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 الساعة فساعتان ونص :المدة

 :االسم
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ِم الحقِّ والخيِر ـقِة مثل  قي  ل  ِم المط  ـالقي   المفكِّرين، حتَّى عهٍد قريب، هو وجود  عدٍد من   كان الرأُي السائُد بين كثيٍر من    -1
نِ في كلِّ المجتمعاِت اإل والجمالِ  ِن الماضي، طرأ ت  بعُض واخِر القر أ، في لكنْ عنها. و مظاهُر التعبيرِ  اختلف ت   نسانيَّة، واِ 

بدأ  عار ِف عليها. وهنا ُيطر ُح السؤاُل اآلتي: هل ِإنَّ مت  المُ  مِ ــ  القي ي ٌم أ خالقيٌَّة جديدٌة تتعارُض مع  يالِت على هذه النظرة، وحلَّت  قالتعد
 ِم الحقِّ والخيِر والجمال؟ـي  لقِ لِق ط  نقِضي  على المعنى المُ فيسود،  ِم هو الذي يجُب أ ن  ـي  النسبيَِّة الثقافيَِّة للق

النتائِج  التنوُِّع والعمِق يثيُر الدهشة  الممزوجة  بالخوِف من   في الواقع، بل غ ِت التغييراُت خالل  القرِن الماضي حدًّا من    -2
ةْ الناجمِة عن هذه التغييرات، و نسانّي. وهذا ما استدعى عقد  إلا معِ ثِة في بنيِة المجتوار  ت  ِم المُ ـمسُّ التغييُر بعض  القيي   حين   بخاصَّ

تمرات،  عدٍد من   جراء  الكثيِر من  الندواِت والمؤ  دِّ هذا التحوُّ  األ بحاثِ  واِ  ومدى ِم التقليديَّة، ـإلى القي   واستشراِف مستقبِل النظرةِ ل، ِلص 
بين ممثِّلي األ دياِن  1992تمَّ االتِّفاُق عام  أن  الجهود، هذه  وكان  من  حصيلةِ اإِليماِن بفاعليَِّتها وجدواها في توجيِه الحياِة العامَّة. 

دُق واإلخالُص والمساواة، واحترامُ  وفي طليعِتها ،ليا التي يجُب أ ن تسودِم العُ ـالقي   الكبرى على مجموعٍة من   الحياِة  التسامُح والصِّ
 الرجِل والمرأ ِة في كلِّ جوانِب الحياة. وشراكةُ  ،نظاٍم اقتصاديٍّ عادل ، ووجودُ العنف، والتضامُن ونبُذ والرأِي اآلخر

منون  ـآراِء األ جياِل الشابَِّة حول  القي   ناٍت جوهريٍَّة بين  الدراساُت المختلفُة عن وجوِد مفارقاٍت وتبايُ  كشف تِ  لقدو -3  ِم التي يؤ 
جيِل اآلباِء وجيِل األ بناِء في  ن  ة. وهذا ما يشيُر إلى فجوٍة فكريٍَّة بي  ِم التقليديَّ ـ  في السنِّ والمتمسِّكِة بالقي بها وآراِء األ جياِل المتقدِّمةِ 

لى اختفاِء مفهوِم القهذا  هذه األوضاُع  ت  مَّا ِإذا كان  الجديدة، ما يدعو إلى التساؤِل عقِة من قاموِس األ جياِل ل  ِم المط  ـي  المجال، وا 
 لها القدرُة على الثباِت والتأثيِر والمحافظِة على التماسِك االجتماعّي.ِم التي ـالقي   تسمُح بقياِم أ نساٍق جديدٍة من  س

