
  
  

  عليم العاليربية والتّ وزارة التّ 
 ربيةالمديريّة العاّمة للتّ 

 سميّةدائرة االمتحانات الرّ 

  انويّة العاّمةھادة الثّ امتحانات الشّ 
 العلوم العاّمة وعلوم الحياة افرع

 االستثنائيّة ٢٠١٧ام عـدورة ال
٢٠١٧آب  ٩ي ـاألربعاء ف          

  غة العربيّة وآدابھا مسابقة في ماّدة اللّ  
اعةالمّدة: ساعتان ونصف السّ 

  االسم:
 قم:الرّ 

  
  والقّوةُ  العلمُ 

، في تعتمد برةِ الَي النَّ مارُس خطاًبا عوِل اّلتي تُ ياسّيَة اليوَم نجُد أّن أغلَب الدّ احَة السِّ طالُع السَّ حيَن نُ  -١
  ها.أو نووّية، تستنفُد جانًبا كبيًرا من ميزانّياتِ  سانًة عسكرّيةً رْ تَ ، على قّوٍة ما، غالًبا ما تكوُن األساس

ول، هي اّلتي تستنُد إليها تلَك الدّ  ، يكشُف عن أّن القّوةَ قِّها الّسياسيّ اهرة، بعيًدا عن شِ الظَّ  هذه أّمُل فيوالتَّ   -٢
مناهَج وضِع و  ،دارستأسيِس مل مبالَغ طائلًة على العلوموُل أنَفَقْت تلك الدّ  قدفـ، سوى قّوِة العلم تْ سَ في الحقيقة، ليْ 
أعدَّْت  كما ،في مجاالِت البحِث العلميّ  جامعاٍت رفيعِة المستوى تضمُّ أهمَّ المتخّصصينَ فتِح ، ثّم تعليمّيٍة متطّورة

لها كلُّ إمكاناِت  األكاديمّيين ذوي القدراِت العلمّيِة المميَّزة، وفتَحْت لهم مراكَز األبحاِث اّلتي تتوافرُ  نَ ًقا مِ ِفرَ 
 هم.صِ كنولوجيا في مجاالِت تخصُّ التّ 
 األهدافَ حّقَق تُ  طّوَر المأمول، وأنْ ُتحِدَث التَّ  لها أنْ  ما كانَ  العلميَّةِ  تلَك اإلمكاناتِ  كلَّ  البديهيِّ أنَّ  نَ ومِ   -٣

توفيِر مجّالٍت علمّيٍة  خاللِ  العلوِم منْ  عَ فاعِل مَ القادِر على التّ  قافيِّ ناِخ الثَّ من دوِن توفيِر المُ  للّدولِ  االستراتيجّيةَ 
إلى البرامِج العلمّيِة  ، باإلضافةِ اِء من كلِّ الميوِل واالّتجاهاتخرى ُتَوفُِّر العلوَم للقرّ ، وأُ بابتقطُب الشّ سْ تَ 

 في اإلعالِم المرئّي. المتخّصصِة والجّذابةِ 
هل أن تظهر يومّيا رموز من رجال العلوم اّلذين يحّققون انتصارات جديدة وفي مثل هذه البيئة من السّ   -٤
ن في العلوم وْ رَ باب اّلذين يَ للكثير من الشّ  نماذج ملهمةجال العلمّية، ما يجعل من أولئك الرّ  كتشافاتلال

 المستقبل الواعد.
، َجزاِت العلمّيِة اّلتي تدخُل كلَّ مناحي الحياةنْ المُ  فهو العديُد منَ  العامِّ  ناخِ هائيُّ من هذا المُ اتُج النّ النّ  أّما  -٥

اقة، مروًرا الميكانيكّيِة إلى مصادِر الطّ  اآلالتِ ِمَن ، و ّياراتإلى صناعِة السّ  ِء والَفَلكِ الفضا ، منَ يوًما بعَد يوم
 ووّية.كنولوجيا النّ نّياِت التّ قْ تِ و  الحلى صناعِة السّ صوًال إو ، نّياِت البناءقْ بتِ 

