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 امتحان البكالوريا
 2018 دورة

 الشعب العلمية وشعبة االقتصاد والتصرف العربيّةاملاّدة:   املراقبةدورة 
 

 مقاييس اإلصالح

 األعداد األجوبة
 

 (ونصف )نقطةمالئما للنّص تتّوج به املسار الحجاجّي  ُصغ استنتاجا (1

 من قبيل: )إذن فـ( مساهمة العرب في التراث العلمّي اإلنسانّي جلّية ال يمكن إنكارها. 
 

 النّص لكل معجم مبّين في الجدول ثالث كلمات تنتمي إليه. )نقطة ونصف( استخرج من (2

 الكلمات املنتمية إليه املعجم
 اإلرث/ أخذت/ نقل/ املقتبسين/ التبعّية معجم النقل والتقليد

 / االختبار/ التجريبالنقد/ التمحيص/ االبتكار/ الشّك  معجم النقد واإلضافة

 

 في النّص مستعينا بـاملؤّشرات اآلتية: )نقطة ونصف( حّدد عناصر الخّطة الحجاجّية (3

 عناصر الخّطة الحجاجّية املؤشرات
 عرض األطروحة املدحوضة ال شّك في أّن ....

 ساير امل ومن ينكر ....

 الّدحض/ التعديل غير أّن ....

 

قر  من الفاتخذ التأليف العلمّي في مرحلة النقل واالتباع مظهرين أساسيين.حّددهما انطالقا  (4
 الثانية من النّص. )نقطة(

 ووضع فروعها في مواضعها. ترتيب املعارف وتبويبها -أ
 .املسائل العلمّية القول في توضيح الغامض من -ب

 

 عّين األسلوب في ما ُوضع بين قوسين في النّص وبّين داللته الحجاجّية. )نقطتان ونصف( (5

 الداللة الحجاجّية األسلوب الجملة
 العلميِّ  التأليِف  ِسمة   يصبح   لم االبتكار
 الهجرّيِ  الرابع القرِن  من بداية  إال العربّيِ 

 الحصر
من قبيل: تأكيد الضبط الزمنّي الدقيق 
 لبداية مرحلة االبتكار العلمّي عند العرب.

 التفصيل تباُر واالخ التجريُب  فهي الثالثةُ  الخاّصّيةُ  أّما
مواصلة استعراض/ تعديد الخصائص 

للتفكير العلمّي عند العرب املمّيز  
 وتفسيرها.

 
 
 

 
 نقطة ونصف

 
 
 

 نقطة ونصف
 (: لكل كلمة0.25)
 

 
 
 
 

 نقطة ونصف
(0.5*3) 
 
 
 
 
 
 

 نقطة
(0.5*2) 
 
 
 
 

 نقطتان ونصف
 (0.5X2)األسلوب: 
 (0.75X2)الداللة: 

 
 
 
 



 

/10 2 

 

ٍم". توّسع في هذا القول  (6 قال الكاتب "فعلماؤنا كانوا ال يأخذون بما يصلهم من العلم أْخذ  مسّلِ
 خمسة أسطر وادعمه بأمثلة من خارج النّص. )نقطتان ونصف(

 العلماء العرب ال يأخذون ما يصلهم أخذ مسّلم بل ينتهجون مسارا قائما على:
 التمحيص/ إعمال العقل/ الشك  .1
 اإلضافة/ التطوير... اإلخضاع إلى الثقافة والبيئة/ التنقيح/ .2

 : على املترّشح تقديم أمثلة وجيهة من خارج النّص تدعم أفكاره.مالحظة
 
 

إلى أّي حّد يمكن أن تسهم الخاّصّيات الثالث التي مّيزت املرحلة العربّية اإلسالمّية من تاريخ  (7
 تحقيق نهضة علمّية عربّية اليوم؟ حّرر في ذلك خمسة أسطر. )نقطتان ونصف(العلوم في 

تسهم الخاّصيات الثالث التي ميزت املرحلة العربّية من تاريخ العلم في تحقيق نهضة علمية  :املسايرة
 اليوم ألنها :

 أسس خاضعة ملنطق العقل. -

 أسس أثبتت التجربة صالحها -

 مناهجها.تعتمدها أغلب العلوم اليوم في  -
 ال تكفي هذه األسس وحدها لتحقيق النهضة العلمّية ألّن العلوم تتطّور اليوم بـ: :التعديل

 استحداث مؤّسسات علمّية وبحثّية قادر  على قياد  البحث وتوجيهه. -

 االستثمار في العلم من قبل األنظمة السياسّية واالقتصادّية. -

 حسن توظيف التكنولوجّيات الحديثة في العلوم. -

 التفاعل مع املراكز العلمّية والبحثّية املنتشر  في العالم. -

: ال بّد من األخذ بأسباب العلم الحديثة التي تجد أصولها في خاّصّيات الشّك والتفكير االستنتاج
 النقدّي والتجريب واالختبار، ولكّنها تتجاوز ذلك نحو االستثمار في العلم. 

