا إّن  . يف الوقت نفسه ، هدفها وغايتها  ، ، وهم ة  الذين يصنعون التنمية بأشكاهلا كاف   فالبشر هم    -3 
 ة واملعنويّة،ـ  ي، أي لكفاية حاجاهتم املاد  ، ويصنعوّنا من أجل أنفسهم بينهماعهم وبالعالقات اليت تربط بعملهم وعلمهم وإبد
 الذا ، فه  ال تسري دوم  . وتناقضاهتم وصراعاهتم وأوهامهم وطموحاهتم  بجهلهمأيضا   يصنعونهاهم لكن  . احلاضرة واملستقبلّية 

 ....  صعود ا ث   قُـّف ا وتراجع اجة ، صعودا  وتو متعر  ا تسري مستقيم صاعد ، وإن   يف خط  
زد  .م ، ه  الوسيلة ، الطريقة ، منهج العمل واجلهود اليت يبذهلا البشر لتحقيقها ا فالتنمية ، حبسب ما تقد  إذ    -4 

ة ، ويبدعون علومهم وفنوّنم ي  تهم الذات، أي يبنون شخصي   ض االبشر ، وهم يصنعون التنمية ، يصنعون أنفسهم أي أن  ذلك   على
والشخصّية البشريّة ،  الوقت عينه ، يصنعون الشخصّية االجتماعّيةويف  ان ثقافتهم ؛ وأيض  العناصر األخرى اليت تكو   ، وكل  
 .ون واقعهم وتارخيهم نعويص
ا م صانع  التنمية من ناحية ، وهدف  هذا املبدأ األساس القائم على العالقة اجلدلّية الوثيقة بني الناس باعتباره إن    -5 

 خلدمة النمو  اد  جيب تأهيلها جي  " ة وموارد بشري  " ،  ة التنمية اليت ترى يف البشر أداة  سس نظري  ر أمن ناحية أخرى ، يدم   هلا وغاية  
ل واملصانع واملزارع واملصارف العم: وسيلة  فالربح االقتصاديّ . كما ترى يف الربح وتراكم الثروة اهلدف والغاية ، االقتصادي  

. ذي هو اهلدف والغاية ـان الـوخلدمة اإلنسفنون يصنعها الناس خلدمـة حاجاهتم، ها وسائل وعلوم و كلُّ سوا   واأل " البورصة"و
ن من احلاجة ، حتريره م( 1)لنشاط البشر ، قانون حفظ حياة اإلنسان ، إعتاقه  هذا هو األصل واألساس ، القانون الطبيع ُّ 

َشخصيَ اخلوف واجلهل ،  َوإثراؤهاإطالق ، الربح لذاته ، الربح لتجميع اقض مع قانـون الربح اخلاصّ وهذا القانون يتن.  ته
 .الثروات لذاهتا 

 ،طة املدى لتنفيذها شاملة للتنمية ، وخطط قصرية ومتوس ـاستشرافّية ( 2)دة لوضع اسرتاتيجّية مؤك   ة ضرورة  ث   إن    -6 
ة التعامل معها أو ات املمكن واتحمتمل حدوثها ، وكيفي  التغريُّ  على الواقع احلاضر ، وتستطلع أهم   ف اكاش ضوًءاجّية تلق  اسرتاتي

ز بالكثري من الوع  واحلكمة واملعرفة  تنفيذها قيادات تتمي  التأثري فيها ، على أن تتمّتع بالكثري من املرونة والذكاء ، وأن تتوّل 
 .ختصاصات الدة اتعد  العلمّية امل

 رةَ عشَ َالثامنةَ َ،َالسنةَ 76َالعددَ"َالنهجَ"َمجلةَ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــََ
 (فَتصرَ ب.َ)َ  2002صيفََ–دمشقَََََََََََََََ     حتريره :   إعتاقهََ-(1ََ)
  .ة مستقبلّية  طويلة األمد خط  :  استراتيجّيةََ-(2َ)