دِع والقّوِة اّلتي تفرُض توفيِر وسائِل الرّ  ِمن إمكانّيةِ  جانًبا أساسيًّا ولِ تلك الدّ مثُل بفضِل العلِم تمتلُك و  هكذا -٦
قّدِم والحياِة فاهيِة والتّ وسائِل الرّ  ، فيما توفُِّر في الوقِت نفِسه كلَّ من جهة فاِع عن نفِسهاا على الدّ بها قّوَتها وقدرَته

 واطنيها من جهٍة أخرى.مُ ولِة أن توّفَرها لِ لدّ الكريمِة اّلتي ينبغي ل
ا في أنَّ وّجهاِت العلمّيِة درًسا مُ ذاُت التّ  ولُ بهذا تُقّدُم الدّ   -٧ في ، وال انةنَّ ِب الرّ الُخطَ في  تْ سَ يْ يقّيَة لَ القّوَة الحق همًّ

المعرفِة  قّوٍة حقيقّيٍة تتأّسُس على تحقيقَ تتمّثُل في إرادِة المجتمعاِت القّوِة البالغّيِة المّجانّية، وٕاّنما  تِ استعراضا
كيِد أْ تَ لِ الِح العسكريِّ نفِسها قّوِة السّ قًوى داخلّيٌة تسعى ب المجتمعاِت العلمّيِة العقالنّية. ففي مثِل تلَك وعلى العقل

، وهذا هو معنى رورةوفَق الضّ  إالّ بحيُث يظلُّ قّوَة ردٍع ال يمكُن استخداُمها  ؛هوغيرِ  وويِّ الِح النّ أهّمّيِة ترشيِد السّ 
 .قّوُة العلم

  ،٥٢مجّلة "العربّي"، العدد  -أحمد هّناوي 
  (بتصّرف) ٢٠٠٩سبتمبر 

  



  
 حليلوالتّ  القراءةفي : أوًَّال 

                       ياق:سّ ها في الورودِ  بِ سَ حَ بِ  اآلتيةِ  عابيرِ التّ  معانيَ  حْ رَ شْ اِ  -١
 ب الرّنانة.طَ الخُ  - مةهِ لْ نماذج مُ  –ستراتيجّيةاالهداف األ - ةسانة عسكريّ رْ تَ 

)واحدة عالمة(

ثُمَّ الّنّص،  نَ انيِة مِ األولى والثّ  ْينِ رتَ قْ ُحها الكاتُب في الفِ طرَ تي يَ الّ  المسألةَ  صِ لِ خْ تَ سْ اِ  -٢
                                                        ها بالعنوان.عالقتَ  سوِّغ

)ونصف عالمة(

 ه، ثُمَّ بّينِ العلميِّ المأمول. حّددْ  ورِ أورَد الكاتُب في الِفْقرِة الثّالثِة شرًطا لتحقيِق الّتطّ  -٣
                                                                  ِن مْن ركائِزه.يْ تَ اثنَ 

 )ونصف عالمة(

ْح، في سياِق النّ  -٤   .   بِط المشاِر إليها بخطّ أدواِت الرّ  نْ وظيفَة كلٍّ مِ ّص، وضِّ
 هكذا)- أّما –كما –(قد 

) واحدة عالمة(

 آخرَ  ميرُ . (ال ُيعدُّ الضّ ّص ابعِة مَن النّ الِفْقرِة الرّ  في كلماتِ الكِل أواخَر بالشّ ْط بِ ضْ اِ  -٥ 

                       )الكلمة

) واحدة عالمة(

)ونصف عالمة(                .لخيص، مراعًيا أصوَل التّ ُرْبِعهماادسَة في لخِِّص الِفْقرَتْيِن الخامسَة والسّ  -٦
 بذلك، ِح المقصودَ رَ شْ اِ . "وويّ الِح النّ ترشيِد السّ ُوجوَب " الِفْقرِة األخيرةِ رأى الكاتُب في -٧

