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 ا�����ر�� ا�������             دورة               ا���ن ا������ر��

  2009     دورة ��ان   ا���ا���                      وزارة ا������     

��د��               ���          ا�" ! ا� ���� وا

  1: )�'��ن            ا�&�رب : ا� ����           ا���� : ا�#���ر 

  

   :نصال

      لقد رأى كثري من الكتاب الغربيني يف العلم اإلسالمي جمرد امتداد للعلم اليوناينّ ، وأكّدوا أنّ كلّ ما 

وأراد غري هؤالء أن . قام به املسلمون يف جمال العلم كان يدور يف ذلك اإلطار الذي حدده اليونانيون

 قد – وإن ظلّ يف إطاره العام يونانيا – العلمي اإلسالمي يكونوا أكثـــر إنصافا، فأكّدوا أنّ التفكري

راث العلميظر يف التأعاد الن  

ولكن املهم يف كلتا احلالتني هو أنّ . اليوناينّ من جديد، وحبث فيه بروح تقدمية فيها قدر من االستقالل

  .تفكري العلمي اليوناينّ مل خيرجوا عن فلك ال– وفقا لرأي هؤالء الكتاب –العلماء املسلمني 

 قد يبدو ظاهريا أنّ هلؤالء الكتاب  بعض العذر يف التقريب بني العلم اإلسالمي وتراث اليونانيني         

كما أنّ . نوس، كانت تتردد كثريا يف املؤلَّفات العلمية اإلسالميةيإذ أنّ األمساء اليونانية، مثل أرسطو وجال

ذه املؤلَّفات كان حيتفظ بقدر غري قليل من مفهوم العلم عند اليونانيني، إذْ جند عند اإلطار الفكري هل

  ...السفة اإلسالم نظرة إىل العلوم تعلي من قدر العلم النظري البحت وتقلّل من شأن العلم التطبيقيف

نت تسري يف طريق آخر ممارسة العلماء كا) أنّ(        غري أنّ كتابات الفالسفة كانت تسري يف طريق و 

خمتلف كلّ االختالف، إذ أنّ االهتمام بالعلم التجرييب وباستخدام البحث العلمي من أجل فهم قوانني 

الطّبيعة احمليطة بنا، كان هو اهلدف الرئيسي من أعمال علماء مشهورين مثل جابر بن حيان يف الكيمياء، 

  ...نا يف الطّبسيبن واحلسن بن اهليثم يف البصريات والرازي وا
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       لقد أضاف العلم اإلسالمي إىل مفهوم العلم معىن جديدا مل يكن يلقى اهتماما من اليونانيني، وهو 

فقد عرف . استخدام العلم من أجل كشف أسرار العامل الطّبيعي ومتكني اإلنسان من السيطرة عليه

 يعرفوا كيف يستخدموا حللّ املشكالت اليت تواجه اليونانيون الرياضيات وتفوقوا فيها ولكنهم مل

ويف مقابل ذلك كان املسلمون بارعني يف استخدام األرقام ووضع أسس علم احلساب الّذي . اإلنسان

وكان اختراعهم اجلرب وتفوقهم يف اهلندسة التحليلية وابتكارهم . ميكن تطبيقه يف حياة الناس اليومية

 بعصر جديد تستخدم فيه الرياضيات للتعبري عن قوانني العامل الطّبيعي وتطَبق فيه حساب املثلّثات إيذانا

  ...مبادئها من أجل حلّ مشكالت املساحة األرضية وحساب املواقيت وصناعة األجهزة اآللية

قيقة دائبة        لقد وضحت على يد العلماء املسلمني أصول املنهج التجرييب، مبا يقتضيه من مالحظات د

ومن تسجيل منظّم هلذه املالحظات، مثّ وضع الفرضيات لتفسريها وإجراء التجارب للتحقّق من صحة هذه 

  .الفرضيات

  .      وهكذا كان للعصر اإلسالمي دوره الّذي ال ينكَر يف إضافة معان جديدة إىل مفهوم العلم ذاته

                                  الدكتور فؤاد زكريا                                       

فكري العلميالت                                                                          

  163 – 157ص ص .                                                              عامل املعرفة 

        1988                                             الطّبعة الثالثة                         

  

  :األسئلة

 )نقطتان :                                           ( حدد معىن ما جاء مسطّرا يف ما يلي )1

•  د امتدادالعلم اإلسالميللعلم اليوناينّجمر . 

