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 المヱضヱع
 

 :النص 

، ヱما يترتゆ عن  لمヱاطنるا، النقص في التربيる عヴヤ  من أبرز أسباヱ ゆمظاهر التخヤف في معظュ بヤدان العالュ الثالث  

ヱإذا كان من الممكن تبرير اقتران هذه الظاهرة  . مسヱぼلياヱ れاالتزاماれ تجاه الヱطنذلポ من ضعف اإحساس بال

るا المدرسヱجヤي ュشخاص لほب るبيヤالس ، るمتدني れياヱا في مستヰا عنヱانقطع ヱشخاص  أほأن تقترن ب ゆفإنه من الغري ،

るمن النخب ュヰُيفترض أن るيميヤالتع ュヰياتヱبالنظر لمست ، るااجتماعيヱ るنيヰالم ュヰاقعヱمヱ ، .  れماヱاأفراد بمق ュالتزاヱ

، ヱقد  ل حظه الكافي من التعヤيュعادヱ ヵلヱ لュ ينالمヱاطن اللمヱاطنる يرتبط بالسポヱヤ الحضارヵ الذヵ قد يتحヴヤ به أحيانا ا

るلヱفي الد れلياヱぼمتحمل إحدى المسヱ ياヤع れاداヰش ヴヤبه شخص حاصل ع ヴヤا يتح . 

ヱمن المぼسف أن نرى أشخاصا يرددヱن كヤمる المヱاطنる كشعار، ヱا يترجمヱن في سヱヤكュヰ اليヱمي ما تفرضه   

، ヱيعتبرヱن أن  نيる الذاتيる فيعيشヱن أنفسュヰ فقطالمヱاطنる الحقيقيる من ヱاجباヱ れالتزاماれ، كمن تسيطر عヤيュヰ اأنا

، أヱ  الヱطن يجゆ أن يヱفر لュヰ ما يحتاجヱن إليه من خدماれ عامる متنヱعる دヱن أن يساهمヱا بヵほ عمل لصالح هذا الヱطن

ゆن من أداء الضرائヱربヰني الذين يتヰالم ュヰن الغش في نشاطヱيتعمد ヱذ لارتشاء  ، ، أヱاقع النفヱن مヱヤيستغ ヱأ

るنيヱالزبヱ るبيヱالمحس るممارسヱ るليヱصヱتشجيع الヱ ، ュن المال العاヱبヰين ヱأ ،  るميヱالعم れكاヤن الممتヱヤيستغ ヱأ ،

るالخاص ュヰحتヤخارج الباد لمص ヴال إلヱن اأمヱربヰي ヱأ ، るطنيヱال れغاヤال ヱأ るغヤن الヱمشヰالذين يヱ ،  ヴヤن عヱヤيعمヱ ،

، ヱإنما يستعمヱヤنヰا  ، ヱلヤتحاヱر مع اأجانゆ ، فا يستعمヱヤنヰا لヤتعرف عヴヤ الثقافاれ اأجنبيる る محヰヤاإحال لغる أجنبي

るميヱالي ュヰااجتماعي في حيات ュヰا داخل محيطヰن بヱيتحدثヱ ، ュヰمع أبنائヱ ،  ュقيヤتنكر لヱ ゆمن استا ポما يتبع ذلヱ ،

るطنيヱال るثقافヤلヱ . 

  るحدة المدرسヱ فرヱعندما ا تتヱ اヱ ، ュيヤاحد نفس التعヱطن الヱأبناء ال ヴقヤرة   ، يتヱجه أبناء بعض اأسر الميسヱفيت

るاأجنبي れالبعثا ヴإل ュيヤدة في التعヱالخاص بدافع البحث عن الج ヱطني الرسمي أヱال ュيヤالتع ヴن إلヱجه اآخرヱيتヱ ،  ،

ヱإنما ينتج عن ذلポ أيضا التناقض  ، فإن اآثار المترتبる عن ذلポ ا تنحصر في هدュ مبدأ تكافぼ الفرص بين المヱاطنين

ポヱヤفي الس ュفي القي ゆالتضارヱ ، るاأجنبي るغヤقينه بالヤاأجنبي فضا عن ت ュيヤيغر ، أن التع ヱヰميذ قيما ، فヤس في الت

، ヱيصبح بعيدا ـ ヱلヱ لュ يرغゆ  اれ ترتكز عヴヤ المرجعيる الثقافيる لヤمدرسる اأجنبيる التي تヤقヴ تعヤيمه فيヰاヱمفاهيヱ ュسヱヤك

 . ، ヱتحصل فجヱة بينه ヱبين باقي المヱاطنين ذلポ ـ عن لغته ヱثقافته اأصヤيتينفي 

  عبد الゅボدر العلمي ، في الثゅボفる السيゅسيる الجديدة
 بتصرف 157ص   2002سنる  74من ، الكتゆゅ عدد منشヱراれ الز
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 الشعゆ العلميヱ るالتボنيる جميع
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 ヲヰヱ5 ااستدراكيる   :  دヱرةــــــــال
 ヱلヴاأ  : ヱىـــــالمست

 سゅعتゅن  : ازـمدة اإنج
 ヲ  : لـــــــالمعام

 

 

 اأسヤゃــــة :

) ラ 01 ( القراءة ラا: مكوヱأ 

 الヨاحظة: 

0- ، ロمصدرヱ من النص ヴلヱاأ るヤヨイموضوعه استعن بال チافترヱ..........................................................1 ラ 

 الفヰم:

ラ 1..............................................................................؟ ما هي القツيる الヨركزيる التي يトرحヰا النص س 2  