                                                                     .كا رأيَ مبديً 

)ونصف عالمة( 

  )عالمتان(              .واهدفيه ومعّززٍة بالشّ  سماٍت بارزةٍ  ْد ذلك ِبَأْرَبعِ ، أكِّ علميَّة عةٌ زْ نَ  في الّنصِّ   -٨

      
)عالمات تسع(          عبير الكتابيّ في التّ  :ثانًيا

                             اختْر واحًدا مَن الموضوَعْين اآلتيْيِن، ثّم عالْجه:
لالموضوع  ما تمِلُكه ِمْن مال، بينما في لمجتمعاِت َتْكُمُن األهّم لُقّوَة الأّن َيرى َبْعُضهم : األوَّ

  ما َتْمَتِلُكه من علٍم ومعرفة.في َيرى آخروَن َأّنها َتْكُمُن 
  ْيِن في مقالٍة ُمتماسكِة األجزاء، ُمبدًيا رأَيك، ُمعتمًدا الّنمط الُبرهانّي.هذيِن الّرأيَ  ناقْش  
  َسْطًرا).   ٤٠إلى ٢٥ (من 

  .نيَنَتها وسعادَتهاأْ مَ طُ  ،نفِسه في الوقتِ  ،بشريَّة، لكنَّه سلَبهافاهيَة للقدَُّم والرّ حقََّق العلُم التّ : انيالموضوع الثّ 

  بالبشريَّة.األذّيَة  ْيِن ألحَق سوُء تطبيِقهماإنجاَزْيِن علِميّ متحّدثًا عن توّسْع في شرِح هذا الكالِم 

  ).سطًرا ٤٠ إلى ٢٥ من( 
 

 



  
  وزارة التربية والتعليم العالي

 المديرية العامة للتربية
 دائرة االمتحانات

  امتحانات الشھادة الثانوية العامة
              العلوم العاّمة وعلوم الحياة افرع

  االستثنائيّة ٢٠١٧دورة العام 
 ٢٠١٧آب  ٩األربعاء في 

  في مادة اللغة العربية وآدابھامسابقة  مشروع معيار التصحيح
 المّدة: ساعتان ونصف الساعة

  االسم:
 الرقم:

 
 العالمة عناصر اإلجابة ومعاييرھا السؤال

  
  
  
  
١  

  أوًَّال: في القراءة والتحليل
  ها.ها وسيطرتَ ها ونفوذَ هيبتَ  بها الّدولُ  فرُض تَ  عدًدا وُعّدةً  هائلةٌ  عسكرّيةٌ  : قّوةٌ ةعسكريّ  َتْرسانةٌ  -
  ها على المدى البعيد.تنفيذِ  لها بغيةَ  المدروُس  خطيطُ تي يتّم التّ الّ  والغاياتُ  : المآربُ ةستراتيجيّ الهداف ااأل -
  ها األجيال.على هديِ  سيرُ تَ  ُتحتذى وقدوةٌ  : ُمثلٌ ُملهمة نماذجُ  -
أثًرا عميًقا في  يتركَ  أنْ  غيرِ  نْ مِ  القلوبَ  ستميلُ ويَ  ذانَ ُب اآلذي ُيطرِ الّ  قُ الُمنمّ  : الكالمُ الُخَطُب الرّنانة -

  .سامعيهنفوِس 
   ربع عالمة لشرح كل عبارة.*      

١،٠٠ 

  
  
  
  
