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 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 ة و علوم الحياةعام  العلوم ال فرعا

 ة ـاإلستثنائي  5102العام دورة 

 5102آب 01االثنين 

 وآدابهاة اللغة العربية مسابقة في ماد   

 الساعة ة ساعتان ونصفالمد  
 :ماالس

 :الرقم

 

 
يصبُح مجنًَّحا، فيسبُح في الفضاء، سغًدا األرض، على الذي مشى اإِلنساُن فِإنِّي مَن المتفائليَن خيًرا بالكون،   - 1

حمَل الينا  . فقدويجوُب الكواكَب المْأهولة. ِإنَّ الفضاَء الذي ظنَُّه اأَلقدموَن فارًغا بدَأ العلُم يفتُح كنوَزُه الكهربائيََّة والمغناطيسيَّة
قارٍَّة إلى قارَّة، وسيحِمُلَها في المستقبل، بعَد أْن نكوَن كشْفَنا  قبل، وصاَر يحمُل اليوَم َأصواتَنا وصوَرَنا منْ  النوَر والحرارَة منْ 

)الشمَس وسّياراِتها( ثمَّ  الفلكيِّيَن اأَلقدميَن صاَر ِمجَهًرا كشَف نظاَمنا الشمسيَّ (1)ه، بيَن الكواكب. ِإنَّ اسطرالبَ السرَّ اأَلكبَر في
َأنهِر المجرَّة، ـُدني من نظِرنا ُألوفًا مَن الشموِس ومئاٍت من مَن اجتياِز َأقاصي المسافات، وتُ  كانت لُه عدسٌة جبَّارٌة تمكُِّننا

 ـََنا العقليََّة والروحانيَّة، وتزيُد بقوانا ومطامِحنا وآماِلنا. فتوسُِّع آفاقَ 
ها بعَة َأميال، وسيصُل إلى َأعماقِ أَلنَّ العلَم لم َيسُبْر مَن اأَلرض، حتَّى اآلن، غيَر قشرِتها، ثالثَة أو أر  ِإنِّي متفائلٌ   - 2

في سبيِل اإلنساِن والعمران. ِإنَّ اأَلرَض في دوراِنها حوَل  هاثرواتِ السحيقِة النَّاريَِّة والمعدنيَّة، فيكشُف َأسراَرها، ويستخدُم 
ها، وستستِمرُّ في الدوراِن دوَن خلٍل ُيذكُر إلى ما ال ُيدَرُك ْت خَلاًل ُمِضرًّا محسوًسا في مالييِن السنيِن من عمرِ الشمِس ما َأَخلَّ 

 الزمان. ِإنَّ الشمَس التي َأنارِت اأَلرَض في بدايِة الكوِن فَأدفَأْت ما دبَّ مَن المخلوقاِت وَأحَيْتَها ال تحِرُم خيَرها سّيدَ  منَ 
ا لتحقيِق َأحالِمِه في تحريِك ستخدُم غًدا نوَرها وحرارَتهَها وسيَ اَسَها باأَلمِس ووزَنَها وحلَّلت، ولو بعَد مليوِن سنة، فقد قالمخلوقا

 األثقاِل ونشِر العمران. 
حيَُّة تزداُد انتشاًرا ِإنِّي متفائٌل أَلنَّ اأَلوبئَة التي كانْت تذهُب باألُلوِف مَن الناِس قد قـُضَي عليها، فالعلوُم والت  - 3  دابيُر الصِّ

ْت انَ في العالم، فتِقلُّ األمراُض رويًدا رويًدا، ويستغني اإلنساُن عِن الطبيب، وعِن اأَلدويِة والعقاقير، وألنَّ ثروَة العالِم التي ك
إلى يِد الجماهيِر في كلِّ َد خمسيَن سنةً ،، بعُل غًداُتعدُّ في الماضي بالمالييِن قد َأضَحْت ُتعدُّ اليوَم بمالييِن الباليين، وستُنقَ 

ن ُيْؤمنوَن باهلِل ويثقوَن بَأنفِسهم، بناِئها مَ ِة الحرَّة، ما داَم بيَن َأاأُلمم. وأَلنَّ اأُلَمَم الُمْسَتْضَعَفَة والُمْسَتْعَبَدَة ستصيُر مَن اأُلمِم القويَّ 
 ويرفعوَن ُحبَّ الوطِن إلى المنزلِة العالية.  

ونساًء َينُشدوَن الَمثَل اأَلعلى في السياسِة واالقتصاد،  أُلمِم الكبيرِة والصغيرِة رجاالً ي متفائٌل أَلنَُّه في كلِّ ُأمٍَّة مَن اِإنِّ   -4
الحروب، فُينِشُئوَن الجمعيَّاِت لمقاومِة  زوَن الَمثَل اأَلعلى باألعمالِ في اأَلدِب والثَقافة، في الديِن واإِلخاِء اإِلنساني، وُيَعزِّ 

يه، وأَلنَّ ثروَة اأُلمَِّة شاع، ال احتكاَر فويَؤسُِّسوَن المعاهَد لمجازاِة النبوِغ والعبقريَّة، ولمساعدِة المشاريِع اإلنسانيَّة، وأَلنَّ العلَم مَ 
ُر ِإنتاُجَها هي بنُت ِعْلِمها وَعَمِلها، وأَلنَّ الشعوَب الصغيرَة الُمستضَعفَة بدَأْت تطلُب العلَم لتنتفَع بِه مثَل الشعوِب القويَّة، فيكث

ُتَها.   وتعظُم ثروُتها وتزداُد قوَّ
ِحِك صوٌت موَّ   - 5 اج، وللحبِّ سلطاٌن ال يعرُف الذهَب الوهَّاج، وللشرِف كوٌخ يْأوي ِإليه، إّني متفائٌل ألَنَُّه ال يزاُل للضَّ

ٌة تْأبى َأْن تنام.   وللعفَِّة َأرٌض ال تبور، وللمعروِف عيٌن باصرٌة وِهمَّ
  هوذا حبل التفاؤل الذي يعتصم به العقالء الحكماء، العاملون لما فيه تحسين الحياة الدائم، واالرتقاء المستمّر.  - 6

 ِلنعتصم بحبل التفاُؤل الذي هو اإِليمان بُسنَّة اهلل التي تهيمن على الكائنات والمخلوقات جميعا، فتحرِّك السيَّارات في َأفالكها،
  وتفرض على اإِلنسان العمل الدَّاِئم المستمّر الذي فيه تستقيم الحياة وتتجدَّد وترتقي على الدوام.

 ات"، الجزء الثاني، بيروت، "الريحاني   - (1391أمين الريحاني )
  )بتصر ف(.   1391دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثامنة 
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  أو ًلا : في الفهم والتحليل 
أوِضْحها مْن  توّقَع الكاتُب، في الِفْقرتَْيِن األولى والثانية، حصوَل منجزاٍت علمّية، -1

     خالِل العباراِت اآلتية:
 )عالمة ونصف(

صاَر يحمُل  –، ويجوُب الكواكب وغًدا سيصبُح مجنًَّحا، فيسبُح في الفضاء - 
سَيستخدُم غًدا  -اليوَم َأصواتَنا وصَوَرنا من قارٍة الى قارة، وسيحمُلها في المستقبل 

 نوَرها وحرارَتها.            

 

   
، في حدوِد خمِس وثالثيَن كلمًة الِفْقرَة الثانيَة مَن النّص، مراعًيا أصوَل لّخْص  -1

 التلخيص.    
        )عالمتــــــــــــــــــان(

   
يشتهي الكاتب.  في الِفْقرِة الثالثِة توقُّعاٌت لم ُيقيَـّْض لبعٍض منها أْن يتحقََّق كما -9

ًحا.   َأِشْر إلى ثالٍث منها موضِّ
 ة ونصف()عالم

   
يبني الكاتُب تفاؤَله في الفقرتيِن الرابعِة والخامسِة على مستوَيْين: إجتماعّي ونفسّي  -4

 أخالقّي. وّضْح ذلك بإنشاِئك الشخصيِّ مستندًا إلى ثالثِة أدّلٍة لكلٍّ منهما.                       
 )عالمة ونصف(

   
لسادسِة " لنعتصم بحبل... ترتقي الفقرِة ا ما يلي منَ اضبْط َأواخَر الكلماِت في  -5

ميُر آخَر الكلمة(على الدوام".   )ال ُيْعتَبُر الضَّ
 (ونصف)عالمة 

   
تتقاطُع في النصِّ نزعتاِن: موضوعّية وذاتّية، بّيْنهما باالستناد إلى سمتَْيِن بارزتَْيِن  -6

 لكلٍّ منهما معززتَْين بالشواهد.
 )عـالمتـان(

   
 )عالمة واحدة( المحوَر الذي ينتمي إليه النصُّ من حيث مضموُنه، وسّوْغ إجابَتَك بدليَلْين.  عّينِ  -9
           

  )تسع عالمات(      ثانياا : في التعبير الكتابي 
 :  1332كتَب َأمين الريحانّي في العاِم 

عليها، وأَلنَّ  الناِس قد ُقضيَ ت تذهُب باأللوِف من ِإنِّي متفاِئٌل أَلنَّ اأَلوبَئةَ  التي كانَ 
حيَّة تزداُد انتشاًرا في العالم."   التدابيَر الصِّ

َل إلى حلوٍل ناجعٍة في  هل ترى أنَّ الطبَّ في مطلِع القرِن الحادي والعشرين توص 
ِة واأَلمراِض الُمسَتعصية؟  توسَّْع في المعالجِة داعماا  بثالثِة شواهَد ممَّا  ككالمَ مجاِل الِصحَّ

ـَل اليِه الطبُّ المعاصر.  توصَّ
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 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 فرعا العلوم العاّمة و علوم الحياة

 

 وآدابهاة ة اللغة العربي  مسابقة في ماد   مشروع معيار التصحيح

 الساعة ة ساعتان ونصفالمد  
 :االسم

 :الرقم

 

 العالمة ومعاييرها اجابةاالعناصر  السؤال

 
 

 
1 

 

 في الفهم والتحليل : أوًل 
األقمار  و اختراع الطائرة والمركبات الفضائية عن  كناية  : ويجوب الكواكب يسبُح في الفضاء  غدًا سيصبح مجنحًا ف ـ

  . وبعض الكواكب( غزو  الفضاء  )اإلصطناعّية  
كناية عن اختراع الهاتف والتلغراف  : ى قارة وسيحملها في المستقبلمن قارة ال يحمُل اليوَم أصواتـََنا وصورَناصار  ـ

 ل العالم الى قرية كونّية.)ثورة االتصاالت( التي نشهدها اليوم حيث تحوّ  واالنترنت والسكايب...
 نَ يٍر م  مسيَّة وهي طاقة بديلة نظيفة يتم استخدامها في كثالش اكتشاف الطَّاقةـ سيستخدُم غدًا نوَرها وحراَرتـَها: 

 . المجاالت
 كل عبارةشرح عالمة ل نصف              

 

1.50 
 

 
 
2 
 

 

إّني متفائل بقدرة العلم على اكتشاف واستخدام ما في باطن األرض من ثروات، وبانتظام حركة األرض ودورانها 
خيرها لتسهيل شؤون حول الشمس التي تحيي المخلوقات بنورها وخيراتها ماضيًا ومستقباًل، وبقدرة اإلنسان على تس

 حياته.
  ّة، نصف عالمة للتعبير ساسيّ فكار األحاطة باألد بعدد الكلمات، نصف عالمة لإلنصف عالمة للتقي

 الشخصي، نصف عالمة لسالمة اللغة

 
2000 
 

 
 
 
 
3 

 
 

 كما أرادها الكاتب، ومنها:  كلياً  تتحققفي الفقرة الثالثة توقـّعات  لم 
. لقد قضى التقّدم الطبّي على كثيٍر من شفاء األمراض واالستغناء عن الطبيبقضاء العلم على األوبئة و  ـ

. والبيئة ازدادت االيدز( :) مرض فقدان المناعةتفتك بالبشر تزالما  األمراض، لكّن أمراضًا أخرى مستعصية
 تلّوثًا.

