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  :التمهيد

تالمذتنا األعزاء نقترح عليكم في ما يأتي مواضيع العربية لدورتي   

، ونحن نأمل في أن تجدوا فيها ما يفيدكم ويساعدكم على فهم طبيعة 2009

اهرة يمكّنكم من اختبارات دراسة النص للشعب العلمية، ولعّل معرفة الظ

السيطرة المادية والمعنوية عليها ثم ربما إذا رمتم المقارنة بين االختبارين 

تفهمون فعال الثوابت والمتغيرات في االختبار، ويبدو اليوم واضحا أن هذه 

المادة هي من أهم ما يعزز فرص نجاحكم وقد أثبتت اإلحصائيات الفارطة 

ن تعميم اختبار العربية على جميع الشعب النتائج خاصة في السنة األولى م

الباهرة المحقّقة، وهي تحتاج منكم باعتبارها لغة ولغة هويتكم العربية اإلسالمية 

إلى مزيد عناية وإقبال ورغبة حتّى تفيدوا أمتكم ولغتكم وتستفيدوا، لذلك وجدنا 

يها وفي المواضيع التي أن ندعوكم مرة أخرى إلى فيء هذه اللغة حتّى تتمعنوا ف

 ة، فهي لغة االنفتاح والعلم والتفكير الفلسفيروا عنها بواسطة العربييمكن أن تعب

الرصين، لذلك ال تستغربوا أن كان أجدادكم سادة العالم في ما مضى ونريدكم ال 

أن تقفوا على تلك األطالل بل أن تؤسسوا عالمكم الجديد من خالل اللغة العربية 

نغالق، أي دون نسيان دور اللغات األخرى في بناء ذواتكم وتفكيركم، دون ا

وهذا يعني أن كّل ما تدرسونه اليوم يتضافر في صنع نجاحكم من جهة، ويصلح 

  . لغدكم إن شاء اهللا
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النص :  

ا الكتشافها فجأة أنّ مبا عندها واار لدى النخبة العربية الكثري من أسباب خنو تزعزع لدى شعوبنا اعتزازها       

  (...)ثقافة الغرب أقوى فاعلية من ثقافتها القدمية 

وهل .        لكن سرعان ما انقلبت هذه الصدمة العنيفة إىل إعجاب بالثّقافة احلديثة وبلغ اإلعجاب درجة االنبهار أحيانا

أريدك أن تتعلّم العلْم الّذي : "ونة يوصي حفيدهأبلغُ يف تصوير عمق التأثري من قولة مأثورة عن شيخ من شيوخ جامع الزيت

لكن هذا الوعي بضرورات احلداثة خلّف ." (...) مكّن من صنع هذا القطار فجعله يطوي األبعاد دون حاجة به إىل خيول

 فالتجأ البعض منا إىل أحيانا كثرية عقْدةَ العجز عن التصرف الذّايتّ وزرع بذورا ملركّبات محبطة للعزم ومعطّلة لالجتهاد،

وإىل (...)  طمعا يف إكساب ثقافتنا حيوية جديدة – بطريقة االحتذاء، أو االقتباس أو االستيحاء –تقليد النماذج األجنبية 

ان مأزق االفتت: حنن إذن أمام مأزقني. ذلك يرجع لدى بعضنا اآلخر اللّياذُ باملوروث إميانا أنه قيمةً ثابتة يغين عما سواه

كيف ميكن اخلروج من كالَ املأزقين معا ؟ : والسؤال الّذي يقوم عندئذ هو. بنماذج أجنبية ومأزق االحتماء بأجماد املاضي

  (...) واجلواب صعب املنال ألنّ األمر يتعلّق بثقتنا بأنفسنا وقد تزعزعت يف كلتا احلالتني 

للجهود أو التخلّص من براثن العجز إالّ (*) ص من عقدة االنبهار املثَبط       ويف احلالتني ليس لنا أن نقْوى على التخلّ