٢ 

أّن  ها العسكرّية، في حينْ ها على ترسانتِ ول في قّوتِ الدّ  بعضِ  اعتمادُ  هيَ  ها الكاتبُ تي يطرحُ الّ   المسألةُ  -
 تطويرِ  في سبيلِ  والعقلّيةِ  ها المالّيةِ قدراتِ  سخيرِ إلى تَ  الدولَ  هذهِ  ذي دفعَ الّ  العلم ، األمرُ  قّوةُ  األهّم هيَ  القّوةَ 
على  انيةُ الثّ  الفقرةُ  تِ زَ العسكرّية، وركّ  ةِ على القوّ  ولِ الدّ  األولى تركيزَ  ت الِفقرةُ ولقد تناولَ ها. ضماًنا لمواقعِ  العلم
  العلمّية. ةِ القوّ 
  .األولى فقرةِ في ال المفتاحُ  -الكلمةُ  ة " هيّ " قوّ  فكلمةُ  -
  انية.الثّ  في الفقرةِ  المفتاحُ - الكلمةُ  العلم " هيَ  قّوة" و -

  وانسجام. تكاملٍ  عالقةُ  هيَ  والعنوانِ  الفقرتينِ  بينَ  إًذا فالعالقةُ 
 بالعنوان العالقةعالمة لتسويغ ال العالمة لطرح المسألة، وثالثة أرباع ثالثة أرباع.  

١،٥٠ 

  
  
  
٣ 

   .قافيّ توفير المناخ الثّ   طّور العلمّي المأمول هورط األساسّي لتحقيق التّ الشّ  -
 من ركائزه: -

 العلمّية. والبرامجِ  شراتِ النّ  توفيرُ   -أ
 هم.ميولِ  على اختالفِ  للقّراءِ  العلمّيةِ  تِ المجّال  توفيرُ   -ج
 . المرئيّ  في اإلعالمِ  المتخّصصةِ  البرامجِ  نشرُ  -د
  ّلكّل ركيزة.نصف عالمة  رط،نصف عالمة لتحديد الش 
 ُيكتفى بذكر ركيزتين اثنتين 

١,٥٠ 

  
  
  
  
  
٤  

  

  على العلوم. طائلةً  مبالغَ  القوّيةِ  ولِ الدّ  تلكَ  إنفاقَ  هخاللِ  منْ  يؤّكدُ  أكيد. فالكاتبَ التّ  يفيدُ  رابطٌ  قد: -
 ثِ في البحو  المتخصصينَ  تضمُّ  جامعاتِ  فتحِ  عنْ  الكاتبُ  ثَ تحدّ  أنْ  والجمع، فبعدَ  ضافةُ اإل يفيدُ  رابطٌ  كما:-

  .زينميّ كاديمين الماأل فرًقا منَ  هاعدادِ ًدا إأضاف مؤكّ  ،ةالعلميّ 
حول الّناتج من هذا المناخ اّلذي  ل الكاتب بعدها القولكيد والّشرط، فقد فصّ رابٌط يفيد التفصيل والتاّ  أّما: -

  .ة في أكثَر من ميدان حياتيّ أثمَر العديد من المنجزات العلميّ 
 والقدرةِ  والقّوةِ  دعِ الرّ  وسائلَ  ولُ الدّ  ر تلكَ توفُّ  العلمِ  أّنه بفضلِ  يستنتجُ  االستنتاج. فالكاتبُ  يفيدُ  رابطٌ  هكذا: -

١,٠٠ 



  فس.النّ  عنِ  فاعِ على الدّ  
  عالمة لكّل رابطربع  

  
  
٥ 

 رجاِل العلوِم اّلذيَن يحّققوَن انتصاراٍت جديدةً  تظهَر يوميًّا رموٌز منْ  السهِل أنْ  البيئِة منَ  وفي مثِل هذهِ  -
َن في العلوِم وْ رَ الشباِب اّلذيَن يَ  أولئِك الرجاِل نماذَج ملهمًة للكثيِر منَ  العلمّيِة، ما يجعُل منْ  لالكتشافاِت 

 .المستقبَل الواعدَ 
  عالمة لكّل خطأربع ُيحسم 

١,٠٠ 

  
٦ 

 عناصرَ  ولِ لدّ لتلك ا ، ما وّفرَ ةكافّ  الحياةِ  ت جوانبَ طالَ  عةً ومتنوّ  متالحقةً  العلمّي إنجازاتٍ  طّورُ التّ  أحدثَ  -
 كلمة) ٢١التقّدم. (و  احةَ الرّ لمواطنيها  نَ مّ أو  ،الحماية و القّوةِ 
 غةلسالمة اللّ  عالمة نصفاللتزام بالعدد، لعالمة  ونصفلإلحاطة بالمعاني، عالمة  نصف 

