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 ةة العام  امتحانات الشهادة الثانوي  

                                                                                             علوم الحياةة وعام  العلوم ال فرعا
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ََ مةن تحديةِد كة   فتةرِ هةِة الظرريَّةِة يَ الوج   نَ التربيِة مِ و  الثقافةِ َن ِإنَّ البحَث في مشِكلِة العالقِة بي    -1 ٍض المفهةوَمي ن  ومةن َ ة نَ ِمة ُض االظطةال ر 
ةلِة ِإلى توض    مظهما وصواًل اِت كُ يِّز مَ وجٍز لمُ مُ  بيظهمةا  فالثقافةُة فةي ظرِرظةا  إش  تشةَمُ  مجمةوَا العةاداِت واال تقةادات  يِح الجواظِب الوث يقةِة الصِّ

َِ التفكيِر  مِ والقيَ  طًى حيٌّ في تجدٍُّد دائم   ِإن  لم  ظقة   فةي تغيُّةٍر ع  ي  محدَّد  إّظما هي مُ عيَّظة  في إطاٍر جغرافوالعيِش لمجمو ٍة بشريٍَّة مُ وطرائ
 مستمّر 

مةن ججة  الوصةو  إلةى مشةهد ثقةافّي  ةالمّي قريةب إلةى  ناللثقءفاء با  ااإلغاء اللداد دا ِإلةى ا يسةعى جاهةدالشي ظشهده حالّية التطوَّر ِإنّ   -2
 فات الشةباب وفةي مةا يرنبةون بةه مةن جظةواا الموسةيقى وا فةالم ومةن طرائةَ التعبيةراالظسجام والَوحدة  وهشا ما ظالحره خصوصا في تصرُّ 

 والتحّرك  التجّمعو 
شا كانَ   -3 يًَّة كمةا ظةرى فيةه ثقافةًة ةتلفِة للثقافة  إش ظرى فيه ثقافًة محلّةخ  هشا المشهُد هو الغالب  فإظَّه ال َيظفي إمكاَن الظرِر ِإلى الوجوِه المُ  وا 
َردة  ومُ  َلقًةاستو  بصةريَّة وثقافةًة مقةرو ة  كمةا جظَّةه ال َيظ فةي إمكةاَن  ة  وثقافةًة فرديَّةًة وثقافةًة جما يَّةة  وثقافةًة سةمعيَّةً فا ِلةتَ وثقافًة حيَّةًة مُ ثقءفًةاُمغ 

َِ الشاتيَّةِة مةن خةالِ  ا خةشِ  بةروِِ الظَّقةد  والخضةوِا للحقيقةِة َ ب ةَر  الظرِر ِإلى حاجاِتظا الثقافّيةِة الراهظةِة فةي لبظةان  إش  تعةوُد فةي ظرِرظةا ِإلةى تعمية
المم اتعزيِز روِِ الموضو يَّة  والَتركيِز  لى ضرورِة الةتعلُِّم الةدائِم للةتخّلِم مةن  اللمُا  اااا اآفاء   وادِّ ةاَ اِت الثقافةِة الجامةدة  وتظميةِة الةروِِ  ة ان َعاقَاة 

 لٍك  قلي  وحيٍد لتطوُِّر اإلظساِن والوطن العلميَِّة القائمِة  لى المالحرِة واالختباِر والظقِد كَمس  
ِ  الشي ظعيُشهإت  هشه هي ظررتَظا إشا كاظَ  -4  ؟ فماشا ظقوُ  في التربية   لى الثقافِة في  صِر التحوُّ
ةةيو  نيالسياسةيِّ بحسةِب رجِي   ِت اليةةومالتربيةُة القديمةُة ِقةةَدَم اإلظسةاِن  لةةى اَ رِض صةارَ     سةةوا  ويِّ  لةةى حةد  ن فةي االقتصةةاِد التربةالمختصِّ

ةةون فيهةةا إالَّ بلغةةِة ا رقةةامِ  ليظةةا مةةنَ إ  هةةشا القةةوُ  الوافةةُد صةظا ًة مادَُّتهةةا اإلظسةةان ال   البلةةداِن الصةةظا يَِّة المتقدِّمةةِة التةةي ال يتحةةدَُّث المختصُّ
َ  باإل   وجظَّهةةا سةةعي  دائةةُم ر  للِقةةَيِم اإلظسةةاظيَِّة الخالةةدةعةةُ  تجسةةيٍد مسةةتموجظَّهةةا فِ   ظسةةاِن الفةةردَيظفةةي جنَّ التربيةةَة هةةي فةةي جوهِرهةةا إيمةةان   مطلةة

