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َأفضل" یعني الكثیر. ذلك َأنَّ كلَّ فرٍد یمكُن َأن ُینِجز، ولكن عندما یعمُل في  َي شعار "مًعا، كلٌّ منا ینِجزُ ِإنَّ تبنِّ      .١
نجازاِت الفردیَّة، ومن متضامٍن فِإنَّ حجَم اِإلنجاِز للفریق یكوُن َأكبَر بكثیٍر من مجموِع حجِم اإلِ  متكاملٍ  ِإطار فریقٍ 

كبر، ثَمَّ یكوُن ِإنجاُز كلِّ فرٍد َأكبَر ممَّا َلْو عمَل منفرًدا. وما ینطبُق على اَألفراد، في ِإطاِر فریٍق صغیٍر َأو كبیٍر َأو أَ 
ٍة على اَألقطاِر العربیَِّة التي تجمعها عاٌت تكاُد تكوُن مشاكُل متماثلٌة وَأهداٌف وتطلُّ  ینطبُق على جمیِع الدوِل، وبخاصَّ

 واحدة.
ُر بَ تَ جاَء في دراسٍة للمنظََّمِة العربیَِّة للتنمیِة الزراعیَّة: "الزراعُة ال تزاُل تعاني التخلَُّف في كثیٍر من جوانبها، وُیعْ      .٢

ِل في العالم" اني، ولو بدرجاٍت متفاوتة، ة تع. ِإَن جمیَع اَألقطاِر العربیَّ العالُم العربيُّ ِمْنَطَقَة العجِز الغذائيِّ اَألوَّ
 ، على وارداِت الغذاء، على الّرغم من أنَّ المواطَن العربيَّ لم  األعباَء التي تترتَّبُ كما تعاني مشكلَة َأمٍن غذائيٍّ

یَّة.  یحُصْل حتى اآلن على الغذاِء الكافي والمناسِب لالحتیاجات الصحِّ
وتحسیِن  ،یَّة تتطلَُّع إلى االرتقاِء بزراعِتها للوفاِء باحتیاجاِت السكَّانمن جهٍة ُأخرى، فِإنَّ جمیَع اَألقطاِر العرب     .٣

التي تحقُِّق لها حلَّ المشاكِل وتحقیَق  والسُُّبلِ  المعیشيِّ للریفیِّیَن منهم. وهي تسعى إلى ِإیجاد الوسائلِ  المستوى
آمنٌة َأو حتى ُمَطْمِئنة. وهكذا، فال شكَّ في َأنَّ  ال یمكن وصُفها بَأنَّها ،التطلُّعاِت في ظلِّ ظروٍف عالمّیٍة ضاغطةٍ 

اِإلنجاِز سیكوُن َأكبَر  اَألقطاَر العربیََّة سوَف تُْنِجُز بعًضا من َأهداِفها ِإذا استمرَّت في العمِل فرادى، ولكنَّ حجمَ 
َلْت إلى نوٍع من العمل في فریٍق َأو َتَكتُّل.وتكلفتَ   ُه َأَقلَّ لو توصَّ

َأكثَر  ،بحاجةٍ  ،العالُم من حوِلنا َأهمیََّة العمِل في ِإطاِر تكتُّالٍت كبیرة، وعلینا نحُن َأیًضا َأن ندرَك َأنَّنا لقد وعى     .٤
في ِإطاِر فریٍق عربيٍّ متضامن، َأو تكتٍُّل عربيٍّ فاعل، قادٍر على ِإنجاِز التنمیة، إلى العمِل  ،من َأيِّ یوٍم مضى
 ع العمالقة بما یحفُظ مصالَح اَألقطاِر العربیَِّة جمیًعا.التعامل موعمالٍق قادٍر على 

