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ンゲらيضاء الكらة الدار الヰلج 
   

るالمرأة والتنمي 
إن تحسين أヱضゅع المرأة في جميع ميゅدين الحيゅة هヱ من بين الرهゅنれゅ الكبرى التي تسعى دヱل العゅلヱ ュشعヱبه إلى كسبゅヰ في     

 ヱالبゅحثين منذ أكثر من قرن، ヱكゅنأفベ تحقيベ تنميる مستدامる لمجتمعゅتヱ ،ゅヰي⊥عتبر تنヱゅل أヱضゅع المرأة مヱضヱعゅ شغل الدارسين 
صヱヘا بـ  -بゅأخصـ  ⊥ヱ من ュゅحين"مركز اهتمヤتمكين المرأة من " المص ｚュإا إذا ت ュا يستقي ゆヱل الشعゅن أن حヱا يعتقدヱنゅالذين ك

 .الヱضع الذヵ تستحقぁه فعا ؛ ヱضع المسヱゅاة بينヱ ゅヰبين الرجل
ا يزال " ヱض بゅلمرأةالنヱ"ヰعヤى الرغュ من أننゅ في القرن الحゅدヱ ヵالعشرين، ヱفي بدايる األヘيる الثゅلثる، فإن مヱضヱع 

るل المتقدمヱعددا من الد ポفي ذل ゅبم ュلゅء العゅأنح ゆヤفي أغ ポكذل ゅإنمヱ ،るالعربي るليس فقط في المنطق るعゅع السヱضヱم. 
ْشريتين اأخيرتين ヱعヤى المستヱى العゅلمي، عدة محطれゅ هゅمる خصヱ れضع المرأة، مثل مぼتمر القゅهرة  ヱلقد شヰدれ فترة الع∠

 る1991لسن  ベヤتع ヵدىالذゅن ヵالذヱ ،るالتنميヱ نゅلسكゅب  るسيゅى اأصعدة السيヤع ゅヰضعيتヱ تحسينヱ المرأة るن استقاليほب
 るالتنمي ベسي لتحقيゅأنه شرط أسヱ ،るمن اأهمي るليゅع るى درجヤع るيゅيشكل في حد ذاته غ ،るالصحيヱ るديゅااقتصヱ るعيゅااجتمヱ

るالمستدام. 
 るتمر بيكين لسنぼم ポكذلヱ1995تمرぼء بعد مゅج ヵالذヱ ، انعقد في ヵجن الذゅヰبنヱك るالسن ゅヰسヘن  ،るعيゅااجتم るل التنميヱح

ュلゅفي الع ヵヱالتنمヱ ヵدゅااقتصヱ ازن الديمغرافيヱن التゅسي لضمゅع المرأة عنصر أسゅضヱتمران أن تحسين أぼحيث أكد الم. 
يヱ るكيヘيる، عヤى إبراز لقد عمれヤ هذه المぼتمراヱ れالقمュ العゅلميる، بゅستعمゅل معゅيير سヱسيヱاقتصゅديヱ ،るمعゅيير قゅنヱنيる كم

امسヱゅاة فيمゅ يتعベヤ بنسゆ التمدرس، ヱتمييز فيمゅ يتعベヤ  ؛أة ヱأヱجه الامسヱゅاة التي تميزهゅضخゅمる الヱヘارベ المتصるヤ بヱضع المر
ゆاتヱلرゅبヱ るلゅلبطゅيتصل ب ゅاة فيمヱゅامسヱ ،الشغل ベヱإْن .. بسヱ ュلゅء العゅأنح るفゅك ュヰالتي تヱ هر التمييزゅمن مظ ポإلى غير ذل

れنゅن كゅفي كثير من اأحي るヘヤدين مختゅفي ميヱ ،るヘヤمخت ゆبنس. 
فヘي الدヱل الصنゅعيる ينصゆ ااهتمュゅ أكثر عヤى الحقベヱ ااقتصゅديヱ ،るبゅأخص عヤى المسヱゅاة المヰنيる، إذ يعتبر هذا الصنف 

ديمغرافيる اإيجゅبيる ؛ من المسヱゅاة عنصرا أسゅسيゅ لتحسين المردヱديる ااقتصゅديる لヤدヱل المتقدمる بゅإضゅفる إلى اانعكゅسれゅ ال
ْمほنる"فゅلمرأة  ط∠ لرجل إثبれゅ قدراتゅヰ، تقبل عヤى ヱضعゅヰ المヰني، أヵ تポヤ التي ا تحتゅج إلى بذل ضعف الجヰد الذヵ يبذله ا" الم⊥
 ".   شيخヱخる المجتمع"عゅني من ظゅهرة ゅا أكثر، ヱهذا هュゅ جدا في دヱل تゆ أطヘبほن تنج