ِت األ جياُل الجديدُة إلى جانِب التيَّاراِت الفكريَِّة الحديثِة التي أ خذ ت  ت  كما  -4 ، ها على الُمناِخ الثقافيِّ العامّ فِرُض هيمنت  انحاز 
ِد على   الثوابِت التاريخيَِّة واالجتماعيَّةِ  األ حياِن مع   الموروِث التقليدّي، وتتعارُض في كثيٍر من  وهي تيَّاراٌت تتميَُّز بالجرأ ِة والتمرُّ

ُة التي يجُب واأل خالقيَِّة والفكريَّة، وتتنكَُّر لها زاعمًة أ نَّ الزمن  تجاوز ها مع بدايِة عهٍد جديٍد له اتِّجاهاُته  ُرؤ اُه الخاصَّ ومفاهيُمُه و 
 االلتزاُم بها ون ب ُذ ما عداها.

نسانّي؟ ِإّن األ جيال ِم التي د ر ج  عليها المجتمُع اإلـماذا سيكوُن عليه الوضُع في المستقبِل ِإذا ُرِفض  الخضوُع للقي  -5
م ـن أ ّن الِقيلكترونيَّة، ي رو  اإلالذين نشأوا مع االنترنت والثورة  الجديدة، والتي ُيطل ق عليها أ حيانا: أ والد الفضاء المعلوماتيّ 

 همُ  األ فراد   االجتماعيَّة ليست سوى شعارات تفِرض على المجتمع السكون والجمود في عصر مليء بالحركة والتغيير. وبما أ نَّ 
ي ون. ولكنَّ المشكلة  التي تُ  ةِ الحيا نوعِ  ر  اختيا من حقِّهمِ إنَّ ف ،لكلذإلى الحركة،  الدافعةُ  القوَّةُ  واجُه الجميع  هي: هل تصُلُح التي ي ح 

 عات؟نوُع المجتمِع الذي تتجاذُبُه تلك النز   سيكوُن عليه جتماعيٍَّة متماسكة؟ ومااعاُت الفرديَُّة في ِإقامِة حياٍة هذه النز  
ْمجلَّةْالعربيْ ْ–أحمدْابوْزيدْ

7552ْْآذارْْ–085ْالعددْْ–الكويتْ
ْصرُّف()بت
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ْْفيْالفهمْوالتحليل:ْأولْا

استخِلِص الفكرة  األ ساسيَّة  من كلٍّ من  الِفق رت ي ِن األولى والثانية، وبيِّن  نوع  العالقِة ْ–1
  بينهما. 

ْ)عالمةْونصف(

حها، بإنشاِئك  الشخصّي، وبيِِّن النتائج  الناْ–7 جمة  في الِفق رِة الثالثِة ثنائيٌَّة تعارضيَّة. وضِّ
  عنها.

ْ
ْ)عالمةْواحدة(

ِص الِفقرة  الرابعة  من  النصِّ بنسبِة الثلث، مراعًيا أصول  التلخيص. ْ–3 ْ)عالمةْونصف( لخِّ

ًحا اهرةٌ وظ تساؤالتٌ في الِفقرِة األخيرة  ْ–4 ْ)عالمةْونصف(ْْ .كاًل منها وآراء. أِشر  إليها موضِّ

ح، في سياِق النّص، وظيفة  كلٍّ من  ْ-0  أدواِت الربِط المشاِر إليها بخّط. وضِّ
 (لكلذ -قدل -بخاّصة -) لكن   

ْ
ْ)عالمةْواحدة(

ْ)عــــــالمــــتـــــان( ، وأكِّد  ِإجابت ك بثالِث سماٍت بارزٍة فيه ومقرونٍة بالشواهد.    نوع  النّص  عرِّف  ْ–6

ْ)عالمةْواحدة(         ِإجابت ك بدليل ي ن.  ه، وسوِّغ  ، من حيُث مضمونُ المحور  الذي ينتمي إليه النّص  عيِّنِ ْ–2

 من  النّص : من "ِإّن األ جيال الجديدة" خر  الكلماِت في الِفقرة األخيرةِ اضبط  أ واْ–8
 إلى "مليء بالحركة والتغيير". )ال ُيعدُّ الضميُر آخر  الكلمة(     

