الھيئة األكاديميّة المشتركة
قسم  :اللّغة العربيّة وآدابھا

الما ّدة :لغة عربيّة.
شھادة :الثّانويّة العا ّمة.
ال ّ
فرع :االجتماع واالقتصاد.
نموذج رقم -١-
ساعة.
المدّة  :ساعتان ونصف ال ّ

نموذج مسابقة )يراعي تعليق الدروس والتوصيف المعدّل للعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتى صدور المناھج المط ّورة(

آفةُ
الشرق التقاليد
ِ
الشرق ھو ﱠ
اع
ف
 -١لع ﱠل أھ ﱠم سب ٍ
ب وتخلﱡ ِ
ب في تق ﱡد ِم الغر ِ
ِ
أن األ ﱠو َل يبني حياتَه على العلم ،والثاني يبني حياتَه على التقالي ِد واألوض ِ
الموروث ِة وحيثما اتﱠفق.
 -٢يظھ ُر ھذا الفر ُ
ق بين األسلوبَي ِْن في ك ﱢل ناحي ٍة من نواحي الحياة ،فالزراعةُ في الشرق – وھي عما ُد حياتِه -تجري على التقالي ِد
الموروث ِة ْ
ت والمناھ َج الزراعيﱠةَ الحديثةَ في
الشرق ﱠإال أفرا ٌد قليلونَ ال يُمثﱢلونَ أُم َمھم .والعل ُم ،اآلن،
عن آبائِنا األ ﱠولين ...وال يَستعم ُل اآلال ِ
ِ
ولو اتﱠب َع الشر ُ
الوسائل
ق
وأصبح يستطي ُع بآالتِه
ب ك ﱠل ھذه األوضاع،
َ
َ
قد قل َ
ِ
ومناھجه أن يُنت َج أضعافَ أضعافَ ما تُنتجُه األساليبُ القديمةِ .
عن االستيرا ِد منَ الخارج ،بل لكانَ مصدرًا كبيرًا
للتصدير بعدما يستكفي حاجتَه ،وبھذا تنقلبُ
العلميﱠةَ الحديثةَ في زراعتِه ألنت َج ما يُغنيه ِ
ِ
الحياةُ االقتصاديﱠةُ واالجتماعيﱠةُ في البالدّ ،
الطعام في سھول ٍة ويُسر. .
ويج ُد الناسُ
حاجتَھم منَ
َ
ِ
العلمِ ،
ألن الف ْق َر ينھز ُم أما َم ھذا ِ
وإن تق ﱠد َم ْ
ت ً
الشرق ،إلى اآلن ،صناعةٌ بدائيﱠةٌ ْ
جار على
... -٣وما ْقلناه في الزراع ِة نقولُه في الصناعة .فصناعتُنا في
قليال ،وأكثرُھا ٍ
ِ
كمناجم الصحرا ِء
إخراجھا
منابع ثرو ٍة تحتا ُج إلى صناع ٍة في
الشرق من
أرض
ب العتيق ِة التي يسخ ُر منھا العل ُم الحديث .فكم في
األسالي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مساقط المياه .وكم فيھا من ما ﱠد ٍة خام ال ينقصُھا ﱠإال العل ُم ليعرفَ كيف يض ُع الخططَ
الستخراجھا واستغاللِھا ،وليس
والق ﱠو ِة الكھربائيﱠ ِة من
ِ
ِ
يُمكنُ ھذا كلﱡه ﱠإال بالمال.
ُ
 -٤فإذا نحن نظرْ نا من ھذه الزاوي ِة إلى الحال ِة االجتماعيﱠ ِة والسياسيﱠ ِة في الشرق ،رأيْنا عجبًا أ ﱠ
اإلصالح تُبنى
دعوات
ي عجب ..حتﱠى
ِ
الصالح ّ
للفالح ،وإلى مكافح ِة األميﱠة ،وإلى
توفير الما ِء
إصالح المساكن ،وإلى
أساس العلم ،فندعو إلى
والمشاعر ال على
العواطف
على
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القضا ِء على الجفاف...فيما الدرسُ العمي ُ
ت تنفيذ،
ق لھا يتطلﱠبُ
َ
تشخيص الداء ،واالعتما َد على اإلحصاء ،وما يتطلﱠبُه من مال ،وخطوا ِ
وعالجه .ولذلك فشلَ ْ
ب
جتماعي
للمرض اال
العلمي
ونحو ذلك .كلﱡ ھذا ھو الدرس
اإلصالح
لقبول
وتھيئ ِة الرأي العا ﱢم
ت كلﱡ ضرو ِ
ﱡ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخيال ال على العلم .
اإلصالح المبنيﱠ ِة على
ِ
ِ
ُ
األحداث القريبةُ في
ت
ت السياسةُ عل ًما وقوانينَ مستم ﱠدةً منَ
التاريخ والتجارب .وقد كشفَ ِ
 -٥وكذلك الشأنُ في السياسة ،فقد أصب َح ِ
ِ
الشرق ﱠ
الخطط ال ُمحكمة ،باآلرا ِء
ووضع
والدرس
العلم
أن رجالَنا ينقصُھم عل ُم السياسة ،فھم يقابلون اآلرا َء السياسيﱠةَ المبنيﱠةَ على
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والتحليل والتع ﱡمق ،فيخسرون قضاياھم.
الدرس
اآلمال ال على
ال ُمرتجلَ ِة التي تعتم ُد على
ِ
ِ
ِ
.... -٦وھكذا غزا العلم ك ّل ميْدان ،وصار – في الغرب – األساس لك ّل حياة ،حياة الزراعة والتجارة والصناعة واالقتصاد والسياسة
والتربية وك ّل شيء .األ ّم تربﱢي ابنھا على أساس علم ّي ،والزارع يزرع أرضه على أساس علم ّي ،وكذلك رجال المال والسياسة
واإلصالح االجتماع ّي.
أحمد أمين)(١٩٥٤ -١٨٨٦
فيض الخاطر
١

) بتص ّرف(

)سبع وعشرون عالمة(
أ ّوالً :في القراءة والتّحليل
ْ
)عـالمـتان(
ﱢح العالقةَ بينھما.
 -١بنى الكاتبُ مقدﱢمتَه على ثنائيﱠتَي ِْن متعارضتَي ِْن ،عيﱢنھما ،ووض ِ
)أربع عالمات(
عرض الكاتبُ في الفِ ْقر ِة الثاني ِة ُخطﱠةً منطقيﱠةً ُمحْ كمة .وضﱢحْ تسلسلَھا ،مبديَا رأيَك فيھا.
-٢
َ
ْ
ً
َ
ْ
)أربع عالمات(
صد عناص َره ،مبيﱢنا الغاية منه.
ي البار َز في الفِقر ِة الثالثة ،وار ُ
 -٣عي ِﱢن الحق َل المعجم ﱠ
مظاھر االنتقا ِد ،واستخلِصْ مراح َل
واقترح له الحلّ .بيﱢ ْن
 -٤انتق َد الكاتبُ في الفِ ْقر ِة الرابع ِة واق ًعا مريرًا
)ثالث عالمات(
َ
َ
الحلﱢ ال ُمقت َر َحة.
ّ
سياق النصّ  ،وظيفةَ كلﱟ ْ
الربط ال ٌمذيﱠل ِة بخط.
ت
 -٥وضﱢح ،في
)أربع عالمات(
ِ
من أدوا ِ
ِ
)لع ّل -بل -كذلك -ھكذا(
ْ
من النصّ .
-٦
)ثالث عالمات(
اضبط أَواخ َر الكلما ِ
ت في الفِقرة األخير ِة ِ
)ال يُع ﱡد الضمي ُر آخ َر الكلمة(
 -٧ع ﱢر ْ
ت بارز ٍة فيه ومقرون ٍة بالشواھد.
)أربع عالمات(
ف نو َع النصّ  ،وأ ﱢك ْد إجابتَ َ
ث سما ٍ
ك بثال ِ
 -٨عي ْﱢن وظيفةَ
الكالم في النصّ  ،وأ ﱢك ْد إجابتَ ً
ك بدليليْن.
)ثالث عالمات(
ِ
ثانيًا :في التّعبير الكتاب ّي
اختر واحدًا من الموضو َع ْين اآلتي ْي ِن ،ث ّم عالجه:
ْ
َ
الخيال ال على العلم".
اإلصالح المبنيﱠ ِة على
ب
الموضوع األ ّول :ور َد في النصّ  ":فشلت كلﱡ ضرو ِ
ِ
ِ
والنھوض به اجتماعيًّا واقتصاديّاً.
المجتمع
إصالح
العلم في
أنشئْ مقالة ،متماسكةَ األجزا ِء ،تُبيﱢنُ فيھا َ
دور ِ
ِ
ِ
ِ
الموضوع الثاني" :ث ﱠمةَ فر ٌ
المبادئ والقِيَ ِم من جھ ٍة ثانية .
ق شاس ٌع بين التقلي ِد من جھة ،والمحافظ ِة على
ِ
القول مفصﱢ ًال الكال َم على نو َعي ِْن من القِيَ ِم يجبُ االحتفاظُ بھما.
شرح ھذا
تو ﱠسع في
ِ
ِ

)أربع وعشرون عالمة(

) تسع عالمات(
ثالثًا :في الثقافة األَدبيﱠة العالميﱠة
آثار أقدا ِمھم المض ﱠرج ِة بال ﱢدماء،
دع الّذين يسيرون في
طريق الكبرياء ،ساحقين الحياةَ المتواضعةَ بنعالِھم ،تاركين فو َ
ب َ
ق األعشا ِ
ِ
ِ
د ْعھم يبتھجوا يا موالي ،ويق ّدموا إليك الثﱠناء ،ﱠ
فإن اليو َم يو ُمھم.
أ ﱠما أنا فأشكرُك ألنﱠك ْ
جعلت نصيبي َم َع البسطا ِء الّذينَ يتألﱠمون ،وكلﱡ خلج ٍة من أل ِمھم تنبضُ في س ّر ليلِك العميق ،والغ ُد لھم.
كزھر ال ﱠ
والغرور إلى رماد.
باح ،وتح ﱠولي يا مشاع َل الكبريا ِء
فتزھر
ب ال ّدامي ِة
َ
أيّتُھا الشمسُ أشرقي على القلو ِ
ِ
ِ
ص ِ
طاغور "جنى الثمار" -٨٦-
شارحا تضميناتِھا.
حلّ ْل ھذه المقطوعة،
ً

٢

الھيئة األكاديميّة المشتركة
قسم  :اللّغة العربيّة وآدابھا

المادة :لغة عربيّة.
الشھادة :الثّانويّة العا ّمة.
فرع :االجتماع واالقتصاد.
نموذج رقم -١-
ساعة.
المدّة  :ساعتان ونصف ال ّ

أسس التصحيح )تراعي تعليق الدروس والتوصيف المعدّل للعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتى صدور المناھج المط ّورة(
السؤال
١

٢

٣

٤

٥

٦

عناصر االجابة ومعاييرھا
أ ّوالً :في القراءة والتّحليل
 الثنائيﱠتان المتعارضتان في الفقرة األولى:الغرب متقدﱢم ≠ الشرق متخلﱢف.
سبب تق ّدم الغرب العلم ≠ سبب تخلﱡف الشرق التقاليد واألوضاع الموروثة.
 العالقة بينھما  :سببيﱠة. نصف عالمة لك ّل ثنائيّة ،عالمة لتبيان نوع العالقة.
 الخطﱠة تتناول كيفيﱠة تطوير الزراعة في الشرق ،وذلك وفقًا لآلتي: اعتماد آالت ووسائل علميّة حديثة في الزراعة.
 مضاعفة اإلنتاج.
 االستغناء عن االستيراد وبالتالي تحقيق االكتفاء الذات ّي.
 القدرة على التصدير.
 تحقيق نھضة اجتماعيﱠة واقتصاديﱠة.
الرأي الشخص ّي :الكاتب مح ّتطور الحياة وأدواتھا أن نبقى حيث نحن،
ق في ما ذھب إليه ،إذ ال يجوز مع ﱡ
ّ
بل ينبغي أن نواكب ك ّل جديد يعود علينا بالنفع والخير ،ويطوّر حياتنا ،ويسھلھا ويغنيھا.
 نصف عالمة لك ّل بند من بنود الخطّة ،وعالمة ونصف إلبداء الرأي الشخص ّي.
 الحقل المعجم ّي ھو حقل" الصناعة".ّ
 أبرز عناصره ":الصناعة ،صناعتنا في الشرق،صناعة بدائيّة ،تقدمت )الضمير المستتر "ھي"(،األساليب العتيقة ،تحتاج إلى صناعة ،مناجم الصحراء،ما ّدة خام"......
ثان على التخلّف في الشرق جرّاء االعتماد على القديم الموروث ،وعدم االھتمام
 الغاية منه :إيراد مثل ٍبالعلم وما يتركه من انعكاسات إيجابيّة على النشاطات اإلنسانيّة.
 عالمة لتعيين الحقل ،عالمة للعناصر ،عالمتان لتبيان الغاية منه.
 من مظاھر االنتقاد ّأن إصالحنا إصالح قائم على العواطف ،وعلى نظريّات غير مقرونة باألفعال ،وعلى
الخيال ال على العلم.
 مراحل الح ّل تكمن باعتماد منھجيّة علميّة تقوم على تشخيص مظاھر الخلل ،وإحصائھا ،وتوفير الماللعالجھا ،واالنتقال إلى خطوات تنفيذيّة ،وتھيئة الرأي العام لقبول التغيير.
 عالمة ونصف لمظاھر االنتقاد  ،وعالمة ونصف لمراحل الحلّ .
لع ّل :أداة ربط تفيد الترجيح واالحتمال ،رجّح الكاتب من خاللھا أن يكون سبب تق ّدم الغرب اعتماده على
العلم ،وأن تكون التقاليد الموروثة سببًا في تخلّف الشرق.
ّ
بل :أداة ربط تفيد االستدراك والتوكيد فقد استدرك الكاتب كالمه مؤكدًا أنَ الوسائل العلميّة الحديثة في
الزراعة ال تغنينا عن االستيراد فحسب وإنَما تحقّق اكتفاءنا الذات ّي ،وتؤھﱢلنا لنكون مصدرًا للتصدير.
كذلك :أداة ربط تفيد المماثلة والمشابھة فالحالة السياسيّة عندنا ليست بأفضل من الحالة االجتماعيّة بل
تحاكيھا.
ھكذا :أداة ربط تفيد االستنتاج ،خلص الكاتب من خاللھا إلى نتيجة وھي غزو العلم للحياة الغربيّة في
ميادينھا كافّة .
 عالمة لك ﱢل رابط مع الشرح.
األساس لكلﱢ حيا ٍة ،حيا ِة الزراع ِة والتجار ِة والصناع ِة
ب–
َ
ْدان ،وصا َر – في الغر ِ
 وھكذا غزا العل ُم ك ﱠل مي ٍع يزر ُ
علمي ،والزار ُ
أرضه على
ع
س
َ
ﱟ
واالقتصا ِد والسياس ِة والتربي ِة وك ﱢل شي ٍء .األ ﱡم تربﱢي ابنَھا على أسا ٍ
صالح االجتماع ﱢي.
المال والسياس ِة واإل
ك رجا ُل
س
علمي ،وكذل َ
ﱟ
ِ
أسا ٍ
ِ
 يُحسم نصف عالمة لكلﱢ خطأ.
٣