ل لتحقیق التنمیة الِزراعیَِّة المتواصلة والمتسارعة، وبالتالي إلى َوفرِة اِإلنتاِج واستقرارِه وصوًال إلى     .٥  ِإنَّ المدَخَل اَألوَّ
، یقوُم على حْشِد الموارِد واِإلمكانیَّاِت المُ  ما بینها وتوجیِهها نحو ِإنجاِز  لكلِّ دولة، والتنسیِق في تاحةِ اَألمِن الغذائيِّ
َل ویدَعُم اَألهداِف الوطنیَّة. َأمَّا المدَخُل الثاني الذي ال ُبدَّ منه  ُز المدخَل اَألوَّ فهو العمُل في ِإطار َبرنامٍج قوميٍّ یعزِّ

ما یدفُع باإلنجازاِت الوطنیَِّة ِإلى  ،وینسُِّق في ما بینهاعربیَّة، راِت المتوافرَة في اَألقطاِر الدُ الجهوَد الوطنّیة، ویحشُد القُ 
 مستویاٍت َأعلى.

بول المشاركین فیه، واقتناعهم بالفائدة التي مثل هذا الَبرنامج ینبغي بدایة َأن تكون له استراتیجیَّة واضحة تحظى بقَ  .٦
 َأن تتحدََّد لها َأهداٌف، من َأهمِّها: یمكن َأن تعود علیهم من خالل تطبیقه. وهذه االستراتیجیَُّة یجبُ 

مع االرتقاُء بِإنتاجیَِّة الثروتَْین النباتّیِة والحیوانیَِّة، واالستثماُر اَألمَثُل للموارِد الطبیعیَِّة من أرٍض وماٍء وُمناخ،  -
 المحافظِة علیها قادرًة على العطاِء المتواصل.

لع االرتقاُء بالُقدرِة التنافسیَّة للزراعِة ا - یِة التجارِة العالمیَِّة في السِّ لعربیَِّة، ما یمكُِّنها مَن الصموِد في ِإطاِر حرِّ
 والخدمات.

تعزیُز التكاُمِل العربيِّ في مجاالِت ِإنتاج اَألدواِت الزراعیَِّة من آالٍت وكیماویَّات، وفي مجاالِت التسویِق  -
 یَّة.ئوتصنیِع المنتجاِت الغذا

ب ع ب غلجك لعذغ ة –ئكل ئك  ئكقهي
ذفل   ٠٨٨٧ سائض -١٢ْئكعخخ 

شٍ    ـ )ذَّ ( اة



  
 

 : في الفهم والتحلیل:   أوالً 
                                                                                      .القول (المرِسل، المرَسل الیه، موضوع الُمرَسلة) من خالِل قراَءِتك للِفقرِة اُألولى، حدِّْد وضعیََّة◌َ    -  ١

 (عالمة واحدة)
 )(عالمة ونصف .المفتاح من الِفقرِة الثانیة مستعینًا بالحقِل المعجميِّ المرتبِط بها –استخِرْج الكلمَة   -  ٢
 
ْص الِفقرِة الخامسَة (إنَّ المدخل...مستویاٍت أعلى) في ما یتراوح بین    -  ٣  كلمة، مراعیًا    ٢٥و  ٢٠َلخِّ

 ان)ـ(عالمتــ                  التلخیص.  ُأصولَ         
 
 ه الكبرى من مقدِّمة وجسم موضوع وخاتمة؟ َأِجْب باالستناد إلى الِفكر هل یستوفي النصُّ أقسامَ    -  ٤

 (عالمتان ونصف العالمة)                                                .  الرئیسة الواردة فیه        
 
 )العالمة ونصف(عالمتان           .  مَط النصِّ مؤكِّدًا إجابَتك بَأربعِة مؤشِّرات تدلُّ علیهعیِّن ن   -  ٥
 
 اضبط َأواخَر الكلمات في الفقرِة السادسِة من "مثل هذا الَبرنامج... إلى "من خالل تطبیقه".    -  ٦
 (عالمة ونصف)                                   