َََََََََََ 
الًَ ًً َ:فيَالفهمَوالتحليلََ:أو 

ات : ا يف سيا  النّص ـابري اآلتية حبَسب ورودهـا شرح التع-   1  سريورة مَن التغريُّ
 (عالمةَونصف)     .طال  شخصّيته وإ ثراؤها إ   –جبهلهم  يصنعوّنا –

 منها فـ  ، ووض ح وظيفَة كل   و عة  متن مَن الف ْقرة  الرابعة  أَربَعة روابطَ  ا ستخرج-   2
 (عالمتـــان)         .  سيا  النص   
 (عالمتـــان)   .باالستناد إل ثالثة مؤش رات  معز زة  بالشواهد  عني  نوع النصّ -   3
 وض ح كال  منهما بأسلوبك. ىّن آخَر بَ يف الف ْقرة اخلامسة رفض الكاتب مبدأ  وتَـ -   4
َ(عالمتـــان)         .الشخصـ    
 أصول ، مراعي ا  كلمة    22و  11اوح بني يف ما ير   رة األخرية من النصّ قْ الف   ص  ـ  خلَ -   5
 (عالمةَونصف)         .التلخيـص  
َ(عالمتـــان)    . رة الثانية من النصّ قْ بالشكل أواخر كلمات الف   طْ ا ضب  -   6
َ

َ(تسعَعالمات)ََََََََ:َفيَالتعبيرَالكتابيَّ:ََثانًياَ
 إ ن  البشر ، وهم يصنعون التنمية ، يصنعون أنفسهم أيض ا، أْي : " نّص جاء يف ال 

 " . الذاتي ة ،  وي بدعون علومهم وفنوّنم  م  يَبنون شخصي ته  
ْ كيف تنم   العلوم  والفنون  شخصي َة اإلنسان ، توس عْ    يف شرح هذا القول ، وبني 

        .ة مَن احلياة العملّية م ا شرحك بأدل  مدع  



 عناصر اإلجابات المقترحة
 ---

 :في الفهم والتحليل  :أوالً 
 .مسار متحرك ، متبدل ، مستمّر ، متواصل : سيرورة من التغيرات -   1

 يقصد الكاتب أّن الجهل ال يعوق صناعـة التنميــة ، وإنما   : يصنعونها بجهلهم - 
 ...(.ء التعلّم من االخطا) يكون عامالً الكتساب العبر     

تحرير الشخصّية من القيود الماّدّية والمعنوّية ، ودفعها إلى األمام ، وإغناؤها :  إطالق شخصّيته وإثراؤها  -
 .بكّل ما ينميها 

 
 .أداة استنتاج تربط مفهوم التنمية الوارد في الفقرة الرابعة بتحديد صانعيها الوارد في الفقرة الثالثة : إذاً -   2

رابط يفيد اإلضافة والتوكيد ويضيف فكرة صناعة البشر للتنمية وألنفسهم إلى تعريف : أّن  زد على ذلك-     
 .التنمية ، ويؤكد دور البشر في صناعة أنفسهم 

 .أداة تفسير توضح دور التنمية في صناعة النفس : أي -     
 ة والبشرّية يضيف صناعة الشخصّية االجتماعيّ . رابط يفيد العطف واإلضافة : وأيًضا -     

 .إلى صناعة الشخصّية الذاتّية  
 
النّص مقالة إبالغّية موضوعّية تتناول موضوًعا اقتصادًيا يدور على مفهوم التنمية وواقعها وآفاقها المستقبلّية -   3

. 
 :من مؤشراتها  

 :التصميم القائم على  -
 .تطرح إشكالّية التنمية  مقّدمة    

 من تحديد لمفهوم التنمية إلى دور البشر في  :وعرض يتناول شرح أقسام الموضوع     
 . صناعتها وصناعة أنفسهم     

 .وخاتمة تنصح بوضع خطة مستقبلّية 

  -االقتصادّية  –السيرورة  –التنمية : المعاني التعيينّية الغالبة على النّص والمتضمنة مفردات بمعناها الحقيقي  -
 ... ةاالستراتيجيّ 

