
 

 

         
 الّماّدة: لغة عربّية        

قتصاد.                                                  الّصّف: إجتماع وا 
     

 
 الّشباب

ة ها مرحلة انتقالي  لوك يمكن توصيفها بأن  حو الت في طرق العيش وأساليب التفكير وأنماط الس  مجموعة من الت   باب في العالم العربي  يعيش الش  - 1
بفعل  ي والعالمي  ة أو الثقافة أو القيم السائدة. كما أن  التداخل بين المحل  تنطوي على تداخل التقليدي والحديث سواء على صعيد العالقات االجتماعي  

ة، ولسرعة تأث ر ية والعالمي  محل  حو الت الونظرًا لسرعة الت   ة.رائح االجتماعي  صاالت والمعلومات قد انعكس على مختلف الش  أثير المتعاظم لثورة االت  الت  
عًا وطموحًا، ها تطل  قافات األخرى، وأشد  ة انفتاحًا على الث  ة من أكثر الفئات االجتماعي  باب في المنطقة العربي  ، بات الش  حولهم الش باب بما يدور

وما ينجم عنها من ة، ة وحياتي  ة وسياسي  ر وخيارات اجتماعي  دًا على ما يحيط بهم من قيم ومعاييجدد والتغيير وأكثرها  تمر  وأكثرها مياًل إلى قيم الت  
  واء.ة على الس  ة أو إيجابي  تأثيرات سلبي  

المعايير واألعراف  ابها إلنقاذهم من الغرق أحيانًا ، فمنها ُتستمد  رك   ، فهي الس فينة التي تقل  لوك االجتماعي  ضوابط الس   لت القيم أحد أهم  شك   وقد -2
جاهات التي تسهم في تعزيز الثقافة ة بمصادرها واالت  قافة العام  ًا من الث  ل جزءًا أساسي  بعة في المجتمع، وهي بهذا المعنى تشك  قاليد المت  والعادات والت  

 وكم سيتأثر الشباب بهذه القيم في حالتي تكاملها وتعارضها؟!ة متعارضة؟ هات قيمي  العربية المعاصرة. فما الذي يحدث عندما تنتج توج  

ذي ينطوي ديد ال  نوع الش  والت   ،مرد عليها، لكن   الغنىلطة وقيم الت  ية وقيم روحي ة، وقيم احترام الس  ة صن فت القيم  بين قيم ماد  إن  العلوم االجتماعي   -3
إرث تها واستنادها إلى لقاتها وتراتبي  ة بمطقافة التقليدي  ، ال يغي ر من حقيقة وجود اتجاهين قيميين سائدين ينتمي أحدهما إلى الث  صنيف القيميعليه الت  

وبين العصر  ،ة معاصرة ُتزاوج بين ما هو أصيل في تراثنا وتاريخناجاه اآلخر إلى ثقافة عربي  ، بينما ينتمي االت  ريخثقافي موغل في الذاكرة والتاّ 
 حتدمًا .جاهين مازال مراع القائم بين هذين االت  اهن بفلسفاته وتقنياته وأنماط عيشه. والص  الر  

 فإن   ،باب عبارة عن طموح وآمال وأحالمالش   ه ال يوجد مجتمع صالح يريد ألبنائه مستقباًل مبهمًا وغير آمن، وحيث أن  ومن المسل م به، أن   -4
البيئة التي قد تساعد ياسية هي ة والس  ية واالجتماعي  موحات واآلمال، فظروف المجتمع الماد  ة تحقيق الط  المشكلة تبدأ حينما تنعدم لديهم إمكاني  

 ة. وتمك نهم  من تحقيق طموحاتهم ومن أخذ دورهم الفاعل في الحياة العام   ،فسيةية والن  باب على تلبية حاجاتهم الماد  الش  

المسائل  البًا ما تحتل  غ لكنو  اغبة في تحقيق أهدافها وطموحاتها.ة الر  وهناك نظري ات تؤك د أن  الش باب في الد ول النامية من أكثر الفئات العمري   -5
، ولعل ه من المفيد أن نشير إلى ما بين الش باب من تباينات بابموال مشكلة رئيسية ألغلب الش  ل نقص األة جزءًا كبيرًا من اهتمامهم، إذ يمث  المالي  

يسور والغني ومنهم الفقير والمعدم،  يف ومنهم من يعيش في المدن، ومنهم المفمنهم من يعيش في الر   ،ةفي أوضاعهم االجتماعي ة واالقتصادي  
بين األمان  أرجح المستمر  نت له الكثير من حاجاته، وآخر يعاني من البطالة واإلخفاق في إشباع حاجاته؛ ومع الت  وبينهم من وجد فرصة عمل أم  

ياع واالستقرا ،لجوع والش بع، واوالقلق إلى الهجرة  أو الشب ان إلى ارتكاب األخطاء أو  التقوقع يلجأ معظم  قد، مس ك بالقيم والتفل ت منها، والت  روالض 
 وترك البالد أو .....

