عربية
الم ّ
ادة :لغة ّ
ّ
ف :إجتماع واقتصاد.
الص ّ
ّ

شباب
ال ّ
- 1يعيش الشباب في العالم العربي مجموعة من التحوالت في طرق العيش وأساليب التفكير وأنماط السلوك يمكن توصيفها بأنها مرحلة انتقالية
تنطوي على تداخل التقليدي والحديث سواء على صعيد العالقات االجتماعية أو الثقافة أو القيم السائدة .كما أن التداخل بين المحلي والعالمي بفعل
التأثير المتعاظم لثورة االتصاالت والمعلومات قد انعكس على مختلف الشرائح االجتماعية .ونظ اًر لسرعة التحوالت المحلية والعالمية ،ولسرعة تأثر

الشباب بما يدور حولهم ،بات الشباب في المنطقة العربية من أكثر الفئات االجتماعية انفتاحاً على الثقافات األخرى ،وأشدها تطلعاً وطموحاً،

وأكثرها ميالً إلى قيم التجدد والتغيير وأكثرها تمرداً على ما يحيط بهم من قيم ومعايير وخيارات اجتماعية وسياسية وحياتية ،وما ينجم عنها من

تأثيرات سلبية أو إيجابية على السواء.

 -2وقد شكلت القيم أحد أهم ضوابط السلوك االجتماعي ،فهي السفينة التي تقل ركابها إلنقاذهم من الغرق أحياناً  ،فمنها تُستمد المعايير واألعراف
والعادات والتقاليد المتبعة في المجتمع ،وهي بهذا المعنى تشكل جزءاً أساسياً من الثقافة العامة بمصادرها واالتجاهات التي تسهم في تعزيز الثقافة
العربية المعاصرة .فما الذي يحدث عندما تنتج توجهات قيمية متعارضة؟ وكم سيتأثر الشباب بهذه القيم في حالتي تكاملها وتعارضها؟!

 -3إن العلوم االجتماعية صنفت القيم بين قيم مادية وقيم روحية ،وقيم احترام السلطة وقيم التمرد عليها ،لكن الغنى ،والتنوع الشديد الذي ينطوي
عليه التصنيف القيمي ،ال يغير من حقيقة وجود اتجاهين قيميين سائدين ينتمي أحدهما إلى الثقافة التقليدية بمطلقاتها وتراتبيتها واستنادها إلى إرث
ثقافي موغل في الذاكرة والتاّريخ ،بينما ينتمي االتجاه اآلخر إلى ثقافة عربية معاصرة تُزاوج بين ما هو أصيل في تراثنا وتاريخنا ،وبين العصر
الراهن بفلسفاته وتقنياته وأنماط عيشه .والصراع القائم بين هذين االتجاهين مازال محتدماً .
 -4ومن المسلم به ،أنه ال يوجد مجتمع صالح يريد ألبنائه مستقبالً مبهماً وغير آمن ،وحيث أن الشباب عبارة عن طموح وآمال وأحالم ،فإن

المشكلة تبدأ حينما تنعدم لديهم إمكانية تحقيق الطموحات واآلمال ،فظروف المجتمع المادية واالجتماعية والسياسية هي البيئة التي قد تساعد

الشباب على تلبية حاجاتهم المادية والنفسية ،وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم ومن أخذ دورهم الفاعل في الحياة العامة.
 -5وهناك نظريات تؤكد أن الشباب في الدول النامية من أكثر الفئات العمرية الراغبة في تحقيق أهدافها وطموحاتها .ولكن غالباً ما تحتل المسائل

المالية جزءاً كبي اًر من اهتمامهم ،إذ يمثل نقص األموال مشكلة رئيسية ألغلب الشباب ،ولعله من المفيد أن نشير إلى ما بين الشباب من تباينات

في أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ،فمنهم من يعيش في الريف ومنهم من يعيش في المدن ،ومنهم الميسور والغني ومنهم الفقير والمعدم،

وبينهم من وجد فرصة عمل أمنت له الكثير من حاجاته ،وآخر يعاني من البطالة واإلخفاق في إشباع حاجاته؛ ومع التأرجح المستمر بين األمان

والقلق ،والجوع والشبع ،والضياع واالستق ارر ،والتمسك بالقيم والتفلت منها ،قد يلجأ معظم الشبان إلى ارتكاب األخطاء أو التقوقع أو إلى الهجرة
وترك البالد أو .....