ْ
ْ)عالمةْونصف(

  ْ
ْ()تسعْعالمات  فيْالتعبيرْالكتابيْ :ْثانياا
التمسُِّك بالقيِم األ صيلِة ال تِقلُّ عن  عنِ  األماِن الروحيِّ الناجمِ "ِإنَّ حاجت نا إلى  

 حاجِتنا إلى التقدُِّم العلميِّ المستمّر". 
ْ

ْْ ْالموضوععالج  اْهذا حا ْاألجزاء،ْموضِّ ْمتماسكِة ْفيْمقالة  ْالعلِمْمخاطْ، ْطغياِن َر
ْالتوازِنْبينهماْلماْفيهْخيُرْالبشريَِّةْجمعاء.علىْاأَلخالق،ْمَؤكِّدااْضرورَةِْإقامِةْ

ْ
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 التربية والتعليم العالي وزارة

 العامة للتربية المديرية

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة

 ة و علوم الحياةعام  العلوم ال فرعا

 العادي ة 6102دورة العام 

 6152حزيران  51األربعاء                      

 وآدابهاة مسابقة في مادة اللغة العربي مشروع معيار التصحيح

 الساعة ساعتان ونصف :المدة
 :االسم

 :الرقم

 
 العالمة ومعاييرها اجابةاالعناصر  السؤال
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 أواًل: في الفهم والتحليل
الفقرة األولى: حلول قيم َأخالقيَّة جديدة مع َأواخر القرن العشرين مغايرة ِلِقَيم الحّق  الفكرة األساسّية في -

  .النسبيَّة الثقافيَّة أدة مبدسياو  ،والخير والجمال المطلقة
دفع ممّثلي األديان المسُّ بثوابت تاريخيَّة في بنية المجتمع االنسانّي ة الثانية: الفقر  الفكرة األساسّية في -

 .وتدعو إلى تفعيلهاالقيم العليا  تصون ، إقرار توصياتباإلجماعو  ،عنها منج مؤتمرات عقد الكبرى إلى 
ل القيم و والتغيير الذي طا ،قيٍم َأخالقيَّة جديدة فحلول، قة ربط السبب بالنتيجةبينهما هي عالالعالقة  -

 .حلول للوضع القيمّي المستجدّ  إلى إيجاد التناديالمتوارثة استدعى 
 لكّل فكرة، ونصف عالمة لتبيان نوع العالقة نصف عالمة 

05.1 

 . الثنائيَّة التعارضيَّة هي بين جيل اآلباء وجيل اأَلبناء - 2
ثمَّة تناقٌض بين آراِء الجيَلين في نظرِتهم إلى القيم. فجيل اآلباء ما زال مْؤمًنا بالقيم التقليديَّة الموروثة  -

يتلمَّس قيًما جديدة  راحومتعلًِّقا بها وراغًبا في الحفاظ عليها. َأمَّا جيُل اأَلبناء فقد َأعرض عنها. و 
 يلين. بديلة. وهذا ما يجعل البون شاسًعا بين الج

تعميق الهّوة في التفكير بين الجيلين، زوال القيم المطلقة من قاموس األجيال  النتائج الناجمة عنها هي: -
 تقّوض أسس التماسك االجتماعّي.َأنماٍط جديدٍة من القيم  الجديدة، الخوف من قيام

 نتائجربع عالمة لتحديد الثنائّية التعارضّية، ربع عالمة لتوضيحها، ونصف عالمة لل 

 ُيكتفى بذكر نتيجتين 

0511 

دة متنكِّرة للموروث الثقافّي، ودعوتها إلى تبّني  - 3 ميل األجيال الجديدة إلى تيَّارات فكريَّة حديثة متمرِّ
 كلمة( 01مفاهيم ورًؤى تناسب تطّلعاتها.       ) 