ٍِ يسمُح للمتعلِِّم جن يظمَِّي قدراِته  كلَّها  وجّظها فِ وتطّوِر العلوِم والتق ِظيَّات  وجظَّها فِ  ِر الحياةِ التجدُِّد من ججِ  مواكبِة سي    مِ ل  عُ  إيماٍن بةالعِ عُ  اظفتا
ظَّها ا ميظُة  لى ظقةِ  التةراِث والثّقافةِة مةن جيةٍ  ِإلةى جية   بهةدِ  بظةاِ  جظا  و ُله إلي  عُ  ثقٍة بالمستقبِ  وبما سيحمِ ٍة  ريمة  وجظَّها فِ كقدرٍة إظساظيَّ 

 لة  وتكويِن ا بعاِد المواطظيَّة فيها  كامِ تَ شخصيَِّة اإلظساِن المُ 
 اآلتية: االشكالّيةُ  وهظا تتبادُر إلى جشهاِظظا -5

ثقافةةٍة  عَ تقليديَّةةة  بطيئةةُة الحركةةِة فةةي التجةةّدد  جن  تتةة لَ  َمةة كيةة  يمكةةُن للتربيةةِة التةةي ظريةةُدها دائمةةَة التطةةّور  والتةةي هةةي فةةي الواقةةعِ  -
 حرِّكٍة في  الٍم متَّسِع ا بعاد  متظوِِّا المصادِر  الثقافيَّة ؟تَ مُ 

َر ا جياَ  لمواجهِة التغيُّراِت المُ جن   تُ   لكمٍاترلٍثامتراكيَ  يمكُن للتربيِة التي ال تقوُم إالَّ  لى   - شهلِة التي تواجُه إظسةاَن ا لةِ  حضِّ
  ؟في ميداِن المكتَشفاِت العلميَّة الثالث  إن  في َمي داِن وسائِ  االتِّصا  جو 

  االتغيُّةةةِر الثقةةةافيِّ  المتسةةةارِ  مةةةعَ َة والتةةةمقلَم يَّةةةقافِ الث (1)رورَة جنَّ  لةةةى التربيةةةِة جن   تتبةةةَع الصةةةي    بمةةةا ال يقبةةةُ   الشةةةكّ   رِهةةةر  تُ نَّ هةةةشه ا سةةةئلَة إِ   
 واإلظَساُن  في قلِب التغيير    والثقافُة بظُت اإلظسان  ه  فالتربيُة بظُت الثقافةرِ بَ و ِ  التاريخِ  نَ والموازظَة بي  

 ءحنط لناص  اأد.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اة كل  ةاللتربا-ستءذافياللجءمعةالللبنءن ةأاااااااااااا

 )بتصر ف(3669دز رلناا،36491للعدداا،للنهءرجر دةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالصيرورة: التحّو   التغّير( 1)



 

 

 

 

 افياللفهما للتدل ل:اَأ  لًا  

ا ا

َِ الظّم  معاظَي التعابيِر ا-3 ا اآلتية:اشَرِ   في سيا
ا)عالمةا لددة(ااتراث  متراكم  -ة المقّظعةيَّ آفاُت ا مِّ  -ثقافة  ُمغَلقة -لغا  الحدوِد بيَن الثقافاتإا

ا ا
ا   استخِلم  مَن الِفق رِة ا ولى  بإظشاِئك الشخصّي  مفهوَم  الكاتِب للثقافةا-2
ا)عالمةا لددة(   حدوِد خمَس  ش رَة كلمةفي ا

ا ا
ا( نصفاللعالمة)عالمةا         ال ُيعتبُر الضميُر آخَر الكلمة() الظّم  ِمنَ  الثاظيةِ واخَر الكلماِت في الفقرِة اضبط  جَ ا-1