باتجاهات ولقد آن األوان ليعترف األهل والمرب ون أن  الحياة تتغي ر ، باب ككل  وتعميمها على الش  من االحتراز في إطالق األحكام  د  الب من هنا -6 
قليد والمحاكاة رغبة في مجاراة إلى التأث ر الس ريع بما يحيط بهم من متغي رات محلي ة وعالمي ة عبر الت   ، وأن  الش باب يميلونال نرغب فيها دائماً  قد



 

 

قليل من تأثيرها ال يعني زوالها أو معالجتها ، فإن  ، وبما أن  إنكار المشكالت أو الت  وأنماط الحياة ،باس وأنماط الس لوكالجديد  والت مي ز بالمظهر والل  
 والعنف أو دوافع لالنحراف الس لوكي واإلحباط واليأس وانعدام األمل .ة وبؤر للّتعّصب حاالت مستعصي تتحّول إلىكيفي ة تناولها قبل أن  العبرة في

 قالني  ما هو ع ك بكل  مس  أن نجمع في الوقت نفسه بين ضرورة الت   ال بدّ ة بدياًل لألخطار، قافية المفتوحة والنقدي  ة الث  وكي تكون الخصوصي   -7 
نجازاته.ومضيء في إرثنا الحضاري   باب إتاحة الفرصة للش   ربية أن  يعتقد العديد من علماء االجتماع والت  لهذا  ، وبين االنفتاح على ثقافة العصر وا 

علم من أخطائهم ئ، والت  ح بالقيم والمبادسل  تحصيل المعارف والعلوم الضرورية، والت   لعيش تجاربهم وتكوين خبراتهم ال يتطلب سوى تمكين هؤالء من
 رورة . ل عند الض  ، والت دخ  عليهم من بعيد، على أن يكون  اإلشراف رة عن وعيهمواختياراتهم المعب  

مواربة، ويريد  أوعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم دون خوف ر لهم إمكانيات الت  ويوف   ،همة سن  باب يريد من المجتمع أن يعترف بخصوصي  فالش   إذا   -8 
ة، وفقًا لميولهم وتأهيلهم واستعداداتهم الخاص   والمهني   عليمي  ة ومستقبلهم الت  خصي  حياتهم الش   هل منحهم فرصة المشاركة في تقرير ما يخص  من األ

يد خير من أن تعطيه سمكة " . :يريدون تطبيق مقولة أي  " عل مه الص 

 _ )بتصّرف("العرب ومشاكلهم"  -و حالوةكريم أب                                                                                

 )تسع عالمات(                                                                                  أّوال :في الفهم والّتحليل:

 (واحدة عالمة)                                  اشرح في سياق الن ص  الت عابير اآلتية:                                -1

ة وبؤر للت عص ب"حاالت مستعصيتتحو ل إلى  " -" إرث ثقافي موغل في الذاكرة والتاريخ"        

، وبي نالفقرة األولى ثالث صفات للش باب من  استخلص-2 فات فيهم أكثر من غيرهم أسباب العربي   .بروز هذه الص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )عالمة ونصف(                                                                                                         

 (واحدة )عالمة                                  .الت عبيري ة وظيفته الث انية الت شبيه الوارد، وبي نرة من الفق استخرج -3

 ونصف( )عالمة                      دورها في سياق الكالم؟   بي ن، في الفقرة الخامسة متعارضةالنائي ات ث  ال كثرت -4

ْح وظيف - 5  (واحدة  عالمة)                    إذًا(  ،ال بد  قد، لكن،  ):الن ص   المذيَّلِة بخطٍّ في طِ َة كلٍّ من أدواِت الربَوضِّ

  ونصف( )عالمة                      .   بشواهد ، مدع مةً  فيه بارزةأسلوبية سمات  إلى ثالث مستنداً  نوع الن ص بي ن -6

