األول  -املقال
ص َّ
النّ ّ

اقرأ املقال ٍ
أجب ع ِن األسئلة ()01-1
بفهم ومتع ٍن ،مث ْ

وقوية ،مشيرة إلى
أن األسس اّلتي يستند إليها االقتصاد اإلمار
ّ -1
أكدت و ازرة االقتصاد ّ
اتي راسخة ّ
ّ
تصادي،
أي ركود اق
قوة القطاع المصرفي والتّ ّنوع
االقتصادي ّ
ّ
ّ
للدولة يجعالنها محصنة من ّ
ّ
أن ّ
ّ
خيم
أن االقتصاد اإلمار
وأشارت إلى ّ
ظل مناخ متقّلب ومضطرب ي ّ
اتي يقف على أرض صلبة في ّ
ّ
سنوي؛
طط لزيادة اإلنفاق بنسبة  %9على أساس
على االقتصاد
العالمي ،الفتة إلى أن اإلمارات تخ ّ
ّ
ّ

للمرة
ظل عدم وجود عجز في الميز ّ
انية ّ
لتعزيز النشاط التّجار ّي وتحفيز االقتصاد ،خصوصا في ّ
العالمية.
المالية
األولى منذ األزمة
ّ
ّ

-2وأضافت في تقرير صادر عنها :إّنه من المتوّقع أن ينمو االقتصاد الوطني بنسبة  %2.2خالل
ّ
مو خالل العام المقبل ليصل إلى  ،%1.1وأوضحت أن تقارير
العام الجاري ،متوّقعة أن يواصل ّ
الن ّ

األول من ،2112
المؤسسات
أن اقتصاد ّ
العالمية تشير إلى ّ
ّ
الدولة نما بنسبة  %2.2بنهاية ّ
الربع ّ
أما الصّناعات
أن ّ
أن التّوّقعات تشير إلى ّ
منوهة ّ
الن ّ
ّ
مو سيصل إلى  %3.1بحلول عام ّ ،2121

مو ،رغم أن انخفاض أسعار النفط
حويلية وقطاع الخدمات فسيكونان أكبر المساهمين في ّ
التّ ّ
الن ّ
سيؤدي إلى آثار متفاوتة على االقتصاد.
ّ
أن التّ ّنوع واالحتياطي
-1وأشارت الو ازرة إلى ّ
ّ
األجنبية ،وتزايد اإلنفاق االستثمار ّي
االستثمارات
ّ

مو المرتفعة وزيادة
قدي األجنبي
ومعدالت ّ
ّ
ّ
الن ّ
الن ّ
ّ
نمو قطاعات
بنسبة  %21.2إضافة إلى استمرار ّ

الدول األفضل وضعا وقدرة على تحمل تداعيات تراجع
السياحة وال ّ
طيران ،يجعل اإلمارات من ّ
مثل ّ
نمو االقتصاد العالمي.
أسعار ّ
النفط وتباطؤ ّ
ّ
المعنية باالقتصاد العالمي ،وما يتعلق
ولية
أن تقارير المن ّ
ظمات والوكاالت ّ
 -3وأوضح التّقرير ّ
ّ
الد ّ
ّ
وقوته ،
تعد شهادة على متانة االقتصاد اإلمار
منها بتوصيف حالة االقتصاد في اإلمارات ّ
اتي ّ
ّ
النامية -على حد
العالمية
خصوصا ّأنها تأتي في وقت تشهد فيه معظم االقتصادات
المتقدمة و ّ
ّ
ّ

العالمية ،وفي وقت يشهد فيه
سواء -موجة من االضطرابات والتقّلبات اّلتي تكاد تعصف باألسواق
ّ

ضخم
جراء تباطؤ االقتصاد الص
االقتصاد
مو ،وارتفاع التّ ّ
معدالت ّ
يني ،وتراجع ّ
العالمي ركودا نسبيا ّ
الن ّ
ّ ّ
ّ
الناشئة.
والبطالة في دول منطقة اليورو ،والتّباطؤ الن
سبي في االقتصادات ّ
ّ ّ
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تنوعه تجعله بمنأى عن
القوية اّلتي يرتكز عليها االقتصاد الوطني
-2و ّ
ّ
أكد أن األسس ّ
وخاصية ّ
ّ
العالمية اّلتي تشهدها حاليا ،وذلك بالرغم من بعض الفتور المحتمل في
االقتصادية
االضطرابات
ّ
ّ
العالمية.
ظروف
ثقة المستثمرين في المنطقة ،وضعف ال ّ
ّ

يستمر تسارع
فإنه من المتوّقع أن
نمو في عام  2112بلغ ّ %3.2
ّ
ونوه التّـقرير ّأنه مع تحقيق ّ
ّ -2
لصناعات
مو
االقتصادي في العام الجاري ،حيث ّ
وتيرة ّ
أكدت البيانات المتوّفرة لدى الو ازرة ّ
ّ
الن ّ
أن ا ّ

مو رغم أن االنخفاض الحاد في أسعار
حويلية وقطاعات الخدمات ستكون أكبر المساهمين في ّ
التّ ّ
الن ّ
النفط سيؤدي إلى آثار متفاوتة على االقتصاد.
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ص الثّاين
النّ ّ
اقرأ القصيدة ٍ
أجب ع ِن األسئلة (:)01-11
بفهم ّ
ومتع ٍن ،مث ْ
تبدل قلبي من ضاللته رشدا
ّ -1
الجد فيه وال انطوت
-2ولم تخب نار ّ