١,٥٠ 

  
  
  
٧ 

 قّوةً وجعله هذا السالح،  استخدامِ  حسنَ  يعنيف النوويّ  الّسالحِ  ترشيدُ أّما  االستخدام. حسنُ  هو رشيدُ التّ  -
  للعدوان. قّوةً  ال للّردعِ 

 : مقترحال أيُّ رّ ال -
 يطرة.والسّ  للغطرسةِ  وليَس  الحروبِ  نشوبِ  لمنعِ  بوصفه قّوة ردعٍ  وويّ النّ  الحِ السّ وجوُب استخدام  -
 استخدامه للّدفاع عن الّنفس وليس لتهديد أمن واستقرار مجتمعات آمنة. -

 لرأي.ابداء أرباع العالمة إل ةرح، ثالثأرباع العالمة للشّ  ةثالث 
 .قد يذكر المتعلم رأًيا آخر شرَط حسن الّتعليل 

١,٥٠ 

  
  
  
  
٨ 

 العلمّية: زعةِ النّ  من سماتِ  -
 –(العلوم  المباشرةِ  الوضعّيةِ  بمعانيها المعجمّيةِ  األلفاظَ  الكاتبُ  استخدمَ فقد  :ضمينعلى التّ  عيينِ التّ  بةُ لَ غَ  - ١

  السالح النووّي...). -صناعة السّيارات -مناهج تعليمّية
  نمييّ ياالكاد -استراتيجّية -استعمال مصطلحات تقنّية مختّصة: تكنولوجيا - ٢
ها إلى معجم، وبعباراتِ  تي ال تحتاجُ الّ  المأنوسةِ  المألوفةِ ها الّلغة بمفرداتِ  في استخدامِ  والوضوحُ  هولةُ السّ  - ٣

  والغموض. عقيدِ التّ  عنِ  البعيدةِ 
ُتَوفُِّر العلوَم للقّراِء  -(أنَفَقْت تلك الدوُل مبالَغ طائلًة على العلوم  :بإسناٍد حقيقي الخبريّ  األسلوبِ  بةُ لَ غَ  - ٤

  من كلِّ الميوِل واالّتجاهات .....)
ه مشاعرَ  ُيقِحمولم  ه المعالجِ من موضوعِ  على مسافةِ  الكاتبُ  إذ بقيَ  والموضوعّيةُ  والتجّردُ  والحيادّيةُ  الدّقةُ  - ٥

 العلم. بقّوةِ  متعّلقةٍ  حقائقَ  اكتفى بذكرِ  بلْ  ه الذاتّيةَ وانفعاالتِ 
 ولِ الدّ  قّوةِ  فيها موضوعَ  تناولَ  على مقّدمةٍ  موّزعةٍ  متماسكةٍ  بنيةٍ  خاللِ  منْ  األفكارِ  في عرضِ  الّتدّرجُ  - ٦

على  قائمةٌ  الحقيقّيةَ  ولِ الدّ  في أّن قّوةَ  ها العسكرّية، وعرٍض فّصَل فيه القولَ سانتِ رْ تَ  ها باعتبارِ مواقعِ  ومناعةِ 
  ول.الدّ  قّوةِ  في دعمِ  والعقلِ  المعرفةِ  فيها إلى أهمّيةِ  خلَص  العلم، وخاتمةٍ 

وأفكاره، ال  الّنصِّ  على موضوعِ  ركيزُ هي التّ  الكاتبِ  غايةَ  ة، ألنّ البديعيّ  والمحّسناتِ  ةِ انيّ البيّ  ورِ الصّ  ندرةُ  - ٦
 األسلوبّية.  ةِ على الجماليّ 

