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 اإلنسان في مواجھة اآللة
ھ شبَ عالقة أَ  ھ " یقیمُ نَّ إِ  القولُ  ولیس من قبیل المبالغةِ  یصنُعھ.ھ في ما نسان أن یرى نفسَ اإلِ من عادة   -  ۱

ذي الالعلم ِ ◌ِ  وتقدیس اآللةِ  بھ إلى تقدیس ِ  تْ ھ " ظلت ھذه النزعة تطغى علیھ حتى انتھَ تِ لمع آ الحبِّ  بعاطفةِ 
 .ي ِّعلى العالم المادِّ  رةِ ـمكنھ من السیط

 
ا ھي علیھ اآلَن بالنسبِة إلى آلِة الكومبیوتر التي َصَنَعھا اإلنساُن أَقرَب تلك أَ لم تكن نزعة التقدیس ِ   -  ۲ قوى ممَّ

 دھا بأطرافٍ ، وزوَّ ةصناعیَّ  صناعیَّة وشبكة أعصابٍ  خاً صناعیاً، وذاكرةً مُ لصورتھ، فجَعَل لھا  ما تكونُ 
في  عَ ھ، ووضَ ھا لغتَ حَ نَ ومَ  وعلمھا الحركة والكتابة والقراءةَ ،  ةٍ الكترونیَّ  ◌ٍ  وآذان ◌ٍ  وعیون ةٍ ومیكانیكیَّ  كھربائیةٍ 

 ھ.معیشتِ  وغرفِ  ھِ سدر وقاعةِ  ھھ ومتجره ومكتبھا في مصنعِ قتفرِ  سَ ه، واستأنَ رصارة فكبرامجھا عُ 
 
الرھبة،  إلى حدِّ  كاد ینقلبُ ِ◌  فاض علیھا مزیداً من التقدیسة، أَ رَ ة قدْ اآللة النھمَ  تلكَ  وكلما زاد اإلنسانُ   -  ۳
لنا ْت دارَ وقد أَ  دٍ طلت من جدیضض . ثم أَ . قبلناھا على مَ البشريِّ  لكومبیوتر بالُمخِّ ا علینا صورة تشبیھِ  طلتْ وأَ 

آلة لمعالجة المعلومات،  ھُ نفسُ  البشريُّ  خُّ فالمُ قبلھا في صورتھا المعكوسة : نن علینا أَ  ضُ ة تفرا ھذه المرَّ ھَ وجھَ 
 شاراتٍ ات، ولغتھ إِ ھ ھوائیَّ و وعاًء، وحواسُّ عاً أَ دَ توْ سْ مُ  ذاكرة اإلنسانِ  تْ فأصبحَ  المجازُ  )۱(رىشْ وقد استَ 

جیا بتكنولو فعُ الدَّ  ، وھكذا استمرَّ  الصناعيِّ  مادة قابلة للتعلیب من خالل أسالیب الذكاءِ  هُ بضات، وفكرُ ونَ 
 ارتقاءِ  بتعذر ةِ قرار األغلبیَّ إِ ة. وعلى الرغم من ة واآللیَّ بین اإلنسانیَّ  ◌ِ  الفاصل بالحاجزِ  فَ المعلومات لكي تعصِ 

نا عن أنفسِ نا ماً خاطئاً صنعناه بأنفسِ ھْ ذلك وَ  تبرُ عْ بھ یَ  فریقاً ال یستھانُ  ھناكَ  نسان، فإنَّ اإلِ  إلى مستوى ذكاءِ  اآللةِ 
. 
 
تنمو على  تْ د سیطرتھ علیھا، وغدَ یفقِ  كاد اإلنسانُ  ھ وانبھاره بھذه التكنولوجیا الفائقةِ حماستِ ففي غمرة   -  ٤

ردَ  ره جاعلةمن قدْ  تْ طبیئتھ. لقد حَ  نھ وتوازمجتمعِ ھا لدوره واستقرار ِتقلیصِ  حسابِ  من  لٍ كمِ مُ   عنصر منھ مجَّ
 تقاسُ  تھُ كفاءَ  تْ أصبحَ و، وقت يِّ لتخلص منھ في أَ أو ا لالستبدال ◌ٍ  قابل ◌ٍ  ة، عنصرة اإلنتاجیَّ عناصر العملیَّ 

