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سميّة االمتحانات دائرة الرَّ  

 االسم:

قم:الرَّ   

العربيّة وآدابِهااللغة مسابقة في مادة   

   الّساعة : ساعتان ونصفالمّدة

 

 عاعيّ لّوث الش  الت  الغذاء و 
وسّية  في مدينة  تشرنوبيل  ووي  ل  الن  اع  نفجاَر المفَ ا إن    -1 رَ  قد  ، 62/4/1892في  الرُّ  لّوث  اإلشعاعي  للمواد  مشكلَة الت   فج 

 اشر  نتيجةَ بَ لإلسقاط  اإلشعاعي  المُ  ت  تي تعر ضَ ة  الّ ساحات  األرضي  ساع  الم  خسائُر البشرّية  بسبب ها بحسب  ات   سَعت  تي ات  ة، الّ الغذائي  
 نفجار.ذلك اال

حوم  لأللبان  واللّ َة جَ ت  ن  ّيَة المُ رة، والحيوانات  الحَ م  ث  راعّية، واألشجاَر المُ الز   ما أصاَب األراضيَ  يتمّثُل خطُر هذا االنفجار  فيو   -6
ُر د  ذي ُيقَ ة، الّ ع  ش  المُ  للمواد   فتراضي  صف  العمر  االتصُل إلى ن ةٍ د  في ذات ها لمُ  كلُّها إلى مصدٍر إشعاعي   َلت  خسائر، حيث تحو   من  

 ة  من عمر  اإلنسان، معَ د  طواَل هذه المُ  الت لوُّث  ثًا إشعاعيًّا ومصدًرا لهذا ملو   نتاَجها سيكونُ  أن   يعنيعاًما، ما  علميًّا بثالثينَ 
ة  حتمالي  ال يستنُد إلى غير  اآلمال  اال لّوث  اإلشعاعي  في العالم، وهو افتراض  للت   ر ة ٍ م  تَ س  افتراض  عدم  وجود  مصادَر جديدٍة أو مُ 

 لّوث  ا للت  تمرًّ س  صدًرا مُ يها أعداد  كبيرة  من دول  العالم  مَ ر  ج  تي تُ الّ  ووّيةُ جارُب النّ دُّ الت  عَ تُ  تي تختلُج بها نفوُس البشر، حيثُ الّ  ّوة  جُ ر  المَ 
اّلتي  نة  لَ ع  وغير  المُ نة  لَ ع  ووّية  المُ الوًة على الحوادث  الن  ميركا وفرنسا، ع  أو  وباكستانَ  في تجارب  الهند   هي الحالُ  كما ،اإلشعاعيّ 

 .غّلفوَنها ب ُركام  الك ت مانيُ 
ة، ول  العربّية  بصفٍة خاصّ ، وفي الدُّ ساحاٍت في العالم  بصفٍة عاّمةم   تتمّثُل في وجود   ةٍ مَ ظل  مُ  غيرُ  جوانبُ  ةَ تبقى ثم   ه  أن  غيَر   -3

ن  لّوثمن هذا الت   ُمن َتَجاُتها خَلت   م  اشر  ومن ثَ بَ لم تتعّرض  لإلسقاط  المُ  لّوث  ها عوارُض أخرى ال تقلُّ خطورًة عن  الت  ت  أصابَ  ، وا 
اشرَة إلى نوع  الغذاء  بَ ذي أرجَع العلماُء أسباَبه المُ إلنسان  كما هي الحاُل في مرض  جنون  البقر، الّ ا إلى ت  منهاانتقلَ  ،اإلشعاعيّ 

 غذاءٍ  على تنعقُد آماُل البشرّية   –كذلك  ت حقيقةً كانَ  إن   –ظيفة  إشعاعيًّا الن   البالد   ات  تلكَ جَ تَ ن  مُ  وفي ه تلك األبقار.ذي تناوَلت  الّ 
 ة .نمية  البشريّ تي هي أساُس الت  ليمة  الّ غذية  الس  مَن الت   حاجات  اإلنسان   ٍث إشعاعيًّا يكفي لسد  غير  ملو  