   الّشاهد. عالمة لكّل سمة معَ نصف 
  ُعليل.خرى شرط حسن التّ قد يذكر المتعّلم سمات أ 
  ِأربع سمات. يكتفى بذكر 

٢,٠٠ 



  
  مةالمقدّ 
 

  الموضوع األّول – تصميم مقترح        ابيّ الكتّ عبير ثانًيا: في التّ 
  امتالُك القّوُة هدٌف منشوٌد لألفراد والجماعات. -
  اختالُف نظرِة الّناِس في تحديِد مصادِر القّوة. -
  (ثالثة أرباع العالمة)      يراها في تحصيِل العلِم والمعرفة. راها في امتالِك المال، ومنهم منمنهم من ي -
 (ثالثة أرباع العالمة)                                                  ؟األكثُر صوابّيةفأّي الّرأَييِن هو  -

١,٥٠ 

صلب 
  الموضوع

 

  (عالمتان)                                  قّوة المجتمعات في امتالِك المالأوًال: الرّأي األول: 
  ألّنه يساعُد على:

  عجلة الحياة. تنشيط -
  تذليل بعِض الّصعوباِت الحياتّيِة اّلتي تعترُض حياَة الفرد. -
  والعمرانّي واالجتماعّي. تحقيق الّنمّو واالزدهاِر االقتصاديّ  -
  تحقيِق أحالِم الّناِس وطموحاِتهم وجعِل حياِتهم أكثَر رفاهية. -
  ومعاهَد تعكُس الوجه الحضاريَّ للمجتمع. ة من مدارَس وجامعاتٍ ربويّ سات التّ بناء المؤسّ  -
  ة.نمويّ ة والتّ إنجاز المشاريع العلميّ  -
  ما يمّكنهم من الّتحّكم في الّرأي العام. لطةز مواقع أهل السّ يّ عز ت -
  روات ورؤوُس األموال.لذا فإّن قّوة المجتمعات مصدرها الثّ  * 

  (عالمتان)                              العلم قّوة المجتمعات بما تمتلك من ثانًيا: الرأّي الثّاني:
  معرفة. ألنه أساس كلّ  -
  نتج مشاريع اقتصادّية ومالّية.يُ  -
  .المعرفة واقتصاد المعرفةمجتمعات اليوم هي مجتمعات  -
  للمجتمعات. والحضاريّ  يرّقي المستوى االجتماعيّ  المعرفيّ  المستوى العلميّ  -
  بنفسه.ته مكانته في المجتمع. كما ُيعّزز ثق ليعويوّسع مداركه، يُ يصقل شخصّية اإلنسان،  -
  يبني المجتمعات بينما الجهل يدّمرها. -

  يرفع بيًتا ال عماد له     والجهل يهدم بيت العّز والشرف.العلم 
 تها.م يسّهل حياة البشر ويحّقق رفاهيالعل -
 .قي االجتماعيّ الرّ ُيحّقق و  ينعكس إيجاًبا على القيم طّور العلميّ التّ  -
 يؤّمن حلوًال للمشكالت الطارئة المستعصية. -

  ول.عوب والمجتمعات والدّ قّوة الشّ المصدر األهّم لهو العلم لذا فإّن 
 (عالمتان)                                                                ثالثًا: رأي المتعّلم: 

 .األهمّ  يرى أّن المال مصدر القّوة قد يتبّنى المتعّلم رأي َمن -
 .األهم قد يتبّنى المتعّلم رأي َمن يرى أّن العلم مصدر قّوة المجتمعات -
 .إنتاج الّثروة، والّثروة تسهم في الّنهضة العلمّية)لعلم ُيسهم في (ا قد يتبّنى المتعّلم موقًفا توفيقيًّا. -

  
٦,٠٠ 

   الخاتمة
 

 عف فيه،تنمية نقاط القّوة في المجتمع ومعالجة نقاط الضّ : ببّد لتحقيق األهداف من العمل بأسبابها ال -
  ثالثة أرباع العالمة)(                 وهذا ما تحلم به المجتمعات.                        مالّيا وعلمّيا، 