 .ينّ التفكري العلمي اليونافلكمل خيرجوا عن  •

 . بعصر جديدإيذانا... وكان اختراعهم اجلرب •
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 .دائبةمالحظات دقيقة  •

 )نقطتان               (  قسم النص مستنريا باخلطّة احلجاجية الّيت اعتمدها الكاتب وضع )2

 .عنوانا مناسبا لكلّ قسم

 )نقطتان (      .             قارن بني نظرة الفالسفة إىل العلم وتصور العلماء املسلمني له )3

 )  نقطتان (                    اُذكر األسس الّيت يقوم عليها املنهج التجرييب حسب الكاتب )4

 .مثّ أبد رأيك فيها

 )نقطتان ونصف  (                   إىل أي حد كان الكاتب موضوعيا يف تناول عالقة العلماء )5

 .وية الّيت تؤيد جوابكاملسلمني بالعلم اليوناينّ ؟ اُذكر القرائن اللّغ

 )نقطتان ونصف (        .                                   خلّص النص يف فقرة من مخسة أسطر )6

 )سبع نقاط  (                  العلم إرثٌ إنساينّ مشترك، من واجبنا أن نسهم إىل جانب بقية )7

 .األمم يف تقدمه 

  كيف يكون ذلك يف نظرك ؟

 . ذلك فقرة من مخسة عشر سطراحرر يف 
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  2009اختبار مادة العربية    الشعب العلمية واالقتصادية    دورة املراقبة امتحان البكالوريا      

  

مقياس إسناد   إصالح املوضوع                           

  األعداد

 :                                                   الشرح  )1
 / ...      تواصل دون إضافة / تواصل حمض : جمرد امتداد   - أ

 / ...                                  دائرة / إطار :  فلك  - ب
  ...                                          إعالنا :  إيذانا –ج 
  ...  متواصلة :  دائبة –د 

   كان يف معناه ويرفض ماله معىن معاكس يقبل ما كان يفيد املعىن يف السياق، أو ما: مالحظة

     

  نقطتان

  
  نصف نقطة عن

  كل إجابة

  

 :تقسيم النص  )2
 " :التفكري العلمي اليوناينّ " من بداية النص إىل قوله   - أ

ني من العلم اإلسالمياب الغربيعرض موقف الكت.  
 "من شأن العلم التطبيقي " إىل قوله " قد يبدو "  من قوله  - ب

  .جماراة الكاتب أطروحة الكتاب الغربيني ظاهريا
  "هذه الفرضيات " إىل قوله " غري أنّ "   من قوله -           ج

  .                 دحض الكاتب أطروحة الكتاب الغربيني
  )إقرار دور املسلمني يف العلوم ( االستنتاج :   بقية النص -           د
 اهتدى املترشح إىل تعيني كلّ األقسام دون عنونة يسند إليه نصف  إذا:مالحظة           

  العدد 

  

  نقطتان

  

  

  
نصف نقطة لكلّ 

  قسم

  :يشري املترشح إىل كون )3

نظرة الفالسفة للعلوم اقتصرت على اجلوانب النظرية وأمهلت العلم  -
التطبيقي. 

انني الطبيعة تصور العلماء املسلمني للعلوم قائما على توظيف العلم لفهم قو -
املساحة، ( وكشف أسرار الكون والسيطرة عليه وحلّ املشكالت اليومية 

  )الصناعات 

  نقطتان
    نقطة ملوقف-

  الفالسفة

    نقطة ملوقف-

  الفعلماء

  

يقوم املنهج التجرييب على املالحظة واالفتراض والتجريب للتحقق من  )4
 .صحة الفرضيات

هذه األسس تؤكّد ما أضافه العامل اإلسالمي إىل العلم يذكر املترشح أنّ : إبداء الرأي 

  نقطتان
    نقطة لألسس-

  نقطة إلبداء -
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كما أنّ هذه األسس هي اليت جتعل العلم يف خدمة اإلنسان حللّ . اليوناينّ وما به متيز

  .مشكالته

  الرأي

  

 :املوضوعية وحدودها )5
  :                القرائن الدالة :                    من مظاهر موضوعية الكاتب -أ

•        ني من العلم اإلسالميكثري، غري هؤالء:   تعديد -إبراز موقف الكتاب الغربي 

أكثر إنصافا            :   التفصيل -اعتبار العلم اإلسالمي امتدادا للعلم اليوناينّ             •

  التفسري:   إذ -        اإلقرار بأخذ العلم اإلسالمي عن العلم اليوناينّ  •

  :    القرائن الدالة                                     : حدود موضوعية الكاتب -ب    

   كثافة احلجج واألعالم-ختصيص احليز األكرب من النص للحديث عن فضل     •

بوا:   النفي -.                                       العلم اإلسالميمل جير...  