العالمة

٢

٤

٤

٣

٤

٣

٧

٨

 النصﱡ مقالةٌ .والمقالة نصّ نثر ّي موجز ،يتناول فيه صاحبه موضوعًا مح ّددًا ،ويذھب في معالجته مذھب
ّ
اإليجاز والتركيز ،مستوفيًا أقسامه الكبرى من مقدمة وعرض وخاتمة.
والمقالة التي بين أيدينا مقالة موضوعيّة إِبالغيﱠة تتناول موضوعًا اجتماعيًّا يدور حول آفة تخلّف الشرق
واعتماده على التقاليد ،وعدم خوضه غمار العلم ،فباءت ك ّل محاوالت اإلصالح التي قام بھا اجتماعيًّا
وسياسيًّا واقتصاديًّا بالفشل.
ومن سماتھا:
ّ
أ -بنية المقالة القائمة على التسلسل المنطق ّي المتدرّج والتماسك بين أقسام النصّ بد ًءا بالكالم على تخلف
الشرق لبناء حياته على التقاليد واألوضاع الموروثة وتقّدم الغرب لبناء حياته على العلم ،ث ﱠم االنتقال إلى
ً
وصوال إلى فشل حياتنا
تسليط الضو ِء على الطريقة التقليديّة الموروثة في الزراعة والصناعة عندنا
االجتماعيّة والسياسيّة  ،وانتھا ًء إلى تبيان نجاح المجتمعات الغربيّة العتمادھا على العلم.
ب -الموضوعيّة والحياديّة والتجرّد فالكاتب يعالج المسأَلةَ معالجة عقالنيﱠةً منطقي ﱠة بعيدًا تما ًما من مشاعره
الذاتيﱠة .يؤ ﱢك ُد ھذه الموضوعيﱠة غيابُ ضمير المتكلﱢم عن النصّ  ،وھيمنة صيغة الغائب لمزيد من تأكيد
الحياديّة في المعالجة.
ج -ھيمنة األلفاظ التعيينيّة بمعانيھا المعجميّة الوضعيّة  :التقاليد ،الوسائل العلميّة الحديثة ،مناجم ،ما ّدة خام
....
د -السھولة والوضوح في المعاني والبساطة في التعبير بحيث ال نجد في النصّ مفردات صعبة ،فجميع
األلفاظ مألوفة وبعيدة من التعقيد.
ھـ -غلبة الجمل الخبريّة على الجمل اإلنشائيّة :الزراعة في الشرق تجري على التقاليد الموروثة عن آبائنا
األوّلين -صناعتنا صناعة بدائيّةّ -
أن رجالنا ينقصھم علم السياسة......
 عالمة لتعريف المقالة ،و عالمة لك ﱢل سمة مع الشاھد.
 يُكتفى بذكر أربع سمات.
 وظيفة الكالم األساسيّة في النصّ مرجعيّة إفھاميّة توضيحيّة مرتبطة بالنمط التفسير ّي البارز بوضوح
في النصّ  .ومن األدلّة عليھا:
 تركيز الكالم على ال ُمر َسلة وھي ھنا التقليد وعدم األخذ بناصية العلم آفة الشرق. تقديم األمثلة التوضيحيّة :في الزراعة ،والصناعة ،والحياة االجتماعيّة والسياسيّة.... طغيان الجمل الخبريّة والفعل المضارع المستم ّر وصيغة الغائب. نصف عالمة لكلﱢ تساؤل ،عالمة لتبيان الغاية منھا ،عالمة إلبداء الرأي الشخص ّي.

ثانيًا :في التّعبير الكتابي
تصميم مقترح  -الموضوع األ ّول
 سعي اإلنسان الدائم نحو حياة أفضل.المق ﱢدمة
 العلم ھو العامل األبرز واألھ ّم في تحقيق ھذا الھدف) .عالمتان( فما أھميّة العلم في إصالح المجتمع والنھوض به اجتماعيًّا واقتصاديًّا ؟ )عالمتان()ثماني عالمات(
صعيد االجتماع ّي
أوالً :أھ ّميّة العلم على ال ّ
صلب
الموضوع  -العلم يوسّع مدارك اإلنسان وآفاقه العقليّة.
 تطوير معرفته اإلنسانيّة ومواجھة متطلّبات البيئة المحيطة به . القضاء على التخلّف والفقر والجھل واألميّة والجريمة.ق للعمل رحبة أمام الفرد المتعلّم.
 فتح آفا ٍ ترقية الحياة البشريّة في المسكن واالنتقال والتواصل مع الناس في ك ّل مكان ،وتوفير الحاجات المنزليّةووسائل الترفيه.
)ثماني عالمات(
ي
ثانيًا :أھ ّميّة العلم على الصعيد االقتصاد ّ
 تطوير المجال الزراع ّي )آالت حديثة -مختبرات (....ما يسھم في تحقيق األمن الغذائ ّي. تطوير الصناعة ما يسھم في زيادة اإلنتاجيّة والتصنيع واإلفادة من الموارد الطبيعيّة. تطوير قطاع الخدمات والسياحة والمصارف . المساعدة على التخطيط الواعي للمشاريع المفيدة للبشر. المساھمة في نم ّو الناتج المحل ّي ما ينعكس إيجابًا على الوضع االقتصاديّ. غاية العلم األساسيّة خدمة اإلنسان وتسھيل حياتهّ ،لكن سوء استخدامه انعكس سلبّا على البشريّة.
الخاتمة
)عالمتان(
٤

٤

٣

٤

١٦

٤

 فھل تتنبّه ُد َولُنا العربيّة إلى شأن العلم البالغ األثر في المسيرة اإلنسانيّة فتتخلّى عن الخيال واالرتجال؟)عالمتان(
تصميم مقترح  -الموضوع الثاني
 القيم اإلنسانيّة سمات اختصّ بھا اإلنسان من دون سائر المخلوقات.المق ﱢدمة
 التقليد ال يعني التخلّي عن المبادئ والقيم وفي طليعتھا :الح ّريّة والتسامح) .عالمتان( فما أھميّة االحتفاظ بھاتَيْن القيمتَيْن في الحياة اإلنسانيّة ؟ )عالمتان()سبع عالمات(
أوالً :الح ّريّة
صلب
الموضوع  -ال قيمة لألفراد والجماعات من دونھا.
 فقدانھا يعني وجود أفراد يَظلمون وأفراد يُظلمون ،كما يعني وجود أمم طاغية وأمم مغلوبة على أمرھا . الحياة والح ّريّة صنوان ،فمن عاش محرو ًما من الح ّريّة عاش محرو ًما من الحياة. الح ّريّة ال تعني اإلباحيّة والتفلّت من ك ّل القيود. إ ًذا ،الح ّريّة قيمة ال ب ّد منھا في حياة المجتمعات .)ثماني عالمات(
ثانيًا :التسامح
 أحد المبادئ اإلنسانيّة واألخالقيّة الداعية إلى العفو عند المقدرة ،وعدم ر ّد اإلساءة ،والترفّع عن الصغائر. ك ّل الرسل واألنبياء والمصلحين دعوا إليه لما له من دور في تحقيق وحدة وتماسك المجتمعات. التسامح يعني احترام ثقافة وعقيدة وقيم اآلخرين ،وھو ركيزة أساسيّة لحقوق اإلنسان والديمقراطيّةوالعدل.
 الح ّريّة والتسامح قيمتان عظيمتان في تعزيز مسيرة السالم ) .عالمتان(الخاتمة
 فھل يقيّض لھما الغلبة لما فيه خير الناس والشعوب واألوطان؟ )عالمتان(ثالثا ً:في الثقافة األَدبيّة العالميﱠة
يطرح طاغور موضوع األخيار واألشرار ومصير ك ّل منھم ،فاألشرار متكبّرون متعالون على
البشر ،يسحقون طريق الكبرياء ويتركون فوق األعشاب آثار أقدامھم المضرّجة بال ّدم ،أي سيرتھم المليئة
بالعنف ال ّدمويّ ،فليفرحوا فرحًا مؤقّتًا.
أ ّما طاغور فيشكر "برھمن" ألنّه جعله مع الوضعاء ،أي المستضعفين الذين يتح ّملون عبء الق ّوة أي
إن الغد لھم تعني ّ
تسلّط الظالمين ،ھؤالء األخيار يرفعون ألمھم إلى الخالقّ ،
أن المستقبل األبد ّ
ي ثوابھم.
ويخاطب طاغور ال ّشمس/الخالق ،داعيًا إيّاھا لإلشراق على قلوب المظلومين "القلوب ال ّداميّة" مركز
اإليمان فتبلسم جراحھا وتم ّدھا بمعرفة جديدة .أ ّما مشاعل الكبرياء أي غطرسة الظّالمين فستنال قسوة
العقاب وستندثر.
ي يحسم حتى ثلث العالمة.
المجموع بحسب درجة القصور اللغو ّ

٥

٤

١٦

٤

٩

٦٠

الھيئة األكاديم ّية المشتركة
قسم  :اللّغة العرب ّية وآدابھا

المادّ ة :لغة عرب ّية.
الشھادة :ال ّثانو ّية العا ّمة.
فرع :اآلداب واإلنسان ّيات.
نموذج رقم -١-
الم ّدة :ثالث ساعات.

المطورة(
نموذج مسابقة )يراعي تعليق الدروس والتوصيف المعدّل للعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتى صدور المناھج
ّ
نحن وأنتم
ِ
اﻟﻣﺳرات.
أﺑﻧﺎء
ُ -١
أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ وأﻧﺗم ُ
ﻧﺣن ُ
ّ
ﻧﺣن أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ ،واﻟﻛﺂﺑﺔُ ظ ﱡﻝ ٍ
ِ
ِ
اﻟﻧﻔوس اﻟﺻﻐﻳرة،
ﺗﺳﻌﻪ
اﻟﺷرﻳرة .ﻧﺣن ذوو
إﻟﻪ ﻻ
اﻟﻧﻔوس اﻟﺣزﻳﻧﺔ ،و ُ
ُ
ُ
ﻛﺑﻳر ﻻ ُ
اﻟﺣزن ٌ
ُ
ﻳﺳﻛن ﻓﻲ ﺟو ِار اﻟﻘﻠوب ّ
ِ
ِ
ِ
ﻣرةً ﻳظﻝ ﻧﻘﻳًّﺎ إﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟدﻫور.
ﻳﻐﺗﺳﻝ
ب أﻳﱡﻬﺎ اﻟﺿﺎﺣﻛون وﻣن
ْ
ﻧﺣن ﻧﻧﺗﺣ ُ
ﺑدﻣوﻋﻪ ّ
ﻧﺣوﻧﺎ ،أ ﱠﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﺟﺎﻟﺳون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎط ِ
ِ
ٍ
ﺗﻳﺎر ِ
ﻣﻊ ِ
ﻰء
اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻼ
ﻧﻬر
ﻧﺣن ﻓﻧﻌرﻓُﻛم ،أﻧﺗم
َ
ُ
َ
َ
 -٢أﻧﺗم ﻻ ﺗﻌرﻓوﻧﻧﺎ أ ﱠﻣﺎ ُ
ﺳﺎﺋرون ﺑﺳرﻋﺔ َ
ﺗﻠﺗﻔﺗون ْ َ
ِ
ﻷن ﺿﺟﻳﺞ اﻷﻳ ِ
ﻧﺣن ﻓﻧﺳﻣﻊُ أﻏﺎﻧﻳﻛم ﱠ
اﺧﻧﺎ ﱠ
ﻧﺣن
ﻧراﻛم
ﻌون ﺻر َ
ﱠﺎم ﻳﻣﻸُ َ
ﻫﻣس اﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﻗد َ
َ
ﻓﺗﺢ ﻣﺳﺎﻣ َﻌﻧﺎُ ،
آذاﻧﻛم ،أ ﱠﻣﺎ ُ
وﻧﺳﻣﻌﻛم .أﻧﺗم ﻻ ﺗَ َ
ﻷن َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اء
ﻧﺣن
ﻧﺣن
ﺗرو َﻧﻧﺎ ﻷﱠﻧﻧﺎ
اﻗﻔون ﻓﻲ
أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔُ ،
اﻟﻣﻧﻳرةُ .
َ
ﻧراﻛم ﻷﱠﻧﻛم و َ
اﻷﻧﺑﻳﺎء واﻟﺷﻌر ُ
ُ
ُ
ﺟﺎﻟﺳون ﻓﻲ اﻟظﻠﻣﺔ ُ
اﻟﻣظﻠم ،أ ﱠﻣﺎ أﻧﺗم ﻓﻼ ْ
اﻟﻧور ُ
ﻼت اﻟﻣﺳر ِ
ﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ،وأﻧﺗم – أﻧﺗم أﺑﻧﺎء َﻏﻔَ ِ
ﺻدورﻧﺎ ﺣﻔَ ِ
اﻵﻟﻬﺔ ،وﻧﻣﻸُ ﺑﺣﺑ ِ
ِ
ِ
ات
ﱠﺎت
ﻣﻼﺑس
ﺧﻳوط ﻗﻠوﺑِﻧﺎ
ك ﻣن
و
ﻧﺣن َﻧﺣو ُ
ّ
ِ َ
اﻟﻣوﺳﻳﻘﻳونُ ،
ُ
َ
ّ
ِ
ِ
ﻷن أﺻﺎﺑﻊ ِ
ظﺎت اﻟﻣﻼﻫﻲ – أﻧﺗم ﺗﺿﻌون ﻗﻠوﺑﻛم ﺑﻳن ْأﻳدي ِ
وﻳﻘَ ِ
اﻟﺧْﻠ ِو ّﻟﻳﻧﺔَ اﻟﻣﻼﻣس ،وﺗرﺗﺎﺣون ﺑﻘُ ِ
اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﱠ
اﻟﺧْﻠ ِو ﱠ
اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ
ﺑﻳت
رب
ﻷن َ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
وﺟوﻫﻛم.
ﺗرو َن ﻓﻳﻬﺎ
َ
ﺧﺎﻝ ﻣن ﻣرآة ْ
اﻟﻐﺻون وﺧرﻳر اﻟﺳواﻗﻲ ،أ ﱠﻣﺎ أﻧﺗم ﻓﺗﺿﺣﻛون وﻗﻬﻘﻬﺔُ ِ
ِ
ﻫﻣس اﻟز ِ
ﺿ ْﺣﻛﺗِﻛم ﺗﻣﺗزُج
وﺣﻔﻳف
ﻫور
ﻳﺗﺻﺎﻋد
وﻣﻊ ﺗﻧﻬﱡداﺗِﻧﺎ
ُ
ُ
َ
ُ -٣
ُ ّ
ُ
ﻧﺣن ﻧﺗﻧﻬﱠ ُد َ
ِ
اﻟﺟﻣﺎﺟم وﺣر ِ
أﺟﻔﺎن ِ
ﺗﻧﺳﻛب ﻓﻲ ِ
اﻟﻘﻳود و ِ
ِ
ﺑﺳﺣﻳ ِ
ِ
اﻟﻠﻳﻝ ﻓﻲ َﻛﺑِِد
اﻟﻧدى ﻣن
ﻗﻠب
ودﻣوﻋﻧﺎ
ﻧﺣن ﻧﺑﻛﻲ
ﺗﻘﺔ
ق
اﻟﺣﻳﺎة ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺗﺳﺎﻗطُ ّ
ُ
ُ
ِ َ
ﻋوﻳﻝ اﻟﻬﺎوﻳﺔُ .
ِ
اﻧب أﻓو ِ
ﻓﺗﺑﺗﺳﻣون وﻣن ﺟو ِ
اﻟﻣﺑﺗﺳﻣﺔ ِ
ﻧﺣن ﻧﺑﻛﻲ ﻷﱠﻧﻧﺎ
اﻫﻛم
اﻟﺻﺑﺎح ،أ ﱠﻣﺎ أﻧﺗم
ق اﻟﺳ ْ
ﺗﻧﻬر ُ
ﱡﺧ ِرَﻳﺔُ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺳﻳ ُﻝ ُﺳ ﱡم اﻷﻓﻌﻰ ﻋﻠﻰ ُﺟرِح اﻟﻣﻠﺳوعُ .
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
اخ اﻟﻣظﻠوم،
ﻏﻳر
وﺷﻘﺎء اﻟﻳﺗﻳم ،وأﻧﺗم
اﻷرﻣﻠﺔ
ﻧﺣن ﻧﺑﻛﻲ ﻷﱠﻧﻧﺎ ﻧﺳﻣﻊُ أﱠﻧﺔَ
ﻧرى ﺗﻌﺎﺳﺔَ
اﻟﻔﻘﻳر وﺻر َ
ﻟﻣﻌﺎن اﻟذﻫبُ .
َ
َ
ﺗرو َن َ
ﺗﺿﺣﻛون ﻷﱠﻧﻛم ﻻ ْ
ِ
ِ
ﺑﺎﻷﺟﺳﺎد ِ
ﺗﺿﺣﻛون ﱠ
ﻧﺣن ﻧﺑﻛﻲ ﱠ
ﻷن
ﻋن اﷲ ،وأﻧﺗم
أﺟﺳﺎدﻛم
ﺗﺿﺣﻛون ﻷﱠﻧﻛم ﻻ
وأﻧﺗم
اﺣﻧﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔٌ
َ
ﻷن أرو َ
َ
ﺗﺳﻣﻌون ﺳوى رﱠﻧﺔ اﻷﻗداحُ ،
َ
َ
ﺗﻠﺗﺻق ُﻣرﺗﺎﺣﺔً ﺑﺎﻟﺗراب.
ُ