 ن:ي  ظر  الغذائّية  إلى قسمَ شعاعيًّا من وجهة  الن  إتي لم تتلّوث  ويمكُن تقسيُم البالد  الّ   -4
فايات تحّولت بطون شعوبها إلى مدافن للنّ و ، ستيرادوتعتمُد في غذائ ها على اال، ها الغذائيّ تكتفي ذاتيًّا بإنتاج  بالد  ال  -أ

أبطأ بكثير  لّوث اإلشعاعيّ ا مؤّداها أّن الموت بسبب الت  لمعادلة بسيطة جدّ  إعماال ،لطاتهاسُ  من وتحت سمع وبصر ،اإلشعاعّية
 ،من حساب اآلخرة خوًفا مقراره ونذالث ال يت خ  دي الغذاء في العالم الث  ر  و  تَ س  من مُ  الكثيرينعلى أّن  وهذا دليل ،من الموت جوعا

ما  ،وال عقاًل سليًما ،جسًما سليًما جَ ت  ن  ثًا فلن يُ ملو   الغذاءُ  والخسائر. وما دامَ  األرباح   ومن منظور   البنوك   ه من حساب  ونَ يستمدّ  بل  
 ة.البشري  نميَة يعوُق الت  

 ا كانَ ديد. ولم  وع  األّول  لألسف  الش  في الن   بالُدنا العربّيةُ  قليلة  جًدا. وتندرجُ وهي ، غذائّية ه من مواد  جُ ت  ن  بالد  تكتفي بما تُ  -ب
َح صاَرت فريضًة واجبًة على الحاكم  والمحكوم  مًعا. وأصب يتناوُلها اإلنساُن العربيُّ تي ال   الغذائّية   حمايَة المواد   األمُر كذلك، فإن  

 ،علميًّا الُمَتَداَول   أّنه منَ خصوًصا ث  إشعاعيًّا، و  لَ نفَسه مَن الغذاء  المُ  البيئَة حوَله مَن الخطر  وأن يقيَ  ينّقيَ  ن  من واجب  اإلنسان  أ
 ي ة  ر  الذّ  اقة  ُق عليه علماُء الط  طل  ٍو إشعاعّي، أو ما يُ ز  غَ  أو أدنى من   ن  ي  سَ قو  قابَ  ن  البشرّيَة صاَرت  أ دة،مؤك   تكاُد تكونُ  بصورةٍ 
 .وويّ مان  النّ ألى بعلم  اسم  يُ حديٍث  لٍ اب  قَ ظهور  علٍم مُ  ، معَ تاَء اإلشعاعيّ الش  حديثًا 

لن  ه. إذ  اإلنساَن نفسَ  ال يلتهَم حضارَة اإلنسان  بل  ي  كَ  هذا المارد  ة  هَ ابَ جَ عاون  في مُ لت  إلى ا ة  و  عُ د  وَل والهيئات  العالمّيَة مَ الدُّ  إن    -5
، هذا القرن قبل. ولن يمضيَ  كما سيطَر على غير ها من   لّوث  اإلشعاعي  َر على حركة  الت  ط  ي  سَ على العقل  البشري  أن يُ  يستحيلَ 

َماح   َكب ح   منحول نا، ، من َغ العالمرَ ف  أن يَ  قبلَ  هقُ م  من قُ  ذي أطل  المارد  ال   ج  جعل ه ب أو ،عميرباستخدام ه في أعمال  الت   م ه لترويض 
 باإلشعاع. عَ قاوُم اإلشعايُ  رياًقات  

 "مقارنة بين الواقع والمأمول"، خيري أحمد الكّباش                                                                    
 )بتصّرف(الكويت -2002يلول أ -الفكر  عالم منشورة في مجّلة دراسة                                                          



 
                                                           

 حليلوالت   القراءةفي :  أو ًل 

 (عالمة واحدة)  .دالالٍت من حواشيه أربع   باستخالص   َقد م  للن ص    -1

 
  

مَن الن ّص، وارصد  أبرَز  في الف ق َرَتي ن  األولى والث انية   البارزَ َعي ن  الحقَل المعجمي    -6
 .همن خالل   ها الكاتبُ ه، ُثم  َبي ن  القضي َة اّلتي يطرحُ عناصر  