 الروافع وتحریكِ  األزرار ضغطِ  ةِ ھمَّ على مُ  ◌ِ  حیاناأل غلبِ ه في أَ رُ وْ ل أخطائھ حتى اقتصر دَ إنتاجھ ومعدَّ  بكمِّ 
 ادات.العدَّ  ومراقبةِ  ◌ِ 

وانصھارھما ) ۲(ةِ مع التكنولوجیا الحیویَّ  تكنولوجیا المعلوماتِ ِ◌  اندماج علیھ حالنا مع تزایدِ  وماذا یكونُ   -  ٥
ھا مع التكنولوجیا من خط تماسِّ  ھ ؟ عندما تقتربُ في الوقت نفسِ  عبٍ رْ ومُ  مثیر علميٍّ  ◌ٍ  معاً في مزیج

 الحیاةِ ِ◌  المعھودة عن أصل( المیتافیزیقیا ) ة أسئلتھا ھا طارحَ علینا برأسِ ( التكنولوجیا ) لُّ تطِ ) ۳( المیتافیزیقیا
◌ٌ  ، وھل ھو مخیَّرٌ ھِ بخالقِ  ◌ِ  نساناإلِ  وعالقةِ  الوجودِ  وسرِّ  ؟ وھي أسئلة  ، وما الحكمة من شقائھ األبديِّ رٌ أَم مسيَّ

ة في ة بعد مرَّ مرَّ  ھِ نفسِ  نى عن إقحام ِ عنھا من دون جدوى، ولكنھ لن یتوا اإلجابةِ  عن محاولةِ  العلمُ  لم یتوقفِ 
 والیقین. بین الشكِّ  جوالتٍ 

ال ھ. أَ ــیمانإلِ  اآللة الذي وضع نفسھ فیھ ال یمكن أن یكون بالتنكر ق تقدیسنسان من مأزاإل خروج إِن  -  ٦
 ؟ هللا )٤(اآللة والعودة إلى تبجیل في تحجیمِ  ھُ یكون خالص

 الكویت –مجلة عالم المعرفة  –د.نبیل علي         
 ف )رُّ ( بتص -۱۹۹٤نیسان  -۱۸٤العدد                                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استشرى : انتشر وتعاظم.)  ۱(
 والوراثة.م العلمي في علوم الحیاة والطب توظیف التقدُّ  :التكنولوجیا الحیویة    )۲(
 المیتافیزیقیا : علم الماورائیات .   )۳(
  تبجیل :  تعظیم    )٤(
 
 



 
 أوالً :  في الفھم والتحلیل :

ٌج في عالقة اإلِنسان باآللة . وضّ    -  ۱ ج.في الفقرة األولى تدرُّ  (عالمة واحدة) ح مراحَل ھذا التدرُّ
 
د الِفكرة الرئیسة في الفقرة الثانیة مستعیناً بالحقل المعجمي المناســـب   -  ۲  حدِّ
 ان)ـــ(عالمت       بھ .المرتبطة وبالمفردات     
 
 ن ذلك مـــنفي الفِقرة الثالثة تعاظٌم لدور اآللة وتراجٌع لدور اإلِنسان . بیِّ    -  ۳
 ان)ـ(عالمتــ       خالل أربعة معطیات .     
 
 (عالمة ونصف)كلمة ، مراعیاً أصول التلخیص .  ۲۰و  ۱٥قرة الرابعة في ما بین لخص الفِ    -  ٤
 
 خیرة باستفھام . أشرح داللةقرة األَ مسة باستفھام وختم الفِ قرة الخابدأ الكاتب الفِ    -  ٥

 (عالمة ونصف)   منھما مستخلصاً موقف الكاتب من المسألة المطروحة . كلٍّ         
 
 جابتك باالستناد إلى ثالثة شروط متوافـرة فــيغاً إِ وِّ سَ ع النص مُ د نوْ حدِّ    -  ٦
 ان)ـ(عالمتــ         ھذا النص .     
 
 (عالمة واحدة) عتبر الضمیر آخر الكلمة) .قرة األخیرة . ( ال یُ اضبط أواخر الكلمات في الفِ    -  ۷
 

 ثانیاً :  في التعبیر الكتابي :
 على الرغم من سیطرة اآللة على اإلِنسان، فإِنھا ال یمكن أن ترتقي إلــى  

 مستوى ذكائھ ألنھ ھو الذي صنعھا .
 