١

ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟﻣطﻬﱠﻣﺔ)،(١
اﻟﻣﻌﺎﺑر ﻻ
وﺳرورﻛم
اﻟﻣﺳرات ،وﺑﻳن ﻛﺂﺑﺗِﻧﺎ
أﺑﻧﺎء
اﻟﻣﺳﺎﻟك ﺿﻳﱢﻘﺔُ
ﻋﻘﺑﺎت ﺻﻌﺑﺔُ
ٌ
ُ
ُ -٤
أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ وأﻧﺗم ُ
ﻧﺣن ُ
ّ
ﺗﺟﺗﺎزﻫﺎ ُﺧﻳوﻟُﻛم ُ
ﺣﺎﺋر ﺑﻧﺎ وﺑﻛم،
اﻟزﻣﺎن ًا
ﻳﻘف
ﻧﺣن
وﺑﻳن ﺷﻔﻘﺗﻧِﺎ و ُﻛرِﻫﻛم ُ
ُ
ﻫون ﻋظﻣﺗَﻧﺎْ ،
ُ
ﻧﺷﻔق ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎرﺗِﻛم وأﻧﺗم ﺗﻛر َ
ﺗﺳﻳر ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣرﻛﺑﺎﺗُﻛم اﻟﺟﻣﻳﻠﺔُ .
وﻻ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻧﺣن ﻧدﻧو ﻣﻧﻛم
ﻫوةٌ ﻋﻣﻳﻘﺔٌ ﻣﻣﻠوءةٌ ﺑﺎﻟدﻣوِع واﻟدﻣﺎء.
وﺑﻳن
ﻬﺎﺟﻣوﻧﻧﺎ
اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻌداوِة ﱠ
ﻛﺎﻷﺻدﻗﺎء وأﻧﺗم ﺗُ
ﻛﺎﻷﻋداء ْ
َ
ُ
اﻟﻘﺻر وظُ ِ
ٍ
ِ
ﻠﻣﺔ ِ
ِ
رش ُﺳُﺑﻠَﻛم
ﺟﻣﺎﻝ
ﺗﺣﻔرون ﻟﻧﺎ اﻟﻘﺑور ،وﺑﻳن
اﻟﻘﺻور وأﻧﺗم
ﻧﺣن ﻧﺑﻧﻲ ﻟ ُﻛم
ﻧﺣن ﻧﻔ ُ
ﺗﺳﻳر اﻹﻧﺳﺎﻧﱠﻳﺔُ ﺑﺄﻗدام ﻣن ﺣدﻳدُ ،
َ
ُ -٥
اﻟﻘﺑر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ﻣﺿﺎﺟﻌﻧﺎ ﺑﺎﻷﺷواك ،وﺑﻳن أو ار ِ
اﻟﺑد ِء وأﻧﺗم ﺗﺻﺎرﻋون ﻗُواﻧﺎ
ﺑﺎﻟورود وأﻧﺗم ﺗﻐﻣرون
ﻧوﻣﺎ ﻋﻣﻳﻘًﺎ أﺑدﻳًّﺎُ .ﻣ ْﻧ ُذ ْ
َ
ﺗﻧﺎم اﻟﺣﻘﻳﻘﺔُ ً
ق اﻟوردة وأﺷواﻛﻬﺎ ُ
اﻟﻠﻳﱢﻧﺔَ ﺑﺿﻌ ِﻔﻛم ِ
ﺻﺎﻣﺗﻳن ﻛﺎﻟﺟﺑﺎﺑرة .ﻗد ﺳ ﱠﻣ ْﻣﺗُم ﺳﻘراط ...وﻗﺗْﻠﺗُم
دﻫر وﻧظ ﱡﻝ
وﻧﻐﻠﺑﻛم ًا
اﻟﺧﺷن ،ﺗﻐﻠﺑوﻧﻧﺎ ﺳﺎﻋﺔً ﻓﺗﺿﺟﱡون ﻓرﺣﻳن ﻛﺎﻟﺿﻔﺎدع،
ُ
َ
َْ
 -٦ﻏﻠﻳﻠو

)(٢

ِ
ِ
ِ
ِ
أﻣﺎ أﻧﺗم ﻓﺗﻌﻳﺷون ﻓﻲ ذاﻛرةِ اﻹﻧﺳﺎﻧﱠﻳ ِﺔ
ﺣﻳون
ﻛﺎﻷﺑطﺎﻝ اﻟظﺎﻓر َ
أﻣﺎم وﺟﻪ اﻷﺑدﻳﱠﺔّ .
وﻓﺗ ْﻛﺗُم ﺑﻌﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ...وﻫؤﻻء َﻳ ْ
ﻳن َ

ِ
ﺗﺟ ُد ﻣن ﻳ ِ
ﻛﺟ ٍ
اب ﻻ ِ
ﺛث ﻓوق اﻟﺗر ِ
ِ
اﻟﻌدم.
ظﻠﻣﺔ
دﻓ ُﻧﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﺳﻳﺎن و َ
َ
ُ
ِ
ِ
)ﺗﻬدﻣﻬﺎ
اﻟدﺧﺎن
ﻣﺳراﺗُﻛم ﻓﻬﻲ ﻛﺄﻋﻣدة
أﺑﻧﺎء
اﻟﻌﺎﻟم ًا
ﺗﻣطر
ﻳوم
ُ
ﺧﻳر وﻣﻌرﻓﺔ ،وأﻧﺗم ُ
ﻧﺣن ُ
اﻟﻣﺳرات وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟَت ّ
ّ
أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ ،واﻟﻛﺂﺑﺔُ ﻏ ٌ
ُ
ُ
َ
ﻳﺎح( وﺗﺑ ﱢد ُدﻫﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر.
اﻟر ُ
ﺟﺑران ﺧﻠﻳﻝ ﺟﺑران)(١٩٣١– ١٨٨٣
اﻟﻌواﺻف

 ١اﻟﺧﻳﻝ اﻟﻣطﻬّﻣﺔ :اﻟﺣﺳن اﻟﺗﺎم ﻛ ّﻝ ﺷﻲء ﻣﻧﻪ.
 ٢ﻏﻠﻳﻠو:ﻋﺎﻟم ﻓﻠﻛﻲ وﻓﻳزﻳﺎﺋﻲ إﻳطﺎﻟﻲ .ﻛﺎن ﻳدﻋﻰ ﻣؤﺳس اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،وﻷن ﻣﺎ ﺗوﺻﻝ اﻟﻳﻪ ﻣن اﻟﻌﻠوم ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺧراﻓﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻣﻘدس ﻟدى اﻟﻳﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﻋﺎﻧﻰ ﻏﺎﻟﻳﻠو اﻷﻣرﻳن ﻣن اﻟﻛﻧﺳﻳﺔ.

٢

)ﺧﻣس وأرﺑﻌون ﻋﻼﻣﺔ(

ﱠأوﻻً :ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﺗّﺣﻠﻳﻝ
 -١اﺷرِح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗّﺿﻣﻳﻧﱠﻳﺔَ ﻟﻠﻌﺑﺎر ِ
اﻟﻧور اﻟﻣظﻠم – اﻟظّﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﻳرة – ﻳﻘظﺎت اﻟﻣﻼﻫﻲ – ﻋوﻳﻝ
ات اﻵﺗﻳﺔّ :
َ
ﺳت ﻋﻼﻣﺎت(
)
اﻟﻬﺎوﻳﺔ.
ّ
ﺑط ﻣﺣورّﻳﺔ ،ﻋﻳ ْﱢﻧﻬﺎ ،وﺑﻳﱢن دورﻫﺎ ﻓﻲ ِ
اﻟﻔ ْﻘ ِرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ أداةُ ر ٍ
 -٢ﻓﻲ ِ
)أرﺑﻊ ﻋﻼﻣﺎت(
اﻟﻧص.
ﺑﻧﺎء
ّ
ْ َ
ﺻور ﺑﻳﺎﻧﻳ ٍ
ِ
اﺳﺗﺧرْج ﻣن ِ
ﺛﻼث ٍ
-٣
ﺳت ﻋﻼﻣﺎت(
ﱢﺢ ُﻛ ًّﻼ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻣﺑﻳًﱢﻧﺎ وظﻳﻔﺗَﻬﺎ.
اﻟﻔ ْﻘ ِرة
ﱠﺔ ﱠ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ َ
) ّ
ﻣﻧوﻋﺔ ،ووﺿ ْ
ِ َ
ِ
ِ -٤
اﻟﻧص.
اﻟﻣﺧﺎطب ﻓﻲ
ﺿﻣﻳري اﻟﻣﺗﻛﻠﱢِم و
ﻣدﻟوﻝ
أوﺟ ْز ﻓﻲ ﻋ ﱠد ِة أﺳطُ ٍر
َ
ّ
َ
ٍ
ِ
ﺿﻌف ﻟﻠﻔرﻳ ِ
ﻗوٍة ﻟﻔرﻳ ِ
ِ
ِ
ﻣﺑدﻳﺎ
ﻋﻧﺎﺻر
ﻣن
ﱢ
ﻋﻧﺎﺻر ﱠ
ق ﺟﺑران ،وأرﺑﻌﺔَ
اﻟﻧص أرﺑﻌﺔَ
ق اﻟﻣﻘﺎﺑﻝً ،
ص َ
 -٥اﺳﺗﺧﻠ ْ
رَأﻳك.