 
 (تسع عالمات)  : یر الكتابيفي التعب  : ثانیاً 

  .  إنَّ االستثماَر اَألمثَل للموارِد المائیَِّة ُیسِهم ِإسهامًا ملحوظًا في دعِم االقتصاد الوطنيِّ
لةٍ  شرح هذا القول طارحًا ثالثةَ توسَّع في  -  المنشود.ي إلى تحقیِق االستثماِر تَؤدِّ  مقترحاٍت مفصَّ

 
 
 

*  *  *  *  *  *  *  *   
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          

 



 
 

 یةستثنائاال ٢٠٠٥دورة سنة  –اللغة العربیة  –العلوم العامة وعلوم الحیاة 
 عناصر اإلجابات المقترحة

--- 
 في الفهم والتحلیل : أوًال :

١-  
 ة المتكّلم)یغالمرِسل :  الكاتب (ال یبرز في الِفقرِة األولى بص •

 خاص، وكّل قارئ بشكل عام. المرَسل إلیه: المتلّقي: الفرد، جمیع الدول، األقطار العربّیة بشكل •

 موضوع المرَسَلة:  الدعوة إلى تبّني شعار "معًا كّل مّنا ینجز أفضل" عبر التكامل والتضامن   •

 والعمل الفریقّي.         
   الكلمة المفتاح في الِفقرة الثانیة هي "العجز الغذائّي" أو "مشكلة األمن الغذائّي"، وقد تكّررت كلمة    -٢

 بع مّرات. الغذاء أر     
ّلف، العجز الغذائّي، مشكلة أمن (ثالث مرات)، التخ ": "ال تزال تعاني الحقل المعجمّي المرتبط بها

 غذائّي، األعباء، لم یحصل، االحتیاجات".
 یستلزم جمع الطاقات الوطنّیة، كما یستدعي  ّیة المستدامة لتوفیر أمن غذائيّ التنمیة الزراع تحقیق  -٣

 یقّي العربّي بغیة نتائج أفضل.ضرورة العمل الفر    
 یقتصر النص على مقّدمة وجسم موضوع ویفتقر إلى خاتمة. فالمقدمة تنحصر في الفقرة األولى   -٤

ز على وتتضّمن دعوة إلى التكامل والتضامن والعمل الفریقّي على صعید األفراد والجماعات والدول وتركِّ   
 األقطار العربّیة.

 ).٦إلى  ٢مل على الِفقر الخمس الباقیة (من تأّما جسم الموضوع فیش    
:  تأكید المنظّمة العربّیة للتنمیة الزراعیة أّن العالم العربّي ُیعتبر منطقة العجز الغذائّي الفقرة الثانیة -

 األّول في العالم. فهناك بالتالي مشكلة أمن غذائّي للمواطن العربّي.
فع المستوى ر تحسین الزراعة لتأمین حاجات السكان و :  سعي األقطار العربّیة إلى الِفقرة الثالثة -

 المعیشّي عن طریق العمل الفریقّي.

إلى التضامن والتكّتل من أجل  الت الكبرى، ودعوة الكاتب العربَ :  وْعي العالم ألهمّیة التكتّ الفقرة الرابعة -
 إنجاز التنمیة المنشودة.

 یقتین::  تأمین التنمیة المستدامة یتّم بطر الفقرة الخامسة -

 حشد الطاقات من موارد وٕامكانّیات وتنسیقها على الصعید الوطنّي. - أ
العمل من خالل اعتماد برنامج قومّي ینّسق اإلنجازات الوطنّیة من أجل رفع مستوى   - ب

 األقطار العربّیة.

