
 

 عربيةالالمادة: اللغة 
   علوم عامة وعلوم حياة                                   :الصف

 
 العـقـل العـلمـي والعـقـل الغـيـبي                                    

ُعرفر  فري روروبرا باسرم التري  -كان العرب يسبقون العالم في الحضارة والثقافة والعلم، في ذروة الفتررة التاريييةرةبينما   -1     
كانرر  روروبررا فرري ذروة حيرراة متقلةبررة ومضرر ربة، تنتلررر فيذررا رعمررال اللررعوذة ور رروا  اليرافررة، وتذرريمن فيذررا  -القرررون الوسرر  

ل له نفسه التفكير العقالني.  الكنيسة عل  كلة لي ، باسم الدةين، وتكبح  ماح الت وةر العقلي بادةعا  الت ديف لكلة من تسوة
العربيررة فرري الرياضرريا  والموسرريق  واللرريدلة وال رربة والفلسررفة والفقرره وسرروا ا  لرر  ال رررب  ليرروم، انتقلرر  كررلة المعررارفوا -2    

روا حيرراتذم مررن ُسررل ة الكذنررو ، والنتي ررة  رري سرربقذم ذورسسرروا عليذررا ن روا عقلذررم كمررا حرررة ضررتذم الفكريةررة والعلميةررة، بعررد رن حرررة
 للعرب بقرون.

ر رن يتقرردةم ويررنذك حلررد كررلة قررواي العقليررة لكرري يحقرر  نذضررته، بينمررا المررد أ رنة ال رررب حرر -3    انقلررب العرررب علرر  ين قرررة
ن ازاتذم العقلية والتنويرية، بدعوى رب  الكفر بال رب، وربعلومذم ومعارفذم  ل  كبح مسيرة   التفكير بالت اوز، و و ما ردى  وا 

 اِفيرة مرن  ذرة، ولملرلحة بعرك التيرارا  السياسرية التري رب ر  برينالمعرفة العلمية العربيرة، لملرلحة اكفكرار اليالميرة الُمح
 ري، فرفض  كل ما يأتي من ال رب دون تفري .ال رب كُمستعِمر وبينه كم تمع بل

ر  -4   فه من مسيرة التعليم اكمريكي، التي ررى رنذرا تترا رع فقررة قبل عدة رسابيع رعلن الرئيس اكمريكي باراك روباما عن تيوة
 بعة مليارا  دوالر رمريكي من ر ل ت وير التعليم.تيليص رر 

يحدث ذلك فري الواليرا  المتحردة اكمريكيرة التري تعرد اون القروة الكبررى فري العرالم علر  المسرتويا  كافرة، وبينذرا مسرتوى  -5  
 التعليم ال امعي والبحث العلمي.

من رسرباب نذضرة  الذي كان سببا   ستعادة م د م العلمية  نة  ذي ال ريقة في التفكير  ي التي يحتاج  ليذا العرب اليوم ال -6 
والة ردركروا رنة التقرردم ال  اربيرة اسسرالمية م رد ا حررين ترول  لر ونذال ررب، و ري ريضرا  كانرر  ال ريقرة التري حققر  للحضررارة الع

ال لبة في النذايرة، فرأحرقوا  يحققه  الة العلم، فانتلروا للعلما  والفالسفة عل  حساب القوى المحافية، التي مع اكسف كان لذا
الكترب، ورل رروا العقررل، وادةعروا رنة كررل العلرروم بدعرة حترر  انذررار  الحضرارة العربيررة علرر   اويرة التيلةررف الررذي  عرل مررن المن قررة 

 العربية فريسة سذلة لالستعمار ال ربي، الذي و د العرب في غيابذم العقلي فريسة سذلة.
اللذم الكامرل عرن التبعيةرة لل ررب  الة باسرتعادة القريم العقالنيرة والعلميرة التري كانر  سرمة ولن يستعيد العررب رم راد م واسرتق -7 