اﻟﻧص وظﻳﻔﺗﺎن ﻛﻼﻣﻳﱠﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ  ،ﻋﻳ ْﱢﻧﻬﻣﺎ ،وأ ﱢﻛ ْد إﺟﺎﺑﺗَك ﺑدﻟﻳﻠَ ْﻳ ِن ﱟ
ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.
 -٦ﺗﺗداﺧﻝ ﻓﻲ
ّ
ٍ
اب ُﺟ ٍ
ٍ
-٧
)ﺗﻬدﻣﻬﺎ اﻟرﻳﺎح(.
ﻣﻝ
ْ
أﻋرب ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﺧطّ إﻋر َ
ﺧﻳرا( وﻣﺎ ﺑﻳن ْﻗو َﺳ ْﻳ ِن إﻋر َ
اب ﻣﻔردات )ﺧﺎﻝ – ً
ﺑﺣرﻩ وﺣ ﱢدد ﺟوازاﺗِﻪ وروﻳﱠﻪ وﻗﺎﻓﻳﺗَﻪ:
اﻟﺑﻳت اﻵﺗﻲ
 -٨ﻗطﱢ ِﻊ
َ
ً
ﺗﻘطﻳﻌﺎ ﻋروﺿﻳًّﺎ واذﻛر َ
ِ
اﻟﻧﺎس ﻣﺻﻧوعٌ إذا ُﺟﺑروا
اﻟﺧﻳر ﻓﻲ
ُ

)أرﺑﻊ ﻋﻼﻣﺎت(
)ﺳﺑﻊ ﻋﻼﻣﺎت(
)ﺳت ﻋﻼﻣﺎت(
ّ
)ﺳت ﻋﻼﻣﺎت(
ّ

اﻟﻧ ِ
ﺎس ﻻ ﻳﻔﻧﻰ ٕوان ﻗُﺑروا
واﻟ ّﺷ ﱡر ﻓﻲ ّ

)ﺳت ﻋﻼﻣﺎت(
ّ

اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻓﻲ اﻟﺗّﻌﺑﻳر
ً
ّ
ﺛم ﻋﺎﻟﺟﻪ:
اﻟﻣوﺿوﻋ ْﻳن
اﺣدا ﻣن
اﺧﺗر و ً
ْ
َ
ْ
اﻵﺗﻳﻳ ِنّ ،

ِ
ِ
ِ
اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻌداوِة
وﺑﻳن
ﻬﺎﺟﻣوﻧﻧﺎ
ﻧﺣن ﻧدﻧو ﻣﻧﻛم
ﻛﺎﻷﺻدﻗﺎء وأﻧﺗم ﺗُ
ﻛﺎﻷﻋداء ْ
َ
اﻷوﻝ :ﻗﺎﻝ ﺟﺑرانُ ":
اﻟﻣوﺿوع ّ
ﻫوةٌ ﻋﻣﻳﻘﺔٌ ﻣﻣﻠوءةٌ ﺑﺎﻟدﻣوِع واﻟدﻣﺎء".
ﱠ

)ﺳت وﺛﻼﺛون ﻋﻼﻣﺔ(
ّ

إﻳﺟﺎﺑﻳﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌداوة ﻣن
ﱟن ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺔ ﻣن
اﻟﻘوﻝ
اﺷرْح ﻫذا
ﺷرﺣﺎ ﻣﻔﺻ ً
َ
ّ
ﱠﻼ ،وﺑﻳ ْ
ً
ﺗدﻣ ُرﻩ.
ّ
ﺳﻠﺑﻳﺎت ّ

ِ
اﺻﻼﺣﻪ.
ﺛﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻧﺗﻬﻰ ﺳﺎﻋﻳًّﺎ إﻟﻰ
ان ﺣﻳﺎﺗَﻪ ًا
اﻟﻣوﺿوع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺑدأَ ﺟﺑر ُ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌرﻓُﻪ ﻣن ﻣؤﻟّ ِ
ِ
اﻟﺣﺎﻟﻳن.
ﻔﺎت ﺟﺑران ،ﻣﺑدﻳًّﺎ رَأﻳك ﻓﻲ ِﻛﻼ
اﻟﻛﻼم
ﱢﺢ ﻫذا
ْ
وﺿ ْ
َ
) ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(

َدﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﱠﺔ
ﺛﺎﻟﺛًﺎ :ﻓﻲ اﻟﺛّﻘﺎﻓﺔ اﻷ ّ
ِ
اﻟﺳﻳر ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳ ِ
اﻟﻐروب ظﻼﻟَﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻲ ،ﻻ أﻫﻔو إﻟﻰ ﺻوﺗِ َك ﻓﺣﺳب ،ﻳﺎ
ﺳﺎﻋﺎت
ذﻳﺑﻧﻲ اﻟﻌطش ،وﺣﻳن ﺗﻧﺛُُر
ﺣﻳن ُﻳرﻫﻘُﻧﻲ
ُ
وﻳ ُ
ق ُ
ُ
ٍ
ﻟﻣﺳﺔ ﱠ ٍ
ﺣﺎرة ﻣن ِﻳدك.
ﺻدﻳﻘﻲ ،ﻟﻛن أﻫﻔو إﻟﻰ
ﱠ
إن ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻛﺂﺑﺔً ﻋﺎﺑﻘﺔً ﻷﱠﻧﻪ ﻳرزُح ﺑﺛ ْﻘ ِﻝ ﺧﻳراﺗِ َك اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳرﱠد ﻣﺛﻳﻠَﻬﺎ ﻟك.
ِ
ظ ﺑﻬﺎ .دﻋﻧﻲ أﺷﻌر ﺑﻠﻣﺳﺗِﻬﺎ ﻓﻲ وﺣدﺗﻲ اﻟﻣﺗو ِ
ِ
وﺣﺷﺔ اﻟطرﻳق.
اﺻﻠﺔ ﻓﻲ
ﻋﺑر
اﻟظﻼم ﻟﻛﻲ أﻣﺳ َﻛﻬﺎ وأﻣﻸَﻫﺎ وأﺣﺗﻔ َ
ﻣ ﱠد َ
ُ
ﻳد َك َ
ِ
ﱠﺔ اﻟو ِ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﺿﻣﻳﻧﻳ ِ
ِ
ِ
اﻟﻧﺷﻳد أﻋﻼﻩ.
اردة ﻓﻲ
وﺧﺎﻟﻘﻪ
ﺑ ﱢﻳن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن طﺎﻏور
٣

طﺎﻏور " -ﺟﻧﻰ اﻟﺛﻣﺎر" -٥٩-

الھيئة األكاديم ّية المشتركة
قسم  :اللّغة العرب ّية وآدابھا

الما ّدة :لغة عرب ّية.
الشھادة :ال ّثانو ّية العا ّمة.
فرع :اآلداب واإلنسان ّيات.
نموذج رقم -١-
المدّ ة :ثالث ساعات.

المطورة(
أسس التصحيح )تراعي تعليق الدروس والتوصيف المع ّدل للعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتى صدور المناھج
ّ

السؤال
١

عناصر االجابة ومعاييرھا

العالمة

ّأوﻻً :ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﺗّﺣﻠﻳﻝ
اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗﻌد ﺑﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻘﻳم واﻷﺧﻼق  ،ﺣﻳﺎة اﻟﺗرف
 اﻟﻧور اﻟﻣظﻠم :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻣﻔﺗﻘرة إﻟﻰّ
ﻧظر ﻟﻘﺑﺎﺣﺔ ﻧﻔوس أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ.
واﻟﻧﻌﻣﺔ واﻟﻣﺑﺎﻫﺞ واﻟﻌﻳش ﻓﻲ أﺿواء ﻣﺗﻸﻟﺋﺔ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻧور ظﻠﻣﺔ ًا

ﺧﻳرة وﺑﺻﻣت ﻣن دون
 اﻟظﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﻳرة :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻳش ﺑﺗواﺿﻊ ًﺑﻌﻳدا ﻣن اﻟﺷﻬرة واﻟﺻﺧب ،واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ّ
طﻳًﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس ﻓﺗﺳﺗﺣﻳﻝ معھا الظلمة نورًا ينير درب
ِﻣّﻧﺔ أو رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻬرة  ،ﻣﺎ ﻳﺗرك ًا
أﺛر ّ
المتّصفين بھا ودروب اآلخرين.
اﻟﻣﺎدّﻳﺎت ،واﻻﻧﺟرار وراء اﻟﻣﻐرﻳﺎت ،وﻣﺿﺎﺟﻌﺔ اﻟﺷﻬوات ،واﻻﻧﺳﺣﺎق ﻓﻲ
 -ﻳﻘظﺎت اﻟﻣﻼﻫﻲ :اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ ّ

٦

اﻟرذاﺋﻝ ،واﻟﺗﺧﻠّﻲ ﻋن اﻟﻘﻳم .

 ﻋوﻳﻝ اﻟﻬﺎوﻳﺔ :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺻراخ اﻟﻣرﻋب اﻟﻣﻧﺑﻌث ﻣن اﻷﻋﻣﺎق اﻟﺳﺣﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﻛ ّﻝ ﻣﻧﻐﻣسﺑﺎﻟرذاﺋﻝ ،وﺗﺄﻧﻳب اﻟﺿﻣﻳر اﻟذي ﻳﻧذرﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟوﺧﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟﻳﻬﺎ وﺑﺳوء اﻟﻣﺻﻳر .

٢

ﻋﻼﻣﺔ وﻧﺻف ﻟﺷرح ﻛ ّﻝ ﻋﺑﺎرة

ﻣرات ﻓﻳﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻔﻳد اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ
 أداة اﻟرﺑط اﻟﻣﺣورّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ" :أ ﱠﻣﺎ" وﻗد ﺗواﺗرت ﺑﻣﻌدﻝ أرﺑﻊ ّوﻟﻛﻧﻬﺎ ّأدت ﻫﻧﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎرض .
ﻋﺎدةّ ،

اﻟﺧﻳرون
اﻟﻧص:
 دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ّ
ﺿدّﻳﺔ ﺑﻳن " ﻧﺣن " اﻟﻣﺻﻠﺣون ّ
اﻟﻧص ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ّ
ّ
َ
"أﻣﺎ" ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﻘّﻘت ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻣوﻗﻔَ ْﻳن.
و" أﻧﺗم " اﻟﻔﺎﺳدون اﻟﻣﻔﺳدون ،وأداة اﻟرﺑط ّ
٣

٤

اﻟﻧص
 ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺗﻌﻳﻳن اﻷداة ،ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺗﺑﻳﺎن وظﻳﻔﺗﻬﺎ ،وﻋﻼﻣﺗﺎن ﻟﺗﺑﻳﺎن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
ّ
اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﻣن اﻟﺻورّ

أ -ﻧﺣن ﻧﺑﻛﻲ ودﻣوﻋﻧﺎ ﺗﻧﺳﻛب ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺣﻳﺎة ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺗﺳﺎﻗط اﻟﻧدى ﻣن أﺟﻔﺎن اﻟﻠﻳﻝ ﻓﻲ ﻛﺑد اﻟﺻﺑﺎح :ﺗﺷﺑﻳﻪ،

اﻟﻧﻘﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺻﺑﺎح ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺻدق ﻣﺷﺎﻋر أﺑﻧﺎء اﻟﺣزن ﻓﻲ
ﻳﺷﺑﻪ اﻟﻛﺎﺗب اﻟدﻣوع ﺑﻘطرات اﻟﻧدى ّ
ّ
ﺗﻌﺎطﻔﻬم وﻣواﺳﺎﺗﻬم ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوس اﻟﻣﺗﺄﻟﻣﺔ.

ﺟﻣﺎﻻ.
وظﻳﻔﺗﻪ :ﺗﻘرﻳب اﻟﻣﻌﻧﻰ ٕواﻛﺳﺎﺑﻪ
ً

أﺟﻔﺎﻧﺎ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻣﻧﻬﺎ ﻗطرات اﻟﻧدى.
ﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ ﻓﻘد ﺟﻌﻝ ﻟﻠﻳﻝ
ب -أﺟﻔﺎن اﻟﻠﻳﻝ :اﺳﺗﻌﺎرة
ً
ّ

ﺟﻣﺎﻻ.
ﺑث اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ اﻟﻠﻳﻝ وأﻧﺳﻧﺗﻪ ﻣﺎ أﻛﺳب اﻟﺗﻌﺑﻳر
ً
وظﻳﻔﺗﻬﺎّ :
٤

٦

ج -ﺗﻧﻬرق اﻟﺳﺧرﻳﺔ :ﻛﻧﺎﻳﺔ ﻋن ﻛﺛرة ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم اﻟﺳﺎﺧرة  ،اﻟﻣﺑﺗذﻟﺔ ،اﻟﻣﺳﺗﺧﻔّﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة.
ﻣﻌﺑرة وﻣوﺣﻳﺔ.
ﺣﺳﻳﺔ ّ
وظﻳﻔﺗﻬﺎ :اﻟﺗﻠﻣﻳﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺻورة ّ


ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺷرح اﻟﺻورة ،ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺗﺑﻳﺎن وظﻳﻔﺗﻬﺎ

وﺧﻳر ﻳﺳﻌﻰ
وﻣن ﻣﻌﻪ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ اﻟذﻳن ﻳﻣﺛّﻠون ﻛ ّﻝ ﻣﺻﻠﺢ ّ
)ﻧﺣن( اﻟﻛﺎﺗب َ
اﻟﻣﺳرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﻛﺗﺎف اﻟظﻠم
اﻟﻣﺳرات،
اﻟﺿﻣﻳر ) أﻧﺗم ( ﻓﻳﺧﺗﺻر أﺑﻧﺎء
ّ
ّ

٤

 -ﻳﺧﺗﺻر ﺿﻣﻳر اﻟﻣﺗﻛﻠّم

٥

ﻗوﺗﻪ ﻟﻛوﻧﻪ:
ّ
اﺳﺗﻣد ﻓرﻳق ﺟﺑران ﻋﻧﺎﺻر ّ
 -ﻳﻣﺛّﻝ اﻟﻧﻘﺎء واﻟطﻬﺎرة.

أﻣﺎ
ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﺛﺎﻟﻲّ ،
ّ
واﻟﻔﺳﺎد واﻟﻘﻬر ،وأﺑﻧﺎؤﻫﺎ اﻟذﻳن ُﻳؤﺛرون ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻋﻠﻰ ﻛ ّﻝ ﺷﻲء ،وﻳﺿﻌوﻧﻬﺎ ﻓوق ﻛ ّﻝ اﻋﺗﺑﺎر.
 ﻋﻼﻣﺗﺎن ﻟدﻻﻟﺔ ﻛ ّﻝ ﺿﻣﻳر

٤

 -ﻳﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﻧﺎﺋﻪ.

اﻟﻣﺣﺑﺔ.
اﻟﻔن واﻷدب اﻟذﻳن ﻳﺑذﻟون ذواﺗﻬم ﻟﻳﻧﻳروا ﻟﻶﺧرﻳن دروب
ّ
 ﻣن أﻫﻝ ّاﻟﻣﺎدﻳﺎت.
 ﻗر ًﻳﺑﺎ ﻣن اﷲ  ،وﻣﺗرﻓّﻌﻳن ﻋنّ
اﻟﺣق واﻟﺧﻳر واﻟﺟﻣﺎﻝ.
 ﻣﺗﺳﻠّ ًﺣﺎ ﺑﻘﻳمّ
 -ﻣن أﻫﻝ اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻧﻔوس اﻟﻛﺑﻳرة.

أﻣﺎ اﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺑرزت ﻋﻧﺎﺻر ﺿﻌﻔﻪ ﻟﻛوﻧﻪ:
ّ
 ﻳﺑﻧﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻘﺗﻝ واﻟظﻠم واﻻﺳﺗﺑداد .اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺎت
ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧرﻳن ،وﻳﻌﻣﻝ ﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻫدم ﻛ ّﻝ
 ﻳﺟﻬد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟّ
ّ
اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻣﺂرﺑﻪ
ّ

٧

وﺗﻘدﻣﻪ.
 -ﻻ ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ّ

أﻧﺎﻧﻳﺗﻪ وﻓﺟورﻩ.
ﻣﺎدي ﺑﻌﻳد ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻣن أﺻﺣﺎب ﺗﻔﻛﻳراﻟروﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻓﻲ ﻗﺳوﺗﻪ و ّ
ّ
ّ
 -ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣﻘﺎرة واﻟدﻧﺎءة واﻟﻧﻔوس اﻟﺻﻐﻳرة.