نحヱ  :ضمن كتゆゅ، "يる اإنسانيる العربيる لمسألる حقوベ وحرياれ المرأة العربيるقراءة في تناول تقرير التنم"أحمد إدريس، 
 (.بتصرف)ヱمゅ بعدهゅ  91. ، ص2002جديدة، الدار البيضゅء النヱヰض بゅلمرأة العربيる، مطبعる النجゅح ال

 るاآتي るヤعن اأسئ ゆأج ュاقرأ النص، ث: 
 (نقط 01) درس النصوص: اأول  المجال الرئيس

 نヱ...........................................................................1بيあن عاقته بゅلヘقرة اأヱلى من النصاحظ العنヱان،  .0
د القضيる اأسゅس التي ي⊥عゅلجゅヰ النص .2 あن1.........................................................................................حد 
صヱヘا بゅلمصヤ أنｚ  من النص ヱرد في الヘقرة اأヱلى .3 ⊥ヱ ْن كゅنヱا يعتقدヱن أن حゅل الشعゆヱ ا يستقيュ إا إذا تュ تمكين " حين م∠

 أربعるاشرح هذا القヱل في حدヱد ". ، ヱضع المسヱゅاة بينヱ ゅヰبين الرجل المرأة من الヱضع الذヵ تستحقه فعا
 ن1...................................................................................................................................أسطر

 استخرج األゅヘظ ヱالعبゅراれ الدالる عヤى كل حقل. حقل دال عヤى المرأة، ヱحقل دال عヤى التنميる :في النص حقان داليゅن .4
ゅمヰمن،  ュحددث ゅمヰبين るل اآتيالعاقヱلجدゅب ゅن2..............................................................................:، مستعين 
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ヱ الدالةالاألفاظ れاراらع  ヴحقل علりأゲヨال ヱ حقلاألفاظ ヴالدالة عل れاراらية العヨالحقلين العاقة بين التن 

   

 
اأسゅس لقيゅس مدى التقدュ في تحسين أヱضゅع من المゅヘهيュ  بゅعتبゅره في النص الヱارد" الحقベヱ ااقتصゅديュヱ " る مヰヘحヤل  .5

るالمستدام るالتنمي ベفي تحقيヱ ن1...................................................................................................المرأة 
 أدلヱ るحججعヤى  ゅع المرأة،النヱヰض بヱほضالヱثيベ بين تحقيベ التنميる المنشヱدة ヱ رتبゅطاادفゅعه عن في  ،الكゅتゆ داعتم .6

ヱ るريخيゅتるا من ا. منطقيゅمث ュ あقدゅمヰن1....................................................................................لنص لكل من 
7. ゆあف رك れゅبゅإليه من إج れヤصヱت ゅفي م ポرأي ゅمركزة، مبدي るالتي يي خاص るالقضيゅヰلجゅن 3..........................النص ع 

 (نقط 4) مكون عヤوュ الヤغる: الثاني  ال الرئيسالمج

د الヱزن الصرفي لヘヤعヤين، مع الشكل ثゅنيヰمゅصدرين أヱلヰمゅ لヘعل ثاثي، ヱاستخرج من النص م .0 あحد ュسي، ثゅعل خمヘل ベفヱ ،
 ن2..........................................................................................................................:الجدヱل اآتي

 وزن الفعل فعヤه المصدر

   ا ـ 

   ゆ ـ
 
  ن2...............الشكل التュゅ مع من صヱرته الرقميる إلى صヱرته الヘヤظيる، محヱا "1991" ا⌒يれ بجمるヤ مヘيدة تتضمن العدد .2

 (نقط 6)درس التعبير واإنشاء : الثالث  المجال الرئيس
ほتゅヰヤヤح ュث ،るرة اآتيヱرة مل الصヱيل صヤرة تحゅヰفي م ポتゅمكتسب ゅヘظヱم: 
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  دليل التصحيح
 

 هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة اأساتذة تشكل العناصر المقترحる في
 في تصحيح إنجازاれ المترشحين 

 
 (نقط 01) درس النصوص: اأول  المجال الرئيس

0. るالعطف بماحظ ゆان في تركيヱالعن れゅنヱالمرأة: مك /ヱ  /لنظرゅبヱ ،るلىإلى  التنميヱقرة اأヘن الヱمن  مضم
 ن 1............في كヱن الヘقرة اأヱلى تشرح ヱتヱضح مヱ ゅرد عゅمゅ في العنヱانبينヰمゅ ، ي⊥مكن تحديد العاقる النص

إجゅبれゅ المترشحين اإشゅرة إلى اهتمュゅ الدارسين ヱالبゅحثين منذ أكثر من قرن بヱほضゅع المرأة  في ي⊥ヘترض .2
ヱ كيدほتるلتنميゅب ゅヰدة عاقتヱاإ المنشヱ ،ゆヱال الشعヱتحسين أحヱ れالتي اعتبر るليヱالد れتمراぼى المヤع るلゅح