 -6من هنا البد من االحتراز في إطالق األحكام وتعميمها على الشباب ككل ،ولقد آن األوان ليعترف األهل والمربون أن الحياة تتغير باتجاهات
قد ال نرغب فيها دائماً ،وأن الشباب يميلون إلى التأثر السريع بما يحيط بهم من متغيرات محلية وعالمية عبر التقليد والمحاكاة رغبة في مجاراة

الجديد والتميز بالمظهر واللباس وأنماط السلوك ،وأنماط الحياة ،وبما أن إنكار المشكالت أو التقليل من تأثيرها ال يعني زوالها أو معالجتها  ،فإن
عصب والعنف أو دوافع لالنحراف السلوكي واإلحباط واليأس وانعدام األمل .
تتحول إلى حاالت مستعصية وبؤر للتّ ّ
العبرة في كيفية تناولها قبل أن ّ
بد أن نجمع في الوقت نفسه بين ضرورة التمسك بكل ما هو عقالني
 -7وكي تكون الخصوصية الثقافية المفتوحة والنقدية بديالً لألخطار ،ال ّ
ومضيء في إرثنا الحضاري ،وبين االنفتاح على ثقافة العصر وانجازاته .لهذا يعتقد العديد من علماء االجتماع والتربية أن إتاحة الفرصة للشباب
لعيش تجاربهم وتكوين خبراتهم ال يتطلب سوى تمكين هؤالء من تحصيل المعارف والعلوم الضرورية ،والتسلح بالقيم والمبادئ ،والتعلم من أخطائهم

واختياراتهم المعبرة عن وعيهم ،على أن يكون اإلشراف عليهم من بعيد ،والتدخل عند الضرورة .
 -8إذا فالشباب يريد من المجتمع أن يعترف بخصوصية سنهم ،ويوفر لهم إمكانيات التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم دون خوف أو مواربة ،ويريد

من األهل منحهم فرصة المشاركة في تقرير ما يخص حياتهم الشخصية ومستقبلهم التعليمي والمهني وفقاً لميولهم وتأهيلهم واستعداداتهم الخاصة،
أي يريدون تطبيق مقولة " :علمه الصيد خير من أن تعطيه سمكة " .

(بتصرف)
كريم أبو حالوة" -العرب ومشاكلهم" _
ّ

ّأوال:في الفهم والتّحليل:

(تسع عالمات)

 -1اشرح في سياق النص التعابير اآلتية:

(عالمة واحدة)

" إرث ثقافي موغل في الذاكرة والتاريخ"  " -تتحول إلى حاالت مستعصية وبؤر للتعصب"
-2استخلص من الفقرة األولى ثالث صفات للشباب العربي ،وبين أسباب بروز هذه الصفات فيهم أكثر من غيرهم.
(عالمة ونصف)
 -3استخرج من الفقرة الثانية التشبيه الوارد ،وبين وظيفته التعبيرية.
 -4كثرت الثنائيات المتعارضة في الفقرة الخامسة ،بين دورها في سياق الكالم؟
ات الرب ِط المذي ِ
كل من أدو ِ
ِّح وظيفةَ ٍّ
َّلة بخطٍّ في النص (:لكن ،قد ،ال بد ،إذاً)
َ - 5وض ْ
 -6بين نوع النص مستنداً إلى ثالث سمات أسلوبية بارزة فيه  ،مدعمةً بشواهد.
 -7اضبط أواخر الكلمات في الفقرة األخيرة من

النص( اليعتبر الضمير آخر الكلمة )

(عالمة واحدة)
(عالمة ونصف)
(عالمة واحدة)
(عالمة ونصف)
(عالمة ونصف)

( ثماني عالمات)

ثانيا  :في التّعبير الكتابي :
 ضع تصميما لموضوعك توجز فيه األفكار ،وتبين من خالله تقسيم الموضوع ،ثم : توسع في صياغة ما وضعته في التصميم الموضوع:
قيل" :علمه الصيد خير من أن تعطيه سمكة"

ورد في النص ":أن إتاحة الفرصة للشباب لعيش تجاربهم وتكوين خبراتهم ال يتطلب سوى تمكين هؤالء من تحصيل المعارف
والعلوم الضرورية ،والتسلح بالقيم والمبادئ ،والتعلم من أخطائهم واختياراتهم المعبرة عن وعيهم ،على أن يكون اإلشراف
عليهم من بعيد ،والتدخل عند الضرورة " .