ا ا
ح  نايَته مظهماااا-4 ُه الكاتُب الظرر  في الِفق رِة الثالثة  ِإلى َجمَري ن   يِّظ هما  ووضِّ ا)عالمةا نصفاللعالمة(   يوجِّ
ا ا
 خالِلهرُصد  جبرَز  ظاصِره  ثمَّ بيِّن  من ِة حق   معجميٌّ بارز  للتربية  الرابعفي الِفق رِة اا-5

 مفهوَم الكاتِب لها 
ا
ا)عالمةا لددة(

ا ا
ح  بمسلوِبَك الخاّم  اإلشكاليََّة التي طرحها الكاتُب في الِفق رِة الخامسِة مَن ا-9 وضِّ

لِم الح َّ الشي اقترَحه في ظهايتِ   الظمِّ                 بإيجاز كَ ها  ُمبدًيا رجيَ ثمَّ استخ 
ا

ا(عالمتءن)
ا ا
ا)عااالمتاءن(                     فيه ومقروظٍة بالشواهد بارزةٍ إجابَتك بثالِث سماٍت  وجّكد   رِّ   ظوَا الظّم  ا-7
ا ا
ا)عالمةا لددة(ا  ااك ختر   ظواًظا مظاسًبا للظّم وسوِِّغ اختيارَ اا-8

ا
ا)تسعاعالمء ( ااااتعب راللكتءبي افيالل:اثءنً ء

ا "بظاِ  شخصيَِّة اإلظساِن الُمتكاملِة وتكويِن ا بعاِد المواطظّيِة فيها "جاَ  في الظمِّ جنَّ التربيَة تهُدُ  إلىا

اهذلاللكالم،افيامقءلةٍاا امت ق امتمءسكة المجزل  ،اات س ع افياشرح  اكلٍّ مَنالمسرة ا للمدرسة افيافًءاعنَداد ر 
ا.  نَذ  ناللهدفَاهق ق اتد
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 العالمة مشروع معيار التصحيح السؤال
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 في الفهم والتحليل :لا أو  
زالُتها، هدُم الحواجز   :الثقافات الحدوِد بينلغاء إ - الع على ثقافاتهم والتفاعل واالنفتاح على اآلخرين واالط   وا 

 معها.

 االنفتاح على اآلخرين. فضةثقافة متقوقعة، را :ثقافة ُمغلقة -

إّدعاُء بعض الناس العلم والمعرفة وهم غارقون في بحور الجهل، وال يمّتون إلى الثقافة :ة المقّنعةي  آفات األم   -
 والعلم بأّية صلة.

 .على مدى حقٍب طويلة من الزمن إرث حضارّي وثقافّي متكّدس :متراٌث متراك -
 عبارةكّل شرح ربع عالمة ل. 

1011 
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 .ر المطَّردقابلة للتطو  حيَّة و  وهيلشعب ما،  ّيةفكر الحضاريَّة  الماد يَّة وال ميزات  الثقافة هي خالصة ال -
 1,00 

3 

َر الذي نشهُده حاليًّا يسعى جاهًدا إ لى إلغاء  الحدود  بي   - أجل  الوصول  إلى مشهٍد ثقافيٍّ  الثقافات  من   نَ إ نَّ التطوَّ
 أنواع    من   به   ، وهذا ما نالحُظه خصوًصا في تصر فات  الشباب  وفي ما يرغبونَ االنسجام  والَوحدة   عالميٍّ قريٍب إلى

 .طرائق  التعبير  والتجّمع  والتحّرك   الموسيقى واألفالم  ومن  
  ُعالمة لكل خطأحسم نصف ي 

1051 

4 

 األمران اللذان يوّجه الكاتب النظر إليهما هما: -
 .   المتنّوع والمتعّدد الوجوه المشهد الثقافيّ  -
 ة الراهنة في لبنان.  لى حاجاتنا الثقافيّ إة النظر مكانيّ إ -

يجب أن التي ة الهائل بغية تعميق الذاتيّ  ا من هذا الخليط الثقافيّ هي اختيار ما نراه مناسبً  ة الكاتب:غاي -
النظرّي والتطبيقّي والتفكير  ة بالعلماألميّ  وقهر   ،ةالحقيقة والموضوعيّ  والتزام   ،ي بروح النقدعلى التحلّ  تقوم

َري نلوصول في النهاية إلى من أجل ا النقديّ   .  إنساٍن ووطٍن متطوٍّ
 نصف عالمة لكّل أمر0 ونصف عالمة لتبيان غاية الكاتب 