 
 
 

 1 



 :  ضرورة وجود استراتیجّیة ذات أهداف:الفقرة السادسة -
 طبیعّیة.االستثمار األمثل للموارد ال  -         
 القدرة التنافسّیة.تعزیز   -         
 تعزیز التكامل في مجاالت التسویق والتصنیع.  -         
النص على تعداد  قُّفُ وَ یخلو من خاتمة تلّخص الموضوع وتفتح أفقًا جدیدًا (تَ  النصَّ  :  نالحظ أنَّ الخاتمة

                     وتفاصیل).
 النمط تفسیريّ  -٥

 اته:من مؤّشر    
 ة واالنطالق منها إلى األدّلة واألمثلة.عتبارها معطًى أو مسّلمة أو محصلّ طرح المسألة با - أ
الموضوعّیة المتمّثلة بغیاب ضمیر المتكّلم المفرد، وورود ضئیل للمتكّلم بصیغة الجمع   - ب

 .(ندرك، حولنا، علینا...) وهذا یدّل على شمولّیة الموضوع
 

 :التضمینطغیان التعیین على  -ج       
 معجم الزراعة : العجز الغذائي، واردات الغذاء، وفرة اِإلنتاج، األدوات الزراعیَّة... -
 ، ماء، مناخ). معجم الجغرافیا الطبیعّیة (أرض   -            
معجم الجغرافیا االقتصادیة (تجارة عالمیة، سلع وخدمات، مجاالت التسویق، تصنیع المنتجات    -            

 ذائّیة).الغ
 تقسیم النص إلى فقرات متسلسلة:  -د      

 التفصیل في الفقرة الخامسة.   -           
 التعداد في الفقرة األخیرة.   -           

 توافر روابط التفسیر: "یعني، ذلك أّن، ومن ثَمَّ، مثل هذا، من جهة أخرى، أّما، اآلن..."  -ه     
فقرة)، عبارة "فریق متكامل  ة في كلطار العربّیة" (سّت مّرات، مرّ قمثل: عبارة "األ تواتر مفردات وتعابیر  -و     

دت مع مترادفاتها عّدة مّرات "فریق صغیر أو كبیر، العمل في فریق أو تكّتل، فریق عربّي ر متضامن" و 
 .متضامن، تكّتل عربّي فاعل، استراتیجّیة، تنسیق، تكامل عربّي..."

 طغیان الجمل الخبرّیة في النص وخلّوه من الجمل االنشائّیة.  -ز     
 كثرة الجمل الطویلة بشكل عام (الفقرة الرابعة).  -ح     
 البساطة والوضوح: ال نقع على مفردات صعبة تحتاج إلى الشرح.  -ط     
بوِل المشاركیَن فیه، واقتناِعهم حٌة تحظى بقَ ینبغي بدایًة أن تكوَن له استراتیجیٌة واض مثُل هذا البرنامجِ    -٦     

 َد علیِهم من خالِل تطبیِقه.و بالفائدِة التي یمكُن أن تع
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 ثانیًا : في التعبیر الكتابي :

 

 االقتصاد السلیم عامٌل أساسيٌّ من عوامل السِّیادة في كلِّ وطن.  -   المقدمة :
 روُة المائیَّة.كبیرٌة وفي طلیعتها الث الموارُد االقتصادیَّةُ  -
؟كیف نحسُن استْثماَرها ونُ  -  سِهَم في دعم االقتصاِد الوطنيِّ

 

 صلب الموضوع : 
 الحؤول دون َهْدر میاه األمطار والثلوج واألنهار:  - أوًال :

 َعْبر إقامة السدود والبحیرات والِبَرك االصطناعیَّة. -
 لالزمة.یحة واِه الصحهِ خدام المیاه في وجو ْغَیَة استترشید المواطنین بُ  -
 ق حدیثة في الرّي (التنقیط)...استخدام طرُ  -
 .ن شبكات میاه حدیثة تمنع التَسرُّب والتلوُّثَ تأمی -

 استثمار الثروة المائّیة في مشاریع إنمائّیة متنوِّعة:  - ثانیًا : 
 بح أقدَر  تولید الطاقة الكهربائیة ِلسدِّ حاجات المواطنین وتأمین ما یكفي المصانع والمؤسَّسات فتص -