اﻟﺷﺧﺻﻲ :ﻧﺣن ،ﺑﺎﻟطﺑﻊ ،ﻣﻊ ﻓرﻳق ﺟﺑران ،ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن واﻟﺳﺎﻋﻳن إﻟﻰ ﺧﻳر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻟﻳس ﻣﻊ
اﻟرأي
ّ
أﺑطﺎﻻ ،ﻋظﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﻳون أﻧﻔﺳﻬم وﻓﻲ ﻋﻳون
ﻳﺣﻳون
اﻷوﻝ
ً
اﻟﻣﺗﻣوﻟﻳنّ ،
ْ
اﻟﺷرﻳرﻳن .ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻔرﻳق ّ
ّ

وﺗﺑددﻫﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر .وﻋﻠﻳﻪ،
اﻵﺧرﻳن ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻔرﻳق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻌﻳش أﻓرادﻩ ﻣﺣﺗﻘرﻳن ﻛﺄﻋﻣدة اﻟدﺧﺎن ﺗﻬدﻣﻬﺎ اﻟرﻳﺎح ّ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓَ َﻌﺎﻟَﺔٌ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﻔرﻳق اﻷوﻝ ﺛروة
ّ
ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺟﻣﻌﺎء ّ



٦

ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻛ ّﻝ ﻋﻧﺻر ،وﻋﻼﻣﺔ ﻹﺑداء اﻟرأي اﻟﺷﺧﺻﻲ
ُﻳﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻛ ّﻝ ﻓرﻳق

اﻟﻧص
 ﺗﺗداﺧﻝ ﻓﻲّ
أ -اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳرّﻳﺔ

ﻛﻼﻣﻳﺗﺎن ﻫﻣﺎ:
وظﻳﻔﺗﺎن
ّ
ﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ - :ذات اﻟﻣرﺳﻝ ﻫﻲ ﻣﺣور اﻟﻛﻼم  ،وﻣﺎ اﺳﺗﺧدام ﺿﻣﻳر اﻟﻣﺗﻛﻠّم ﻟﻠﺟﻣﻊ ّإﻻ
اﻻ ّ

أن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻳﻪ وﺣدﻩ ﺑﻝ ﻳﺗﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻫو وأﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻪ.
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻏطرﺳﺔ اﻟﻔﺳدة ،وﻋﻠﻰ
 طﻐﻳﺎن اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ،وﻗد ﺑرزت ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋر ّاﻟﻧﻘﻣﺔ و ّ
٥
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ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
اﻟطﺑﻘﻳﺔ واﻧﻌدام اﻟﻌداﻟﺔ اﻻ
ّ
ّ
اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ
ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟﺻور
اﻟﻔﻧﻳﺔ ،وﻗد وﺑرزت ﻣن ﺧﻼﻝ - :ﻣﻌطﻳﺎت
ب -اﻟوظﻳﻔﺔ
ّ
ّ
اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ّ
ّ
ﺑﻼﻏﻳﺔ  ،ﻓﺎﻟّﻧ ّ
ص ّ
اﻟﻣﺳرات ،واﻗﻔون وﺟﺎﻟﺳون،
ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟطﺑﺎق واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ )أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ وأﺑﻧﺎء
وﺑﺎﻟﻣﺣﺳﻧﺎت
اﻟﻣﻧوﻋﺔ،
اﻟﺑدﻳﻌﻳﺔ و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اﻟﻧور اﻟﻣظﻠم وظﻠﻣﺔ اﻟﻧور ،(....وﺑطﻐﻳﺎن أﺳﻠوب اﻟﺗﺿﻣﻳن)ﻧﺣوك ﻣن ﺧﻳوط ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﻣﻼﺑس اﻵﻟﻬﺔ ،ﺳﺣﻳق
اﻟﺟﻣﺎﺟم،أﻧﺗم ﺗﺣﻔرون ﻟﻧﺎ اﻟﻘﺑور.(....
اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺟﻧﺎس)ﻗﺻور وﻗﺑور( ،واﻟﺳﺟﻊ)ﻧﺣن ﻧﺑﻧﻲ ﻟﻛم اﻟﻘﺻور وأﻧﺗم
إﻳﻘﺎﻋﻳﺔ وﺗﺟﻠّت ﻓﻲ ﻏﻧﻰ
 ﻣﻌطﻳﺎتّ
ّ

ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،
ﺗﺣﻔرون ﻟﻧﺎ اﻟﻘﺑور ،وﺑﻳن ﺟﻣﺎﻝ اﻟﻘﺻر وظﻠﻣﺔ اﻟﻘﺑر ( ،واﻟﺗوازن و ّ

اﻟﻣﺳرات وﻳﻘظﺎت اﻟﻣﻼﻫﻲ ،ﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻟك
اﻟﻠﻔظﻲ )ﻏﻔﻼت
واﻟﺗﻛرار)أﺑﻧﺎء ،ﻧﺣن ،أﻧﺗم ،(...واﻟﺣﺷد
ّ
ّ
ﺿﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﺑر.(....
ّ

٧

ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺗﻌﻳﻳن ﻛ ّﻝ وظﻳﻔﺔ ،وﻋﻼﻣﺔ ﻟﻛ ّﻝ دﻟﻳﻝ

 ٍﺧﺎﻝ :ﺧﺑر" أن" ﻣرﻓوع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﺿﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻳﺎء اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ﻷﻧﻪ اﺳم ﻣﻧﻘوص وظﻳﻔﺗﻪ
اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﺧﻠو ﺑﻳوت أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳرات ﻣن ﻣرآة ﺗرﻳﻬم ﺣﻘﻳﻘﺗﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻛﻣﺎﻝ اﻟﻣﻌﻧﻰ.
ﺧﻳر :ﺗﻣﻳﻳز ﻣﻧﺻوب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺻﺑﻪ ﺗﻧوﻳن اﻟﻔﺗﺢ  ،وظﻳﻔﺗﻪ إزاﻟﺔ اﻹﺑﻬﺎم واﻟﻐﻣوض ﻋن
 ًاﺗﻣطرﻩ دﻣوع أﺑﻧﺎء اﻟﻛﺂﺑﺔ وﻫو اﻟﺧﻳر واﻟﻣﻌرﻓﺔ.

اﻟﻣطر اﻟذي

٦

ﻓﻌﻠﻳﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣ ّﻝ رﻓﻊ ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ "ﻫﻲ"  ،وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻹﺧﺑﺎر ﻋن اﻟﻣﺑﺗدأ ٕواﺗﻣﺎم
 ) ﺗﻬدﻣﻬﺎ اﻟرﻳﺎح( :ﺟﻣﻠﺔ ّﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ.

٨

ﻋروض:

ﻋﻼﻣﺔ ﻹﻋراب ﻛ ّﻝ ﻣﻔردة وﻋﻼﻣﺔ ﻟوظﻳﻔﺗﻬﺎ ،ﻋﻼﻣﺔ ﻹﻋراب اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﻟوظﻳﻔﺗﻬﺎ.

ﻣﺻﻧوﻋن إذا
اﻟﺧﻳر ﻓﻧﻧﺎ س
ْ
و ُ

ﺟﺑروا

/ە/ە //ە

// /ە

 /ە  /ە  / /ە  / / ٠/ە

ِ
ﻣﺳﺗﻔﻌﻠن ِ
ﻣﺳﺗﻔﻌﻠن
ﻓﺎﻋﻠُن

ِ
ﻓﻌﻠُن

وﺷﺷرﻓن ﻧﺎ س ﻻ ﻳﻔﻧﻰ ٕوان ﻗﺑروا
 /٠ /ە  / /ە

ِ
ﻣﺳﺗﻔﻌﻠن

/ە/

ﻓﺎﻋﻠن

/ە /ە/ە//ە

ﻣﺳﺗﻔﻌﻠن

 اﻟﺑﻳت ﻋﻠﻰ وزن اﻟﺑﺣر اﻟﺑﺳﻳط).ﻋﻼﻣﺔ( ﺟﺎز ﻓﻳﻪِ :اﻟﺿرب) .ﻋﻼﻣﺔ(
ﻓﻌﻠُن ﺑدﻝ ﻓﺎﻋﻠن ﻓﻲ اﻟﻌروض و ّ
 -ﻗﺎﻓﻳﺗﻪ :إن ﻗﺑروا )ﻋﻼﻣﺔ(

///ە

ﻓَ ِﻌﻠُن

)ﻋﻼﻣﺗﺎن(
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روﻳﻪ :اﻟراء اﻟﻣﺿﻣوﻣﺔ) .ﻋﻼﻣﺔ(
 ّاﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻓﻲ اﻟﺗّﻌﺑﻳر
ً
ّ
اﻷوﻝ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ّ
ﺗﺻﻣﻳم ﻣﻘﺗرح  -اﻟﻣوﺿوع ّ

وﺗﻘرﺑﻬم ﻣن ﺑﻌﺿﻬم .
 ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟرواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻧﺎس ّ اﻟﺻداﻗﺔ أﺟﻣﻠﻬﺎ ،وﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗُﺑﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟراﻗﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر. ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻝ ﺑﻧﺎء ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﻌداوة ﻋﺎﻣﻝ ﻫدم وﺗﻔرﻗﺔ ﻟﻬﺎ).ﻋﻼﻣﺗﺎن(ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻫدﻣﻪ؟ )ﻋﻼﻣﺗﺎن وﻧﺻف اﻟﻌﻼﻣﺔ(
– ﻓﻛﻳف ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟ وﻛﻳف ﺗﻛون اﻟﻌداوة ً
٦

½٤

ﺻﻠب
اﻟﻣوﺿوع

ّأوﻻً :ﺷرح اﻟﻘوﻝ
وﻋداﺋﻳﺗﻬم.
ﺑﺻدﻫم
ﻳﻣدون ﺟﺳور اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ أﺑﻧﺎء
اﻟﻣﺳرات ﻓﻳﺻدﻣون ّ
 أﺻﺣﺎب اﻟﻘﻠوب اﻟﻛﺑﻳرة ّّ
ّ
اﻟود وﺗزﻳد اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد. .
 ﻫذﻩ اﻟﻌداوة ﺗﻘطﻊ ﺣﺑﻝ ّ)ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(

 ﺛﻣرة اﻟﻌداوة إﺣداث ﺷرخ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌزﻳز اﻟﺗﺻﺎدم واﻟﺷﻘﺎق ،ﻓﻳﻛﺗﺳﻲ ﺻﺑﻐﺔ ﺣزﻳﻧﺔ داﻣﻳﺔ.)ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟﺻداﻗﺔ ﻋﺎﻣﻝ ﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ً
اﻟوﺟداﻧﻳﺔ.
 اﻟﺻداﻗﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺷرة واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔّ
اﻟﻣودة.
 ﻫﻲ ﺻدق اﻟﺗﺿﺣﻳﺔ واﻹﺧﺎء واﺗّﻔﺎق اﻟﺿﻣﺎﺋر ﻋﻠﻰّ
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ﺗﻌزز ﺣرص ﻛ ّﻝ طرف
 اﻟﺻداﻗﺔ ﺗوطّد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﺗﺣﻘّق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ،ﻛﻣﺎ ّ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻵﺧر .
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻓﻲ ﺗﻌزﻳز ﻗﻳم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺷﺎرك واﻟﺗواﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﺷر.
دور ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ
 اﻟﺻداﻗﺔ ﺗﻠﻌب ًاّ
 -ﺗﺑﻧﻲ ﺟﺳور اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﻳم واﻟﺗﻔﺎﻫم ،وﺗﺣ ّﻝ اﻟﺧﻼﻓﺎت.

أﻳﺿﺎ.
 اﻟﺻداﻗﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻳن اﻷﻓراد ﻓﻘط ،ﺑﻝ ﺑﻳن اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب واﻟدوﻝ ًﺛﺎﻟﺛًﺎ :اﻟﻌداوة ﻋﺎﻣﻝ ﻫدم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت

)ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(

ﺑرﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺳﻠوﻛﻳﺎت اﻟذﻣﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗطﻔو ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻔﺎﻗم ،وﺗﺗﺻﺎﻋد ﻛﺣﻣم
 اﻟﻌداوة ﻣنّ
ّ
اﻟود.
ﻣﺟﺗﺎﺣﺔ ﺧطوات اﻟﻣﻧطق ،وﻣﻬ ّﺷﻣﺔ ﺻور اﻟﻧﻘﺎء و ّ
وﺗﻬد ﻋرى ﺑﻧﻳﺎﻧﻪ.
 ّإﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق رأي ﻋﺎم ﺣﺎﻗد ،وﺗﻔﺳد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊّ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺛر ﺑذور اﻟﺷﻘﺎق واﻟﺗﻔرﻗﺔ
 ﻫﻲ داء ﻓﺗّﺎك وﺧطر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ووﺣدﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ّواﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.

اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس
 ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ اﻷﺳرّﻳﺔ واﻟﻣدرﺳﻳﺔ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ،وﻓﻲ ﻏرس ﻗﻳم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و ّ
ّ
إﻳﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس
ً

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻋظﻳﻣﺔ ﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.
إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
 اﻟﺻداﻗﺔ ﻗﻳﻣﺔّ
ّ
 -ﺑﻬﺎ ﺗﺳﻣو اﻟﺣﻳﺎة وﺗرﺗﻘﻲ وﺑدوﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣدر) .ﻋﻼﻣﺗﺎن(

اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ّ

 -ﺟﺑران رﺳوﻝ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،وﺣﺎﻣﻝ ﻟواء اﻟﺛورة واﻹﺻﻼح واﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻩ.