 لكنهم مل:   االستدراك -اإلعالء من شأن العلم اإلسالمي على حساب         •

  جيربوا.                                 حمدودية العلم اليوناينّ

  اإلمجال والتفصيل                                            -                                                     

                                                          لإلعالء

•  استعمال معجم خمصوص-:                 تعاطف الكاتب مع العلم اإلسالمي : 

  ...                                                        بارعني، أضافوا ، تفوقوا

  :        مالحظتان
- ة للمترشة هذه املوضوعية الكاتب أو مبحدوديح أن خيلص إىل القرار مبوضوعي.  

  .     املترشح غري مطالب بذكر كافّة النقاط الواردة باملقياس أو باالقتصار عليها -

  

  نقطتان ونصف
 نقطة ملظاهر -

  املوضوعية

  

  

 نصف نقطة -

  حلدود املوضوعية

  

  

 نصف نقطة -

للقرائن الواردة 

  بالقسمني

  

نصف نقطة  -

  لالستنتاج

  :يراعى يف تقييم عمل املترشح ما يلي )6

 .التزامه حبجم املنتج املنتظر -

 :قدرته على جعل التلخيص اقتصار على ما هو رئيسي من األفكار  -

• ني من العلم اإلسالمياب الغربيموقف الكت. 

 .جماراة جزئية هلذا املوقف •

• ر العلوم وتقدمهابيان إسهام املسلمني يف تطو. 

 .التماسك وسالمة اللّغة -

  

 

 

  

  نقطتان ونصف
 نصف نقطة -

  للحجم

األفكار :  نقطة-

  الرئيسية

سالمة :  نقطة-

  اللّغة واألسلوب

  

  سبع نقاط  :حترير فقرة )7
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   :ينتظر من املترشح أن حيرر فقرة تقوم على ما يلي

 .التعرض إىل الرأي الذي يعترب العلم إرثا إنسانيا مشتركا  - أ

للمترشح أن يذكر ما يراه كفيال جبعل إسهامنا : منا يف تقدمه بيان كيفية إسها - ب

 :يف تقدم العلم إضافة من قبيل 

 ...بناء مؤسسات، التشجيع على العلم: نشر العلم  -

 ...تعاون، تشارك: االستفادة من خربات اآلخرين  -

-  خمتربات، متويل: التشجيع على البحث العلمي... 

 ... اجلامعة واملؤسسات:ربط البحث العلمي بالواقع  -

  .يراعى يف تقييم اإلجابة تنوع األفكار ووجاهتها:       مالحظة

  
  
  األفكار: نقاط 3

  املنهج: نقطتان 

  اللّغة: نقطتان 

  
  

  

  :توصيات

 اختبار دراسة نص كغيره من االختبارات يحتاج إلى استعداد خاص ومنهج 

  :واضح في التعامل مع أسئلته

  :االستعداد فله وجوه متعددة أما  �

فيشتمل على ثقافة المترشّح التي جمعها من دروس : الوجه المادي -

العربية ومن جهده الخاص في تمتين صلته بلغته العربية من خالل 

 المطالعات والمناقشات، والمشاهدات

ويتمثّل في حب هذه المادة والرغبة في تأكيد ذلك من : الوجه النفسي -

نجاح الباهر في التعبير عن المواقف واالنفعاالت بواسطة اللغة خالل ال

 العربية

- ة في النجاح، وما : الوجه النفعية العربيويقوم على ذلك الشعور بأهمي

 . يفترضه ذلك لدى المترشّح من جهد خاص أثناء السنة الدراسية

 :أما المنهج فهو طريقة تقوم على جملة من المبادئ ومنها �
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اإلجابة عن األسئلة ( لتعامل مع األسئلة الذي يقوم على الواقعية مبدأ ا -

السهلة في المقام األول، ثم األقّل صعوبة في المقام الثاني، فالصعبة 

 )في المقام األخير 

مبدأ التعامل مع توزيع النقاط، فالفقرة تبدو أهم في الجزاء من غيرها  -

 ها من أولويات المترشّحفيكون التفكير في) سبع نقاط( من األسئلة 

-  دة للنصمبدأ الفهم ويقوم أساسا على القراءة وإعادة القراءة، فقراءة جي

وضبط لمجاله، وفكرته األساسية، ومنطق التوجيه فيه، والتملّي في 

 ..األسئلة يساعد كثيرا على حسن اإلجابة

لك مبدأ االختصار المفيد والعبارة الواضحة المؤدية للغرض، ويحتاج ذ -

من المترشّح إلى أن يجتنب التراكيب الملتوية المعقّدة التي توقعه في 

األخطاء وال يكتب من الكلمات سوى المعهود منها عنده التي تأكّد من 

  . سالمتها

  

  نرجو لكم النجاح الباهر                                       
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