1051 

5 

  :هي التربيةالمتعلق ب المعجمي   الحقلُ عناصر  -

تجسيد  ،نسانإيمان باإل ،نسانصناعة اإل ،اتيها من ضمائر ومشتقَّ ما يعود إلبو "التربية" بلفظها  تكرار كلمة" 
ثقة  ،إيمان بالعلم ،تنمية قدراتح، انفتا ،اتتطّور العلوم والتقنيَّ ، مواكبة سير الحياة، دسعي دائم للتجد   م،يَ للق  

                      ."ةبعاد المواطنيّ تكوين األ ،بناء شخصية االنسان، والثقافة تراثالنقل  ،بالمستقبل
ومواكبة  الدائم دلتجد  ا وتسعى إلى ،موتساعد على ترسيخ القيباإلنسان،  تؤمنأّنها هو الكاتُب للتربية  مفهوم -

 وتصون التراث بهدف تعزيز المواطنة وبناء شخصّية الفرد السوّية. نّمي القدرات،تكما أّنها  التطو ر،
 مفهوم التربية0 ونصف عالمة لتوضيح نصف عالمة للعناصر 

1011 
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 : التساؤلي ن اآلتيي ن من خالل تظهر واكبة التربية للثقافة، و م ةُ هي كيفيَّ التي طرحها الكاتُب  ةُ شكاليَّ اإل  -
 حركة الثقافة المتسارعة والمتنّوعة  أن تجاريَ  ،التجّدد حركتها بطيئةة، تربية تقليديّ كيف يمكن ل

  المصادر؟
 يداني  رات المذهلة في مَ مواجهة التغيّ لجيال األ د إلى تراث أصيل أن تعدّ ال تستنتربية كيف يمكن ل -

                                         ة؟المكتشفات العلميّ التطّور التكنولوجّي و 

 ،من جهة واإلفادة من التجارب الماضية على التراث واألصالة لحفاظاال هو الذي يقترحه الكاتبُ  الحل   -
  الحياة ال تعرف الجمود. حركة ألنّ  ،التغّيرات الثقافّية المذهلة من جهة أخرىومواكبة 
  ّعالمة لذكر اإلشكالّية0 وعالمة لعرض الحل 

2011 

7 

هوم العالقة د الكاتب فيه مفيحد   اا حضاريًّ ة تتناول موضوعً ماعيَّ جتا بالغّيةإموضوعّية مقالة  نوع النص: -
 التربية والثقافة.    بين

الكبرى من  أقسامهيعالج فيه الكاتب موضوًعا محّدًدا بإيجاز وتركيز مستوفًيا  قالة نّص نثرّي معتدل الطولالمو
  وعرض وخاتمة. مقّدمة

 : اسماته من -

مشكلة العالقة بين الثقافة والتربية  الكاتب طرح فيها مقّدمةمن  التصميم المتدّرج والبناء المتماسك -   
 خلص فيها إلى حلٍّ مقترٍح  خاتمةو ،الثقافة والتربية موقفه منَ  ضمَّنه عرضو ،النظرّيةناحية من ال

ة والتأقلم معها، مع الحفاظ على األصالة المتسارع ةالثقافيّ  اتلتغّير ل مواكبة التربيةيقوم على 
 .التاريخّية 

  الغموض والتعقيد. في عرض األفكار بعيًدا عن   الوضوحو سهولة ال -
 الثقافة  إ نَّ البحَث في مشك لة  العالقة  بي َن :"هاتشرحو  التي تعرض األفكارالخبرّية  هيمنة الجمل -   

َن المفهوَمي ن هة  النظريَّة  َيفتر ُض االنطالَق من تحديد  كلٍّ م  َن الوج  التربيُة القديمُة ق َدَم ،والتربية  م 
 ........اإلنسان  على اأَلرض  

العالقة بين الثقافة والتربية، إطار ) ير بمعانيها التعيينّية المعجمّيةاستخدام معظم األلفاظ والتعاب - 
  .التغّيرات، المكتشفات...(، جغرافيّ 

المرسلة )التربية والثقافة وضرورة التوفيق  موضوع تّم التركيز على بحيث مرجعّيةالكالم الوظيفة  -
 (.بينهما