  ّشخصّي، غة السليمة واإلنشاء النصف عالمة لإلحاطة باألفكار وتسلسلها، نصف عالمة لل
 ونصف عالمة لاللتزام بالعدد

05.1 

ُلها عن صورة األوضاع المستقبليَّة في حال تجاوز القيم  - 4 طرَح الكاتُب في الِفقرة اأَلخيرة ثالثة تساؤالت َأوَّ
صياغة مجتمعاٍت جديدة متماسكة، عمَّا ِإذا كانت النزعات الفرديَّة مَؤهَّلة ل هاالمعروفة منذ القدم، وثاني

الطارئة للتغيير، نتائج العن ماهيَّة تلك المجتمعات مستقباًل، ما يشير إلى خوف الكاتب من ها ثثالو 
جديد شرط أاّل  كلّ ، وقبول  منها مين من القيم الموروثة، وترك الغثّ سورغبته الخفّية في التمّسك بال

 يتنافى مع الصالح من قيمنا الموروثة.
اه: َأوالدَأمَّا الظاهرة البارزة في كالم ال - نترنت الفضاء المعلوماتّي، َأوالد اال كاتب فهي ظاهرة ما سمَّ

لكترونيَّة. وال يخفى على َأحد َأنَّ هذه الظاهرة تشكِّل عالمة فارقة في مجتمعاتنا المعاصرة ابتداًء والثورة اإل
 من تسعينيات القرن المنصرم. 

لهما َأنَّ  َأمَّا اآلراء فهي تتلخَّص في اثنين: - ر القيم االجتماعيَّة قيوًدا تكبِّل المجتمع هذا الجيل يعتب َأوَّ

05.1 



 2 

هو حقُّ هؤالِء في تبنِّي نمط الحياِة التي يريدون ألَنَّهم القوَّة  هماثانيفي حالٍة من الركود والتقهقر، و وَتَدُعه 
 المحرِّكة في كلِّ مجتمع. 

 ءنصف عالمة للتساؤالت، نصف عالمة للظاهرة، ونصف عالمة لآلرا 

رابط يفيد االستدراك والتعارض، فبعد أن عرض الكاتب لرأي المفّكرين حول مسألة القيم المطلقة في : لكن 5
 . المجتمعات اإلنسانّية ، استدرك كالمه مشيًرا إلى وجود قيم جديدة مناقضة للقيم المتعارف عليها 

ة ما سبقه َعْبر ِإيراِد مزيد من التأكيد لال وظيفُته .والتوكيد واإِلضافة التخصيصفيد يرابط : بخاصَّ
من التغيير والسّيما ذاك الذي يطاول القيم المتوارثة محدثّا خلاًل  عن هواجسهالكاتب  وتعبير ضافيَّة.إَأدلٍَّة ِ 

  في البنية االجتماعّية.
لكاتب كشف به ا رابط يفيد التوكيد والتحقيق لوقوعه قبل الفعل الماضي، أّكدقد: . الالم تفيد التوكيد: لقد
 كبار السّن حول موضوع القيم.آراء دراسات وجود اختالف جوهرّي بين آراء جيل الشباب و ال

لكاتب أّن األفراد هم القوة الدافعة والمحّركة ، استنتج بأّن لهم افبعد أن ذكر فيد االستنتاج. يبط ار  :لذلك
 . الحّق في تبني نمط الحياة التي يريدون

  ِّابط مع الشرحر ربع عالمة لكل 

0511 

، يتناول فيه صاحبه موضوًعا محّدًدا، ويذهب في معالجته والمقالة نّص نثرّي موجز .النصُّ مقالةٌ  - 6
 الكبرى من مقّدمة وعرض وخاتمة. همذهب اإليجاز والتركيز، مستوفًيا أقسام