 .الحقل المعجمي المتضمن حشد عدد كبير من األلفاظ في موضوعي التنمية والشخصّية -

من شأنها ..." يصنعون ، هدف التنمية ، استراتيجّية " والكلمات المفاتيح ومنها " التنمية " الكلمة الموضوع  -
 .ان تسلّط الضوء على الموضوع المطروح 

 .والمشاعر الذاتية والخيال " ا األن" غياب ضمير : النزعة الموضوعّية  -

 .التسلسل والتدّرج في عرض األفكار واعتماد الروابط المناسبة  -

 .الدقة والوضوح وطغيان الجمل الخبرية : األسلوب العلمي  -

 

 
 
يرفض الكاتب  نظرّية التنمية التي تعتبر البشر أدوات ومطايا وموارد ، وترى في الربح وتراكم الثروة هدفاً -   4

وفي المقابل يتبنى نظرّية التنمية التي تجعل كّل شيء في خدمة اإلنسان ، .ية على حساب قيمة اإلنسان وغا
فاإلنسان هو الثروة . وحفظ حياته ، وإعتاقه من الحاجة والخوف والجهل ، وفي إطالق شخصّيته وإثرائها 

 . الحقيقّية وهو مركز الدائرة في الّربح
 
ستراتيجّية تنفذ على مراحل ، ترصد الحاضر وتستشرف المستقبل وتتفاعل مع الحاجة ماسة إلى وضع ا-   5

 .تبدالته بطواعية وإدراك ينجزها مسؤولون مستنيرون حكماء 
 



ليَسِت التنمية ُالبشرية ُ حالة ً مثالية ً نتصّوُرها في الذهن ، وإنما هي سيرورة ُ مَن التغيراِت االقتصادّيِة -   6
تحسيُن مستوى : افّيِة المتشابكِة التي تحكُمها قوانيُن خاّصة ُبها ، سيرورة ُ هدفُها اإلنساُن واالجتماعّيِة والثق

 .حياتِه الماديِّ والمعنويِّ  وتوسيُع الخياراِت أماَمه ليتمتَع بحياٍة حرٍة كريمٍة 
 

 :  في التعبير الكتابي  :ثانًيا 
 عام للمجتمع والوطـن واألمة على   عملية إنهاض:تعريف التنمية بإيجاز   - : المقدمة  -

 .جميع الصعد السياسية واالجتماعية والفكرية والعلمية والفنية                     
 كيف يصنع الناس أنفسهم وهم يصنعون التنميـة ؟ وكيف تنّمي العلــوم   -

 والفنون شخصّية اإلنسان ؟        
 : صلب الموضوع  -
 أنفسهم وهم يصنعون التنمية ؟الناس  كيف يصنع :أوالً  

 إنهم يخوضون معركة اإلنهاض ، كلٌّ من موقعه ومجـــال اختصاصه      -
 ... ( الصحافي الصادق ، المعلم الرسول ، الجندي المقدام ، )     

 اإلطالع والمشاركة العملية ، ) يكتسبون المزيد من المعارف والخبرات   -
 ... (والمطالعة     

 ... ( النقد الذاتي ، استخالص العبر ) العمل ويتابعون المسيرة يقدمون   -
ًما ، وتتعاظم ثقتهم بأنفسهم مـنيزدادون حماسة ونشاًطا   -    كلما أصابوا تقدٌّ
 .غير غرور       
 كيف تنمِّي العلوم والفنون شخصّية اإلنسان ؟ :ثانياً  

 العلـوم   -أ    
 سيع مدارك اإلنسان ، وتكسبه المنطـق السديـد المتماسك تسهم في تو  -                   

 .والروح العلمّية والّدقة والوضوح والموضوعّية                        
 علم البيولوجيا يسهم في الوقوف على دقائق الكائنات الحّية وتفاصيلها ،   -     
 فعه إلى المزيد مـنويجعل اإلنسان على بيِّنة من الشأن ِالصّحّي ، ويد         
 .االهتمام بصحته          

