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كر اإلداريِّ المعاصر أهمَّ ما في الدولة والمنظَّمات والمشاریع والمؤسَّسات من موارَد وثروات، ُیَعدُّ اِإلنساُن في الف -١
 ورؤوس أموال وغیرها. وآالٍت  َوُمَعدَّاتٍ  إضافًة إلى ما یكوُن لدیها من ماٍل◌ٍ 

لذي یركِّز على النموِّ االقتصاديِّ لقد مرَّ الفكر التنمويُّ بتحوُّالت كبیرة انتقلت فیه أفكار التنمیة من المفهوم التقلیديِّ ا -٢
هموم الناس وحقوقهم وواجباتهم االقتصادیَّة على إلى مفهوم التنمیِة البشریَّة الذي یركِّز على الوجه اإلنسانيِّ للتنمیة و 

دامة، وذلك واالجتماعیَّة. وبذلك أصبح موضوُع التنمیِة البشریَِّة هدفًا بحدِّ ذاته، وأداًة للتنمیة االقتصادیَّة المست
 واحد. بتعاملها مع اإلنسان كمستهلٍك ومنتٍج في آٍن◌ٍ 

(التكنولوجیا) المتقدِّمة بمختلف  قانةِ یكمُن في كیفیَّة استخدام التِّ  وٕان التحدَِّي المعاصَر الذي تواجهه الُمنظَّماتُ  -٣
ٍة ِتقانَة المعلوماِت لمواكب مجاالت  في مختلفِة التغیُّراِت المستمرَِّة اتجاهاتها، واالستفادة منها، والتكیُّف معها، وبخاصَّ

 المطلوبِة والفاعلیَِّة المنشودة. الحیاة، وتحقیِق الكفایة
ى تغیُّر طریقِة أداِء األعمال التي اتَّسمت باتِّساع استخداِم اآلالِت والتجهیزاِت والُمَعدَّات َأدَّت إلیَّة نقانَّ التغیُّرات التِّ إ -٤

التِّقانيِّ مستقبًال، كما یرى َبعُضهم ، یبقى اإلنساُن صاحَب  –معِرض تعاظم دور التقدُّم العلميِّ  یُّرًا جوهرّیًا. وفيَتغَ 
فالتقدُّم العلميُّ یغیِّر فقط من وظائِف اإلنساِن بشكٍل ملموس بحیث تكتسب هذه  .الدور األساسيِّ والمبدِع في ذلك

 م العلم وعظمت المنجزات وكبرته مهما تقدَّ نؤكد هنا أنَّ  .الوظائُف محتًوى جدیًدا في ظلِّ ظروف العمل المعاصرة
ذي السلوك الهادف،  صنع اإلنسان اآلليِّ  اإلنسان ووعیه سیبقیان هما األساس، حتى لو تمَّ  فإنَّ  ،ذا المیدانفي ه

إلى إشراِفِه على  فلن یستطیَع إدراَك ماهیَّة اإلنسان من جهة، كما أنَّه سیحتاج بالضرورة، بدرجٍة كبیرٍة أو صغیرٍة،
 هو شرَط وجوده واستمراره من جهة أخرى. عمله، وبالتالي یبقى اإلنسانُ 

االجتماعیَُّة التي دفَعْت باتِّجاه العمل إلشباع حاجات البشر المتنامیة أدَّت إلى نشوء مفهوم العمل  وكذلك التغیُّراتُ  -٥
العمَل بروح الفریق ُیَعدُّ عملیًَّة أساسیًَّة من عملیَّات تنمیِة مع العمل الفرديِّ ألنَّ  الَجماعيِّ (عمل الفریق) لیتكاملَ 

 البشر. من هنا جاء التركیُز في المفهوم اإلداريِّ الحدیث على بناِء الفریق الذي ُیَعدُّ َأَحَد أهمِّ أسالیِب التنمیِة اإلداریَّةِ 
ون بین لدراساُت أن أفضَل الحلوِل للمشكالت تمَّ عن طریق التعاٱأثبتِت ِل للموارِد البشریَّة. كما ـواالستثماِر األمث

 أفراد الفریق، ولیس َعْبَر انفراد كلِّ شخص من هذا الفریق بالحلِّ الذي یراه مناسبًا.
ه صاحُب قافیَّة التي زادت من مستوى التعلیم وٕاعداد البشر أوجَبْت أن ُیْنَظَر إلى اإلنسان على أنَّ ـكما أنَّ التغیُّراِت الث -٦

، یسعى لتحقیق ذاته، ولیس كیانًا تابعًا للمنظَّمة التي یعمل فیها، كما كان سابقًا.ـكیاٍن مستق  لٍّ
لُة في المنافسة وتحریر التجارة وغیرهما َأدَّت إلى تبنِّي القول إن المورد البشريَّ ـوالتغیُّرات االقتصادیَّة، أیضًا، المتمثِّ  -٧

، وٕان إدا  رة البشریَّة هي اإلدارة الحقیقیَّة.هو المورُد الحقیقيُّ
 ،دولة ،ل على المستویات جمیعها (مجتمعـُتَعدُّ من أهم المسائ ا تقدَّم، نستطیُع القول إنَّ تنمیة الموارد البشریَّةممَّ  -٨

، جدِّیَّةٍ منظَّمة...)، وتتحدَُّد أهمیَُّة هؤالء البشر وتنِمیتُهم بحسب المقدار الذي یحوزان علیه من وعٍي، ومرونٍة، و 
ُل هذه السمات والخصائص ُیَحدُِّد مقداَر االستجابِة للمتغیِّرات المادِّیَِّة في ـمثفللمسؤولیَّة، وتََفاٍن، ومهارة.  وتحمُّلٍ 

 ُحسن االستخدام والنجاح وتحقیق األهداف في التقدُّم والنمو واالزدهار.
 

 خ. ضئذف ئكخيذ
ب ة ئزةذئةيجي� ب خذئزئ  لجك

لسف  ـ  – ٠ْئكعخخ  –خ ١ْخذي ْ ـ) ٢ شذ  (اة
 



 
 

 في الفهم والتحلیل - أوالً 
المعاصر عارضًا مفهوَمْین  في الفكر اإلداريِّ  ركََّز الكاتب في الِفقرتین األولى والثانیة على موقع اإلنسان -١

ل             وضِّح ذلك بأسلوبك الشخصّي. مختِلَفْین. ـ)غغ(عإل ّش  ب هم
م)    ها مستعینًا بالشواهد.َأبِرزْ  تًا أساسی�ا ومتغیِّرات ِعدَّة.ذكَر الكاتب في الِفقرة الرابعة ثاب -٢ لغةغغئ  (عإل

 . "د هنا... السلوك الهادف"نؤكِّ  الكلمات في ما یأتي من الفقرة الرابعة: ِاضبط َأواخرَ  -٣
ل                 (ال ُیعتبر الضمیر آخر الكلمة).     ـ)غغ(عإل ّش  ب هم

ل                 الرْبع مراعیًا ُأصول التلخیص.  لخِِّص الِفقرة الخامسة بنسبة -٤ ـ)غغ(عإل ش  ب هم

النّص  ثمَّ حدِّْد في ضوئها أقسامَ  متنوِّعة. َأِشْر إلیها موضِّحًا داللَة كلٍّ منها، النّص روابطُ  ِفقراتِ  تََتَصدَّرُ  -٥
ب)                  الكبرى. ل ـ ئكعإل ّش م هم لةئ  (عإل

زةعمُ و  بارزة فیه إلى ثالثة مؤشِّراٍت حدِّد نوَع النّص باالستناد  -٦ لة       شواهد. بال زَّ م)غغ(عإل  ئ
 

 
 في التعبیر الكتابي - ثانیاً 

اإلنسان محوُر التنمیِة وهدُفها، ومن الضروريِّ تنمیُة قُدراِتِه لیواكَب مسیرَة التطوُّر وُیْسِهَم في بناِء وطٍن 
 متحضِّر ومزدهر.

لًة لتعزیز طاقاِت اإلنساِن كي یبقى مصدَر ِإبداٍع وتجدُّد.كتب مقالًة موضوعیَّة تقترُح فٱ         یها ُخطًَّة مفصَّ
لغظ عغ(ةز                       ة)غإل  ئ



 العادیة ۲۰۰٦دورة  -اللغة العربیة -العلوم العامة وعلوم الحیاة
 عناصر اإلجابات المقترحة

 : أوالً: في الفھم والتحلیل
 

جعل الكاتب اإلنسان، في الفقرتین األولى والثانیة، محوراً لكالمھ، فرفعھ إلى المقام األّول  .۱
 في الدولة والمؤسسات، وفّضلھ على جمیع الموارد والثروات. 

ثم عرض مفھومین مختلفین ھما: المفھوم التقلیدّي الذي كان یرّكز على التنمیة اإلقتصادیّة، ویرفع 
من شأن المادة على حساب اإلنسان. أّما المفھوم الثاني فھو الذي یرّكز على التنمیة البشریّة، ویھتم 

 بمشاكل الناس، ویوظّف التنمیة اإلقتصادیّة والمادیّة لخدمتھم.
 

األساسي، في الفقرة الرابعة، ھو اإلنسان بدلیل قول الكاتب: "یبقى اإلنسان صاحب الثابت  .۲
الدور األساسّي والمبدع في ذلك"، وقولھ أیضاً: "إّن اإلنسان ووعیھ سیبقیان ھما األساس"، وكذلك 

 قولھ: "وبالتالي یبقى اإلنسان ھو شرط وجوده واستمراره من جھة أخرى." 
 تبدیل  -تبّدل جوھري في أسلوب إنجاز األعمال -ي: تنّوع إستعمال اآلالتالمتغّيّ◌رات ھ         

صنع اإلنسان اآللّي الھادف (الذي یتغیّر مع تطّور  -وظائف اإلنسان بحیث ترتدي طابعاً جدیداً  
 العلم). 

 
اإلنساَن  نُؤكُد ھنا أنَّھُ مھما تقّدَم العلُم وَعظَُمِت المنجزاُت وَكبَُرْت في ھذا المیدان ِ، فإنَّ  .۳

 ووعیَھُ سیبقیان ِ ھما األساَس، حتّى لو تمَّ صْنُع اإلنسان ِ اآلليِّ ذي السلوِك الھادِف.
 

التبّدالت اإلجتماعیة أّدت إلى نمّو العمل الفریقي، فرّكز المفھوم اإلدارّي على بناء روح  .٤
 الفریق كأھّم وسائل التنمیة وأجدى الحلول للمشكالت. 

 
عة .٥  ھي:  الروابط المتنوِّ

 لقد (َصْدر الفقرة الثانیة): التأكید على مرور الفكر التنموّي   -
 بتحّوالت أساسیّة.                                

 وإنَّ (َصْدر الفقرة الثالثة): التأكید على أّن التحّدي المعاصر ھو في  -
 طریقة استخدام التقانة.                     

 ): التأكید على أّن التبّدالت التقنیّة أّدت إلى إّن (َصْدر الفقرة الرابعة -
 تبّدل في وسائل إنجاز األعمال.                      

 وكذلك (َصْدر الفقرة الخامسة): عطف وإضافة دور التغیّرات  -
 اإلجتماعیّة إلى دور التغیّرات التقانیة.                     

 تأكید وعطف دور كما أّن (َصْدر الفقرة السادسة): إضافة و -
 التغیّرات الثقافیّة على دور التغیّرات اإلجتماعیة.                     

 الواو (َصْدر الفقرة السابعة): إضافة وعطف دور التغیّرات الثقافیة  -
 على ما سبقھا من تغیّرات.                     

 اد إلى ما مّما تقّدم (َصْدر الفقرة الثامنة): رابط إستنتاجّي، باإلستن -
 سبق یدّل على أّن تنمیة الموارد البشریّة ھي أھّم المسائل على                      
 المستویات كافة.                    

 بناًء على دالالت ھذه الروابط یقسم النّص إلى ثالثة أقسام كبرى ھي:  



 المقّدمة: (الفقرة األولى). •
 ). تربط بینھا ۷ -٦ -٥ -٤ -۳ -۲صلب الموضوع: (الفقرات:  •

 الروابط المتنّوعة التي تشترك جمیعھا في دالالت العطف واإلضافة                          
 والتأكید.                          
 الخاتمة: (الفقرة األخیرة) یحددھا الرابط اإلستنتاجّي "مّما تقّدم".  •

 
 موضوعھا التنمیة البشریّة. تعتمد األسلوب  نوع النّص: مقالة موضوعیّة تواصلیّة إبالغیّة. .٦

 العلمي.                        
 بعض المؤّشرات البارزة مع شواھدھا:         

 الموضوعیّة: التجّرد والدقّة في عرض الحقائق (عدم ورود ضمائر  •
 المتكلّم، وغیاب اإلنفعاالت والمشاعر الذاتیّة).                            
 ة أسلوب التعیین على النّص، واستخدام األلفاظ الوضعیّة ھیمن •

 والمصطلحات العلمیّة: "الفكر اإلداري، التنمیة البشریّة، الّتقانة،                            
 التغیّرات..."                             
 بنیة النص المتماسكة (مقدمة وصلب موضوع وخاتمة). •
 كیدیّة لنقل المعلومات "لقد...، إّن...". الجمل الخبریّة التأ •
 تغلیب الغایة النفعیّة على الغایة الجمالیّة (الكاتب یھتّم بأداء األفكار  •

 والمعاني أكثر مّما یھتّم باألسلوب، فال نرى صوراً بیانیّة وال                           
 موسیقیّاً وال جمالً إنشائیّة).  زخارف بدیعیّة، وال إیقاعاً                           
 إلتزام الواقعیة والبعد عن الخیال (الكاتب یعرض أفكاراً تشّكل  •

 جامعاً مشتركا بین جمھرة الناس).                            
 

 یُمكن للطالب أن یذكر مؤّشرات أخرى صحیحة شرط أن یقرنھا بالشواھد.   -: مالحظة
 ر ثالثة مؤّشرات مع شواھدھا. یُكتفى بذك -            

 
 : ثانیاً: في التعبیر الكتابيّ 

 
 أھمیّة التنمیة في عالمنا المعاصر وتعّدد میادینھا: بشریّة، إقتصادیّة، تقانیّة،  -المقدمة:   

 إجتماعیّة، ثقافیّة...                        
 ي المقّومات األساسیّة لھذه  التنمیة البشریّة تأتي في طلیعة األعمال التنمویّة. فما ھ -
 التنمیة؟   

 صلب الموضوع:   
  اإلنسان ھو محور كل عمل تنموّي وھو ھدفھ. - أ

 النمو اإلقتصادي لرفاھھ.  -                        
 والثقافي لتقّدمھ ورقیّھ.  -                        
 عیشیّة. واإلجتماعي للنھوض بأوضاعھ الم -                        
 والثقافي للّسمّو بھ إلى مستوى اإلبداع الفنّي والفكري.  -                        

           
 اإلنسان ھو الذي یصنع التنمیة ویطّورھا بما یتالءم مع أوضاعھ، وھو العنصر  - ب



 األساسي في قیام أعمال التنمیة وانطالقھا نحو األھداف المرجّوة.     
 ة شاملة متكاملة لتعزیز طاقات اإلنسان حتى یبقى مصدر إبداع ٍ  ال بّد من خطّ  -ج

 وتجّدد.      
 ھذه الخطّة تقوم على:      

 اعتبار اإلنسان أھم ثروة في المجتمع والوطن.  -                           
 أن اإلنسان  ثروة متجّددة باستمرار.  -                           

 تنمیة اإلنسان على جمیع الصعد الخلقیّة والمدنیّة  -                           
 والوطنیّة والتربویّة والعلمیّة والثقافیّة العامة.                              

 توفیر األجواء المالئمة إلبراز طاقاتھ حتى یكون قادراً على  -                          
 اإلبداع والعطاء.                              

 اإلنسان المتخلّف ھو انعكاس مباشر لصورة المجتمع المتخلّف.  -الخاتمة:  
 اإلنسان المتعلّم المبدع المحّصن باألخالق ھو صورة صادقة عن المجتمع المتحّضر  -             

 المزدھر الجدیر بالتقّدم وبھاء المصیر.                
 حقّق آمالنا بتنمیة بشریّة متكاملة في وقت قریب؟  فھل تت -             

   
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العادیة ۲۰۰٦دورة  -اللغة العربیة -العلوم العامة وعلوم الحیاة
 جدول قیاس العالمات

 
 المجموع المالحظات العالمة المعاییر السؤال القسم

ر اإلدارّي حّدد التلمیذ موقع اإلنسان في الفك - .۱ : أوالً 
 المعاصر. 

 عرض المفھومین المختلفین.  -

۲/۱ 
 

۲/۱×۲ 

 
 
نصف عالمة لكل  -

 مفھوم. 
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 أبرز الثابت األساسي.  - . ۲
 
 أبرز المتغیّرات.  -

۲/۱ 
 

۲/۱×۳ 

 یُكتفى بذكر شاھد -
 واحد. 

یُكتفى بذكر ثالثة  -
 متغیّرات مع شواھدھا. 

 
 
۲ 

ضبط أواخر الكلمات المطلوبة ضبطاً  - .۳
 صحیحاً. 

یُحسم نصف عالمة  - ۳×۲/۱
 لكل خطأ. 

۲/۱ ۱ 

الخامسة مراعیاً أصول  الفقرةلّخص  - .٤
 التلخیص. 

نصف عالمة لعدد  - ۳×۲/۱
 الكلمات المطلوب. 

نصف عالمة   -
 فكار. لتسلسل األ

نصف عالمة لسالمة  -
 اللغة. 

 
 

۲/۱ ۱ 

أشار إلى الروابط في صدور الفقرات،  - .٥
 وأوضح داللة كل رابط. 

 حّدد أقسام النص الكبرى.  -

٤/۱×۷ 
 
٤/۱×۳ 

ربع عالمة لكل رابط  -
 وداللتھ. 

ربع عالمة لكل قسم  -
 كبیر. 

 
۲/۱ ۲ 

 حّدد نوع النص تحدیداً صحیحاً.  - .٦
 إلى ثالثة مؤّشرات بارزة مع شواھدھا.  استند -

۲/۱ 
۲/۱×۳ 

 
ربع عالمة لكل  -

مؤّشر وربع عالمة 
 لكل شاھد. 

 
۲ 

 بفكرة عامة.  للموضوع قّدم - المقدمة : ثانیاً 
 طرح إشكالیة الموضوع.  -

٤/۳ 
٤/۳ 

 ۲/۱ ۱  

بي
كتا

 ال
یر

تعب
 ال

في
 

ب 
صل

وع
ض

مو
ال

 
 اإلنسان محور كل عمل تنموي وھدفُھ.  -
 نسان صانع التنمیة ومطّورھا. اإل -
 وضع خطة شاملة لتعزیز طاقات اإلنسان.  -

۲ 
۲ 
۲ 

  
٦ 

 خرج بخالصة للموضوع.  - الخاتمة
 فتح أفقاً جدیداً.  -

٤/۳ 
٤/۳ 

 ۲/۱ ۱ 

 ۲۰ المجموع            

 ) ثلث العالمات. ۳/۱في حال القصور اللغوي یُحسم ( •
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