ﺻﻠب
اﻟﻣوﺿوع

ﺗﻣﺳﻛﻧﺎ ﺑﻬﺎ وﻧﺑذﻧﺎ أﺣﻘﺎدﻧﺎ وﺧﻼﻓﺎﺗﻧﺎ ﻓﻧﻧﻌم ﺑﺣﻳﺎة أﻓﺿﻝ وأﻧﻘﻰ؟ )ﻋﻼﻣﺗﺎن وﻧﺻف اﻟﻌﻼﻣﺔ(
 ّﻓﻬﻼ ّ
ﺗﺻﻣﻳم ﻣﻘﺗرح  -اﻟﻣوﺿوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻣﻳز ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف آﺛﺎرﻩ) .ﻋﻼﻣﺗﺎن(
 ﻟﻠﺛورة واﻟﻬدم ،وﻟﻠﻬدوء واﻟﺑﻧﺎء طﺎﺑﻌﻬﻣﺎّ
اﻟﺣﺎﻟﻳن؟ )ﻋﻼﻣﺗﺎن وﻧﺻف اﻟﻌﻼﻣﺔ(
 ﻓﺄﻳن ﺗﺟﻠّت ﻣظﺎﻫرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﻟّﻔﺎﺗﻪ ؟ وﻫﻝ ﻛﺎن ﻣﺣﻘًّﺎ ﻓﻲ ﻛﻼْ

ّأوﻻً :ﺟﺑران اﻟﺛﺎﺋر اﻟﻬﺎدم
اﻟﻣﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد.
 ﻛﺗﺎب "اﻟﻌواﺻف" ﺧﻳر ﻧﻣوذج ﻟﺟﺑران اﻟﺛﺎﺋر  ،اﻟﻣﻔﻌم ﺑﺎﻟﻳﺄس،ّ
 أﺑرز دواﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﺛورة:)ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(

ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
اﺻطداﻣﻪ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺷﺑﺎﺑﻪ ﺑواﻗﻌﻪ اﻻ
ّ

ﺟور اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد واﻟﺣ ّﻛﺎم وﻏطرﺳﺔ اﻟﻔﺳدة ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﻌﻠم واﻟدﻳن واﻹﻗطﺎع.
٧
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½٤

اﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ اﻟﺑﻐﻳﺿﺔ.
رؤﻳﺗﻪ ﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟﺷرق وﻣﻌﺎﻧﺎة أﻫﻠﻪ اﻟظﻠم واﻟﺑؤس واﻟﻣﺟﺎﻋﺔ و
ّ
اﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﻟﻠﻐرب.
اﻟﺗﺧﻠّﻲ ﻋن اﻟﻘﻳم وﺳﻳﺎدة اﻟﺗﻘﻠﻳد اﻷﻋﻣﻰ واﻟﺧﺿوع و ّ

ﺑﺄن اﻟﺣ ّﻝ ﻻ ﻳﻛون إﻻّ ﺑﺎﺳﺗﺋﺻﺎﻝ اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﺟذورﻩ.
إﻳﻣﺎﻧﻪ ّ
طﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑذور اﻹﺻﻼح واﻟﺑﻧﺎء
وﺗﻣردﻩ ،ﺗﻠك اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﻓﻲ ّ
 ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻔﻬم أﺳﺑﺎب ﻧﻘﻣﺗﻪ وﺛورﺗﻪ ّاﻟﺗﺣرر ﻣن رﺑﻘﺔ اﻟﺧﺿوع واﻟﺧﻧوع.
وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟظﻠم و ّ
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)ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :ﺟﺑران اﻟﻬﺎدئ اﻟﻣﺻﻠﺢ
ً
 ﻳﻌﺗﺑر ﻛﺗﺎب "اﻟﻧﺑﻲ" اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣﺛﻝ اﻟذي ﻳﻣﺛّﻝ ﺟﺑران اﻟﻬﺎدئ ،اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ ،اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻝ واﻟﻣﺻﻠﺢ."اﻟﻧﺑﻲ".
 اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ "اﻟﻌواﺻف" ﻻﻧت وﻫدأت ﻓﻲّ

ﻣﺗﺄﻣﻝ.
 ﻓﻔﻳﻪ ﺟﺑران اﻟﻣﻔﻌم ﺑﺎﻷﻣﻝّ
وﺣب اﻟﺣﻳﺎة ،اﻟﻧﺎظر إﻟﻰ اﻟوﺟود ﻧظرة ﺣﻛﻳم ّ
اﻟﻣﺣﺑﺔ واﻷﻟﻔﺔ ،واﻟراﻏب ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺎﺿﻝ.
 ﺟﺑران اﻟطﺎﻣﺢ إﻟﻰ ﻋﺎﻟمّ

اﻷﺧﻼﻗﻳﺔـ ،وراﺳم طرﻳق اﻹﺻﻼح.
اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺑﺎﻟﻘﻳم
 ﺟﺑران اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﷲ وﺑﺎﻟﻔﺿﺎﺋﻝّ
ّ
)ﺗﺳﻊ ﻋﻼﻣﺎت(
ﺛﺎﻟﺛًﺎ :إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟَ ْﻳن
اﻟﻛﺗﺎﺑ ْﻳن ﻟﻛﺎﺗب واﺣد.
أن ِﻛﻼ
ّ
 ﻣن ﻳﻘ أر ﻛﺗﺎب "اﻟﻧﺑﻲ" وﻛﺗﺎب "اﻟﻌواﺻف" ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺻدﻳق ّﺑﺄﻧﻪ ﻳﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﻟﻬدم ﻣﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء.
 ﺛورة ﺟﺑران ﻛﺎﻧت ﻣن أﺟﻝ اﻟﺑﻧﺎء ﻻ اﻟﻬدم ،أوﻟﻳس ﻫو اﻟﻘﺎﺋﻝ ّاﻟﺣرّﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.
اﻷدﺑﻳﺔ ﻧﻠﻣس ذاك اﻟﺗوق إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﺟدﻳد ﻗﺎﻋدﺗﻪ
 ﻓﻲ ﻛ ّﻝ ﻣﺳﻳرﺗﻪّ
ّ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ّ
 -ﻟﻘد ﻛﺎن اﻷﺳطﻊ واﻷﻋﻧف ﺑﻳن ﻧظراﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺛورة ،واﻷﺟﻣﻝ واﻷﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء.

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.
ﻗدﻣوا ﺧدﻣﺎت ﺟﻠﻳﻠﺔ
 ﺟﺑران ﻓﻲ ﺛورﺗﻪ وﻓﻲ ﻫدوﺋﻪ ﻣﺻﻠﺢ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﻳن اﻟﻛﺛر اﻟذﻳن ّّ
 -ﻫو وأﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣﺧﻠّدون وﻓﺿﻠﻬم ﻻ ﻳﻣﺣوﻩ اﻟزﻣن) .ﻋﻼﻣﺗﺎن(

اﺳﺎ ﻳﺿﻲء ظﻠﻣﺔ أﻳﺎﻣﻧﺎ وﻟﻳﺎﻟﻳﻧﺎ؟ )ﻋﻼﻣﺗﺎن
ﻗدﻣﻪ
ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﻳﺔ؟ ّ
ﻘدر ﻟﺟﺑران ﻣﺎ ّ
 ﻓﻬﻝ ُﻳ ّّ
وﻫﻼ اﺗّﺧذﻧﺎ ﻣن ﻛﻼﻣﻪ ﻧﺑر ّ
وﻧﺻف اﻟﻌﻼﻣﺔ(

½٤

َدﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﱠﺔ
ﺛﺎﻟﺛًﺎ :ﻓﻲ اﻟﺛّﻘﺎﻓﺔ اﻷ ّ
ﺟراء ﻣﺎ ﻳﻌﺗرﺿﻪ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﻳرة ﻋﻣرﻩ)ﻳرﻫﻘﻧﻲ اﻟﺳﻳر
ﻳﺷﻌر طﺎﻏور ﺑﺎﻟﺗﻌب واﻟﺷﻘﺎء واﻟﺗﻬﺎﻟك ﱠ

ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺳﺔ ﻳد اﻟﺧﺎﻟق اﻟﻣﺑﻠﺳﻣﺔ ﻟﺟروﺣﺎت اﻟﺣﻳﺎة) أﻫﻔو إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳق( ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺣﺎﺟﺔ ّ
ﺣﺎرة ﻣن ﻳدك( ﻻ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺳﻣﺎع ﺻوﺗﻪ) ﻻ أﻫﻔو إﻟﻰ ﺻوﺗك ﻓﺣﺳب( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗرﻳﻪ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻳﺄس
ﻟﻣﺳﺔ ّ
واﻹﺣﺑﺎط وﺗوﺷك ﺷﻣس ﻋﻣرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻓوﻝ) ﺣﻳن ﺗﻧﺛر ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻐروب ظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻲ( .ﻓﻬو ﻳﺷﻌر
ردﻫﺎ إﻟﻳﻪ
ﺑﺎﻷﻟم وﻳﻧﺗﺎﺑﻪ وﺧز اﻟﺿﻣﻳر
ﻋرﻓﺎﻧﺎ ﺑﺟﻣﻳﻝ اﻟﺧﺎﻟق وﻧﻌﻣﻪ اﻟﺗﻲ أﻏدﻗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻘﺻﻳرﻩ ﻋن ّ
ً
ﻳﻣد ﻟﻪ ﻳد اﻟﻌون)
ﻳﺗوﺳﻝ ﺧﺎﻟﻘﻪ ﻛﻲ ّ
ﻷﻧﻪ ﻳرزح ﺑﺛﻘﻝ ﺧﻳراﺗك اﻟﺗﻲ ﻟم ّ
) ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻛﺂﺑﺔ ّ
ﻳرد ﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﻟك( .وﻫﺎ ﻫو ّ

ﻟﻳﺣوﻝ ظﻼم وﺣدﺗﻪ إﻟﻰ ﻧور ﻳﺿﻲء ﻋزﻟﺗﻪ ﻓﻲ دروب
ّ
ﻣد ﻳدك( ﺣﺗّﻰ ّ
ﻳﻌﺑر ﻋن ﺷﻛرﻩ اﻟﻌظﻳم ﻟﻪ وﻳﺄﺧذ ﺑﻳدﻩ ّ
اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺷﺎﻗّﺔ.

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻣﺣب ،وﻫو ﻻ ﻳﻧﻛر ﻧﻌﻣﻪ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻳﺗوق
ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣدى إﻳﻣﺎن طﺎﻏور ﺑوﺟود ﺧﺎﻟق ﻋظﻳم
ّ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪّ ،
ﺣﺎﺋﻼ دون وﺟﻬﻪ.
إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻩ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻬد ﻧﻔﺳﻪ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ً
ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن ﻗﻳود ّ
ّ

اﻟﻠﻐوي ﻳﺣﺳم ﺣﺗﻰ ﺛﻠث اﻟﻌﻼﻣﺔ.
ﺑﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻘﺻور
ّ

٨

٩

٩٠

الھيئة األكاديميّة المشتركة
قسم  :اللّغة العربيّة وآدابھا

الما ّدة :لغة عربيّة.
الشھادة :الثّانويّة العا ّمة.
فرعا :العلوم العا ّمة وعلوم الحياة.
نموذج رقم -١-
ساعة.
المدّة :ساعتان ونصف ال ّ

نموذج مسابقة )يراعي تعليق الدروس والتوصيف المعدّل للعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتى صدور المناھج المط ّورة(
ُ
الواقع والمرتجى
العربي بين
العلمي
البحث
ﱡ
ﱡ
ِ
ُ
 -١يُمثﱢ ُل المستقب ُل البُع َد الثّ َ
رحل الماضي بأحمالِه ،وھا ھو
موقع فيه .فقد
تبحث األم ُم لنف ِسھا عن
الث لل ّزمن .١وھو البُع ُد الّذي
َ
ٍ
بوضع حدو ِده
الحاض ُر ينو ُء بما ھو فيه .والمستقب ُل ليس حل ًما يتكفﱠ ُل
عن المواكبة ،لكنﱠه لحظةٌ يجبُ
ِ
ومالمحه خيا ٌل كسيح ،أو فك ٌر عاج ٌز ِ
ِ
ُ
ور إالﱠ
ْ
ولكن
البحث العلم ﱢي،
الذھن المستقبل ﱢي على
أن تكونَ حاضرةً في
ِ
ِ
ُخرجُھا إلى النّ ِ
شكل فكر ٍة واضحة ،وھذه الفكرةُ الواضحةُ ال ي ِ
واقع مرير؟!
ي دو َره في عال ِمنا العرب ﱢي في ظ ﱢل
ث العلم ﱢي أن يؤ ّد َ
أنﱠى للبح ِ
ِ
 -٢استشرافُ
ك
ث العلم ﱢي إلى واقع .واأل ّمةُ الّتي تف ﱢك ُر في مستقبلِھا يجب أن تمتل َ
المستقبل ركيزتُه فكرةٌ واضحة ،تنقلُھا إرادةُ البح ِ
ِ
ُ
ٌ
ٌ
ق الغي َ
أدوات ال تُراف ُ
أدوات
أعماق األرض ،إِنﱠما ھي
تنبعث مث َل "عشﱢ الغراب" من
ْث اآلت َي منَ السّماء ،وال
الوصول إليه ،وھي
ت
أدوا ِ
ِ
ِ
محور ھذه التطلﱡعات ،ويش ّك ُل ضالﱠةَ الباحثينَ الّذين
واقع األ ﱠمة ،وانسجا ًما مع تطلﱡعاتِھا ،بحيث يكونُ المستقب ُل
ت
َ
يت ﱡم ابتكارُھا َو ْفقًا لمعطيا ِ
ِ
بروح االكتشاف.
بأذھان ُمتَلَبﱢ َس ٍة
يمتلكونَ المعلومات ،ويدقّقونَ فيھا بعي ٍْن فاحصة ،ويحلﱢلونَ مك ﱢوناتِھا
ٍ
ِ
األمم المتق ﱢدمة ،وھي تزدا ُد اتﱢساعًا ك ﱠل يوم؛ ذلك أنﱠنا لم نتم ّك ْن من
عن
إبداع أيّ ِة إضاف ٍة علميﱠ ٍة أو تِ ْقنِيﱠ ٍة
ِ
 -٣ولكنﱠ ھ ﱠوةً سحيقةً تفصلُنا ِ
ِ
االبتكار
ت
ث
منذ
العلمي الّذي يـأخ ُذ نصيبًا من مغامرا ِ
قرون ع ﱠدة .ولكي نقفزَ عن ھذه الفجو ِة العلميﱠ ِة التﱢ ْقنِيﱠة ،ال ب ﱠد منَ األخ ِذ بناصي ِة البح ِ
ﱢ
ٍ
ِ
حقيق المزي ِد منھما.
دول العالم ،سواء تلك الّتي تنش ُد التّق ﱡد َم والنﱡھوض ،أو تلك الّتي تطم ُح لت
ق في
معظم ِ
ِ
الجاري ِة على قَد ٍَم وسا ٍ
ِ
َ
ت
بارتفاع
منخفض
ارتفاع
ق إالﱠ على
 -٤إنﱠ
ي قصي ُر القامة ،منتوفُ ال ﱢريش ،ال يستطي ُع التّحلي َ
ِ
ي العرب ﱠ
البحث العلم ﱠ
سقف الحرﱢيا ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ت الماليّ ِة الّتي تُتيحُھا له
ق
ال ُمتاح ِة للمف ﱢكرينَ والمبدعين ،وال يُراو ُح إالﱠ في
صصُ
الموازنات العا ﱠمةُ والّتي ال تخ ﱢ
بحجم اإلمكانيﱠا ِ
ِ
ٍ
ميدان ضيّ ٍ
العلمي ھي قليلةُ العد ِد محدودةُ
كروني ٢من بنو ِد إنفاقِھا األخرى .والمؤ ﱠس ُ
إالﱠ المبال َغ ال ﱠ
ضئيلةَ في بن ٍد ِم
ث
ت البح ِ
سات العاملةُ في مجاال ِ
ﱟ
ﱢ
الع ّدة .والباحثونَ فيھا يُعانونَ من أعبا ِء البيروقراطيﱠة ،٣ومرار ِة
ت يقودُھا رجا ٌل يعتبرونَ
ب القائم ِة على جبھا ٍ
شظف العيش ،والحرو ِ
ِ
َ
لزوم ما ال يلزم.
بيل
البحث العلم ﱠ
ِ
ي مسألةً ھامشيﱠةً ومن قَ ِ
 -٥ولھذا ،ﱠ
ث العلم ﱢي والتﱢقن ﱢي ،ال ب ﱠد من أن يأت َي كنتيج ٍة
فإن تنميةَ األسلح ِة الفكريﱠ ِة العربيﱠة ،و ِم ْن ثَ ﱠم توظيفھا في
مختلف مناحي البح ِ
ِ
واألذھان ابتدا ًء منَ المدرسة ِاالبتدائيﱠ ِة حتﱠى المعاھ ِد
فوس
لتحرير األدمغ ِة العربيّ ِة من ِعقالِھا،
طبيعيﱠ ٍة
وتكريس أھ ّميﱠ ِة البح ِ
ِ
ث في النﱡ ِ
ِ
ِ
ت المتخصّصة ،والتّ
عامل م َع العقول العربيﱠ ِة بوصفِھا ركيزةً لنھض ِة األ ﱠمة .أجل ،ﱠ
إن العقول العربيﱠة ركيزة
والكلّيّا ِ
ركيز على ضرور ِة التّ ِ
ِ
نھضة األ ﱠمة ،وطريقھا إلى التّنمية .والمحافظة على ھذه العقول في مساقط رؤوسھا ھي َمھ ﱠمة وطنيﱠة والسيّما إذا عرفنا ّ
أن ما ال يق ّل عن
ت المتّحد ِة األميركيﱠة ،والعد ُد في
مئة وخمسين ألفا من أصحاب الكفاءات العالية من أصل عرب ّي ،يعملونَ في كلﱟ من أوروبّا والواليا ِ
ت وحواف َز تجذبُ بھا العلما َء من ورا ِء البحار.
ارتفاع مطﱠرد ،نظرًا لِما توفﱢرُه ال ّدو ُل ال ُمضيفةُ من إغراءا ٍ
ٍ