ヱ............................1 ラجه الغرابる التي عらر عنヰا الムاتب عند حديثه عن النقص في التربيる عヴヤ الヨواヅنる ؟ ما – 3  

 التحヤيل:

ラ 1............................ بثاゐ كヨヤاれ حدキ الحقヤين الヨعヨイيين الヰヨيヨنين في النص ヱاستدメ عヴヤ كل ヱاحد منヨヰا  - 4  

ラ  1،1.....عヴヤ أمن الらاヱ キاستقرارها ؟ السらヤيる  الヨترتるら عن عدュ االتزاュ  بヨقوماれ الヨواヅنる ما هي اانعムاساれ  س 5  

6 -   ロارムأف チاتب في عرムا الヰヘドヱ التي るيイヰنヨال コ1،1....................................................................أبر                                                                       ラ 

 :التركيب

ラ 3.......................................................صغ فقرり مركزり تناقش فيヰا أفムار النص مع إبداء الرأヵ الشガصي -7  

) ラ 4 ( غةヤال ュوヤع ラثانيا: مكو 

ラ 2...........................الشムل التاュ  مع  الヘقرり اأヱلヴ ثاثる مصاキر متنوعヱ るحدキ صيغヰا الصرفيるاستガرァ من  - 0    

 ラ 2 ..............................................................................................فراキنるらガ ، أ :انسب إلヴ ما يヤي  س 2  

) ラ 6 ( اإنشاءヱ يرらالتع ラثالثا: مكو 

  " れاらاجヱヱ ベحقو るنヅواヨال " りارヰته في مらرا ما اكتسヨمستث ، りرムヘال ログه ゥتوسع في شر " りرムفي ما ا " توسيع ف  

.يتイاコヱ عشرり أسトر     
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ヱأ るالشعب ポالمسل: 
るنيボالتヱ るالعلمي ゆجميع الشع 

 
 اللغる العربيる : المゅدة
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 1ヰヱ5 ااستدراكيる     : دヱرةــــــــال
 أヱلヴا   : ヱىـــــالمست

 سゅعتゅن    : ازـمدة اإنج
 1    : لـــــــالمعام

 

 

 عنゅصر اإجゅبヱ るسلュ التنボيط
 

るسبゅمن るبゅبل كل إجボتヱ ゅヰصر يستأنس بゅعن 
 (ラ  01) مكوラ القراءة : أヱا 

 الヨاحظة:     
ラ 1.....................................................................ارتらاヅ التربيる عヴヤ الヨواヅنる بالثقافる السياسيる الイديدり   س 0 

 الفヰم:
2-  れاالتزاماヱ れلياヱぽسヨبال サما يترتب عنه من ضعف اإحساヱ るنヅواヨال ヴヤع るالنقص في التربي るيツالنص ق ゥرトي
    ンمستو ヴヤعるارسヨヨالヱ ポوヤ1...................................................................................................الس ラ  
ヱجه الغرابる يヨムن في التناقض الحاصل بين الヨستوン التعヤيヨي ヱااجتヨاعي ヱالヰヨني لるゃヘ من الイヨتヨع ヱبين ما       س 3

     れوكاヤا من سヰيصدر عن るنヅواヨئ الキاらヨل るヘالガ1............................................................................م ラ  
 التحヤيل:

(            .....العالم الثالث ، الヨواヅنる ، الدヱلる ، الوヅن ، النヘوク ) سياسي  -الحقاラ الヨعヨイياラ الヰヨيヨناラ في النص  -4
ラ 1......................................(..........التربيる ، اأنانيる ، الغش ، اارتشاء ، الヨحسوبيるالنقص في ) أخاقي          

 5 - るنヅواヨال れقوماヨب ュاالتزا ュعن عد るيらヤالس れاساム1,1.............................................................. :  اانع ラ
التヰرゆ الツريらي ، تヰريب اأمواメ ، الغش الヰヨني ، نヰب الヨاメ العاュ ، استغاメ    ) اإضرار بااقتصاキ الوヅني  -     

        クوヘالن)  
عدュ تムافぽ الヘرソ ، التツارゆ في القيم ، ااستاゆ الムヘرヵ     ) إلحاベ الツرر بوحدり اأمヱ るتヨاسヰムا ااجتヨاعي  -     

        ヵغوヤالヱ )  
ラ 1,1...مثるヤ اعتヨاキ الحイج ヱ اأ سالتي ヰヘドヱا الムاتب في النص عヴヤ اانتقاメ من العاュ إلヴ الガاソ  تقوュ الヨنイヰيる س 6  

 التركيب: 
ラ 3.................................. الヨترشح مدン قدرته عヴヤ اإقناع ヱتらرير رأيه الشガصي يراعヴ في تقويم جواゆ  س 7   

) ラ 4 ( غةヤال ュوヤع ラثانيا: مكو 
 ن 2......................................................... استخراج مصادر من الفعل الثاثي ヱالرباعي ヱالخماسي  -0  -1

 ヱزنه المصدر
 فعل نقص ، ضعف: ثاثي 

 تفعيل  تبرير: رباعي 
 افتعال -التفعل  التخヤف ، التزاュ ،: خماسي 

 2-   るنخب : ヵヱاأفراد  –نخب : ヵن 2...................................................................................فرد 
 ثゅلثゅ: مكヱن التعبير ヱاإنشゅء ) 6 ن (

 :يراعヴ في تقヱيュ إنتاج المترشح ما يヤي   
 ة المطヱヤبるلتمكن من تقنياれ المヰارمدى ا -

 .ヱضヱح اأفكار ヱانسجامヰا -

 .سامる الヤغヱ るالتعبير -
 