 (عالمة ونصف)

   
 (عالمة ونصف)   لخيص.، مراعًيا أصوَل الت  ُلثفي حدود  الثُّ الثَة لخ ص  الف ق رَة الث    -3
   
  ة:ابعر  ال رة  الف ق   َأواخَر الكلمات  في ما يأ تي منَ   اضبط    -4

لت  "  الكلمة(. ميُر آخرَ الض   ُيَعدُّ )ال       ."حساب اآلخرة ...بطون شعوبهاوتحو 

 (واحدةعالمة )

  ع 
 .واستشراف  للمستقبل، هإلى إصالح  انتقاد  لواقع، ودعوة   الّرابعة   رة  ق  في الف    -5

  وّضح  ذلك بإيجاز. 

 (عالمة ونصف)

  ع 
ًيا أج ب   ؟الخامسة رة  ق  في الف   َص الكاتبُ لَ خَ  إاَلمَ   -2  (عالمة ونصف) .رأَيكُمب د 

  

 

7-  
 

، في سياق   ح   .إليها بخطّ  الُمشار   الّروابط   كل  منَ  الن ّص، وظيفةَ  َوض 
                                               (.أو -أن ه غيرَ  -كما -قد)

 )عالمة واحدة(

  9- 
 

زٍة بالّشواهد بثالث  ّص، وَأك د  إ جابَتك عر ف  نوَع الن    .  سماٍت متوافرٍة فيه ومعز 
 

    (عالمتان)
 

 
 (تسع عالمات) عبير الكتابيّ في الت  :  ثانًيا

، ث   اختر  واحًدا مَن الموضوَعي ن   ه: م  اآلتيي ن    عالج 

ثًا فلن يُ : األّولالموضوع   َج جسًما سليًما، وال عقاًل سليًما، ت  ن  ورَد في الن ّص:" ما داَم الغذاُء ملو 
 ما يعوُق الت نميَة البشري ة".

 تنشئة   من أجل   مَن الّتلّوث   فيها أهمي َة حماية  الغذاء   ت بيِّن  ، الم  في مقالٍة متماسكة  األجزاءتوس ع  في شرح  هذا الك

 سطًرا(44-65) .والر خاءالت نمية  ب مجتمٍع ينعم   تحقيق   عقاًل وجسًدا، ومن أجل   سليمٍ إنساٍن 

ُقُه البشرّية على الط بيعة  قاسية   هم أن  كوارثَ يرى بعضُ  :الثّانيالموضوع   اإلنسانُ ، بينما يرى آخروَن أن  ما ُيل ح 
  أشدُّ َهو اًل وفظاعة. بالبشرّية  

 سطًرا( 44-65) .في مقالٍة متماسكة  األجزاء هذين  الرأيين  ناقش  

 



 
 عليم العاليربية والت  وزارة الت  

 ربيةة للت  ة العام  المديري  

 دائرة االمتحانات

 ةالعام   انوي ةهادة الث  امتحانات الش  

 العلوم العاّمة وعلوم الحياة افرع

 ة العاديّ  7102العام دورة 

 ة وآدابهامسابقة في مادة اللغة العربي   صحيحالت   مشروع معيار

 اعةساعتان ونصف الس  المّدة: 
 االسم:

 قم:الر  

 
 العالمة عناصر اإلجابة ومعاييرها ؤالالس  

 
1 

 حليلوالتَّ  القراءةأوَّاًل: في 
 من حواشي النَّّص:

 اّلذي يهّدد الغذاء بسبب الّتلّوث. الجسيم عاعّي"، في إشارٍة إلى الخطرشّ العنوان: "الغذاء والّتلّوث ال -
 ، وهو باحٌث ومفّكٌر عربّي."أحمد الكّباش خيري"صاحب الّنّص:  -
 .ثقافّيةالمصدر: مجّلة "عالم الفكر"، وهي مجّلٌة فكرّيٌة  -
المأمول: كيفّية تخّطي هذه  ،الواقع: مشكلة تلّوث الغذاء .البحث: "دراسة مقارنة بين الواقع والمأمول" -

 المشكلة.
 ة ُمَعاِصرة.أّن القضيّ  يؤّشر إلى، 2002تاريخ اإلصدار: أيلول  -
 زيادًة أو حذًفا. عليِه تعديالتٌ  : تعني أنَّ النَّصَّ لم ُيْنَقْل بحرفيَِّته، بل طرَأتْ كلمة "بتصّرف" -

   داللة  ربع عالمة لكل 

  أربع دالالت. بذكر   ُيْكَتَفى 

10.. 