  . بفعل قوي يعيد إلينا القدرة على التصرف ويرج جمتمعاتنا فيخرجها من حالة السلبية إىل موقف االجتهاد واملبادرة

جتهادات بالتفاعل مع الثّقافة العاملية أخذا وعطاء،        إنّ املصلحة تقتضي أن ال نخلد إىل العزلة الثّقافية وأن نقوم با

  .وأن نطمح إىل جعل ثقافتنا رافدا من روافد الثّقافة اإلنسانية 
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  :الشرح 

  .شغله عنه والتثبيط هو التعويق والشغل عن املراد) : عن الشيء ( اسم فاعل من ثبط : املثبط 

  :األسئلة 

  )نقطتان                                     ( .       أعد كتابة ما يلي معوضا ما حتته سطر مبرادف له )1

 . لدى شعوبنا اعتزازها مبا عندهاتزعزع - 

 . للعزمحمبطةزرع بذورا ملركّبات  - 

 . باملوروثاللّياذيرجع لدى بعضنا اآلخر  - 

 . بنماذج أجنبيةاالفتتانمأزق  - 

 )نقطتان (                ما سبب تزعزع اعتزاز شعوبنا بنفسها حسب الكاتب ؟ وماذا نتج عن ذلك ؟ )2

 )نقطتان (      أريدك أن تتعلّم العلم الّذي : " قال شيخ من شيوخ جامع الزيتونة يوصي حفيده  )3

 .        فسر يف مخسة أسطر هذا القول وأبد رأيك فيه"  مكّن من صنع هذا القطار

 )نقطتان ونصف  (                ذج األجنبية واللّياذ باملاضي مأزقان، توسع يفيعترب الكاتب أنّ تقليد النما )4

 .                                         هذه الفكرة ودعم رأيك مبا يناسب من حجج

 )ثالث نقاط (        .   اعتمد الكاتب أساليب عديدة لعرض كيفية اخلروج من مأزقي االفتتان واالحتماء )5

 . حدد ثالثة منها مربزا املعىن الّذي أفادته

6( بعها لإلقناع. وردت أطروحة الكاتب يف آخر النصفما هي اخلطّة الّيت ات                )  نقطة ونصف(  

 ذه األطروحة ؟ 

 ) نقاطسبع:                                                                                 ( حترير فقرة )7

 إنّ املصلحة تقتضي أن ال خنلد إىل العزلة الثّقافية وأن نقوم " يقول الكاتب 

  . "باجتهادات بالتفاعل مع الثّقافة العاملية أخذا وعطاء

  .حرر فقرة يف حدود مخسة عشر سطرا تدافع فيها عن هذا الرأي معتمدا حججا متنوعة

  

   



  2009عربية   الشعب العلمية واالقتصادية   الدورة الرئيسيةامتحان البكالوريا      اختبار مادة ال

 مقياس إسناد األعداد إصالح املوضوع                

   :الشرح )1

 .لدى شعوبنا اعتزازها مبا عندها) ارتج / ختلخل / اهتز (   - أ

  .للعزم) معيقة / معطّلة ( زرع بذورا ملركّبات   - ب

 .املوروث) لتحصن بـــ االلتجاء إىل، ا(      يرجع لدى بعضنا -ج

  .بنماذج أجنبية) االنبهار / اإلعجاب (      مأزق - د

 -أو ما كان يف هذا املعىن  - 

  نقطتان
  

نصف نقطة لكلّ إجابة 

سواء أعاد املترشح الكتابة 

 أو اكتفى باملرادفات

اكتشافها أنّ ثقافة الغرب أقوى فاعلية :  سبب تزعزع اعتزاز شعوبنا – )2
  .عربية القدميةمن الثقافة ال

 : ظهور موقفني متباينني : النتائج -

موقف يتمثّل يف اإلعجاب واالنبهار بثقافة الغرب يدعو إىل األخذ ا   *  

  .اقتباسا أو استيحاء أو احتذاء

موقف يدعو إىل اللّجوء إىل املوروث باعتباره قيمة ثابتة تغين عن األخذ   *   

 .عن الثقافة الغربية

  نقطتان
  ة للسببنقط

  نقطة لبيان النتائج

  )ظهور موقفني ( 

تقبل اإلجابة حتريرا أو 

  على شكل رؤوس أقالم

 

