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  عدادمقیاس إسناد األ  إصالح الموضوع

  

  : شرح ما جاء مسّطرا شرحا  سیاقّیا )1
  ...أ ـ تشّكل خطرا على  ، تمّثل خطرا على ، تنّدد بـ    

  ...   ب ـ حّل ، تفسیر ، فھم
 ....ج ـ إعاقة حرّیة البحث ، تكبیل حّریة البحث ، تعطیل حرّیة البحث     

 
  ث العلمّيفي مجال البح: من بدایة النّص إلى قولھا :  الوحدة األولى )2

اختالف المواقف من حّریة البحث :  طرح القضّیة ←    
  .العلمّي

  خطر كھذا ؟: یرى المعارضون إلى :  من قولھا :الثانیة    الوحدة 
موقف الّرافضین لحرّیة البحث :  األطروحة األولى ←    

  . العلمّي
    بقّیة النّص:الثالثة   الوحدة 

فعین عن حرّیة البحث موقف المدا:  األطروحة الثانیة ←    
  .العلمي

  
   حرّیة البحث العلمّي خطر على اإلنسان:األولى األطروحة )3

 خلق ←  فّك رموز الموّرثات قد یصل إلى التحّكم فیھا :الحّجة           
  كائنات بشرّیة 

  .                    ال تحمل أّي صفة من صفات البشرّیة  
جتمع في مسار العلم خطر على حرّیة البحث  تدّخل الم:الثانیة   األطروحة 

  .العلمّي 
  .حرّیة البحث العلمّي قیمة ثابتة كافح من أجلھا اإلنسان:          الحّجة   

  
  : المعجم المعتمد في بیان العالقة القائمة بین الطرفین المتقابلین في النص )4

   معارضون/اعتراضات  -    
  أن نمنع/  منع -    
  قالقل/  الخوف -    
  نستغني/ نضّحي /  التضحیة -    
  الّتحّكم/ سیطر /  الّسیطرة -    
   الخطر-    
   قیود-    
 ما یمكن استنتاجھ أّن العالقة بین الّطرفین قائمة على الّرفض واالعتراض 

  والخوف من اآلخر
  .المترشح مطالب باختیار سّت مفردات فقط:    مالحظة    
  

  
  نقطة ونصف

نصف نقطة عن كّل 
  إجابة
  
  

  نقطة ونصف
لبیان حدود  0,25

  كّل وحدة
 لعنوان كّل 0,25

  وحدة
  
  
  
  

  
 نقطتـــــان

  
 لبیان كّل 0,50

  أطروحة
   لبیان الحّجة0,50

  
  
  

  ثالث نقــــاط
  

   لكّل مفردة0,25
 نقطة ونصف

  لالستنتاج
ُیخصم ربع نقطة 

  عن كّل ) 0,25(
  مفردة خاطئة
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  : التوّسع )5
 ال / قیمة ممّیزة :  العلمّي بین القیم اإلنسانّیة منزلة قیمة حرّیة البحث

 ...ضرورّیة لتقّدم االنسانّیة/ غنى عنھا 
 حّریة البحث العلمي ثمرة مجھودات بشرّیة 
 إسھام الحضارات المتعاقبة في بناء ھذه القیمة 
  نماذج تبّین كفاح اإلنسان من أجل اكتساب ھذه القیمة: 

  تتھم في الّدفاع عنھا  انتصار العلماء ألفكارھم واستما-
  . ذكر بعض العلماء الذین اضطھدوا دفاعا عن حّریة البحث العلمي-

  
  

  
  نقطتان ونصف

  
  نقطة ونصف

  لوجاھة األفكار 
  

  للترابط واللغة نقطة 

  
 
  : للمترّشح أن )6

  یتبّنى الموقف ویعّللھ بذكر حجج تبّین اآلثار السلبّیة للبحوث العلمّیة ـ على -   أ 
  ئة اإلنسان والبی

  .        والمجتمع
 یرفض الموقف ویعّلل رفضھ ببیان مزایا التجارب الجدیدة في مجاالت -   ب

  متعّددة تتعّلق
  .        باإلنسان والّطبیعة والمجتمع

 یتبّنى الموقف ویذكر مخاطر اإلفراط في حرّیة البحث العلمّي ثّم یعّدلھ -  ج 
  بالّتذكیر بمزایا 

  .ة وما فتحتھ من آفاق في مجال البحث العلمّي       الّتجارب الجدید
  
  : الّتحریر )7

    ینتظر من المترّشح بناء نّص حجاجّي یبرھن فیھ على كیفّیة التوفیق بین 
  االستفادة من ثمار

  :    البحث العلمّي وتجّنب مخاطره وذلك بـ 
  : بیان سبل التوفیق -    أ 

سانّیة جمعاء وعدم توظیف نتائجھ لھیمنة  توجیھ البحث العلمّي لخدمة اإلن-         
  مجموعة 

  .           على أخرى
 تشجیع المبادرات الّساعیة إلى معالجة األخطار الّناجمة عن بعض -         

  .استخدامات العلم
   استقالل البحث العلمّي ودعم مؤّسساتھ-         
  )أو تفعیل دورھا ( بعث منظمات إنسانّیة لمراقبة أنشطة البحث العلمّي-         

  : ذكر الصعوبات والعراقیل التي تحّول دون التوفیق -  ب 
   توظیف نتائج العلم ألغراض سیاسّیة واقتصادّیة ضّیقة-         
   احتكار نتائج البحث العلمّي-         
   سرّیة البحوث العلمّیة -         
   تباین المصالح بین الّدول-         
  لفجوة العلمّیة بین الّدول المتقّدمة والّدول النامیة اّتساع ا-         

  : االستنتاج -  ج 
بیان استحالة الّتوفیق أو بیان إمكانّیة الّتوفیق رغم :         للمترّشح أن یخلص إلى 

  .الصعوبات

  
  نقطتان ونصف

  
للتعبیر عن نقطة 

  الموقف
لوجاھة نقطة  

  الحجــج
نصف نقطة 

  للغــــــــة
  
  

  سبع نقاط
  
  
  
  
  
  

 نقطتان
  لألفكـــــــــار

  للمنھـــــجثالث نقاط 
  للغــــــــــــةنقطتان  
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  . ُیراعى في تقییم اإلجابة تنّوع الحجج ووجھاتھا←        
  
  

   الباھر النجاح لكم نرجو                                 