 هو حقل "الّتلّوث اإلشعاعّي".الحقل المعجمّي البارز  - 2
المفاعل الّنووّي، خطر هذا االنفجار، مصدر إشعاعّي، مواّد مشّعة، ملّوثًا إشعاعيًّا،  انفجارأبرز عناصره:  -

 ووّية، خسائر بشرّية...".ووّية، الحوادث النّ جارب النّ التَّلّوث اإلشعاعّي، التَّ 
االنفجار الّنووّي في القضّية المطروحة: الخطر اإلشعاعّي اّلذي طال الموادَّ الغذائّية الّنباتّية والحيوانّية جّراء  -

 يزال. وما ألذى بالبشرّية وَهدََّد وجوَدها،أْلَحَق او  ،تشرنوبيل
 نصف عالمة للقضي ة المطروحة.، نصف عالمة لعناصره ،نصف عالمة لتعيين الحقل 

105. 

خطورًة عِن الّتلّوث اإلشعاعّي مصدرها نوع  ال تقل   بعوارَض وال سّيما العربّية منها، ، منتجات دول إصابة إنَّ  - 3
يحّقُق ها، و صحيٍّ يسّد حاجاتِ على غذاٍء  بالحصولِ  األملَ  حجبِ لم تَ  ،الغذاء وانعكاسه الّسلبّي على اإلنسان

 كلمة( 33) البشرّية. الّتنميةَ 
  عالمةنصف ، بالمعانيلإلحاطة  عالمةنصف قي د بعدد الكلمات، للتَّ  عالمة نصف 

 ليمةواللغة السَّ إلنشاء الشخصي  ل

105. 

 لمعادلةٍ  إعماالً  ،هاسلطاتِ  منْ  وبصرٍ  سمعٍ  وتحتَ  ،اإلشعاعّيةِ  فاياتِ للنّ  ها إلى مدافنَ شعوبِ  بطونُ  تْ تحّولَ و  - 3
 على أنَّ  وهذا دليلٌ  ،اجوعً  الموتِ  منَ  بكثيرٍ  أبطأُ  اإلشعاعي   لّوثِ التَّ  بسببِ  الموتَ  اها أنَّ ا مؤدَّ جدًّ  بسيطةٍ 
 .اآلخرةِ  حسابِ  منْ  خوًفا مهقرارَ  ونَ ذال يتَّخِ  الثِ الثَّ  في العالمِ  دي الغذاءِ رِ وْ تَ سْ مُ  منْ  الكثيرينَ 
  عالمة لكل  خطأ ربعيحسم 

10.. 

 :انتقد الكاتب - 5
بفعل  الموتَ أّن ب ذلك ، مبّررةً اإلشعاعّية فاياتِ للنّ  ها إلى مدافنَ شعوبِ  بطونُ  تْ لَ تحوَّ  سلطاتٍ  تهاونَ  -

105. 



 الموت جوًعا. منَ  اإلشعاعات أبطأُ 

 بَ سَ ونِ  هم المصرفّيةَ حساباتِ وآَثُروا عليه اآلخرة  ا حسابَ وْ الث الذين تناسَ الثَّ  مستوردي الغذاء في العالمِ  -
 هم.أرباحِ 

 البشرّية. ةَ نميالتَّ  ، وال ُيحّققُ وعقِله بجسِده إنساًنا سويًّا نتجُ ال يُ  ثٍ وَّ لَ مُ  غذاءٍ  وجودَ  -