على ضوء هذين القولين ،أنشئ مقالة متماسكة تبين من خاللها أهمية دور الشباب في المجتمع ،وضرورة العمل على

تحصيلهم العلمي ،وعلى بناء شخصية قويمة لديهم ،لإلفادة من طاقاتهم في سبيل بناء مجتمع متماسك ومتكامل ،معب اًر عن

تطلعاتك ،وعما تطمح إليه في حياتك ،وما تريده من مجتمعك ومن محيطك.
ثالثا  :في الثقافة األَدبيَّة العالميَّة:

(ثالث عالمات)

ِ
تالمذتك المتكلِّمين باسمك.
حديثُك بسيط يا معلِّمي ،يختلف عن حديث
وسكون أ ِ
وي َوُّد قلبي لو يتفتَّ ُح كالزهرة ،فَتَْرتَوي حياتي من ينبوٍع َخ ِف ٍّي.
ت نجومك،
ص ْو َ
َ
َشجاركَ ،
َفهم َ
أَنا أ ُ
وتستظ َّل ِ
ِ
ِ
به من
لتبني فيه أَعشاشها،
بالد الثلوج الكئيبة، ،
أناشيدك إلى قلبي مث ُل
ت
ت َ
هج َر ْ
ُ
انطلقَ ْ
الطيور التي َ
َ
ِ
ِ
ِ
الموسم السعيد.
بانتظار
ت بذلك
حر
ِّ
الصيف ،فاكتَفَ ْي ُ
َ -حلِّ ْل المقطوعة ،شارحاً رموزها.
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عمال موفّقا

عربية
الم ّ
ادة :لغة ّ
ّ

اسية0200-0202:
السنة ّ
الدر ّ
ّ
ف :إجتماع واقتصاد.
الص ّ
ّ

حصتان ونصف.
الوقتّ :

السنة.
امتحان نصف ّ

عناصر اإلجابة:
ّأوال :في الفهم والتّحليل:
 "-1إرث ثقافي موغل في الذاكرة والتاريخ" :داللة على أصالة الثقافة التقليدية التي يورثها السلف للخلف ،وهي ثقافة ذات
جذور تاريخية وفكرية عميقة وراسخة)1/2( .

 " -تتحول إلى حاالت مستعصية وبؤر للتعصب" :داللة على أن بعض سلوك الشباب إذا أُهمل أو قلل األهل والمربون من

خطورته فمن الممكن أن تتحول إلى مشكالت عميقة ،وستدفع الشباب نحو التعنت أكثر ونحو التمسك بآرائهم) 1/2(.

 -2من الصفات التي أظهرها الكاتب للشباب في المجتمع العربي :هم الشباب المنفتحون على الثقافات األخرى ،واألشد تطلعاً
وطموحاً ،واألكثر تمرداً على ما يحيط بهم من قيم إجتماعية و)3/4( ...

أما األسباب التي تجعل هذه الصفات أبرز عند الشباب دون غيرهم فترجع إلى سرعة تأثر الشباب بثورة اإلتصاالت ،والى

اإلندفاع لديهم ،والى حبهم للتغيير الذي يساعدهم على التفلت من القيم التقليدية التي تقيد تصرفاتهم)3/4( ...
 -3التشبيه الوارد في الفقرة الثانية" :القيم هي السفينة التي تقل ركابها إلنقاذهم من الغرق أحياناً" ()1/2

أما وظيفته التعبيرية فتتمثل في تشبيه القيم بالسفينة وذلك يعود إلى الدور المشترك في ما بينها؛ فالسفينة تساعد الركاب
وتنقذهم من الغرق والهالك ،وكذلك القيم تساعد في الحفاظ على المجتمع وعلى عاداته وعلى ثقافته ...وتمنعها من الضياع