   الحضارة العربية في ذروة م د ا ولقرون.
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 أواًل : أسئلة في فهم النص وتحليله: ) إحدى عشرة عالمة( 



 

 
 (واحدة )عالمة        من عنوان  ذا النص؟                                                            ماذا تستدل -1
 
 )عالمتان(                  القضيةة العامةة.                فقرة من فقرا  النص، ثمة استنتج عنوانا  لكلة  ضع -2
 
 تكبح  ماح الت ور       )عالمة ونلف( -: ادةعوا رنة كل العلوم بدعةالرح معاني التعابير اوتيِة في سياِ  النصة  -3

 حلد كل قواي العقلية.    
 
 )عالمة ونلف(           العالقة بين اسثنتين.                                 حدةد مقدةمة النص وياتمته، ثمة بيةن -4
 
 )عالمة ونلف(  العالقة بينذما. ومل لحا  العقل ال يبي، ثمة روضحمن النص مل لحا  العقل العلمي  استيرج -5
 
زا   نوع  ذا النص وحدةد بيةن -6  (ونلف )عالمتانللوا د.                      با رربع يلائص رسلوبية تميةزي معزة
 
 ()عالمة واحدة                     ولقرون(.   ←في الفقرة اكييرة من النص)ولن يستعيد رواير الكلما  اضب  -7
 
 

 ثانيًا: في التعبير الكتابي )تسع عالمات(
 

 " ولن يستعيد العرب رم اد م واستقاللذم الكامل عن التبعيةة لل رب  الة باستعادة القيم العقالنية والعلمية" ورد في النص: 
 ي من واقع العرب اليوم. لرح مضمون  ذا الكالم وناقله في ضو  ما ترا               
 

 عـمـاًل مـوفـقـًا                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 ميزان التصحيح



 

1-  
عل  القضرية الم روحرة فري الرنص والمتعلةقرة بالعقرل العلمري والعقرل ال يبري كمسرألتين متناقضرتين. فرالعنوان نستدل من العنوان 

 )عالمة واحدة( يتضمن القضية وضدة ا
 
 )عالمتان( -2

  -( ال رب يقيم نذضته عل  الموروث العربي2  -( نذضة العرب في العلور الوس   وتيلةف روروبا1العناوين  ي: 
 -( روباما ومسيرة التعليم اكمريكي 4   -( روروبا في نور النذضة والعرب في يالم التيلةف 3              

قة تراقب تعليمذا 5                   -( حا ة العرب  ل  قادة مستنيرين6                       -( رميركا المتفوة
        نذضة العرب ر ن باستعادة قيمذم            ( 7              

 القضية الم روحة: ثقافة العلم وثقافة اليرافة 
 لتحديد القضّية . 4/1عالمة لكل عنوان و 4/1
 
 )عالمة ونصف(  -3
 6/1 .   ادةعوا رنة كل العلوم بدعة: اتذموا العلوم بأنذا يروج عل  اللريعة - 
  6/1.       تقف عائقا  في و ذه، تللة حركة الت وةر تكبح  ماح الت ور:  - 
  6/1               مع كلة عنالر النذضة العقليةة . حلد كل قواي العقلية: - 
 
       )عالمة ونصف(  -4

  عالمة 4/1 بينما كان العرب.... التفكير العقالني             مقدمة النص:
  عالمة 4/1الياتمة: ولن يستعيد العرب.... في ذروة م د ا ولقرون.       

مذةد  المقدمة لموضوع النص، فاستعرض  بإي از نذضة العرب في القرون الوس   وتيلف روروبا  مة واحدة()عالالعالقة: 
كانرر  النتي ررة رنة اليررالص باسررتعادة المسررألة الترري ركةرردتذا الياتمررة،  ليكررون ذلررك لررا دا  فيمررا بعررد علرر  مفاسررد الفكررر ال يبرري،

 العقالنيةة العلميةة .
 