مير آخر الكلمة (األخيرة من الن ص  اضبط أواخر الكلمات في الفقرة  -7            )عالمة ونصف(                        ) اليعتبر الض 

 

 

 

 



 

 

 ثانيا  : في الّتعبير الكتابي :                                                           )  ثماني عالمات(

  تقسيم الموضوع، ثم  :من خالله  ، وتبي نفيه األفكار لموضوعك توجز تصميما   ضع -

 في صياغة ما وضعته في الت صميم  توس ع -

 :الموضوع 

يد خير من أن تعطيه سمكة"ق  يل: "عل مه الص 

باب لعيش تجاربهم وتكوين خبراتهم ال يتطلب سوى تمكين هؤالء من تحصيل المعارف إتاحة الفرصة للش   أن   :"ورد في الن ص  
رة عن وعيهم، على أن يكون  اإلشراف علم من أخطائهم واختياراتهم المعب  ح بالقيم والمبادئ، والت  سل  والعلوم الضرورية، والت  
 "رورة . ل عند الض  عليهم من بعيد، والت دخ  

وضرورة العمل على من خاللها أهم ية دور الش باب في المجتمع،  لى ضوء هذين القولين، أنشئ مقالة متماسكة تبي نع   
، وعلى بناء شخصي ة قويمة لديهم، لإلفادة من طاقاتهم في سبيل بناء مجتمع متماسك ومتكامل، معب ر  ًا عن تحصيلهم العلمي 

 ه من مجتمعك ومن محيطك.تريدتطمح إليه في حياتك، وما ، وعم ا تطل عاتك

 )ثالث عالمات(                                                            :: في الثقافة اأَلدبيَّة العالميَّة ثالث ا  
 

 المتكلِّمين باسمك. تالمذِتكبسيط يا معلِّمي، يختلف عن حديث  حديُثك
. َفَتْرَتوي، وَيَودُّ قلبي لو يتفتَُّح كالزهرة، َأشجاِرك وسكونَ ، نجومك َصْوتَ َأنا َأفهُم   حياتي من ينبوٍع َخِفيٍّ

انطلَقْت أناشيُدك إلى قلبي مثُل الطيوِر التي هَجَرْت بالَد الثلوج الكئيبة، ، لتبنَي فيه َأعشاشها، وتستِظلَّ بِه من 
 .السعيد الموِسمبذلك بانتظاِر  فاكَتَفْيتُ حرِّ الصيِف، 

 – 51 –جنى الثمار  –طاغور                                                                     
 رموزها. اً المقطوعة، شارح َحلِّلْ -
 

 موّفقا   عمال                                                                                              
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قتصاد.                                                 الّصّف: إجتماع وا 
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 عناصر اإلجابة:

 لّتحليل:أّوال : في الفهم وا

الت قليدي ة ال تي يورثها الس لف للخل ف، وهي ثقافة ذات  : داللة على أصالة الث قافةثقافي موغل في الذاكرة والتاريخ"" إرث -1
 (2/1)ر تاريخي ة وفكري ة عميقة وراسخة. جذو 

ل إلى  " - قل ل األهل والمرب ون من  أو : داللة على أن  بعض سلوك الش باب إذا ُأهملة وبؤر للت عص ب"حاالت مستعصيتتحو 
ل إلى مشكالت عميقة، وستدفع الش باب نحو الت عن ت أكثر ونحو الت مس ك بآرائهم. خطورته  ( 2/1)فمن الممكن أن تتحو 

: هم الش باب  -2 فات ال تي أظهرها الكاتب للش باب في المجتمع العربي   تطل عاً  األشد  على الث قافات األخرى، و المنفتحون من الص 
 (4/3تمر دًا على ما يحيط بهم من قيم إجتماعي ة و...  ) األكثروطموحًا، و 

لى  فات أبرز عند الش باب دون غيرهم فترجع إلى سرعة تأث ر الش باب بثورة اإلت صاالت، وا  أم ا األسباب ال تي تجعل هذه الص 
لى حب هم للت غيير ال ذي يساعدهم فاع داإلن  (4/3م الت قليدي ة ال تي تقي د تصر فاتهم... )الت فل ت من القيعلى لديهم، وا 

 (2/1" )ابها إلنقاذهم من الغرق أحياناً رك   التي تقل   الت شبيه الوارد في الفقرة الث انية: "القيم هي الس فينة -3

س فينة تساعد الر كاب ما بينها؛ فال تشبيه القيم بالس فينة وذلك يعود إلى الد ور المشترك فيأم ا وظيفته الت عبيري ة فتتمث ل في 
ياع  وتنقذهم من الغرق والهالك، وكذلك القيم تساعد في الحفاظ على المجتمع وعلى عاداته وعلى ثقافته... وتمنعها من الض 

 (2/1ومن الت الشي.)