 :أم ا ما دعا إليه فهو -
 على الحاكم والمحكوم. فريضة واجبةمن غذاء  اإلنسانُ  هُ ما يتناولُ  حمايةُ  -
 ث.الملوَّ  الغذاءَ  وَتّجن بهُ ، بيئَتهُ اإلنسان  تنقيةُ  -
 :استشرفَ  -
 األمان الّنووّي. علمِ  ظهورِ مع  ُمَتَرافقٍ  يكشِ وَ  إشعاعيّ  غزو حدوثَ  -

 الستشراف المستقبلنصف عالمة عالمة لما انتقده الكاتب، نصف عالمة لما دعا إليه،  نصف 

 واستشراف واحد، اثنتين ، ودعوتيناثنين يكتفى بذكر انتقادين 

لمواجهة خطر التَّلّوث اإلشعاعّي اّلذي  عاونِ تَّ الالّدول والهيئات العالمّية إلى  دعوةُ  هوالكاتب  إليه َص لَ خَ  ما -  6
 البشرّي على الّسيطرةِ  العقلِ  بقدرةِ  واإليمانِ  ،ينذر بالتهام حضارات الّشعوب، والقضاء على اإلنسان نفسه

 باإلشعاع. اإلشعاعَ  ترياًقا يقاومُ  هِ التَّعمير، أو جعلِ  ه في أعمالِ الحالّي وتسخيرِ  نهايِة القرنِ  قبلَ عليه 
 الّتلّوثِ  منَ  وقائّيةٍ  إجراءاتٍ  ينبغي اّتخاذُ إليه إْذ  في ما ذهبَ  ق  حِ مُ  الكاتبُ الرَّأي الشَّخصي  الُمْقَتَرح:  -

ودي قد يُ  والحّي،  على الكائنِ  ةٍ ئَ اجِ فَ مُ  ها بصورةٍ تأثيرُ  التي يظهرُ  البيئّيةِ  ثاتِ الملو   أخطرِ  اإلشعاعّي ألّنه منْ 
 ، وحصرِ لإلشعاع التَّعّرضِ  منَ  اإلشعاعّي، والحد   األمانِ  على تحقيقِ  العملِ بحياته، من هنا ضرورة 

  ه في مجاالٍت معّينة كالّطّب والتَّعمير وغيرها.... استخداماتِ 
  عالمة إلبداء الرأينصف ، ما خلص إليه الكاتبلذكر عالمة 

 (قد ُيْبدي المَتعلُِّم رأًيا آخَر شرَط ُحْسن  التَّعليل)  

105. 

ر مشكلِة تلّوث المواّد قد - 7 : أداة ربط تفيد الّتوكيد والّتحقيق لوقوعها قبل الفعل الماضي، أّكد بها الكاتب تفج 
 الغذائّية جّراء انفجار المفاعل الّنووّي.

وٌل من العالم اعتبر الكاتُب أّن الّتجارب الّنووّية اّلتي ُتْجريها د بعد أنِ ، فوالُمَماثلة: أداة ربط تفيد الّتشبيه كما -
الهند أميركا وفرنسا و أجَرْتها دوٌل كبيرٌة ك اّلتيجارب تَّ بال ذلك مّثل بعدها على شعاعيّ اإل مصدٌر مستمر  للّتلّوث

 ...وباكستان

ث الّنووّية الّتجارب والحواد الّتعارض، فبعد أْن تحّدث الكاتب قبلها عنِ االستدراَك و  : أداة ربط تفيدغير أنَّه -
َثة للبيئة استدرك بعدها بفكرٍة ُمَعاِرَضة أّكد فيها وجوَد جوانَب مضيئة في  في  خاليٍة مَن التَّلّوث ساحاتٍ مِ الُمَلو 

 .بعِض ُدَوِل العاَلم

 اإلشعاع. في مقاومةالمارد الّنووّي في أعمال الّتعمير، أو  استخدامِ الّتخيير، بين و  العطف : أداة ربط تفيدأو -

 مع  الش رح ربع عالمة لكل  رابط 
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التَّلّوث  ا اجتماعيًّا بيئيًّا يدور حول حماية الغذاء منَ موضوعً  تعالجإبالغّية  تواصلّيةٌ  موضوعّيةٌ  ّص مقالةٌ النَّ   - 8
 اإلشعاعّي.