مヱضヱع النヱヰض بゅلمرأة أヱلヱيる، إضゅفる إلى تركيز البヤدان المتقدمる عヤى الحقベヱ ااقتصゅديる، خゅصる المسヱゅاة 
るنيヰن 1...............................................................................................................الم 

ヤغる بヱ مゅ ينゅسبه،ب هالقヱلヱ るشرح ضمヱنقدرتュヰ عヤى االتزاュ بم مدى ي⊥راعى في تقヱيュ إجゅبれゅ المترشحين .3
るيمヤأسطرس るد أربعヱفي حدヱ ،....................................................................................1 ن 

 ن 2.................................................................................................................. .4
الدالる عヤى  العباراれاألفاظ و 

 حقل المرأة
العباراれ الدالる عヤى حقل األفاظ و

るالتنمي 
 العاقる بين الحقヤين

النヱヰض بゅلمرأة،  أヱضゅع المرأة،
 المسヱゅاة، استقاليる المرأة،

ْمほنるالمرأة الم⊥  التمييز، ، ت⊥نجゆ ط∠
 ...أطゅヘا

           (るنصف نقط) 

سベヱ   ،يる المستدامるالتنميる، التنم
،るلゅالشغل، البط るديヱتحسين المرد 

るديゅااقتص... 
           

           (るنصف نقط) 

 ...عاقる تكゅمل أヱ ترابط أヱ تゅヘعل
         

 
             

             ( るاحدة نقطヱ) 
كمヱ ゅرد في النص،  "الحقベヱ ااقتصゅديる " مュ ュヱヰヘ إجゅبれゅ المترشحين قدرتュヰ عヤى تحヤيل يراعى في تقヱي .5

るالمستدام るالتنمي ベتحقيヱ ع المرأةゅضヱほض بヱヰلنゅب ゅヰتヤفي ص ベヱن 1.............................بتعيين هذه الحق 
من مثل مぼتمر )  لمぼتمراれ الدヱليるاإحゅلる عヤى ا:  التي اعتمدهゅ الكゅتゆ تゅريخيるال جحجـ مثゅل عن اأدلヱ るال .6

 ن ヱ.. .....................................................................................0.5مぼتمر بيكين... القゅهرة
الヱثيベ بين تحسن أヱضゅع المرأة ヱتحقيベ  اارتبゅطتほكيد :  المنطقيる المعتمدة من الكゅتゆ جحجـ مثゅل عن ال    

 ن 0.5..................................................................................................التنميる المنشヱدة
رأيه إبداء ، مع الربط بينヱゅヰ، السゅبقる قدرته عヤى تركيゆ إجゅبゅته れ المترشحي⊥راعى في تقヱيュ إنجゅزا .7

 ن 3..........................................من اأخطゅء بほسゆヱヤ سヤيュالنص  هゅفي القضيる التي يعゅلجゅヰ الشخصي
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 (نقط 4) るالヤغ مكون عヤوュ: الثاني  المجال الرئيس
 ن 2........................................:مثゅل من أمثるヤ كثيرة في النص عن المصدرين الثاثي ヱالخمゅسيـ 0

 وزن الفعل فعヤه صدرالم
  :  الثاثي

 ن⊥ヱ⊥ヰض           
               ( るنصف نقط) 

 
 ن∠ヰ∠ض∠ 

                  ( るربع نقط) 
 

  
ل∠   ف∠ع∠

                  ( るربع نقط) 
 

  :  الخماسي
ゅس              ك∠   ا⌒ْنع⌒

               ( るنصف نقط)  

 
س∠  ك∠  ا⌒ْنع∠

 (قطる ربع ن)                  

  
ل∠   ا⌒ْنヘ∠ع∠

                  ( るربع نقط) 
الرقميる إلى  ، محヱا من صヱرته1991تضمن العدد تقبل كل جمるヤ تゅمヱ るمヘيدة ヱمضبヱطる بゅلشكل التュゅ، ت .2

 るظيヘرة لヱص(るヤاحدة عن الجمヱ るنقطヱ ،يلヱاحدة عن التحヱ るتمنح نقط...................................)....ن 2  
 (نقط 6) التعبير واإنشاء مكون: ل الرئيس الثالث المجا
 ن 2................................................................سامる الヤغヱ るاحتراュ عامれゅ الترقي ュ ن ヱ.....................................................2دالتゅヰ التعبير المنゅسゆ عن مضمヱن الصヱرة  ن 2.................................................................االتزاュ بتقنيれゅ مゅヰرة تحヤيل صヱرة  :إنجゅز المترشح مゅ يほتي يヘترض في    

 
  