ماض وحاضر ومستقبل.
 -١لل ّزمن ثالثة أبعاد:
ٍ
كرونيِ :م ْكرون :وحدة قياسيّة تساوي جز ًءا من ألف من المليمتر.
ِ -٢م
ﱢ
ﱠ
 -٣بيروقراطيّة :سلطة أو نفوذ موظفي المكاتب أو ُمسْتخدَميھا.

١

اإلنجاز التﱢ ْقن ﱢي العالم ﱢي ھو نتيجةٌ
 -٦ﱠ
للعقول
لعربي على خارط ِة
الحضور ا
ت الھويﱠ ِة العربيﱠ ِة لتأكي ِد
إن تحقي َ
ت العلميﱠ ِة ذا ِ
ق اإلنجازا ِ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
ث العلم ﱢي؟ ھل نحنُ
واالبتكار .فھل نحنُ جا ّدونَ في
ث
مكان ما ،في واحد ٍة
اريخ أم إنﱠنا نراو ُح في
َ
تطوير البح ِ
القادر ِة على البح ِ
ٍ
ِ
ِ
داخل التّ ِ
من قاطراتِه الّتي انفصلَت عنه وما زالت تُراو ُح فيه؟
د .مح ّمد مقدادي

٤

"العولمة -رقاب كثيرة وسيف
واحد"
سسة العربيّة للدّراسات
بيروت -المؤ ّ
والنّشر -الطّبعة الثّانية ٢٠٠٢
) بتص ّرف(
أ ّوالً :في القراءة والتّحليل

)ثمان وعشرون عالمة(
ٍ

–١

ك حواشي النصّ .
ت تق ﱢد ُمھا ل َ
اذكرْ أربعةَ إيحاءا ٍ
استخلِصْ منَ الفِ ْقر ِة األولى ،وفي حدو ِد العشرينَ كلمة ،المسألةَ التي يطرحُھا الكاتب.

–٣

ما السبي ُل الذي رس َمه الكاتبُ بُغيةَ
أجبْ مستعينًا بالفِ ْقر ِة الثّانية.
ِ
استشراف المستقبل؟ ِ
ك بدليلَي ِْن بار َزيْن.
عي ِﱢن الكلمةَ -المفتاح في الفِ ْقر ِة الثالثة ،وأ ﱢك ْد إجابتَ َ

–٢

–٤
-٥
–٦
–٧
–٨

سياق النصّ  ،وظيفةَ كلﱟ ْ
المشار إليھا بخطّ.
بط
وضﱢح ،في
ت ال ﱠر ِ
من أدوا ِ
ِ
ِ
)إن -ﱠ
ﱠ
لكن -لھذا -أجل(
ً
ﱠ
َ
النصﱡ يتناو ُل موضوعًا فكريّا لكنه ال يخلو من نفح ٍة أدبيﱠة .اذكرْ
ت
ثالث سما ٍ
ض َحة.
لھذه النفح ِة مع ﱠززة بالشواھ ِد المو ﱢ
ْ
ت في ما يلي منَ الفِقرة الخامسة :من "أجل ﱠ
إن العقول"
اضبط أَواخ َر الكلما ِ
إلى "من أصل عرب ّي") .ال يُع ﱡد الضمي ُر آخ َر الكلمة(
ت .بي ِﱢن الغايةَ منھا ،ث ﱠم اب ِد رأيَك فيھا.
طرح الكاتبُ في خاتم ِة النصﱢ ع ﱠدةَ تساؤال ٍ

ثانيًا :في التعبير
الكتابي
ّ
اختر واحدًا من الموضو َع ْين اآلتي ْي ِن ،ث ّم عالجه:
ْ
عالم العرب ﱢي بعد تبنﱢيه نظريًّا وعمليًّا مبدأَ
ً
كتبْ
ﱠ
ال
مستقبل
فيھا
ل
ي
تتخ
ة
مقال
ا
:
ل
و
األ
الموضوع
ُ
َ
ّ
ِ
ث العلم ﱢي.
البح ِ
الموضوع الثان ّي" :العق ُل البشريﱡ ركيزةٌ لنھض ِة األ ﱠمة ،وسبيلُھا إلى النم ﱢو والتق ﱡدم" .
ت ذاتِه
شرح ھذا
تو ﱠسع في
ي على إثبا ِ
القول مفص ًﱢال الكال َم على عامليْن يساعدانُ العق َل العرب ﱠ
ِ
ِ
في ھذا المضمار.

 -٤د .مح ّمد مقدادي :باحث عرب ّي من األردن.

٢

)أربع عالمات(
)ثالث عالمات(
)ثالث عالمات(
)ثالث عالمات(
)أربع عالمات(
)أربع عالمات ونصف (
)ثالث عالمات(
)ثالث عالمات ونصف(

)اثنتان وعشرون عالمة(

الھيئة األكاديميّة المشتركة
قسم  :اللّغة العربيّة وآدابھا

الما ّدة :لغة عربيّة.
الشھادة :الثّانويّة العا ّمة.
فرعا :العلوم العا ّمة وعلوم الحياة.
نموذج رقم -١-
ساعة.
المدّة :ساعتان ونصف ال ّ

أسس التصحيح )تراعي تعليق الدروس والتوصيف المعدّل للعام الدراسي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتى صدور المناھج المط ّورة(
السؤال
١

٢
٣
٤

٥

٦

عناصر االجابة ومعاييرھا
أوالً :في القراءة والتّحليل
 يمكن استخالص الدالالت اآلتية من الحواشي: العنوان":البحث العلم ّي بين الواقع والمرتجى" يوحي ّبأن النصّ سيتناول موضوعًا فكريًّا يتعلّق بالعالم العرب ّي
أال وھو البحث العلم ّي ،يُش ﱢخص فيه الواقع ،ويأمل أن يكون على حال أخرى.
 اسم الكاتب مح ّمد المقداد ّي وھو باحث أردن ّي ،ومف ّكر عرب ّي ،وأكاديم ّي متخصّص.
 الكتاب الذي أخذ منه النصّ " العولمة -رقاب كثيرة وسيف واحد" وفيه داللة على ّأن التأ ّخر في اللحاق بالبحث
العلم ّي يخدم نظام العولمة الھادف إلى السيطرة على الشعوب ومق ّدراتھا.
 الشروحات والتفسيرات في الحاشية السفلى قليلة تد ّل على سھولة النصّ . كلمة "بتصرّف" تعني ّأن النصّ قد أجريت عليه بعض التعديالت ولم يؤخذ بحرفيّته.
 عالمة لك ّل داللة مع التوضيح
ّ
 يطرح الكاتب مسألة المستقبل وما يمثله من لحظة مميّزة في الذھن المستقبل ّي ،ال تتبلور فكرتھا وتخرج إلىالعلن إالّ بالبحث العلم ّي ٢١) .كلمة(
 عالمة لإلحاطة بالمسألة ،عالمة للغة السليمة وحسن الصياغة ،عالمة لاللتزام بالعدد
 السبيل ھو اعتماد البحث العلم ّي ،وابتكار أدوات مناسبة له ،ال تأتي وحيًا أو ھبة ،بل تحتاج إلى جھود جبارةتحاكي واقع األ ّمة ،وتتناغم مع تطلّعاتھا المستقبليّة.
 عالمة لك ّل سبيل
 الكلمة -المفتاح في الفقرة الثالثة من النصّ ھي"ھوّة". الدليل األوّل :تواتر ھذه الكلمة بلفظھا وبالضمائر العائدة إليھا وبمترادفاتھا في الفقرة ،نحو ":ھوّة ،وھي تزداداتّساعًا ،الفجوة العلميّة التقنيّة."....
 الدليل الثاني :معاني الفقرة بأكملھا تدور حول ھذه الكلمة بحيث أظھرت ّأن ث ّمة بونًا شاس ًعا في المستوى
العلم ّي بيننا كعرب وبين الدول المتق ّدمة ،ذلك أنّنا توقّفنا عن االبتكار العلم ّي منذ قرون ،وال ب ّد لنا من األخذ
بناصية البحث العلم ّي مج ّددًا أسوة باألمم المتطوّرة أو الساعية إلى التطوّر .
 عالمة لتعيين الكلمة -المفتاح ،وعالمة لك ّل دليل
إنّ  :رابط توكيديّ ،أ ّكد الكاتب من خالله أسباب تدنّي مستوي البحث العلم ّي ومحدوديّته عندنا ،وھي التّضييق
على الح ّريّات ،االعتمادات الماليّة الضئيلة ،إھمال الحكومات العربيّة للباحثين ،قلّة المؤسّسات التي تُعنى
بالبحث العلم ّي ،الحروب ،والنظرة الدونيّة إلى البحث العلم ّي وعدم إيالئه االھتمام والرعاية الالزمين.
لكنّ  :رابط يفيد االستدراك  ،فبعد أن رسم الكاتب السبيل الستشراف المستقبل ،استدرك ليقول ّ
بأن ث ّمة فجوة
بيننا وبين الدول المتق ّدمة على مستوى االبتكار العلم ّي ،فالعرب لم يُسھموا بأيّة إضافات علميّة منذ زمن.
لھذا :رابط استنتاج ّي ّ
ألن ما بعده ھو نتيجة لما قبله ،فبعد أن عرض الكاتب أسباب تدنّي مستوى البحث العلم ّي،
ق من البحث العلم ّي.
توصّل إلى نتيجة وھي السياسة التي يجب اعتمادھا للوصول إلى مستوى را ٍ
ً
أجل :حرف جواب ،أفاد التوكيد على أھميّة العقول العربيّة المبدعة وضرورة اإلفادة منھا بدال من تصديرھا إلى
الخارج .
 عالمة لكلﱢ رابط مع الشرح
 من ال ّسمات األدبيّة:ﱠ
واقع مرير؟!
دوره في عال ِمنا العرب ﱢي في ظ ﱢل
ي َ
ث العلم ﱢي أن يؤ ّد َ
أ -الجمل اإلنشائيّة :االستفھام" :أنى للبح ِ
ِ
ّ
ﱠ
نحنُ
مكان ما ،في واحد ٍة من
في
ح
نراو
نا
ن
إ
أم
اريخ
ت
ال
داخل
ھل
ث العلم ّي؟
فھل نحنُ جا ّدونَ في
ُ
َ
تطوير البح ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
قاطراتِه الّتي انفصلَت عنه وما زالت تراو ُح فيه؟"
ب -الذاتيّة وبرزت من خالل ضمائر المتكلّم للجمع ":عالمنا ،تفصلنا ،نتمكن ،نقفز ،نحن"...
٣

العالمة

٤

٣
٣

٣

٤

½٤

َ
ج -المعاني التضمينيّة  :ﱠ
ق إالﱠ على
إن
ي قصي ُر القامة ،منتوفُ الرّيش ،ال يستطي ُع التّحلي َ
ي العرب ﱠ
البحث العلم ﱠ
بارتفاع....
منخفض
ارتفاع
ٍ
ٍ
ِ
د -السھولة والوضوح في المعاني والبساطة في التعبير بحيث ال نجد في النصّ مفردات صعبة ،فجميع األلفاظ
مألوفة وبعيدة من التعقيد.
العلمي
ھـ -الصور البيانيّة :االستعارة ":الحاضر ينوء" ،التشبيه ":ال تنبعث مثل عشّ الغراب" ،الكناية":البحث
ّ
منتوف الريش،ال يستطيع التحليق ّإال على ارتفاع منخفض.....
 عالمة لك ّل سمة  ،ونصف عالمة لك ّل شاھد
 يُكتفى بذكر ثالث سمات
٧