ركيز واإليجاز يتناول فيه صاحبه موضوًعا محّدًدا ويذهب في معالجته مذهب التَّ  المقالة نص  نثري  قصيرٌ و  -
   وخاتمة.  ه الكبرى من مقد مة وعرضٍ مستوفًيا َأقسامَ 

 : ات هامَ س   أهمِّ  من -
فيه  الكاتبُ  طرح اإلشعاعّي، إلى عرضٍ  التَّلّوثِ  ت مسألةَ تناولَ  مقّدمةٍ  من  في بنية النَّّص  والتَّدر جُ  التَّسلسلُ  -1

 حِ بْ وكَ  هذا الماردِ  إلى مجابهةِ  كاّفةً  الد ولِ  فيها إلى دعوةِ  َص لَ خَ  وخاتمةٍ  ه الكارثّية على البشرّية،ه ونتائجَ مخاطرَ 
 ه.احِ مَ جِ 
د في تقديم المعلومات بعيًدا عنِ والتَّ  الحيادّيةو الموضوع،  في عرضِ  والمنطقِ  الموضوعّيةِ  اعتمادُ  -2 اتّية الذَّ  جر 

، هايتناول، هاسلطات، هاإنتاجالغائب:  ضميرِ  المفرد وهيمنة مِ المتكلّ  ضميرِ  ذلك غيابُ  على ليلُ والوجدانّية. والدَّ 
رَ   ...الحال هيكما ، افتراض هو، )هو(َفجَّ

انفجار المفاعل الّنووّي، خطر هذا : بالموضوع ص صةخَ تَ المُ  المصطلحاتِ  واعتمادُ  على الّنّص  الّتعيينِ  هيمنةُ  -3 -
، ووّية، خسائر بشرّيةإشعاعيًّا، التَّلّوث اإلشعاعّي، الحوادث النَّ ة، ملّوثًا عَّ شِ االنفجار، مصدر إشعاعّي، مواّد مُ 

 يعوق التَّنمية البشرّية... ،قرمرض جنون الب، سيكون ملّوثًا إشعاعيًّا
ها ال تحتاُج إلى ُمْعَجم، وعباراتُ  مألوفٍة مأنوسة، مفرداُتها واضحةٌ  بلغةٍ  األفكار عرضِ  في والوضوحُ  هولةُ الس    -3 -

 . إلى شرٍح وتفسيرال تحتاُج  والغموض عِن الّتعقيدِ  بعيدةٌ 

اّتسعت خسائر البشرّية ): الّطويلة الُمالئمة لطاَبِع العرض والّتحليل واالستنتاج الخبرّية الُجَمل غلبة -5  -   
 ة...هي أساس التّنمية البشرّية(.بسببها...وفي منتجات تلك البالد الّنظيف

ه ال وأفكارِ  الّنص   على موضوعِ  الكاتب هي الّتركيزُ  نات البديعّية ألّن غايةَ س  حَ الّصور البيانّية والمُ  ندرة  -6
 األسلوبّية. على  الجمالّيةِ 

  اهدعالمة لكل  سمة مع الشَّ نصف عالمة لتعريف المقالة، نصف 

  سمات ثالثُيكتفى بذكر 

  .قد يذكر المتعل م سمات أخرى شرط حسن الت عليل 
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 مةالمقد  
 

ل – تصميم مقترح       عبير الكتابي  في التَّ : ثانًيا  الموضوع األو 
ة هنيَّ وللمحافظة على طاقاته الذ   على قيِد الحياةة لبقاء اإلنسان الغذاء حاجة ضروريّ  -

 والجسدّية.
 وسليمة. ةً اإلنسان صحيّ  حياةِ  جعلُ  التّنميةهدف  -

مجتمٍع  في بناءِ و إنساٍن سليٍم عقاًل وجسًدا،  تنشئةِ  فيحمايِة الغذاِء مَن الّتلّوِث  أهمّيةُ فما  -
 ُم بالتَّنميِة والرَّخاء؟عَ نْ يَ 

 لطرح اإلشكالي ة وثالثة أرباع العالمةللتَّمهيد للموضوع،  ثالثة أرباع العالمة 
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صلب 
 الموضوع