  :تفسري قولة الشيخ  )3
 :يراعى يف تقييم عمل املترشح 

  التزامه حبجم املنتج املنتظر-         

  : تفسري القولة -         

 التطبيقي ، انفتاحا على علوم الشيخ ميثل حتوال من العلم النظري إىل العلم         *  

  .اآلخرين

  .اإلحساس باحلاجة إىل علم اآلخرين حللّ مشكالت احلياة        *  

  ...ال حيول الدين دون األخذ عن اآلخر        *  

  إبداء الرأي -        

  نقطتان
  

  

  نصف نقطة للحجم

  لتفسري القولة: نقطة 

 نصف نقطة إلبداء الرأي

   :ليد النماذج األجنبية مأزق ألنهتق         -أ )4

• ليبمظهر من مظاهر التفاعل الس 

 ختلّ عن العناصر املكونة للهوية •

 انبتات وانسالخ •

  :اللّياذ باملاضي مأزق ألنه  - ت

  انكفاء على الذّات •

 رفض لكلّ أشكال التواصل مع اآلخر •

 اعتبار املاضي بديال عن احلاضر •

  نقطتان ونصف
  
  
 نقطة للوسع يف - 

  املوقف األول

   

 نقطة للتوسع يف - 

  املوقف الثاين  



 : قبيل يدعم املترشح هذه األفكار حبجج من -

  قول ابن خلدون بقاعدة اقتداء املغلوب بالغالب •

 إنّ القوم سبقونا للحضارة بأحقاب: ابن أيب الضياف  •

 دعوة خري الدين يف أقوم املسالك •

• ..... 

  

   نصف نقطة للحجج- 

تمدة يف عرض كيفية اخلروج من مأزقي االفتتان واالحتماء األساليب املع )5
   :وما أفادته من معان

 التعليل... :   ألنّ األمر يتعلّق بثقتنا-

  التأكيد/ التحقيق :   قد تزعزعت -

  احلصر للتأكيد...: إالّ ...   ليس لنا -

 التأكيد... :   إنّ املصلحة تقتضي-

  ثالث نقاط
  

  نقطة لكل أسلوب

  لألسلوبنصف (

 )ونصف للمعىن 

   :اخلطّة املتبعة لإلقناع بأطروحته*   )6

 .  بيان سلبية االنبهار-

  .  بيان سلبية اللياذ باملوروث-

  . رفض املوقفني وتوليد موقف جديد-

 التمشي احلجاجي  / ويقبل من املترشح أيضا ذكر اخلطّة احلجاجية 

  نقطة ونصف
  

  لبيان اخلطة املتبعة

 

   :حترير فقرة )7

ينتظر من املترشح بناء فقرة حجاجية تقوم على دعم األطروحة املقترحة 

 :حبجج متنوعة وذلك بـ 

  :بيان مساوئ العزلة الثقافية   - أ

   االنكفاء على الذّات-

-والتكنولوجي ر العلميريع للتطوعدم مواكبة النسق الس  .  

  .الصراع معه/ اجلهل به :   تعميق اهلوة مع اآلخر -

  :   أمهية التفاعل مع الثقافة العاملية أخذا وعطاء -    ب     

   اإلميان بأمهية احلوار بني الثقافات-               

اإلميان بالقدرات الذاتية واالنفتاح على العامل اخلارجي        :  حتقيق املعادلة -               

   )...حجج من الواقع ، حجج تارخيية: ( واالستفادة منه 

  .يراعى يف تقومي اإلجابة تنوع احلجج ووجاهتها:             مالحظة

 

   نقاط7
  
  

  

  األفكار: نقطتان 

  املنهج:  نقاط 3

 اللّغة: نقطتان 

  

  

  