  الشاهدنصف عالمة لتعريف المقالة0 ونصف عالمة لكّل سمة مع 

 بذكر ثالث سمات ُيكتفى 
  ُسمات أخرى شرط حسن التعليل أن يذكرمكن للمتعّلم ي 

2011 
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             ة: من العناوين المقترح -
 التربية والثقافة .  –أ  

 نسان بين التربية والثقافة.اإل -ب
    .العالقة بين التربية والثقافة -ج
 هلثقافة حقل معجمّي بارز في النّص ، فضاًل عنن تمحنور معانينلتربية واالعنوان األّول: لكلٍّ من اتسويغ  -

 حول هذين المفهومي ن.
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نسان فني قلنب نسان واإلالتربية بنت الثقافة والثقافة بنت اإل نّ أَ : جاء في خاتمة المقالة  نيلعنوان الثاتسويغ ا -

   ه.، وهذا ما يسّوغ اختيار التغيير
 نصف عالمة للعنوان0 ونصف عالمة للتسويغ 

 

 المقد مة 
 

 تصميم مقترح                    في التعبير الكتابيّ 
 ...وغيرها ثّمة عوامل تسهم في بناء شخصّية اإلنسان كالوراثة وظروف المجتمع -
 التربية تأتي في طليعة هذه العوامل. -
 في تحقيق التربية السليمة؟ ما دور كّل من األسرة والمدرسة -

 تمهيد0 وثالثة أرباع العالمة لطرح اإلشكالّيةثالثة أرباع العالمة لل 
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   صلب 
 الموضوع

 
 

 :  )عالمتان(      شرح القول:أو لا

 التربية كانت وال تزال الشغل الشاغل للمفّكرين والمسؤولين. -

 التربية الصحيحة تساعد في تحقيق التنمية البشرّية المتوازنة. -

 .لإلنسان شخصّية السوّيةالالتربية تسهم في تكامل  -

 التربية الواعية تعّزز حّس المواطنّية لدى األفراد والجماعات. -

 )عالمتان(  :الصالحة تنشئةدور األسرة في تحقيق الثانياا: 

 األسرة نواة المجتمع ومصدر التنشئة األّول. -

 القدوة اّلتي يهتدي بها األبناء. إّنها -

، وغنرس القنَيم والفضنائل فني ألفرادهنا ا وُخُلقيًّنا وفكريًّنامن مسؤولّياتها تأمين البيئة الحاضنة نفسيًّا وصّحيًّ  -
 .همنفوس

 من خالل االلتزام بالواجبات الوطنّية. عند األبناءلألسرة دور في تنمية الحّس الوطني  -

 .النحرافهمساعًدا عاماًل  يكون ضياعه ، وقدو الفرد بنفسه، ثقة األسرة يؤّدي إلى زعزعة تفّكك  -

 )عالمتان(   :سليمةفي تحقيق التربية الدور المدرسة ثالثاا: 

 جتماعّية.المدرسة هي المنطلق األساس إلعداد الفرد للحياة اال -

 ُتهيئ الفرد لتقّبل اآلخر المختلف، والتفاعل معه.إنَّها  -

 وتساعده على تحقيق غاياته وأحالمه. وقدراته مهارات اإلنسان المدرسة تُنّمي -

 قح.األفكار وتتال فيه تتالقى هي مكان -

ثرائه و  اروحيًّ  الفرد التربية المدرسّية عمل مؤّسساتّي منّظم يهدف إلى إغناء -  .افكريًّ ا 

 وااللتزام بالقوانين.وتنمية الحّس بالمسؤولّية والمواطنة  في ترقية السلوك إنَّها تسهم -
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 ةالخاتم
 

 صناعة البشر قّمة الهرم. أكثر االستثمارات عائًدا، بعد أن تبّوأت من االستثمار في مجال التربية هو -
 إلنسانّية.لارتقاء نهضة لألوطان و التربية في  -
على  ترّدي التربية مة عنجالتداعيات الناما مصير التربية في ظّل التطّور الهائل للتكنولوجيا، وما  -

 ؟الصعيدين الفردّي والوطنيّ 
 0ثالثة أرباع العالمة لفتح األفق ثالثة أرباع العالمة للخالصة 
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 21 المجموع بحسب القصور اللغوّي يحذف حت ى ثلث العالمة.     
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