 علم الجغرافيـا الطبيعيـة يعطـي اإلنسـان صورة ً واضحـة ً عن  -
 التربـة والمناخ والكواكب ، وفي ذلك ما يكسبـه خبـرات جمـة في    
 الزراعة وتقلبات األحوال الجوّية ومعرفة هبوب الرياح واألوقــات    
 ( .يمكن أن يختار المرشح علوًما أخرى ...) والسفر  المالئمة للمالحة   

 الفنــون  -ب  
 تسهم الفنون في تهذيب النفس وصقل المشاعر وإرهاف األحاسيــس  -    

 .وتنمية التخيُّالت وترقية الذوق         
 الموسيقىترقق المشاعر حيناً وتلهبها حيناً آخر وفقاً لمقتضى الحال ،  -    

 .الناس وتقعدهم ، وتضحكهم وتبكيهم  تقيم        
 
 
 

د لنا صوًرا تحاكي ما في المجتمع من سلبّيات وإيجابّيـات   -     التمثيل يجسِّ
 (يمكن أن يختار المرشح فنوناً أخرى) بغية االعتبار وتقويم االعوجاج        

  
 :الخاتمـة   - 

 .يحققوا مكانة مرموقة ال غنى للناس عن العلوم والفنون إذا أرادوا أن  -      
 .هل ُيقيَّض لمجتمعاتنا المستوى اإلنمائي الذي نطمح إليه ؟   -      
 
 



 جــدول لقيــاس العالمــة

 المجموع مالحظــات العالمة المعاييـر السؤال القسم

 :أوالً 
في الفهم 
 والتحليل 

نصف عالمة لكل  3×2/1 .شرح معنى كل تعبير بدقة - 1
 .شرح صحيح 

2/1 1 

 استخرج أربعة روابط صحيحة   - 2
 وحّدد وظيفة كل منها تحديًدا      
 .صحيحـًا يناسب سياق النصّ     

 
2/1×4 

نصف عالمة لكل 
 .رابط صحيح 

2 

 حّدد نـوع النّص تحديــًدا   - 3
 .صحيًحا     

 استخـرج ثالثــة مؤشرات  -
 .ومناسبـة  ةصحيح   

2/1 
 

2/1×3 

نصف عالمة لكل 
 .صحيح مؤشر

 
2 

 اهتدى التلميذ إلى القضيـــة   - 4
 دحضها الكاتب ووّضحها  التي    
 .بأسلوبـه الشخصي    

      ة ـذ إلى القضيـاهتدى التلمي  -
  تبناها الكاتب ووّضحها التي     
 .الشخصيبأسلوبه     

 

1   
 
 
1 

  
2 

 تقّيد التلميـذ بعـدد الكلمـات   - 5
 .المطلوب    
 ا بحسب ـم األفكار ولّخصهفه  -

 .تدرجها  في الفقرة     
 صاغ التلـخيص بأسلوبــه   -

 .وبلغة سليمة الشخصي     

2/1 
 
2/1 

 
2/1 

  
2/1 1 

يحسم نصف  4×2/1 .ضبط الفقرة ضبًطا سليًما   - 6
 .عالمة لكل خطأ 

2 

     

 :ثانًيا 
في 

التعبير 
  الكتابي

 الموضوع مّهد التلميذ لدخول   - المقدمة
 .بفكرة عامة     

 .طرح إشكالية الموضوع   -

4/3 
 

4/3 

  

2/1 1 

 صلب
 الموضوع

 كيف يصنع النـاس أنفسهـم   -
 وهم  يصنعون التنمية ؟    

 ون ـوم والفنـكيف تنّمي العل  -
 شخصية اإلنسان ؟    

3 
 

2/1 1×2 

 
 
للعلوم مع  1 2/1

 2/11 -األدلـة
  .مع األدلة  للفنون

 
 
6 

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

 .جديد  أو بفكرة عامة     

4/3 
 

4/3 

  
2/1 1 

 

 22 المجمــوع  

 .في حال القصور اللغوي يحسم ثلث العالمات   -
 