       )عالمة ونصف( -5

روا عقلذررم -فلسررفة - ررب -لرريدلة -موسرريق  -رياضرريا  -التفكيررر العقالنرري –علررم  –ل العلمرري: ثقافررة العقرر  -التنويريررة -حرررة
 عالمة 6/1البحث العلمي....      -التعليم ال امعي -المعرفة العلمية

 -سرل ة الكذنرو  -ت رديفادعا  ال -تكبح  ماح الت ور العقلي - يمنة الكنيسة -يرافة -لعوذة -العقل ال يبي: حياة متقلبة
  عالمة 6/1غيابذم العقلي....     -رل وا العقل -رحرقوا الكتب -القوى المحافية

العالقة: تبدو العالقة بين  ذين الحقلين عالقة ضديةة، حيث رنة كالًّ منذما يل ي اوير، وال نذضة كحد ما مع و رود اويرر، 
 عالمة  6/1.   فال ا تماع للنور واليالم، وال للعلم مع ال ذل



 

 
       ونصف( عالمتان) -6

 يعالج فيذا كاتبذا موضوعا  حضاريا ، مقارنا  بين حضارة ال رب وحضارة اللر  . النص مقالة توالليةة  بالغية 
 6/1يتناول موضوعاً ما بالعرض والتحليل والتركيز في بنيان متماسك من مقدمة وعرض وخاتمة.  موجزوالمقالة بحث 

 ص األسلوبية: أهم الخصائ
   6/1     اللغة المباشرة ذات الدالالت التعيينية المتوجهة إلى العقل  )+ شواهد( -
غلبة الغاية النفعية اإلبالغية على الجمالية البالغية إذ ال وجود لصور بالغية وإذا وجدت فهي إلبعاد رتابة الكتابة  -

    6/1                      )+ شواهد(  التواصلّية وإضفاء الحيوية على النص.

  6/1      الموضوعّية والحياد في عرض األفكار المتعلّقة بالقضّية )+ شواهد( -

    6/1(             )+ شواهد استخدام مصطلحات خاصة بكال حقلي الموضوع  -
 
 

 )عالمة واحدة( -7

 

 الة باسررتعادِة القرريِم العقالنيررِة والعلميررِة الترري كانرر ي سررمةع  ولررني يسررتعيدع العرررُب رم ررادع م واسررتقاللعذم الكامررلع عررِن التبعيةررِة لل ررربِ     
 (  الواحدعالمة للخطأ  6/1)              .الحضارِة العربيِة في ذروِة م ِد ا ولقرون  

 
 

 عالمات( 0)في التعبيرالكتابي: 
 

 (4/3)ذا كلة العوامل الم اتية والمساِعدة.المقدمة: استعادة القيم العقالنية والعلمية وتحقي  النذضة بحا ة  ل  بيئة تتوافر في
  (4/3)فذل واقعنا العربي يساعد عل  قيام النذضة العلمية؟         

 
 للب الموضوع: 

 الواقع العربي الرا ن يلذد لراعا  بين تيارين: 
الفكررر  -ضررعف الم سسررا  -الرلرروة -المذ بيررة -ال ائفيررة -اسن ررال  الثقررافي -التيررار السررلبي وم لررراته: التعلررب - ر

 (عالمات 3) االستبداد... -ال يبي
رره -الوسررائل اسي ابيررة: الثقافررة العلميررة - ب مراكررز  -التسررامح -نلررر التعلرريم -الحرروار -االحترررام -الحريةررة -االنفترراح المو ة

 (عالمات 3) الرقابة.... –دعم الم سسا  العلمية  -البحوث واالحلا 

 
 (4/3)ية سبيل  ل  تحقي  النذضة العقلية عل  كل المستويا    الياتمة:  نة استعادة القيم العقالنية والعلم

 ( 4/3)فذل ردركنا ر مية  ذي القيم في االنتقال من التيلةف  ل  النذضة؟ و ل نحن مستعدون لذلك؟           