التجاذب بين  يًّا يدور حولموضوًعا اجتماعِإبالغيَّة تتناول والمقالة التي بين أيدينا مقالة موضوعّية  
هذا التجاذب من مفارقاٍت بين جيِل اآلباء المتمسِّك بالقيم  عليه اأَلجيال في نظرِتهم إلى القيم، وما ينطوي

 الموروثة المطلقة وجيل اأَلبناء المتطلِّع إلى قيم جديدٍة لعهٍد جديد. 
 ومن سماتها:

لمنطقّي المتدّرج والتماسك بين أقسام النّص بدًءا بالكالم على بنية المقالة القائمة على التسلسل ا -أ
زن إلى المجتمعات، اختالِل النظرِة إلى القيم المطلقة وما َأعقَب ذلك من مؤتمراٍت لبلورِة قيٍم عليا تعيد التوا

 حولرِح تساؤالٍت ، وانتهاًء بطواأَلبناء  اآلباءوِء على البوِن الشاسع بين جيَلي إلى تسليط الض ثمَّ االنتقال
ن.  صورة اأَلوضاع المستقبليَّة و ماهيَّة المجتمعات التي هي في طور التكوُّ

 مشاعره مننطقيَّة بعيًدا تماًما يعالج المسَألَة معالجة عقالنيًَّة م الكاتبف ة والحيادّية والتجّردضوعيّ المو  -ب
، وهيمنة صيغة الغائب لمزيد من تأكيد النّص  الذاتيَّة. يؤكُِّد هذه الموضوعيَّة غياُب ضمير المتكلِّم عن

 . الحيادّية في المعالجة
الندوات، المؤتمرات، جيل  القيم المطلقة، :بمعانيها المعجمّية الوضعّية  هيمنة األلفاظ التعيينّية -ج

 . اآلباء...
ة، فجميع نجد في النّص مفردات صعبال بحيث  السهولة والوضوح في المعاني والبساطة في التعبير -د

 ن التعقيد.ماأللفاظ مألوفة وبعيدة 
طرأت بعض  -اإلنشائّية: كان الرأي السائد...هو وجود... الجمل غلبة الجمل الخبرّية على -هـ

 انحازت األجيال...... -التعديالت على هذه النظرة
 ندرة الصور البيانّية والمحّسنات البديعّية، فاللغة وسيلة وليست غاية. -و
في النصِّ ببعِدها التثقيفيِّ لجعِل المتلقِّي على بيِّنٍة من أمر هذا الصراع  لوظيفة المرجعيَّةبروز ا -ز

2511 



 3 

 االجتماعّي الذي يشكِّل ظاهرًة بارزًة في عصرنا الحاضر. 
 نصف عالمة لتعريف المقالة، ونصف عالمة لكّل سمة مع الشاهد 

 ُيكتفى بذكر ثالث سمات 

 

 . "اإلنسان واستشراف المستقبل"ور ينتمي النصُّ إلى مح - 7
 األدّلة:من   -

ل النظرِة استشراف مستقبٍت ومْؤتمراٍت وَأبحاٍث غايتها الكاتب في الِفقرة الثانية عن ندوا حديث -
 .إلى القيم التقليديَّة

يُمه راُته ومفاهعهد جديٍد له اتِّجاهاُته وَأفكاُره وتصوُّ عن الحديث  ،في الِفقرة الرابعة تناوله، -
ة  .ورَؤاه الخاصَّ

في  تساؤالٍت عمَّا "سيكوُن عليه الوضعُ خالصة تتضّمن إلى  ،في الِفقرة اأَلخيرة وصوله، -
 .المستقبل"

 هذا فضاًل عن استخدام الكاتب لمفردات ترتبط بداللتها الزمنّية بالمستقبل: ستسمح، سيكون... -
 نصف عالمة لتسمية المحور، وربع عالمة لكّل دليل 
  ُكتفى بذكر دليَلْيني  