٨

 أجلْ  ،ﱠمساقط
العقول في
إن العقو َل العربيّةَ ركيزةُ نھض ِة األ ّم ِة ،وطريقُھا إلى التّنمي ِة .والمحافظةُ على ھذ ِه
ِ
ِ
ْ
ٌ
ٌ
ً
ْ
ﱠ
ّ
ت العالي ِة
الكفاءا
ب
أصحا
من
ا
ف
أل
ة
مئ
عن
يقلﱡ
ال
ما
أن
نا
ف
عر
إذا
ﱠما
ي
والس
ة
ي
وطن
ة
م
ھ
م
ھي
رؤوسھا
ٍ وخمسينَ
َ ّ
ِ
ِ
ِ
ْ
عربي.
أصل
من
ﱟ
ٍ
 يُحسم نصف عالمة لك ﱢل خطأ
ث العلم ّي ،والثاني عن
 طرح الكاتب تساؤلّيْن في الفقرة األخيرة أوّلھما عن م ّدى ج ّديتنا فيتطوير البح ِ
ِ
اريخ أم خارجه ،وعن عزل أنفسنا داخل شرنقة الماضي وإحجامنا عن مواكبة مسيرة التق ّدم .
وجودنا داخ َل التّ ِ
 الغاية منھا :تعبيره عن خوفه من الجمود والقصور الذي أصاب الشرق ،وعن رغبة خفيّة في استعادةالعرب دورھم الرياد ّ
ي في مجال البحث العلم ّي ،وعدم االكتفاء بإنجازات الماضي والتغنّي بھا ،بل العمل على
إثبات حضورھم مج ّددًا في ھذا المضمار أسوة بالدول المتق ّدمة.
 بالطبع  ،أوافق الكاتب في ما ذھب إليه ،وعلينا كعرب استعادة مجدنا القديم في مجال اإلبداع ،واإلفادة منطاقات عقول مبدعينا ،واستقطابھا ،وتوفير الدعم لھا ،بدل أن ندعھا تغادر مساقط رؤوسھا إلى الخارج حيث
يت ّم استثمارھا ھناك ،وتعطي زبدة عقولھا لھذا الخارج الذي يوفّر لھا اإلغراءات والحوافز اإلجتماعيّة التي
التجدھا في بلدھا األ ّم.
 نصف عالمة لك ﱢل تساؤل ،عالمة لتبيان الغاية منھا ،عالمة إلبداء الرأي الشخص ّي

ثانيًا :في التعبير الكتابي
تصميم مقترح  -الموضوع األ ّول
 العلم والمعرفة والبحث العلم ّي ضرورة للتنمية واالزدھار االقتصاديّ.المق ّدمة
 النھضة العلميّة في ك ّل بلد تحتاج إلى تضافر الجھود كافّة لتبصر النور) .عالمتان( فما أھميّة البحث العلم ّي؟ وما الصورة التي سيكون عليھا مستقبل عالمنا العرب ّي في حال تبنّيه نظريًّا وعمليًّامبدأ البحث العلم ّي؟ )عالمتان(
)سبع عالمات(
أوالً :أھميّة البحث العلم ّي
صلب
الموضوع  -ك ّل التحوّالت التي شھدتھا البشريّة في مراحل انتقالھا الحاسمة مر ّدھا إلى البحث العلم ّي.
 تطوير المعرفة اإلنسانيّة ومواجھة متطلّبات البيئة المحيطة باإلنسان . تعزيز العمل الجماع ّي ،وتشجيع الحمعيّات العلميّة ومنظّمات المجتمع المدن ّي على لعب دورھا في النھضةالعلميّة المرتقبة.
ً
 األخذ بمنھج البحث العلم ّي يفتح آفاقا رحبة للعمل. اعتماد البحث العلم ّي باب مشرّع على التق ّدم الالمحدود.)سبع عالمات(
العلمي
ثانيا :كيف سيكون مستقبل أ ّمتنا إذا ما تبنّت مبدأ البحث
ّ
 الخروج من دائرة التخلّف ودخول دائرة العلم والتق ّدم والتكولوجيا. تشجّع الباحثين على البقاء في وطنھم ،وتقديم زبدة عقولھم وإبداعاتھم له. ارتفاع معدل الناتج القوم ّي ،وتحسّن المردود االقتصاد ّي واالجتماع ّي.
 إثبات ّّ
الذات في مجال اإلبداع وتوليد واقع جديد يجعل الدول المتقدمة تشعر بحاجتھا إلى منجزات الوطن
العرب ّي .
 التّخطيط الدائم والمستم ّر للمستقبل القريب والبعيد. لقد حان عصر المبادرات وتضافر الجھود للخروج من دائرة التخلّف ،وتحقيق القفزة المأمولة في مجاالتالخاتمة
البحث العلم ّي) .عالمتان(
الحكومات المعاصرة والمؤَ س ُ
ُ
ﱠسات التربويﱠة ببناء القدرات البشريّة وبتغيير المسار فنفيد من البحوث
 فھل تھت ﱡمالعلميّة وننعم بحياة أفضل؟ )عالمتان(
٤

٣

½٣

٤

١٤

٤

تصميم مقترح  -الموضوع الثاني
 تميّز اإلنسان عن بقيّة الكائنات بنعمة العقل ،وھي ميزة ال ب ّد منھا لتحقيق النھوض والتق ّدم.المقدمة
 لكنّه ترھّل وتشوّھت رؤاه واھترأت ع ّدته المعرفيّة ،فراح يواجه عصرًا جديدًا بعقل غاية في القدم ،يواجهمجتمع المعلومات بعقل ما قبل عصر المعلومات) .عالمتان(
 فما ھي العوامل التي من شأنھا أن تساعد العقل العرب ّي على إثبات ذاته في مجال اإلبداع؟ )عالمتان()سبع عالمات(
ي
أوالً :تنمية العقل العلم ّي النقد ّ
صلب
الموضوع  -اإلنسان العرب ّي ھو ھدف التنمية وأساسھا.
 ضرورة العمل على تطوير خبراته ومھاراته عن طريق التربية واإلعداد والتدريب . التنمية الثقافيّة والتمسّك بالھويّة. توفير البيئة االجتماعيّة الحاضنة الستنفار القدرات االبداعيّة وتنميتھا. تعزيز روح النقد العلم ّي .)سبع عالمات(
ثانيا :التخطيط السليم وتوفير بيئة مناسبة لتشجيع العلم
 صياغة مناھج تعليميّة على أساس العقل والعلوم الصحيحة. توفير الكادر البشر ّي المتعلّم والقابل لمواكبة التطوّر.
 تعزيز العمل الجماع ّي والقضاء على روح الشقاق والخصام واالقتتال. عدم تغليب الفرضيّات الفكريّة المجرّدة على الواقع والتجربة . التخلّي عن روح االتّباع والماضويّة والتمركز حول الذات. تبنّي الباحثين وتشجيع االبتكار وبراءات االختراع وتخصيص مبالغ طائلة لھذا الغرض. إنشاء مراكز البحث العلم ّي وتقديم الدعم المال ّي الكافي لھا.ّ
َ
 تطوي ُر العقل البشر ّت التعليميﱠة ومراكز األبحاث ومنظمات المجتمع
ي يجب أن يكون
الخاتمة
َ
محور اھتمام الم َؤسﱠسا ِ
المدن ّي) .عالمتان(
 فمتى تصحو أ ّمتنا العربيّة من سباتھا فال تعود مقبرة تفخر بوأد مبدعيھا؟ )عالمتان(ي يحسم حتى ثلث العالمة.
المجموع بحسب درجة القصور اللغو ّ

٥

٤

١٤

٤
٥٠

ي للبحوث واإلنماء
المركز التّربو ّ
دليل توضيح ّي للتّوصيف المعتمد في مادّة اللّغة العربيّة وآدابھا
الشّھادة الثّانويّة العا ّمة بفروعھا األربعة

الشّھادة الثّانويّة العا ّمة
ص
صة بالنّ ّ
 -١سمات خا ّ

يجب أن يكون النّصّ :
أ -على جانب من العمق بحيث يطرح إشكاليّات أو تساؤالت أو مواقف أو مسائل أو آراء من واقع الحياة.
ب -غير متداول في كتاب مدرس ّي أو كتاب مساعد ،يُستثنى من ھذه ال ّشروط نصوص األعالم في فرع اآلداب واإلنسانيّات.
ج -متماس ًكا من حيث ترابط أفكاره ،متكامالً من حيث اشتماله على األقسام الكبرى الّتي يُفترض أن يقوم عليھا ك ّل نصّ .
د -مرتبطًا ارتباطًا واضحًا بمحور على األقل من المحاور المنھجيّة.
ھـ -ك ّل صعوبة لغويّة موجودة في النّصّ يجب أن تُشرح في الحاشية.
صة باألسئلة
 -٢سمات خا ّ

يجب أن تتوافر في األسئلة السّمات اآلتية:
أ -ال ّدقّة في استخدام المفردات الّتي تُصاغ بھا .نقول مثالً:
صد الحقل المعجم ّي" وال نقول" :انشئ الحقل المعجم ّي" .وعلى ھذا النّحو ث ّمة فرق في المعنى بين "ع ﱢرف" و "عيﱢن"،
"ار ُ
ص ،المعاني
وضح معاني العبارات اآلتية في سياق النّ ّ
ضح ،في سياق النّ ّ
ص" ،و "و ﱢ
وبين "استخرج" و "استخلص" ،وبين " ﱢ
التّضمينيّة للعبارات اآلتية".
ب -الوضوح في صياغة السّؤال بحيث ال يبقى أيﱡ أثر لغموض أو تأويل أو تخمين أو نقص .فمثالً قولنا" :عيﱢن النّمط الغالب على
ص
ص ذاك ًرا بعض المؤشّرات ".ھذا الطّرح يفتقر إلى الوضوح وال ّدقّة ،والصّواب أن نقول" :عيّن النّمط الغالب على النّ ّ
النّ ّ
مؤ ّكدًا إجابتك بثالثة مؤشّرات مقرونة بالشّواھد" .ھكذا يصبح تقدير العالمة سھالً و دقيقًا.
ج -أن تكون وظيفيّة تُلقي الضّوء على النّصّ  ،فھ ًما وتحليالً وتقوي ًما ،فمثالً قولنا" :عيّن الحقل المعجم ّي البارز في الفقرة الثّالثة
وارصد أھ ّم عناصره" ،يطغى عليه طابع اإلحصاء ،ولذلك يجب إكماله بقولنا " :وبيّن غاية الكاتب منه ،أو بيّن فائدته ،أو
بيّن ما يكشفه من نفسيّة الكاتب".
د -التّسلسل قدر اإلمكان في ترتيب األسئلة ،فمثالً ليس من المنطقي أن نعود في السّؤال السّابع إلى الفقرة األولى من النّصّ .
ھـ -تقديم األسئلة الجزئيّة على األسئلة ال ّشاملة.
و -التّنوّع بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من الكفايات أو أجزاء الكفايات.
ز  -مراعاة الوقت ،فمثالً :يحسن رصد الحقل المعجم ّي في فقرة أو فقرتين وليس في النّصّ بكامله.
ح -االبتعاد عن األسئلة التّعجيزيّة.
ط -العالمة المخصّصة لإلجابة عن سؤال ما ،يجب أن تكون قابلة للقسمة على عدد عناصر اإلجابة.
صة بالتّعبير الكتاب ّي
 -٣سمات خا ّ
أ -يُطرح على المر ّشح موضوعان في التّعبير الكتاب ّي ،يختار المر ّشح موضوعًا واحدًا منھما.
ّ
إن ھذا الخيار المطروح أ مام المر ّشح الختيار أحد الموضوعين ھو حركة موضوعيّة تفسح في المجال أمام ھذا المر ّشح ليختار
ما يتناسب مع ثقافته وعلمه وقدراته.

ث ّم ّ
إن ھذا الخيار ھو إغناء للمر ّشح وإثراء له .أ ّما الخوف من نتائج ھذا الخيار وما قد يحدثه من بلبلة وإرباك بين األساتذة في
فإن ھذا لن يحصل ّ
أثناء عمليّة التّصحيحّ ،
ألن أ ّ
ي موضوع يخضع لمقاييس علميّة موضوعيّة مح ّددة في خالل ھذه العمليّة.
ينبغي في ھذا النّوع من األسئلة قبول إجابة المتعلّم بشرط أن يكون ملتز ًما بالمطلوب ،مقنعًا حيث تتطلّب اإلجابة تعليالً.
بّ -
إن النّوع والنّمط مترابطان ترابطًا عضويًّا بحسب المنھجيّة األلسنيّة الحديثة ،والسيّما أنّنا نحتاج إلى ھذه السّمة النّوعيّة في
األدب العرب ّيّ ،
ألن معظم األدباء العرب كتبوا أو يكتبون بحسب األنواع األدبيّة المعروفة وليس بحسب األنماط الكتابيّة
المستوردة من األلسنيّة الفرنسيّة وھذه األنواع األدبيّة موجودة في جميع اآلداب العالميّة منذ "أرسطو" وحتّى يومنا ھذا.
ي مثالً ال يمكن أن يُدرّس بعيدًا من النّوع القصص ّي خصوصًا ّ
فالنمط السّرد ّ
أن ھناك قس ًما من السّمات المشتركة تجمع بينھما.
ّ
ّ
ّ
فالنّوع له خصائص والنمط له مؤشرات ،وكثيرًا ما تتقاطع ھذه وتلك في النصّ عينه.
ج -يجب أن يكون ك ّل موضوع من موضوعَي التّعبير الكتاب ّي في فقرتين :تتض ّمن الفقرة األولى القول أو الفكرة المطروحة
للمعالجة ،وتتض ّمن الفقرة الثّانية ما ھو مطلوب من المتعلّم أن يعالجه.
سعادة لإلنسان؟" ھذه الصّيغة
د -يجب أن تراعى ال ّدقّة والوضوح في طرح اإلشكاليّة ،فمثالً قولنا " :ما ھي العوامل الّتي تضمن ال ّ
سعادة لإلنسان" .وھكذا يصبح تقدير العالمة أكثر
غير دقيقة ،واألص ّح أن نقول" :تحدّث بالتّفصيل عن ثالثة عوامل تضمن ال ّ
دقّة وموضوعيّة..

صة بالثّقافة األدبيّة العالميّة
 -٤سمات خا ّ
ّ
ّ
أ -يُطرح في المسابقة سؤال واحد فقط ،قد يكون ھذا السّؤال مر ّكبًا من جزءين :يتناول األوّل وضعيّة التواصل ،ويدور الثاني
حول مضمون النّصّ  ،أو محوره أو تضميناته أو الغاية منه أو ما يكشفه من معالم شخصيّة الكاتب.
سؤال بدقّة لتحاشي الغموض واإلجابات المعلّبة.
ب -تحديد عناصر ال ّ
ّ
ج -االبتعاد عن النّصوص أو الفِقرات أو الجمل التي تنطوي على إبھام في تضميناتھا ورموزھا.