ومن التالشي)1/2(.
 -4برزت الثنائيات المتعارضة في الفقرة الخامسة(:فمنهم من يعيش في الريف ومنهم من يعيش في المدن ،ومنهم الميسور
والغني ومنهم الفقير والمعدم ،وبينهم من وجد فرصة عمل أمنت له الكثير من حاجاته ،وآخر يعاني من البطالة واإلخفاق في

إشباع حاجاته؛ بين األمان والقلق ،والجوع والشبع ،والضياع واالستق ارر ،والتمسك بالقيم والتفلت منها)...

وقد أدت دو اًر في سياق الكالم لناحية إبراز الوضع الذي يعانيه الشباب في مجتمعنا العربي اليوم لناحية قتل طموحاتهم

وعدم تأمين مستقبل مزهر وواعد لهم ،وذلك ألننا نجد فروقات إجتماعية واقتصادية واضحة بين الشباب ،تعود إلى عدم تكافؤ
الفرص ،األمر الذي يدفع بعض الشبان نحو االنحراف أو التقوقع ،أو الهجرة( ...عالمة ونصف)

(تعطى العالمة فقط لتبيان دور الثنائيات المتعارضة في السياق ،وليس لتحديدها ألنه ليس مطلوباً في السؤال .ويحتسب
عالمة واحدة إلبراز الدور ،ونصف عالمة لسالمة وحسن الصياغة)

-5لكن :أفادت االستدراك ،والتعارض الحاصل من خالل وجود عراقيل تمنع الشباب من تحقيق مطامحهم)1/4(...
قد :أفادت التشكيك ،وقللت من احتمال حدوث ما نرغب فيه دوماً في الحياة)1/4(...البد :التأكيد على أهمية اإلرث الحضاري وعلى ضرورة التمسك به)1/4(...-إذاً :االستنتاج ،فقد وصل الكاتب في نهاية مقالته إلى محصلة نهائية ،لكل ما أوردها في معالجته للقضية ،مفادها أن على

المجتمع أن يحترم خصوصية سن الشباب)1/4(...

 -6ينتمي هذا النص إلى :فن المقالة( )1/4الموضوعية( )1/4اإلجتماعية ،ألن الكاتب يعالج موضوعاً إجتماعياً عن

الشباب( )1/4وقد اعتمد فيها خطة ثالثية تبدأ بمقدمة تمهد للموضوع ثم عرض يتناول فيه واقع الشباب ومشكالتهم ثم خاتمة
يطرح فيها حلوالً واستنتاجات.

ومن سمات هذه المقالة:
 األسلوب الخبري الذي يقدم المعلومات بطريقة تقريرية (شواهد من النص) غلبة التعيين على التضمين  ،فال وجود للرموز والمفردات وردت بمعانيها القاموسية ( شواهد) كثرة أدوات الربط التي تفيد التأكيد والعرض واالستنتاج....*بإمكان التلميذ أن يقدم مؤشرات أخرى ،شرط صحتها مع شواهدها.
ِ
ِ
عن أف ِ
إمكانيات الت ِ
يعترف بخصوصي ِة ِّ
دون
هم
أن
َ
باب ير ُ
عبير ْ
من المجتم ِع ْ
 -7إذاً فالش ُ
هم َ
يد َ
هم ومعتقدات ْ
كار ْ
هم ،ويوف َر لَ ْ
سن ْ
ِ
خوف أو موار ٍ
ٍ
ِ
المشاركة في تقر ِ
المهني
عليمي و
هم الت
ير ما
من
ُّ
هم فرصةَ
َّ
َّ
بة ،وير ُ
األهل َ
يد َ
منح ْ
ْ
هم الشخصيةَ ومستقبلَ ُ
يخص حياتَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعطيهُ سمكةً".
أن
تطبيق
يدون
مقولة " :عل ْمهُ الص َ
َ
من ْ
يد خير ْ
َ
أي ير َ
هم الخاصةْ ،
هم وتأهيل ْ
وفقاً لميول ْ
هم واستعدادات ُ
(تحذف نصف عالمة للخطأ ما عدا المشار إليها بخط)
الكتابي:
ثانيا :في التّعبير
ّ
التصميم ( :تحتسب عالمة ونصف للتصميم)
-المقدمة :وتكون تمهيداً عن الشباب ،وعن خصوصية سن الشباب ....أو يمكن اإلنطالق من المثل المطروح 3/4(.العالمة)