 
 

 اإلنتاج الكتابّي: )سبع نقاط( (8
 يعتقد البعض أّن العرب يمكنهم اليوم تحقيق تقّدم علمّي دون التفاعل مع اآلخر.

 اكتب فقر  حجاجّية من خمسة عشر سطرا تدحض فيها هذا املوقف مستندا إلى حجج وجيهة.
 النقاط املحتوى  املرحلة
عرض 

األطروحة 
 املدحوضة

ّي دون يمكن للعرب اليوم تحقيق تقّدم علم إيراد األطروحة املدحوضة:
 التفاعل مع اآلخر.

 ن0.75

سيرور  
 الدحض

 يمكن دحض األطروحة بأفكار من قبيل:
 : ارتبط التقّدم العلمّي تاريخّيا بالتفاعل بين الحضارات 1الفكر 

 ومن أمثلة ذلك:

 ن3.5

 نقطتان ونصف
ن للتفكيك 0.5)

 والتفريع(
للتحليل  ن1.5)

 واالستدالل(
ن لسالمة اللغة 0.5)

 وتماسك البناء( 
 
 
 
 
 

 نقطتان ونصف
 املساير ( ن0.5) 
 ن التعديل(1)
 االستنتاج( ن0.5)
 ن اللغة(0.5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبع نقاط
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تفاعل العرب في تفكيرهم العلمّي مع إرث الحضارات  -
 السابقة كالهند والفرس واليونان.

بداية نهضتهم العلمّية مع املوروث  تفاعل األوروبّيين في -
 العلمّي العربّي خاّصة بعد الحروب الصليبّية.

: العلوم والتكنولوجيا  في تشّعبها ودّقة البحث فيها اليوم  فوق 2الفكر 
طاقة الجهة املفرد ،  مّما يحّتم تضافر جهود األمم والشعوب، ومن أمثلة 

ُج  مكّوناتها وُتطّور في بلدان عديد   ذلك أن األجهز  التكنولوجّية اليوم ُتْنت 
 ثّم ُتجّمع.

: من مقتضيات التقّدم العلمّي اليوم تحكيك العلوم بمقارنة 3الفكر 
 النتائج البحثّية بين مراكز مختلفة ومن جهات متعّدد . 

:  التقوقع الحضارّي خاّصة في مجال العلوم غير منطقّي اليوم وال 4الفكر 
 التكنولوجيات الحديثة ووسائل االتصال.هو واقعّي نتيجة تطّور 

ال يمكن أن يتقّدم اإلنسان في أي مجال من مجاالت الحضار  وخاّصة في  االستنتاج
 العلم إاّل بجهد مشترك.

 ن0.75

 ن02 سالمة اللغة وتماسك البناء
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  راادا النصائح وال 
 ببرنامج يّتصل العربّية ماّد  في جامع   كتابي   اختبار   "واالقتصادّية العلمّية لشعبفي ا دراسة النّص 

 نّص  من ويتكّون  ومهاراتهم املتعّلمين معارف تقييم إلى ويهدف واالقتصادّية العلمّية للشعب الرابعة السنة

 ."بأسئلة مشفوع
 

ولضمان النجاح في هذا االختبار، نقترح على املترّشحين المتحان البكالوريا جملة من النصائح 
 التي تساعدهم في مرحلتْي االستعداد لالختبار  وإنجازه.شادات ر واإل 

 نصائح االستعداد لالختبار  
 ّلم أن:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املتعـعل

 وهي:  العربّيةاألفكار الرئيسة واملركزية في محاور برنامج  تمّثل  ي .1

 (واألدب  الفّن  في -العلمّي  الّتفكير في: )قدیما اإلسالمّیة العربّیة الحضار  من جوانب -