 على المنافسة...   
 زیادة المساحات المروّیة لزیادة االنتاج الزراعي والثروة الحیوانیة والسمكیَّة. -
 َرك.یاحیَّة على ضفاف البحیرات والبِ إقامة المشاریع الس -

 ث الینابیع الطبیعیَّة بغیة:الحؤول دوَن تلوُّ   -: ثالثاً 
 المحافظة على السالمة العامَّة. -
انع مستوفیة الشروط النتاج المیاه المعدنّیة الطبیعیة تتجاوز حاجة المواطنین إلى التصدیر إنشاء مص -

 فالماء بترول لبنان.
 

 مثل هذا االستثمار یؤدِّي إلى ازدهار الزراعة والصناعة والسیاحة.   -    الخاتمة :
 وطننا غنيٌّ بالمیاه فهل نحسُن اإلفادة من هذه الثروة؟ -
 

 
 

* * * * * * *  * * * * * * * * 
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 جدول قیاس العالمات

 المجموع مالحظـــات العالمة المعاییـــر السؤال القسم

 : أوالً 
 
 

 في
 الفھم

 والتحلیل 

 حّدد التلمیذ المرسل في الفقرة األولى - ۱
 حّدد المرسل إلیھ في الفقرة األولى -
 حّدد موضوع المرسلة في الفقرة األولى -

٤/۱ 
٤/۱ 
۲/۱ 

  
۱ 
 

 المفتاح من الفقرة الثانیة. –الكلمة  استخرج - ۲
    -إلى الحقل المعجمي المرتبط بالكلمة  ىاھتد -
 المفتاح  

۲/۱ 
۱ 

  
۲/۱ ۱ 

 عدد الكلمات المحّدد.بتقّید  - ۳
 حافظ على تسلسل األفكار. -
   لّخص الفقرة الخامسة بأسلوبھ الشخصيّ  -

۲/۱ 
۲/۱ 

۱ 

  
۲ 

 مع مضمونھا.  حّدد المقدمة - ٤
 حّدد جسم الموضوع مع فقراتھ ومضمونھا. -
 تنّبھ إلى خلو النص من الخاتمة.  -

۲/۱ 
٤/۳ ۱ 

٤/۱ 

 عالمة لكل فكرة رئیسة. ۱/٤ -
 عالمة لتحدید المقدمة. ۱/٤ -
 عالمة لتحدید جسم    ۲/۱ -

 المضمون.      
 عالمة للخاتمة.  ۱/٤ -

 
 

۲/۱ ۲ 

 عّین نمط النص. - ٥
 إجابتھ بأربعة مؤشرات صحیحة ومناسبة.  دأكَّ  -

۲/۱ 
۲/۱×٤ 

 
 عالمة  ۲/۱یعطى لكل مؤشر  -

  ۲/۱ ۲ 

 ضبط أواخر الكلمات الواردة في المقطع المشار  - ٦
 إلیھ ضبطاً صحیحاً.   

۲/۱ ×۳  ۲/۱ ۱ 

 : ثانیاً 
 في

 التعبیر
 الكتابي

 مّھد للدخول إلى الموضوع بفكرة عامة. - المقدمة
 یة الموضوع. طرح إشكال -

٤/۳ 
٤/۳ 

 ۲/۱ ۱ 

 جسم
 الموضوع

 الحؤول دون ھدر میاه األمطار والثلوج -
 واألنھار.  
 مشاریع إنمائیة متنوعة.  فياستثمار الثروة المائیة -
 الحؤول دون تلّوث الینابیع الطبیعیة. -

۲ 
 
۲ 
 
۲ 

  
٦ 

 .لّخص حصیلة الموضوع - الخاتمة

 أفقاً جدیداً.  فتح-
٤/۳ 
٤/۳ 

  
۲/۱ ۱ 

 ۲۰ المجموع العام    
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