0511 

 االنترنت والثورةِ  وا معَ نشأُ  الذينَ  المعلوماتيِّ  الفضاءِ  ا: َأوالدُ ها َأحيانً يْ علَ  ، والتي ُيطَلقُ الجديدةَ  اأَلجيالَ  ِإنَّ  8
في  مودَ والج السكونَ  على المجتمعِ  تفِرُض  سوى شعاراتٍ  تْ ليسَ  االجتماعيَّةَ  الِقَيمَ  َأنَّ  نَ وْ ، َيرَ لكترونيَّةِ اإل

 . والتغييرِ  بالحركةِ  مليءٍ  عصرٍ 
 ُيحسم نصف عالمة لكلِّ خطأ 

05.1 

 
 مةالمقدّ 

 تصميم مقترح  ثانًيا: في التعبير الكتابيّ 
 حلم االنسان الدائم هو الحياُة السعيدُة والشعوُر باالستقرار. -
 رباع العالمة()ثالثة أَ العلُم واأَلخالق هما الضمانُة اأَلكيدُة لتحقيِق هذا الحُلم.  -
 ؟ةكيف يمكن إقامة التوازن بينهما لما فيه خير البشريّ مخاطر طغيان العلم على األخالق؟ و فما  -

 )ثالثة أرباع العالمة(                                                         

05.1 

صلب 
 الموضوع

 مات()ثالث عال         طر طغيان العلم على األخالقمخااًل: أوّ 
 ة كبرىإنسانيّ كوارث تجّرد العلم من األخالق يؤدي إلى  -
 قدات والمفاهيم السائدة.والعبث بالمعت والقيم المتوارثة5ئ اإلطاحة بالمباد -
        ،ةالمتاجرة باألعضاء البشريّ  ،هيمنة الجشع والفساد ) الروحيّ  بعلى الجان يّ تغليب الجانب المادّ  -

 ...(..ةالبشر للتجارب العلميّ استعمال  ة5سلحة النوويّ استخدام األ
) القرصنة، سرقة النتاج الفكرّي، انتشار الجريمة، تفّشي الفساد  ةي اإلباحيّ استباحة المحّرمات وتفشّ  -

 .بكّل مظاهره في كّل المجاالت....(
 .مار الشامل...(أسلحة الد )األسلحة اليولوجّية والجرثومّية،ة للشّر بدل الخيرالمنجزات العلميّ  تسخير -
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  )ثالث عالمات(       ة.إقامة التوازن بين العلم واألخالق لخير البشريّ  :اثانيً 
 واإلنساُن مزيٌج من اإلثنين. واألخالُق ثمرُة الضمير5 العلُم ثمرُة العقل5 -
 ا لألخطار الداهمة.تفاديً  ة 5ترشيد العلم ووضع ضوابط أخالقيّ  -
       السامية في نفوسهم  زي بين العلم واألخالق من خالل غرس القيم والفضائلتوا تنشئة األجيال تنشئةً  -

 .منذ الصغر
 .ي يجنح إلى الشرّ ذال وضع ضوابط تحّد من مخاطر جموح التطور التكنولوجيّ  -

لفرد وازدهار ا أهمّية الربط بين التطّور العلمّي من جهة، واألخالق والقيم المثلى من جهة أخرى لرقيّ  - الخاتمة
 المجتمع.

 )ثالثة أرباع العالمة( .اإلنسان تحقيًقا إلنسانّيةضرورة ِإقامِة التوازِن بين العلم واأَلخالق  -
الحكوماُت المعاصرة والمَؤسَّساُت التربويَّة بتعزيز القيِم واأَلخالق  فيه تهتمُّ  سنصل إلى اليوم الذي هلف -

 )ثالثة أرباع العالمة(                               ؟الضارَِّة  العلم للحدِّ من تطبيقاتِ 
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 21،11 المجموع حتى ثلث العالمة.  سمبحسب درجة القصور اللغوّي يح 
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