 ق  م تتحقّ نة من كتابة النص. لإلى أيدي الشعوب والجماهير بعد خمسين س وانتقالها الثروة المالّيةعدالة توزيع  ـ
لفقر بينما اتعاني كثيرة  مطلع هذا القرن. وما زالت شعوب   هذه األمنية ال في نهاية القرن الماضي وال في

 امها يستأثرون بالثروة. حكّ 
هذه الّدول ، لكّن معظم ّن دواًل كثيرًة تحّررتاألمُم المستضعفة المستعبدة ستصير من األمم القوّية الحّرة. صحيح  أ ـ

 مصير الشعوب الصغيرة. بّكم تتحما زالت فالدول القوّية  ما يزاّل خاضعًا لوصاية إقليمّية أو دولّية.
 نصف عالمة لكلِّ توقـّع 

 
 
 
 

1.50 
 

 
 
4 

 
 
 

 

 أسباب التفاؤل: 
  االجتماعي: على المستوى 

 واألدب والدين والمساواة بين الناس.األمم الصغيرة والكبيرة تسعى إلى طلب المثل األعلى في السياسة  كلّ  -أ
 المتحدة...(، جمعية األمم ة لمواجهة الحروب ) عصبة األمم ات  العالميّ نشاء الجمعيّ إ -ب
 (: جائزة نوبل العالميةتأسيس المعاهد والمراكز لتشجيع العلماء والنوابغ...) مجازاة النوابغ والعبقرية -ج
 دعم المشاريع االنسانية  -د
 العلم وتوفيره للجميع ) العلم مشاع ال احتكار فيه(تعميم  -ه
 دة جميع الشعوب قوية كانت أم ضعيفة من طلب العلم.إفا -و

 
 
 

1.50 
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  األخالقيّ  النفسيّ على المستوى: 

 حساس بالفرح والسعادة )ال يزال للضحك صوت مواج(اإل -أ
 يمان بالحب الصادق غير المادّي) الحب سلطان ال يعرف الذهب(اإل -ب
 ة) للشرف كوخ ...(افظة على الشرف والكرامة االنسانيّ المح -ج
 ة أرض ال تبور(االلتزام بالعفاف والطهر ) للعفّ  -د
 ة تأبى أن تنام(واإلحسان ) للمعروف همّ  نتشار أعمال الخير والبرّ إ -ه

  ّدليل  ربع عالمة لكل 
  ُمن المستويين. كتفى بذكر ثالثة أدلة لكل  ي 

 

 
5 

 
 

   اهلل  التي تهيمُن على الكائنات  والمخلوقات  جميعًا، فتحّرُك  تفاؤل  الذي هَو اإليماُن بُسنَّة  بحبل  ال ل نعتصم
ُد وترتقي السّيارات  في أفالك َها، وتفرُض على اإلنسان  العمَل الّدائَم المستمرَّ الذي ب ه  تستقيُم الحياُة وتتجدّ 

 على الّدوام. 

  ُحسم نصف عالمة لكل خطأي 

 
1.50 
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 من سمات النزعة الذاتّية:*  
بروز األنا من خالل تواتر ضمائر المتكّلم المفرد والجمع) إّني، إلينا،أصواتنا،نكون...( ومن خالل تعبير  -

 الكاتب عن آرائه الشخصية حيال الموضوع المعالج.
 ..ي الفضاء ، للشرف كوخ يأوي إليه،حًا، يسبح فة وال سيما الكناية: سيصبح مجنّ الصور البيانيّ  -

 واالستعارة: للمعروف عين باصرة وهمة تأبى أن تنام، حبل التفاؤل...
اج/ يكثر إنتاجها، تعظم ثرواته التوازن: ال يزال للضحك صوت مّواج، وللحب سلطان ال يعرف الذهب الوهّ  -

 تها.وتزداد قوّ 
 ي متفائل ألن ....التكرار : إنّ  -
  ة:عة الموضوعيّ من سمات النز *
 تركيز المرسل كالمه على مضمون المرسلة وهو تفاؤل الكاتب بمستقبٍل أفضل للبشرية. -
) اكتشف االنسان فكاره وفي تقديم الحجج والبراهين أاالعتماد على العقل والمنطق والتحليل والتعليل في عرض  -