 

ث أهمي ة حماية الغذاءأو اًل :   عالمات( ثالث) تنشئة  إنساٍن سليٍم عقاًل وجسًدا في مَن التَّلو 
العقل الجسم و  فِ وظائفي  طرابٍ اضبفي األداء، و  ضعفٍ بأمراض، و ُيصيُب الَمْرَء بالّتلّوث الغذائّي  -
 فكير.والتَّ 
 ِلما لُه من انعكاساٍت إيجابّيٍة على الفرِد والمجتمع. ضرورةٌ  االهتمام بحماية الغذاء -
 .لإلنسان بيعي  الطَّ  هم في النمو  يس لّوثمن التَّ  خاليالغذاء ال -
  .ةوالفكريّ  الوظائف الجسمّيةوانتظام  توازن هم في يس  -
 .األمراض منَ  يحميالمناعة و  يقويّ الغذاء المتوازن   -
 .العملّية والحياتّية على القيام بالمهامّ  القدرةَ  هُ يمنحُ و  الَفْردَ ُيَنش ُط  -
 معها. اًل عليها ومتفاعاًل بِ قْ ومُ  ،على الحياة امنفتحً  هُ يجعلُ  -
 .واالستقرار ةفسيّ احة النَّ يمنحه الرَّ  -
 ج.تِ نْ مُ اليجابّي اإلفكير تَّ إلى ال هُ يقودُ و  هنيّ ذّ ال ه نشاطَ  فُ اعِ ضَ يُ  -

ث  ثانًيا:   ثالث عالمات()أجل  تحقيق  مجتمٍع ينعُم بالتَّنمية  والرَّخاء.من أهميََّة حماية  الغذاء  مَن الت لو 
 .واالجتماعيّ  الغذائيّ  األمنَ  قُ ُتَحق   الغذاءِ  حمايةُ  -
 .ل الجريمةانخفاض معدَّ ي إلى تؤدّ  -
طالة أمدِ ل األعمار ارتفاع معدّ  في مُ هِ سْ تُ  -  الحياة. وا 
 .أْسَرِتِه وُمْجَتَمِعه مستقبلِ  لجهةِ  مأنينةِ بالطّ  اإلنسانَ  رُ عِ شْ تُ  -
فرًدا ناشًطا  َفُيْنِتجُ ، واإلبداعيّ  قافيَّ والثَّ  والفنيَّ  الفكريَّ  اطَ النشّ  اعفُ ضَ يُ على الغذاء الّسليم  الحصولُ  -

 ًرا مزدهًرا.ومجتمًعا متطو  
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  الخاتمة
 

 .راِد والمجتمعاتباَت هدًفا منشوًدا لألف الغذائي   األمنُ  -
 ة.وليّ الدّ  ة وكذلكَ سميّ والرَّ  ةِ هليّ األ الُمَؤسَّساتِ ة بيَن تحقيُقُه مسؤولّيٌة ُمْشَتَركَ  -
 ؟ وأمَن مجتمعاِتناالدَّاهم اّلذي ُيَهد ُد بقاَءنا  خطِر الغذاِء الُمَلوَّثِ ل درًءا الجهودُ اَفُر ضَ تَ متى تَ ف -

 فقاأللفتح  وثالثة أرباع العالمةللخاتمة،  ثالثة أرباع العالمة. 
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 مةالمقد  
 

 انيالموضوع الثَّ  – تصميم مقترح       عبير الكتابي  التَّ ثانًيا: في 

 اإلنسان. ها صنيعُ بيعة وبعضُ الطَّ  لنواميسِ  ها خاضعٌ بعضُ  الكوارثِ  منَ  مجموعةٍ ل البشرّيةِ  ُض ر  عَ تَ  -
ى بها من أذً  اإلنسانُ  هُ قُ حِ لْ ها ما يُ ررُ ة؟ وهل يفوق ضَ بالبشريّ  بيعةُ ها الطَّ قُ حِ لْ التي تُ  الكوارثِ  حجمُ ما ف   -