لميسور يف ومنهم من يعيش في المدن، ومنهم افمنهم من يعيش في الر  ):برزت الث نائي ات المتعارضة في الفقرة الخامسة -4
نت له الكثير من حاجاته، وآخر يعاني من البطالة واإلخفاق في والغني ومنهم الفقير والمعدم،  وبينهم من وجد فرصة عمل أم  

ياع واالستقرا ،بين األمان والقلق، والجوع والش بع إشباع حاجاته؛   ...(مس ك بالقيم والتفل ت منها، والت  روالض 

م لناحية إبراز الوضع ال ذي يعانيه الش باب في مجتمعنا العربي  اليوم لناحية قتل طموحاتهم وقد أد ت دورًا في سياق الكال  
قتصادي ة واضحة بين الش باب، تعود إلى عدم تكافؤ  وعدم تأمين مستقبل مزهر وواعد لهم، وذلك ألن نا نجد فروقات إجتماعي ة وا 

 ... )عالمة ونصف(الت قوقع، أو الهجرةالفرص، األمر ال ذي يدفع بعض الش بان نحو االنحراف أو 



 

 

حتسب ن ه ليس مطلوبًا في الس ؤال. وي)تعطى العالمة فقط لتبيان دور الث نائي ات المتعارضة في الس ياق، وليس لتحديدها أل
ياغة(راز الد ور، ونصف عالمة لسالمة و ة واحدة إلبمعال  حسن الص 

 ( 4/1ل وجود عراقيل تمنع الش باب من تحقيق مطامحهم...)لكن: أفادت االستدراك، والت عارض الحاصل من خال-5

 (4/1أفادت الت شكيك، وقل لت من احتمال حدوث ما نرغب فيه دومًا في الحياة...)قد: -

 (4/1على ضرورة الت مس ك به...)الت أكيد على أهم ية اإلرث الحضاري  و  البد :-

لة نهائي ة ،لكل  ما أوردها في معالجته للقضي ة، مفادها أن  على االستنتاج، فقد وصل الكاتب في نهاية مقالته  إذًا:- إلى محص 
 (4/1المجتمع أن يحترم خصوصي ة سن  الش باب...)

عن ( اإلجتماعي ة، ألن  الكاتب يعالج موضوعًا إجتماعي ًا 4/1)الموضوعي ة( 4/1ينتمي هذا الن ص  إلى: فن  المقالة) -6
ة ثالثية تبدأ بمقد مة تمهد للموضوع ثم عرض يتناول فيه واقع الشباب ومشكالتهم ثم خاتمة وقد اعتمد فيها خط (4/1الش باب)

 يطرح فيها حلواًل واستنتاجات.

 ومن سمات هذه المقالة:

 (من النص األسلوب الخبري الذي يقد م المعلومات بطريقة تقريرية )شواهد -

 ردت بمعانيها القاموسية ) شواهد(لرموز والمفردات و لغلبة التعيين على التضمين ، فال وجود  -

 كثرة أدوات الربط التي تفيد التأكيد والعرض واالستنتاج.... -

 قد م مؤشرات أخرى، شرط صحتها مع شواهدها.يأن  *بإمكان التلميذ

 دونَ  همْ ومعتقداتِ  همْ كارِ أف عنْ  عبيرِ الت   إمكانياتِ  همْ لَ  رَ ويوف   ،همْ سنِّ  ةِ بخصوصي   يعترفَ  أنْ  المجتمعِ  منَ  يريدُ  بابُ فالش   إذاً  -7
 والمهنيَّ  عليميَّ الت   همُ ومستقبلَ  ةَ خصي  الش   همُ حياتَ  ما يخصُّ  في تقريرِ  المشاركةِ  فرصةَ  همْ منحَ  األهلِ  منَ  ، ويريدُ مواربةٍ  أوْ  خوفٍ 