 اسرار الكون ... تعليل اسباب تفاؤله وتقديم األدلة عليها.
 ة) الكون، األرض، الكواكب، الشمس، األمم ...لفاظ التعيينيّ وفرة األ -
 ة واحدة ) لنعتصم بحبل...(ة ما خال جملة انشائيّ هيمنة الجمل الخبريّ  -
 وضوح األفكار وسهولة اللغة... -

 سمة مع الشاهد صف عالمة لكلّ ن 
  سمات اخرى شرط حسن تعليلها المتعلمقد يذكر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 
 

 

 
 
7 

 
 

 ."اإلنسان واستشراف المستقبل "يرتبط النّص من حيث مضمونه بمحور
قعات لمستقبل االنسان ) سيصبح مجنحًا، سيستخدم نورها... رات  وتوّ الدليل األول: يعرض الكاتب تصوّ  -

ة، ة منها قد صارت حقائق )اختراع الطائر خاصة العلميّ بسيقضي على األمراض... وهذه التصورات والتوقعات و 
 غزو الفضاء، ثورة االتصاالت، الطاقة الشمسية...(

ة بالمستقبل: سيصبح، سيحملها، سيستخدم، ولو بعد الدليل الثاني: يستخدم الكاتب مفردات ترتبط بداللتها الزمنيّ  -
 مليون سنة، ستنقل غدًا...

  ّدليل نصف عالمة لتحديد المحور، ربع عالمة لكل 
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 ثانًيا: في التعبير الكتابي

 
 لمقّدمةا

على كافة الصعد ،وفي طليعتها التقّدم  للعلوم والتقنّيات في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي باهر   ّتقّدم   ـ
 )ثالثة أرباع العالمة(  .الطبيّ 

ثالثة فما هي اإلنجازات البارزة التي حقـّقها الطّب المعاصر لإلنسان في مجال الصّحة واألمراض المستعصية؟ ) ـ
 أرباع العالمة(

 

 
 

1.50 

 
 
 
 
 

صلب 
 الموضوع

 
 

 

تلّوث جدة، ومواجهة األوبئة الناتجة عن إلى البحث عن حلول لألمراض المست أّوًل: سعي األطباء الدؤوب
  ونصف( )عالمة. )أبحاث، تجارب، مؤتمرات طبّية...(البيئة

  :مجال الصّحة واألمراض المستعصيةفي  بعض الحلول الناجعة إلىثانيًا: شواهد على توّصل الطّب 
 الصّحة الوقائّية: لقاحات األطفال لتحصين صّحتهم ضّد األمراض الفتاكة المعدية )السل، الحصبة، الجدري، ـ

جراء العملّيات عن بعد، معالجة أمراض العقم)طفل األنبوب( المالريا...( واألدوية المضاّدة لإللتهابات،  الشلل وا 
  )عالمة ونصف( والفيتامينات المقوية للمناعة...عّي ، ، اإلخصاب االصطنا

والتخطيط بواسطة  يزرالال َأشّعةبعملّيات القلب المفتوح وتصّلب الشرايين وغسيل الكلى وتفتيت الترّسبات الكلسّية  ـ
 )عالمة ونصف( األعضاء اإلصطناعّية. زرعاألشّعة، و 

 )عالمة ونصف( تئصال التوّرم الخبيث، واكتشاف المضادات القوّية.ـ معالجة األمراض الخبيثة بالعالج الكيميائي واس
 المعالجة النفسّية، ومعالجة حاالت الصّم والبكم، والعناية باألمراض النادرة )تليسيميا..(.  ـ

 . تشخيص األمراض عبر اختراع آالت تصوير متطّورة.
 ُيكتفى بذكر ثالثة  شواهد 
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 الخاتمة

طالة معّدل عمر اإلنسان.ـ سعي الط  )ثالثة أرباع العالمة( ب الدائم إلى تخفيف اآلالم وا 
ّر مسيرُة التقدُّم الطّبي حتى ت   لغ مداها في إيجاد العالج النَّاجع لكّل مرض؟ )ثالثة أرباع العالمة(بـ فهل تستم 
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 20000 المجموع  بحسب درجة القصور اللغوّي يحذف حتى ثلث العالمة. 
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