 وتشويه؟
  َّالعالمة لطرح اإلشكالي ة ثالثة أرباعمهيد للموضوع، ثالثة أرباع العالمة للت 
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 (عالمتان)  : بيعة على البشري ةالطَّ  أي القائل بمخاطرالرَّ أو اًل : 
خالءِ  ودمارٍ  من ضحايا بشرّيةٍ  تََتَسبَُّب بهِ الزل وما الزَّ  -  مدن . وا 
 أذّيًة ببني البشر. واهرِ الظَّ  وهي من أكثرِ  البركانّيةُ  األخطارُ   -
 في جغرافّيةِ  وتغييرٍ  من غرٍق مفاجئٍ  ينجُم عنها احلّية وماالسَّ  لها المدنُ  التي تتعّرُض  ناتُ االفيض -

 فيها. التي تحصلُ  األمكنةِ 
 . به ما تمر   كلَّ  ةً رَ م  دَ الهوجاء مُ  ياحِ الر   بفعلِ  التي تحصلُ  والعواصفُ  األعاصيرُ  -
 .لبعِض هذه الكوارث لْم يمنْع حدوَثها، ولْم ُيَجن ْبُه ويالِتها اإلنسانِ  استشرافُ  -

ُقها أي القائلالرَّ ثانًيا:   (عالمتانالبشري ة   )ب اإلنسانُ  بالمخاطر  ال تي ُيْلح 
 .البشرّية عدو   لّوثُ بيعة، والتَّ للطَّ  األّولُ  ثُ و  لَ هو المُ  اإلنسانُ  -
 .على الّثروِة الحرجّية َأدَّيا إلى القضاءِ  الحرائقِ  وافتعالُ  األشجارِ  قطعُ  -
َخلََّف آثاًرا سلبّيًة على اإلنساِن ، بيولوجّية فايات: من عضوّية، إلى صلبة، إلى نفاياتٍ النّ طمِر  عدمُ  -

 والبيئة.
 جة...زعِ جيج، األصوات المُ وضائّي: الضّ الضّ  لّوثُ التّ   -
  الّنووّي، األسلحة الجرثومّية، البيولوجّية... الشَّامل: الّسالحُ  الّدمارِ  أسلحةُ   -
 ها.واحتكارُ  بيعيةِ الطّ  للمواردِ  شوائيّ العَ  في االستنزافِ  الجشعُ  -
 .لبيّ السَّ  المسارِ في  هِ طاقاتِ  إلى تسخيرِ  هُ عَ فَ دَ  رّ إلى الشّ  اإلنسانِ  نزوعُ  -
 . لها بيعةة أذى الطَّ للبشريّ  أذى اإلنسانِ  َفاقَ  مسؤولالاّل  لوكِ بهذا السّ  -

 ح )عالمتان(قترَ أي المُ الرَّ : ثالثًا
 الكوارثُ  قْد فاَق بكثيٍر عدَد ضحايا حروِبهضحايا أنَّ عدَد  مَن اإلنسان، والّدليلُ  أكثُر رأفًة بالبشرّيةِ  الّطبيعةُ -

 ة.بيعيّ الطَّ 
ما لْم يَتَحلَّ اإلنساُن فَيْصُعُب تدارُك نتائِجها  كارثة، أمَّا الكوارُث البشرّيةُ  عناصِرها بعَد كل   الّطبيعُة ُتعيُد بناءَ  -

 .والحكمة بالوعيِ 
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  الخاتمة
 

 بها. ةِ قَ دِ حْ المُ  األخطارِ  ها منَ ها وحمايتِ على وجودِ  في الحفاظِ  تكمنُ  ةِ البشريّ  سالمةُ  -
 .ِلَتْسلَم الطَّبيعُة البشرّيُة من أذاه ةِ واإلنسانيَ  ةِ األخالقيّ  بالقيمِ  ِك اإلنسانِ تمس  ضرورُة  -
 الِقَيم؟ انهيارو  الماّدةِ  في زمِن طغيانِ  فكيف السَّبيُل إلى بناِء إنسانّيِة اإلنسانِ  -

 .لفتح األفق ثالثة أرباع العالمة، ثالثة أرباع العالمة للخالصة
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