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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص - أ

  .مجال القيم الوطنية واإلنسانيةضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ب

  ).بتصرف( 73 - 69: ، ص)1995( 201، العدد »عالم المعرفة«سلسلة النص مقتطف من 

 واالح ام واإلنصاف، والعدالة وا%رية، ا%ياة، باح ام ا�تعلقة األساسية القيمة تؤيد أن �عاء اإلنسانية وسع � إن
 واالتصاالت االقتصادي ا>بادل A القائم العال? جوارنا >حويل األساس تهيئ �يعا القيم هذه. ا�تبادل. واألمانة والر+ية

 نابعة، فجميعها. اTوية أو ا�صلحة أو اراSو روابط من أكP هو بما اساO فيه يرتبط أخالI +ل? Hتمع إG ا�حسنة،
 اOاس يتعامل أن ينب_ بأنه يق^ واYي العالم، أ[اء �يع � ا\ينية ا>عا]م مع ينسجم اYي ا�بدإ من بأخرى، أو بطريقة

 األمم ميثاق � الواردة ا\عوة � تمثل اYي اSوهري الcء وهذا. به يعاملوا أن � يرغبون اYي اOحو A اآلخرين مع
  ).ا�نقوصة وغn ا�تساوية وحقوقهم اإلنسانية األlة أعضاء لjفة ا�تأصلة بالكرامة( لالعتالاف ا�تحدة

 أساسية rريات ا>متع حقهم من وأن اإلنسانية، الكرامة � حقهم � متساوين و\وا قد البp �يع بأن نؤمن و[ن
 وتشمل. ا�علومات وتلw والقهر، االضطهاد من وا>حرر الرزق، A وا%صول نها،ع وا>عبn هويتهم، tديد حرية: معينة

 ب. للمعارك ساحة العالم يصبح ا%ريات، هذه ودون. ا>صويت وحق الصحافة وحرية ال|م، حرية كذلك األساسية ا%ريات
  .اآلخرين A تهسلط لفرض أو مصا%ه %ماية منها � فيها يس� ا�تحاربة، واSما+ت األفراد

 غيابهما أن كما وا>قدم، للسلم عنه غ� ال واح امهما اإلنسانية، قيم من أساسيتان قيمتان وا�ساواة العدل إن
 غn واجتماعية اقتصادية ظروف � يو\ون اOاس أن من الرغم وA. االستقرار وزعزعة االستياء إثارة إG يؤدي أن يمكن

  .بالعدل اإلنسان إلحساس إهانة يعد أمامهم ا�تاحة ا%ياة فرص أو أحواTم، � الكبn ا>باين فإن كبn، حد إG متساوية
 صفة و� متبادل، اح ام إG التسامح يتحول عندما Hتمع، أي � السليمة للعالقات عنه غ� ال أمر التسامح إن ثم

Pالعالقات نوعية فإن إ�ابية، أك wتبادل االح ام فإن ثم ومن. واضح بش� ترت�  .تعددي Hتمع إلقامة أساسا يش� ا
 اآلخرين، األشخاص اح ام أي: )اآلخر( واح ام التسامح أهمية جديد من يؤ�د أن العال? ا�جتمع فع� وهكذا

 ضد مايةا% وتوفn القيم هذه دعم A العزم يعقد أن ينب_ كما األخرى وا�قافات األخرى، وا�عتقدات األخرى، واألجناس
 ا%ياة � ا%ق واألفراد اSما+ت Sميع أن هو ا�رشد ا�بدأ يكون أن وينب_. يدنسونها اYين أو�ك بها يقوم ال� األعمال
  .لآلخرين ا�تjفئة وا%ريات ا%قوق مبدأ ينتهكوا لم داموا ما يناسبهم اYي بالش�

  .)بتصرف( 73 -  69: ص ،)1995( 201 العدد ،المعرفة عالم سلسلة ،حدوا عالم في جيران ،العالمي المجتمع شؤوون إدارة لجنة
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  :نوعية النص - ج

  .مقالة تفسيرية ذات بعد إنساني

  :)من أجل مجتمع أفضل( العنوان –د 

  :يتألف العنوان من أربع كلمات تكون فيما بينها مركبين

  ).من أجل(مكون من مبتدأ محذوف وخبر شبه جملة  :مركب إسنادي �

  ).مجتمع أفضل(مكون من صفة وموصوف  :مركب وصفي �

  :نص ونهايتهبداية ال – هـ

من أجل (تنسجم بداية النص مع العنوان ألنها تتضمن مؤشرات دالة على بعض القيم التي تفيد في االرتقاء بالمجتمع  :بداية النص �

  ....]اإلنصاف  –العدالة  –الرعاية  –االحترام : [، ومثالها)مجتمع أفضل

  .يم السابقة والحفاظ عليهايقدم فيها الكاتب بعض اإلرشادات الكفيلة بدعم الق :نهاية النص �

  :الصورة المرفقة بالنص -  و

تمثل مشهدا لصورتين متناقضتين، تمثل األولى حيا صفيحيا، وتمثل الثانية حيا راقيا، ويبدو أن الصورتان لنفس المكان قبل وبعد 

ن هذا المنظور يمكن القول بأن الصورة التهيئة، فمن أجل مجتمع أفضل يتم محاربة األحياء الصفيحية وتهيئتها لتصير أحياء راقية، وم

  .المرفقة تنسجم مع عنوان النص

 :بناء فرضية القراءة -  2

  .دور حقوق اإلنسان في االرتقاء بالمجتمععن ربما سيتحدث  موضوعهنفترض أن للنص األولية  المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o باطالتذمر واإلح :االستياء.  

o االختالف :التباين.  

o نية العمل :عقد العزم.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

يتحدث النص عن القيم والحقوق التي تخول لإلنسان العيش في مجتمع فاضل تسود فيه العدالة االجتماعية ويتحقق فيه العيش 

  .الكريم

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :ةاألفكار األساسي -  1

  .ات بين الدول والشعوب على أساس االحترام المتبادل لحقوق اإلنسان فيما بينهاتتأسس العالق �

  .أهمية التمتع بحق المساواة وحق الحرية والعدل والتسامح �

 .الدعوة إلى حماية مكتسبات اإلنسان من الحقوق وتعزيزها �

  :الحقول الداللية – 2

  المعجم االجتماعي  المعجم الحقوقي

ظروف  –فرص الحياة  –الجماعات  –األفراد  –الناس  –مجتمع عالمي  –الكرامة   - اإلنصاف  –العدل  –ة الحري –احترام الحياة 



 

 

3 

  ...األجناس  –مجتمع تعددي  –اجتماعية   ...التسامح  –التحرر  –متساوين  –حقوقهم 

VI  -  التركيب والتقويم:  

  :التركيب  -  1

  :الجدول التالي يمكن تلخيص أهم ما تطرق إليه النص من أفكار في  

  نماذج من حقوق اإلنسان  أهمية حقوق اإلنسان

  . االرتقاء بالمجتمع -

  . احترام القيم اإلنسانية -

  .تحويل جوارنا العالمي إلى مجتمع عالمي أخالقي -.

  ...التسامح  –الكرامة  –الحرية  –العدالة  –المساواة 

  :التقويم -  2

  :يتضمن النص قيما منها

  .تتجلى في دور حقوق اإلنسان في االرتقاء بالمجتمع إلى ما هو أفضل :قيمة حقوقية �

  .تتجلى في دعوة الكاتب إلى التحلي بالقيم اإلنسانية المبنية على أسس المساواة والعدل :قيمة إنسانية �


