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عربیَّة. فقد أقرَّْت ِقمَُّة الریاِض  األخیرُة دعَم البحِث العْلميِّ على مدى السنواِت  زوِغ صحوٍة علمیَّةٍ بعمَّْت نفسي بهجٌة عندما َأقرَّ العرُب مبادرًة تؤّهُل لِ   -۱
 . اعتباِر التعلیِم والبحِث العلميِّ بنًدا دائًما في مؤتمراِت الِقمَِّة المقبلةفي المئِة مَن الدخِلِ◌ القومّي. كَذِلَك اتََّفَق القادُة على  ٢,٥العشِر المقبلِة ِبما ُیعاِدُل 

َرِة اُألمِم بالنسبِة َبحْ ـجاَءْت هِذِه المبادرُة في وقِتها، حیُث ِإنَّ الغاِلبیََّةَ◌َ◌ العظمى ِمَن العرِب ال ترضى على الوضِع  الحالّي، فقْد َأصْ    -٢ نا في مؤخَّ
ٌة للتنمَیِة واالزدهاِر لحیِويِّ المهّم. َصَدَر القراُر ِبناًء على إیماِن جاِمَعِة الدوِل العربیَِّة ِبأنَّ العلَم والمعِرفَةَ◌َ◌ والبحَث العلميَّ ضرور إلى هذا المجاِل ا

ا، ألنَّها َتْحِمُل بیَن طّیاِتها مؤشِّراٍت طیِّبًة عدیدة، االقتصاِدّي. ِلذلَك یجُب على ُكلِّ ُمفكٍِّر في العالِم العربيِّ  ُمباركُة هذه المبادرة، والعمُل على إنجاِحه
 ِمْن بیِنها إمكاِنیَُّة اإلصَالِح ِمَن الداخل. 

 األنظمةِ  من خاللِ  أن یِتمَّ  اإلصالح. وهذا األمُر یمكنُ  نا التجدیُد أوِ إلى ما ال نبتغي، ویلزمُ  تْ وصلَ  نا قدْ العربّي أّن حالَ  في العاَلمِ  األغلبّیةُ  تعتِبرُ   -٣
 إلى األحسن. المسارِ  ها على تغییرِ لَحثِّ  الدُؤوِب  الحالیَّة، وذلك بالسعيِ 

تجاِرُب الدوِل التي یلزُمنا دعُم السعِي لرفِع مستوى التعلیِم في جمیِعِ◌ مراِحِله، ثم دعُم البحِث العلميِّ في كلِّ الدوِلِ◌ العربیَّة. لقْد أثبَتْت  ِلَذِلكَ   -٤
ِقيِّ االقتصادّي. ال بدَّ إًذا مَن البدِء بإصال تقدََّمْت خاللَ  ِح التعلیِم من سنواِت عقٍد أو عقدْیِن ِمَن الزَماِن َأنَّ التعلیَم والبحَث العلميَّ ُهما أساُس الرُّ

تماِد على َأهِل الخبرة، ولیَس على أهِل الثقة، الطفولِة إلى التعلیِم العالي. وال ُبدَّ أیًضا مَن العودِة إلى تبجیِلِ◌ المعلِِّم ونشِر العلِم والمعرفِة واالع
 ووضِعهم في المواقِع التي تناسُب اخِتصاصاِتِ◌هم وخُبراِتهم. 

أمام  ذهبیَّة فرصة خالل العقد الُمقبل. ِإنَّها به قرار الِقمَّة عمَّم االهتمام المدى، وِلَذلك َأسعدني َأنّ  یستدعي التخطیط الطویل دعم البحث العلميّ   -٥
طْرح مواضیع البحث العلمّي النظرّي والتطبیقّي على حّد  سواء. ال یصّح  َأن ینتظر ، و ا بوضع مقترحات إلصالح التعلیمالعرب، للبدء  فور  لعلماءا

خطوات  من  ما یلزم ذوأخ ثالبح المسار والتخطیط لتنشیط تحدید صین، بل یستطیعونالمتخصِّ  العلماء العرب تحدید األولویَّات على أیدي غیر
 واالزدهار.  لنجاح واإلبداعل تؤّهل

صحراِئنا وما فیها من جباٍل وأودیٍة  َأحُد مواضیِع البحِث العلميِّ المهمَِّة هو التعرُُّف ِإلى األراضي العربیَِّة وثرواِتها الطبیعیَّة. ال بدَّ َأْن نتعرََّف ِإلى  -٦
"السنَة  ٢٠٠٨جوفیٍَّة وخاماٍت معدنیَّة. تأتي هذه الفرصُة في غضوِن إعالِن هیئِة األمِم المتَّحدِة السنَة  وتربٍة خصبٍة وما تحتویِه في باِطِنها من نفٍط ومیاهٍ 

ٍة َر بإطالِق أقماٍر اصطناعیَّ العالمیََّة لكوكِب األرض"، وذلَك لتعزیِز أهمیَِّة علوِم األرضِ في خدمِة اإلنسان. وتدعُم ذلَك مبادرُة كلٍّ مَن السعودیَِّة ومص
ُل على جمِعِ◌ ُكلِّ ما یلزُم مْن علمیٍَّة مؤّخًرا للغرِض عیِنه. لذلَك یجُب على خبراِء الجیولوجیا والجغرافیا والمیاِه واألراضي والنباِت والبیئِة وما إلیها العم

 .معلوماٍت ونشِرها على المِأل لكي ُتستخدَم في تنمیِة  االقتصاِد  العربيِّ  في كلِّ مكان
وا استخداَم  ُل التعرُُّف ِإلى األرِض وثرواِتها المسَح الدقیَق للخاماِت النووّیة. هذا َأمٌر مهمٌّ في الوقِت الحاليِّ بالذات، ألنَّ القادةَ یشم  -٧ العرَب أقرُّ

على ثروِة  لحفاظِ ى الإوالریاِح  واإلشعاعِ  الّذّريِّ  الطاقِة النوویَِّة وإِنتاَجها َألغراٍض سلمیَّة. ویؤدِّي إنتاُج الطاقِة مَن المصادِر المتجّددِة مثَل الشمسِ 
 . الوطنيّ  النفِط والغاِز لتصدیِرهما دعًما لالقتصادِ 

اِت ه، هناَك دوٌر مهمٌّ جًدا للجمعیَّاِت العلمیَِّة ومنظَّمعینِ ةِ حكومیَّة، فسوَف تقوُم مؤسَّساُت الدوِل بما تستطیع. في الوقِت قراراِت الِقمَّ   وألنَّ   -٨
القیاَم بالكثیِر لبدِء المسیرة. أذُكُر على سبیِل المثاِل:  المجتمِع المدنيِّ في النهضِة العلمیَِّة العربیَِّة المرتقَبة. هذه المؤسَّساُت غیُر الحكومیَِّة تستطیعُ 

ا في الشارقة، واألكادیمیََّة العربیََّة للعلوِم في بیروت، والشبكَة مؤسَّسَةِ◌ قطر للتربیِة والعلوِم وتنمیِة الُمجتَمع، والمؤسسَة العربیََّة للعلوِم والتكنولوجی
بدوٍر فعَّاٍل بالتعاوِن المستمرِّ   العربیََّة للمرأِة في العلوِم والتكنولوجیا في البحرین، وجمعیَّاٍت ومنظَّماٍت ُأخرى عدیدة. وهذه المؤسَّساُت تستطیُع َأْن تقومَ 

 دؤوِب. والتخطیِط الدائِم والعمِل ال
في إمكاِن تحقیِق هذا الغرِض النبیِل  بحِث العلمّي. لیَس ُهناَك من شكٍّ حاَن عصُر المبادراِت الصادقِة للخالِص من فساِد التعلیِم وازدراِء ال لقد  -٩

 ان.الزم حاِق ببقیَِّة األمِم خالَل  عقٍد أو اثنْیِن منَ للِّ عندما تتضافُر الجهوُد لرسِم ُمخطٍَّط  یؤهِّلنا 
 د.  فاروق الباز                                                                                   

 (مدیر مركز االستشعار عن ُبعد في جامعة بوسطن األمیركیَّة)                                                                       
ف).   ٢٠٠٧أیَّار  ،١١٠العدد  ،مجّلة البیئة والتنمیة                                                                        (بتصرُّ

  

 في الفهم والتحلیل: َأوَّالً  



 

ِص الِفقراِت الثالَث األولى في حدوِد األربعیَن كلمًة مراعًیا أصوَل التلخیص  – ١  )عالمة ونصف(     .لخِّ
 

  ا منها باالستنادِ اذكْر ثالثً عدیدة. صالِح بطرٍق واإل في التجدیِد◌ِ رْأَیه  َدَعم الكاتبُ   – ٢
 )عالمة ونصف(                                . ن الرابعِةِ◌ والخامسةلى الِفقرتیْ إ
 

 )عالمة ونصف(    ) بَأدواِت ربط. بیِّْن وظیفَة كلٍّ منها ودوَرها في تماسِك المقالة. ٩و ٨و ٤تبدُأ الِفقراُت (  – ٣
 

 ذا قصَد الكاتُب بقولِه في الِفقرِة الرابعة: "واالعتماُد على َأهِل الخبرة، ولیسما  – ٤
ْح بِإیجاز.    )عالمة ونصف(       على َأهِل الثقة" ؟ وهل تكفي ِإحداهما من دون األخرى ؟ وضِّ
 

ًزا ِإجابَتك بأربِع سماٍت واردٍة فیه و -٥  )ونصف انالمتع(   .       مقرونٍة بالشواهدحدِّْد نوَع النصِّ معزِّ
 

 )عالمة واحدة(                  سمِّ المحوَر الذي یرتَبُط بِه النصُّ مبیًِّنا مدى مطابقِته له.  – ٦
 

 )نصفعالمة و (       ضبْط َأواخَر الكلماِت في الِفقرِة الخامسة. (ال ُیْعتََبُر الضمیُر آخَر الكلمة)ا – ٧
 

 )عالمات تسع(                ي التعبیر الكتابيّ ف: ثانًیا
 

 َوَرَد في النّص:
العلمیَِّة ومنظَّماِت المجتمِع المدنيِّ في النهضِة العلمیَِّة العربیَِّة  "هناك دوٌر مهمٌّ جد�ا للجمعّیاتِ 

 بة."المرتقَ 
 

ُأْكُتْب بِإنشاِئَك الخاصِّ مقالًة  مستوفیَة الشروِط تتحدَُّث فیها عن َدوِر كلٍّ من هاتَْیِن الهیئتَْین 
  وَأهمیَِّته في النهضِة العلمیَّة.
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جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

١-١ 

 في الفهم والتحلیل
ا في مؤتمر كّل قّمة. والدافُع إلى أصبَح موضوُع التعلیم  والبحث العلمّي باتفاِق القادة العرب بنًدا رئیسً  -

ذلك الشعوُر بتخلُّفنا عن مواكبة عصر التكنولوجیا، وضرورُة احتضاِنه والعمِل على إنهاضه من أجل 
 التنمیة واالزدهار في ظل األنظمة الحالّیة، شرط حّثها على تغییِر مسارها نحو األحسن.

١,٥٠ 

٢-١ 

 طرق التجدید واإلصالح :   -
 التعلیم من سنوات الطفولة إلى التعلیم العالي. تطویر -أ  

 ونشُر العلم والمعرفة. ،العودةُ  إلى تبجیل المعّلم –ب
 االعتماُد على أهل الخبرة ووضُعهم في المواقع المناسبة.   -ج     
 التخطیُط الطویُل  المدى.  –د     

 * (ُیكتفى بذكر ثالث)

١,٥٠ 

٣-١ 

ل إلى                                                                أداُة ربط تفید االستن لذلك: -                         تاج، فبعد َأْن َعَرَض الكاتُب وضع البحِث  العلمّي  توصَّ
  (نصف عالمة)   نتیجة وهي ضرورة إصالحه.                                              

 وَألن: -
 یفید الجمع بین الفكرتْین السابقة والالحقة الستكمال المعنى.حرف عطف و:  -
 أداُة ربط تفید التأكید والتعلیل، فبعد أن أكَّد الكاتُب  بأّن القراراِت هي حكومّیة،  َألن: -

 (نصف عالمة)    علَّل الدعوة إلى مؤازرتها بدوٍر للجمعّیات الخاصة.                             
ق) فالكاتب یؤّكد على ضرورة أخذ یللتحق قدللتأكید و الالمربط تفید التأكید والتحقیق. ( أداةُ  لقد: -

 (نصف عالمة)   المبادرات الصادقة للخالص من فساد التعلیم ومن إهمال البحث العلمّي.       
 والخالصة.* لعبت هذه األدواُت دوًرا مهم�ا في تماسك المقالة بحیث ربطت بین السببّیة واالستنتاج 

١,٥٠ 

٤-١ 

ُل علیها بالدرجة األولى َألنَّ هؤالِء هم ذوو االختصاص  یرى الكاتب أّن َأهل الخبرة هم الجهة التي یعوَّ
 الذین یخطِّطون لتنشیط البحوث العلمیَّة المّؤهِّلة للنجاح واِإلبداع.

ع بین الخبرة والثقة ألَّنهما عامالن لكنَّ الكاتب َأغفل دور أهل الثقة في هذا المضمار، والحريُّ به َأن یجم
 متكامالن في ِإنجاح مسار التخطیط العلمّي والبلوغ به الغایاِت اِإلیجابیَّة المرجوَّة.

١,٥٠ 

٥-١ 

 نوع النّص:  -
                                                                  بهذه المبادرة.         وترحیب الكاتبَ  ،مقالٌة تواُصلیَّة إبالغیَّة فكریَّة تتناول اهتمام العرب بالبحث العلميّ  -

 (نصف عالمة)
 َأهّم سماته: -

 (نصف عالمة)    الترابط بین أقسام المقالة.........                                              -
 (نصف عالمة)                 الوضوح وسهولة التراكیب وخلوُّ المقالة من المفردات الّصعبة.    -
االبتعاد عن األسلوب األدبي البالغي واعتماد أسلوب مباشر خاٍل من الوجوه البیانّیة والمحسِّنات  -

  (نصف عالمة)                                             (غلبة التعیین على التضمین) اللفظّیة.
هذه المبادرة وتبیان الخطوات التي یجب أن ترافقها والنتائج الموضوعیَّة في عرِض الفوائد الناتجة من  - 

التي یمكن الوصول إلیها. وذلك على الرغم من مشاعر البهجة والسعادة التي خالجت الكاتب ِإزاء هذه 

٢,٥٠ 



 (نصف عالمة)                                                        المبادرة. 
ة  - بموضوع البحث العلمّي: حقل الجمعّیات العلمیَّة ومنّظمات المجتمع بروز حقول معجمیَّة مختصَّ

ة بالعلوم: البحث العلمّي، العلم  المدنّي في الِفقرة الثامنة.... وتواتر المفردات والتعابیر المختصَّ
 والمعرفة، أهل الخبرة، إصالح التعلیم،.....

 * (ُیكتفى بذكر أربع ِسمات مع شواهدها المناسبة).   