 صلب الموضوع :وفيه معالجة لما ورد في طرح الموضوع 5( :عالمات) شرح المثل(إذا لم ُيطرح في المقدمة) والتأكيد من خالله على قدرات الشباب ،وعلى ضرورة تسليحهم بالعلم منح الشباب الثقة ،وتسليحهم بالقيم التي تعصمهم من الوقوع بالخطأ وعن اإلنجراف وراء أهوائهم ،أو عن التأثربالمغريات الحديثة التي تحمل تبعات سلبية
 ترك الشباب ليعبروا عن ذواتهم وليبرزوا قدراتهم ،وليستفيدوا من تجاربهم في الحياة إحاطة الشباب برعاية موجهة من قبل األهل والمربين ،على أال تكون رعاية سلطوية مدمرة التعبير عن آمال وطموحات المتعلم وما يتمناه من مجتمعه ومحيطهالخاتمة :فيها تأكيد على دور الشباب في المجتمع ،وعلى التعويل عليهم وعلى طاقاتهم لبناء مستقبل زاهر لألمة (...يمكنإنهاء الموضوع بطرح تساؤالت تفتح اآلفاق أمام القارئ)...

( 3/4العالمة)

العالمية:
ثالثا:في الثّقافة
ّ
لطالما عبر "طاغور" في قصائده عن عشقه اإللهي ،وها هو يصف في هذه المقطوعة حديث خالقه بالبساطة البعيدة عن
التكلف(حديثك بسيط يا معلمي) ألنه حديث شفاف يتغلل في أعماق النفوس ،وهو يختلف عن حديث من يعبدونه ويسعون

إلى اإلتحاد به ،أي تالمذته وأتباعه الذين يحملون رسالته ،فطاغور يظهر تواضع رجاالت الدين ،والمتعبدين أمثاله ،فحديثهم
ِ
تالمذتك المتكلِّمين باسمك).
مهما كان شفافاً وبسيطاً ،لن يصل إلى درجة حديث الخالق (يختلف عن حديث
بعد ذلك ينتقل طاغور إلى أحضان الطبيعة حيث يحل خالقه في عناصرها ،وهناك يعبر عن الطمأنينة التي تبثها في نفسه
هذه العناصر ،فهو يفهم أصواتها وسكناتها (أنا أفهم صوت نجومك ،وسكون أشجارك )..األمر الذي يشرح قلبه ويحيله زهرة

تتفتح متحدة بعناصر الطبيعة ،وترتوي من ينبوع الحب اإللهي ،ذلك الينبوع الخفي...

ثم ينطلق العشق اإللهي أناشيد مزغردة تصدح وتتغلغل في أعماق قلبه ،تهاجر كما الطيور التي تترك البالد الباردة والحزينة،
لتحل في بالد الدفء ،في قلب طاغور الدافئ بح اررة اإليمان ،هذا القلب الذي يقيها برد الشتاء القارس ،وحر الصيف،

ِ
بالد الثلوج الكئيبة، ،
أناشيدك إلى قلبي مثل
ت
ت َ
هج َر ْ
ُ
فيحفظها ويحميها ،لذا هي تستقر فيه بانية أعشاشها(انطلقَ ْ
الطيور التي َ
وتستظ َّل ِ
ِ
حر الصيف)ِ
لتبني فيه أَعشاشها،
به من ِّ
َ

ِ
ِ
الموسم
بانتظار
ت بذلك
لقد استقر عشق اإلله في قلب الشاعر ،وهو يكتفي بانتظار الموسم السعيد حين يتحد بخالقه( فاكتَفَ ْي ُ
السعيد)
(تحتسب عالمة للغة ،وعالمتان للصياغة السليمة والمعبرة)