فال أرب فيه لهند

وال سعدى

ولكن كالمي صار باألنفع األجدى
الورى

حب غيره
-1وما الزهد في شيء سوى ّ
-3أحب سواي العيش لهوا وراحة

وأنكرته

-2وما دام في الدنيا سمو ورفعة

فما أنا من يرضى ويقنع باألردا

فإن لنا غدا
-2إذا األمس لم يرجع ّ
-2وتلبسنا في الليل آفاقه سنا
فإن نفوس العرب كالشهب ،تنطوي
ّ -8
-9ومثل الآللي ال يخيس جمالها

-11إذا اختلفت رأيا فما اختلفت هوى
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أشد

نضيء

وتنشرنا

نسكا

لهوا

أشدهم

فأحببته

وجدا
كدا
ّ

به الدنيا ونملؤها حمدا
في

الفجر

أنسامه

نّدا

وتخفى ،ولكن ليس تبلى وال تصدا
وان هي لم ترصف ولم تنتظم عقدا
أو افترقت سعيا فما افترقت قصدا

القصة
ص الثّالث ّ -
النّ ّ
ِ
األسئلة (:)71- 01
َجب ع ِن
اقرأ القصةَ القصريَة اآلتيةَ ،ممثَّ أ ْ
بعد أن خدمت السفينة الفضائية لسنوات طوال ،وخاضت تجارب رائدة واجتازت مخاطر جسيمة،
قام مركز المراقبة األرضي بإبالغ رائد الفضاء العميد سعيد بأنه سيتم التخّلي عن المركبة بعد أن
ّ
مهامها.
استنفذت ّ
فضائية .ثم طلب منه أن يحاول النزول بها بسالم على األرض
قام قائد المركبة بإجراء آخر تجربة
ّ

تسبب في دمار كبير ،واألفضل أن تصل سالمة؛
وأن ال يتركها تصطدم بالعمران؛ ّ
ألن ذلك سي ّ

طة
كأول مركبة
لتدخل متحف الفضاء
الزمن وهي تعمل كمح ّ
فضائية قضت عقدين من ّ
ّ
الكوني ّ
ّ
الرائدة.
للتّجارب
ّ
الفضائية ّ
أن
ثم سيتقاعد بعدها! رغم ّ
انزعج العميد سعيد ،شعر ّأنه مقبل على فقدان كائن عزيز ،سيفقده ّ
للرّواد
ميدالية) البطولة
ّ
السابقة ستمنحه فرصة الحصول على ( ّ
الفضائية اّلتي تمنح ّ
بطوالته ّ

المميزين..
ّ

دارت به األفكار وقال مواسيا نفسه:
ظروف سأقوم بتوجيهها نحو أرض قاحلة ...ثم أقوم بالقفز منها بسالم..
 في أسوأ ال ّهامة جدا ،مع انقطاع اتّصاله مع المحطة
أكثر ما أزعجه حصوله في الشهر األخير على معلومات ّ

األرضية بواسطة "إنترنت الفضاء" ،فالنجم الذي عاد للتّوازن كالبركان والذي رصد منذ مئة وخمسين
وكأنه يزّين الكون بألعاب فضائية نارية مثيرة ،كما رصد منظاره
عاما عاد للمعان مجددا وتوهج ّ

الفضائي سحابة فضائية من الغاز والغبار تدور كالدوامة ملتفة حول كتلة صغيرة ،وهي تنبئ أنها
ّ
ستبرد وتتكثف لتتحول يوما ما إلى كوكب جديد .وفي مختبره الفضائي الحظ نموا سريعا (البكتيريا)
ّ
يعزز االعتقاد بوجود
المريخ؛ مما ّ
المر ّ
الرّواد من كوكب ّ
يخية الّتي أحضرها أحد ّ
غريبة في التربة ّ
يفكر في أن معلومات كهذه قد ال تصل
نوع من الحياة على الكوكب اآلخر .تنهد بحسرة وهو ّ

لألرض!
أخير أن يقفز من المركبة قبل اصطدامها المريع باألرض ،وتخلى عن يأسه ورغبته الخفية
ا
قرر
ّ
النهاية! لقد كان يشعر أن مصيره مرتبط بمصير مركبته المنبوذة!
بالبقاء في المركبة حتّى ّ
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القيمة على قرص مدمج بعد أن أخفق مرات عدة
بذل جهدا في محاولة يائسة لتسجيل المعلومات ّ

رب ...ساعدني ..يجب أن أنجح في تسجيل هذه
رب ...يا ّ
في ذلك ،أغمض عينيه ،وتمتم :يا ّ

هيا....
سجليّ ..
سجليّ ..
المعلومات ..هياّ ..

زر التسجيل يعمل مجددا بعد أن يئس من إصالحه ..عاد لتفاؤله
لم ّ
يصدق نفسه عندما رأى لمعان ّ
وثقته بنفسه  ...شعر أن هللا معه في مهمته الكونية.

زر الهبوط وينطلق مقذوفا من مركبته ..رنا
سالت من عينيه دمعتان حارتان قبل أن يضغط على ّ

بحسرة وم اررة وهو يبتعد عن مركبته العتيقة اّلتي خدمت العلم الفضائي سنوات طوال ،وبدا وكأنه

يترحم عليها!
قيمة.
عاد لتفاؤله عندما تذكر أنه يملك في جيب بزته الفضائية قرصا مدمجا يحتوي على معلومات ّ
بجد ينل العال
 الحياة يجب أنتستمر! ..ومن يعمل ّ
ّ
مكانية أن يكون
وتذكر مغامراته
أشرقت في تالفيف دماغه فكرة منيرة ،أغمض عينيهّ ،
الفضائية ،وا ّ
ّ

مفيدا لغيره ،وأن ينير طريق المستقبل أمام األجيال.

الفضائية.
 لن أتقاعد ..سأعود للعمل مجددا ،سأقوم بإلقاء المحاضرات حول تجاربيّ
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