 ثالثة أرباع العالمة)(                      ؟ واقع محّققفهل تنجح المجتمعات في تحويل أحالمها إلى  -
١,٥٠ 



  
  ةمالمقدّ 
 

  انيالموضوع الثّ  – تصميم مقترح        عبير الكتابيّ ثانًيا: في التّ 
 . حضاريّ  العلم أهّم نشاط فكرّي إنسانيّ  -
      من قبل. معروفةطبيقّي، فسح المجال إلنجازات جديدة لم تكن ظرّي والتّ قّدم العلمّي الهائل، بشّقيه النّ التّ  -
        )ثالثة أرباع العالمة(
احة والطمأنينة فاهية للبشر؟ أم هناك إنجازات سلبتهم الرّ الرّ العلمّية المتعاظمة  نجازاتاإل حّققت هلف -

  )العالمةثالثة أرباع (                                                                 عادة؟  والسّ 

١,٥٠ 

صلب 
  الموضوع

 

    )عالمتان(                                                          شرح القول :أوالً  
ورصد المناخ، وتأمين  اس في كّل مكان،واصل مع النّ ترقية الحياة البشرّية في المسكن واالنتقال والتّ  -

  ....بابةتطّور وسائل الطّ و  رفيهمصادر المعرفة والثقافة، وتوفير الحاجات المنزلّية ووسائل التّ 
نشوب انتشار األمراض، و ث البيئة، تلوّ  :اإلنسان الّتطبيقات العلمّية سلب اإلنسانّية راحتها سوء استخدام -

 الحروب ..
                       :األذّية بالبشرّية علمّيان ألحق سوء استعمالهما إنجازانثانًيا: 

، لكّنه حّولها إلى أسلحة فع العامّ صالح والنّ اكتشفها اإلنسان ليستخدمها في مجاالت اإل الطاقة الذرّية: - ١
       (عالمتان)                                                        دمار شامل ما نتج منه:

 هدر الموارد واألموال في سبيل الحصول عليها. -
 .ر كّل حضارة وبنيانتدميعلى استمرارّية الحياة، و  تشكيل خطر -
   دود.أخطار كارثّية ال تعرف الحدود والسّ  -
   خّلف واالنحطاط.ول والمجتمعات أشواًطا إلى عصور التّ الدّ  إعادة -

سوء لكّن جابّي وسرعة الحصول على المعلومة، ياإل غايته تأمين االنفتاح والتواصل :اإلنترنت - ٢
                   (عالمتان)                                               ا نجم عنه:استخدام اإلنسان له

  الوقت. إضاعة -
  هدر األموال والّتجهيزات. -
  مشاكل اجتماعّية واعتداء على خصوصّيات األفراد والمؤّسسات. -
  القرصنة المالّية واألمنّية واالجتماعّية. -
  انتشار آفات العنف والّرعب والجريمة المنّظمة واإلرهاب. -
  القيم والمعتقدات. انتهاك -
 على الحقوق والملكّية الفكرّية.  الّتعدي -

٦،٠٠ 

   الخاتمة
 

  اس، أصبح اليوم موضع ريبة وشّك لديهم.كان موضع تفاؤل لدى النّ  العلم الذي  -
من  شعورها باألمان، إّال أّنه سلبها سعادتها و جهةاحة والرفاهية للبشرّية من التقّدم العلمّي وٕان حّقق الرّ  -

  )العالمةثالثة أرباع (                                                          . جهة أخرى
ستخدام العلم استخداًما سلبيًّا، اتمنع هل يبادر أولو األمر في هذا العالم إلى وضع ضوابط صارمة ف -

 العالمة)ثالثة أرباع  (                 ؟  بيولوجّية خطيرةتهديدات نووّية و ونحن على أعتاب 

١,٥٠ 

 ٢٠ المجموع بحسب درجِة القصوِر اللغويِّ يحذف حتى ثلث العالمة. 
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