 (والفّن  الفكر في -الحضارات  حوار في: )املعاصر العربّي  اإلنسان شواغل بعض -

  .الحجاج  والتفسيرمقّومات  تمّثل  ي .2

معاني النصوص  بناء ف النحوّية فيائوالوظ واألساليب الّصيغو بعض األدوات ور يتبّين  د .3
 .الحجاجّية والتفسيرّية وإنتاجها

 .املهارات املنهجّية الضرورّية لبناء معاني النصوص الحجاجّية والتفسيرّية وإنتاجها تمّلك  ي .4

ي مختلف املراق ى في بنائها عاد   راع  القدر  على اإلجابة عن كل أنماط األسئلة التي يُ  تمّلك  ي .5
 .اوتقييم اوتأليف وتحليال  اوتفكيكا فهمالعرفانّية 

 االختبار: نصائح إنجاز 

 
 

 راادا النصائح وال  املرحلة
 الزمن

املقترح 
 لإلنجاز

 قراءة
 النّص 

 

 :رّاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاملتعلى 
  أْن  .1

 
 معانيه فهِم ل متأنّية   قراء    عديد    مّراٍت  السند   النص   يقرأ

اجا حج ،نمط الكتابة فيه أبعاده وتحديِد  أفكاره وتمّثِل  واستيعاِب 
 .أو تفسيرا

 دق±15
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 النّص  من هاسياقب مستعينافهم الكلمات التي تبدو صعبة  يحاول  أْن  .2
قد  لكذ ألّن  ؛كر  من أفكار الكاتب منقوصة أو مبهمةفال تبقى  حّتى
 .أو يعيقها عن أسئلة االختبار اإلجابة ل يعطّ 

3.  

عن  اإلجابة
 األسئلة

 

 :رّاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاملتب يحُسُن 
  أْن  .1

 
 .قبل الشروع في اإلجابة تين على األقّل األسئلة مرّ  يقرأ

  أْن  .2
 
 .سهلة واإلجابة عنها في املتناول  هباألسئلة التي تبدو ل يبدأ

على بقّية األسئلة حسب درجة  املقترح وقتالمن  ما بقي   يوّزع   أْن  .3
 ، تعقيدها والنقاط املسند  إليها

 دق±50

مهارا  
 الكتابة

 يتطّلب التوّسع : التوّسع -1

 تفريع الفكر  الرئيسة إلى فكرتين أساسيتين أو ثالث. -

  .تحليل كل فكر  أساسّية إلى أفكار فرعّية -

 دعم األفكار بالحجج املالئمة واألمثلة الدقيقة. -

 باستنتاج أو نتيجة واضحة.الخروج  -

مبدئّيا يحّق للمتعّلم مساير  الرأي تماما، أو دحضه كّلّيا، أو : إبداء الرأي -2
 تعديله، شرط اإلقناع. ولكّن األسلم عاد  هو التعديل، ويتّم بــــــــــــــــــــ:

 : تبني الرأي في جوانبه املعقولة وإثبات صّحتها بالحجج املالئمة.املسايرة -
إبطال جوانب الرأي املرفوضة وتقديم البدائل مسنود  بالحجج  التعديل: -

 املالئمة. 
 الخروج بموقف واضح من الرأي. االستنتاج: -

يحرص املترشح في املهارتين على تبويب أفكاره وتنظيمها، وعلى وضوح  *مالحظة:
 مقصده، وعلى سالمة لغته. 

 النتاج
 الكتابّي 

 :رّاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاملتب يحُسُن 
 التعليمة جّيدا قبل أن يشرع في الكتابة. أْن  .1

 
 يقرأ

  أْن  .2
 
 ملا سيكتب. يخّطط

 يلتزم  باملطلوب من حيُث األفكار ونمط الكتابة وعدد األسطر.  أْن  .3

 دق±45

 املراجعة

 ؛أن يعيد قراءة إجاباته مّرتين على األقّل  رّاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاملتب يحُسُن 
 :وذلك

 يتدارك  كّل نقص.ل .1
 إن وجدت. األخطاءيصلح  ل .2

ض من خّطه.ل .3  يوّضح  ما غم 
في إبالغ يدّقق  عالمات الترقيم من نقطة وفاصلة ... ألهمّيتها ل .4

 مقصده.

 دق±10
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نصائح 
 عاّمة

 :املترّاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أنعلى 
 .بخط مقروء واضح يكتب  أْن  .1
 بما في ذلك عدد األسطر.باملطلوب بدّقة تقّيد  يأْن  .2
بلغة عربّية سليمة وأن يشكل بعض الحروف والكلمات  يكتب  أْن  .3

 .تبليغا ملقصده

 

 