يدَ  هُ " عل مْ  :مقولةِ  تطبيقَ  يريدونَ  أيْ ، ةِ الخاص   همُ واستعداداتِ  همْ وتأهيلِ  همْ وفقًا لميولِ   ".سمكةً  هُ تعطيَ  أنْ  منْ  خير   الص 

 ما عدا المشار إليها بخط ( )تحذف نصف عالمة للخطأ

 ثانيا : في الّتعبير الكتابّي:

 ) تحتسب عالمة ونصف للت صميم( الت صميم:

 ة(عالمال 4/3مكن اإلنطالق من المثل المطروح.)أو ي المقد مة: وتكون تمهيدًا عن الش باب، وعن خصوصي ة سن  الش باب....-



 

 

 (عالمات 5) صلب الموضوع: وفيه معالجة لما ورد في طرح الموضوع: -

 شرح المثل)إذا لم ُيطرح في المقد مة( والت أكيد من خالله على قدرات الش باب، وعلى ضرورة تسليحهم بالعلم -

، أو عن الت أث ر ن الوقوع بالخطأ وعن اإلنجراف وراء أهوائهمممنح الش باب الث قة، وتسليحهم بالقيم ال تي تعصمهم  -
 بالمغريات الحديثة ال تي تحمل تبعات سلبي ة

 ترك الش باب ليعب روا عن ذواتهم وليبرزوا قدراتهم، وليستفيدوا من تجاربهم في الحياة -

  ، على أال  تكون رعاية سلطوي ة مدم رةإحاطة الش باب برعاية موج هة من قبل األهل والمرب ين -

 تعل م وما يتمن اه من مجتمعه ومحيطهت عبير عن آمال وطموحات المال -

الت عويل عليهم وعلى طاقاتهم لبناء مستقبل زاهر لألم ة...) يمكن  الخاتمة: فيها تأكيد على دور الش باب في المجتمع، وعلى-
 العالمة( 4/3)    إنهاء الموضوع بطرح تساؤالت تفتح اآلفاق أمام القارئ...(

 ثالثا :في الثّقافة العالمّية:

بالبساطة البعيدة عن  حديث خالقهفي هذه المقطوعة هو يصف  ا، وهعن عشقه اإللهي   في قصائده" طاغور"لما عب ر لطا
الت كل ف)حديثك بسيط يا معل مي( ألن ه حديث شف اف يتغل ل في أعماق الن فوس، وهو يختلف عن حديث من يعبدونه ويسعون 

ملون رسالته، فطاغور يظهر تواضع رجاالت الد ين، والمتعب دين أمثاله، فحديثهم إلى اإلت حاد به، أي تالمذته وأتباعه ال ذين يح
 (.المتكلِّمين باسمك تالمذِتكيختلف عن حديث الخالق )مهما كان شف افًا وبسيطًا، لن يصل إلى درجة حديث 

مأنينة ال تي تبث ها في نفسه وهناك يعب ر عن الط   حيث يحل  خالقه في عناصرها، بعد ذلك ينتقل طاغور إلى أحضان الط بيعة
..( األمر ال ذي يشرح قلبه ويحيله زهرة )أنا أفهم صوت نجومك، وسكون أشجاركهذه العناصر، فهو يفهم أصواتها وسكناتها 

...تتفت ح مت حدة بعناصر الط بيعة، وترتوي من ينبوع  ، ذلك الينبوع الخفي   الحب  اإللهي 

غردة تصدح وتتغلغل في أعماق قلبه، تهاجر كما الط يور ال تي تترك البالد الباردة والحزينة، ينطلق العشق اإللهي  أناشيد مز ثم  
يف، لتحل  في بالد الد فء، في قلب طاغور الد افئ بحرارة اإليمان، هذا القلب ال ذي يقيها برد الش تاء القارس، وحر  ال ص 

الطيوِر التي هَجَرْت بالَد الثلوج الكئيبة، ،  ْت أناشيُدك إلى قلبي مثلانطلقَ فيحفظها ويحميها، لذا هي تستقر  فيه بانية أعشاشها)
  (ِ لتبنَي فيه َأعشاشها، وتستِظلَّ بِه من حرِّ الصيف

 الموِسمبذلك بانتظاِر  فاكَتَفْيتُ  لقد استقر  عشق اإلله في قلب الش اعر، وهو يكتفي بانتظار الموسم الس عيد حين يت حد بخالقه)
 (السعيد

ياغة الس ليمة والمعب رة(           )تحتسب عالمة لل غة، وعالمتان للص 