٦-١ 

 (نصف عالمة)     اإلنسان واستشراف المستقبل.                                          المحور هو:
وهو یتطابق تماًما مع موضوع النّص الذي یعرض لواقع التعلیم والبحث العلمي، ویدعو رجال االختصاص 

التخّلف، فنواجه المستقبل بحاٍل  الستشراف المستقبل، والتخطیط من أجل إصالح الفساد والخروج من هذا
 (نصف عالمة)           أفضل.                                                     

١ 

٧-١ 

 تماَم ِبهدعُم البحِث العلميِّ یستدعي التخطیَط الطویَل المدى، وِلَذلَك َأسعَدني َأنَّ قراَر الِقمَِّة عمََّم االه
ِإنَّها فرصٌة ذهبیٌَّة َأماَم العلماِء العرِب، للبدِء فوًرا بوضِع مقترحاٍت إلصالِح التعلیِم، خالَل العقِد الُمقبِل. 

وطْرِح مواضیِع البحِث العلميِّ النظريِّ والتطبیقيِّ على حدٍّ  سواٍء. ال یصحُّ َأْن ینتظَر العلماُء العرُب تحدیَد 
یعوَن تحدیَد المساِر والتخطیَط لتنشیِط البحِث وَأخِذ ما األولویَّاِت على َأیدي غیِر المتخصِّصیَن، بْل یستط
 یلزُم من خطواٍت  تَؤهُِّل للنجاِح واِإلبداِع واالزدهاِر.

 (ُیحذف نصف عالمة عن كّل خطأ)* 

١,٥٠ 

١-٢ 

 في التعبیر الكتابيّ 
 المقدِّمة. -

 (ثالثة أرباع العالمة)  ور.  النهضة العلمیة في كلِّ بلد تحتاج إلى تضافر الجهوِد كافَّة لتبصر الن -
  (ثالثة أرباع العالمة)  فما دور الجمعیاِت العلمیَِّة ومنظمَّاِت المجتمع المدنيِّ في هذا المجال؟      -

١,٥٠ 

٢-٢ 

 صلب الموضوع.
 (ثالث عالمات)                                                       دور الجمعّیات العلمّیة: -أوالً 
 إنشاء مراكز أبحاث متقدِّمة في شّتى المجاالت.  -
 تأمیُن استمراریَّة العمل لهذه المراكز عبر المالكات البشرّیة المتخّصصة والدعم المالي.  -
إعداد أبحاث وخالصات ورفُعها إلى المراجع المعنّیة لوضعها موضَع التنفیذ حتى تسهم في تطویر  -

 المجتمع. 
 بالمصطلحات العلمیَّة الجدیدة. ِإثراء المعجم اللغويّ  -
 برامج تلفزیونیَّة لتعمیم المعرفة العلمیَّة. عدادإصدار المجّالت العلمیَّة وإِ  -

 (ثالث عالمات)    دور منّظمات المجتمع المدني:                                           -ثانًیا 
 مراقبة إنجازاتها. مّد ید العون لكل مؤّسسة علمّیة مهما كان حجمها مع  -
 هم معنوًیا وماّدًیا.تشجیُع األفراِد ذوي المیول العلمّیة ودعمُ  -
 تشجیُع العمِل الَجماعي وتسویُق إنجازات أفراده. -
 اإلیعاُز إلى رجال االختصاص بالتخطیط للمستقبل القریب والبعید. -

٦ 

٣-٢ 

 الخاتمة.
 (ثالثة أرباع العالمة)  تمع العلمي للنهضة العلمّیة. ال بّد من مؤازرة الجمعّیات العلمّیة ومنّظمات المج -
 فهل تأخذ المؤّسساُت الحكومیة المبادَرة لتجَد مواكبًة من المؤّسسات غیر الحكومیة؟ -
 (ثالثة أرباع العالمة)                                                                                  

١,٥٠ 

  عالمة. ٢٠* المجموع: ور اللغوّي یحذف حتَّى ثلث العالمة.   بحسب القص * 
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