ع في شرح ھذا الكال  -   م موّضحاً كیف یمكن لإلنسان أن یستخدم اآللـةتوسَّ

یتھ وواجباتھ وعالقاتھ االجتماعیة . ىلمنفعتھ من دون أن یتخل    (تسع عالمات)  عن حرِّ
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 



 
 

 العادیة ۲۰۰٥دورة سنة  –اللغة العربیة  –العلوم العامة وعلوم الحیاة 
 عناصر اإلجابات المقترحة

--- 
 في الفھم والتحلیل : أوالً :

 مراحل التدرج ھي :  -  ۱
 إعجاب اإلنسان بما یصنع ( اآللة ) .  - 
 إقامة عالقة عاطفیة ( الحب مع اآللة ).  - 
 ة ) .تقدیس اآللة ( حالة خاصّ   - 
 تقدیس العلم ( حالة عاّمة ).  - 
 
 أرفع درجات التقدیس آللة الكومبیوتر كونھا صورة عن اإلنسان .الفكرة الرئیسیة ھي :   -  ۲

اإلنسان والكومبیوتر : "  برز وجوه الشبھ بینحقل العناصر المشتركة الذي یُ الحقل المعجميُّ المناسب ھو:  -
 رفقة ... "قراءة لغة ، فكر،  ة ، ـطراف ، عیون ، آذان ، حركة ، كتابُمّخ ، ذاكرة ، شبكة أعصاب ، أ

 
 في الفِقرة الثالثة تعاظّم لدور اآللة وتراٌجع  لدور اإلنسان من خالل المعطیات اآلتیة :  -  ۳
 وشعور اإلنسان بالرھبة أمامھا .ازدیاد اآللة قدرة ،   - 

ُھ بالمّخ البشريّ  ومبیوترالصورة المعكوسة : فبعد أن كان الك  -  ُیشبَّھ بالكومبیوتر. البشريّ ، صار المّخ ُیشبَّ
 . الفاصل بین اإلنسانیَّة واآللیَّةتكنولوجیا المعلومات أَزالِت الحاجز  -
ّخ البشرّي یصبح مجّرد آلة لمعالجة المعلومات، والذاكرة اإلنسانیة تصبح مستودعاً، والحواّس مال -

 ھوائّیات ، واللغة إشارات .
 .قاد بعضھم بأّن ذكاء اآللة یساوي ذكاء اإلنسان اعت -

 
ھا من یدیھ أو كاد ، وضعفت فاعلّیتھ، وأمسى عنصراً ھامشّیاً إِزاء دھشة اإلنسان بالتكنولوجیا، أفلَِت زمامُ  -  ٤

 ُیقاس بَِكمِّ إنتاجھ .
 
ؤلھ حول موضوع االندماج بین داللة االستفھام في بدایة الفِقرة الخامسة ھي التعبیر عن حیرة الكاتب وتسا -  ٥

 تكنولوجیا المعلومات والتكنولوجیا الحیاتّیة ...
ا االستفھام في الِفقرة األخیرة فھو للتعبیر عن تأكید رْأي الكاتب بأَنَّ خالص اإلنسان ھو في العودة إلى        أمَّ

 تعظیم ِ هللا ال اآللة .
نسان في مواجھة اآللة " إلى أَنَّ اإلنسان ال بّد أن ینتصر وھكذا یكون الكاتب قد خلص ، بعد مناقشة " اإل     

ز إِیمانھ باہلل .  على اآللة التي صنعھا بیدیھ ویتحكَم بھا شرط أن یعزِّ
 
ینتمي ھذا النّص إلى نوع المقالة العلمّیة التواصلّیة . وھي تتناول موضوعاً فكریاً یدور حول عالقة اإلنسان  -  ٦

 شروط :بالتكنولوجیا . من ال
 غلبة التعیین على التضمین : مثالُ " اندماج تكنولوجیا المعلومات مع التكنولوجیا الحیوّیة ..."  -أ   
 استخدام المصطلحات العلمیة : " اآللة ، كھربائّیة ، میكانیكّیة ، الكترونّیة میتافیزیقیا ، صناعي،        -ب  

 كومبیوتر ...               
 یة المقالة من حیث التزام :مراعاة بن   -ج  
 مقّدمة طرح فیھا القضّیة وھي عالقة اإلنسان باآللة : " من عادة ... المادّي " . -        
ل فیھ  أَْوُجَھ القضّیة المختلفة: الكومبیوتر شبیھ باإلنسان   -           أشبھ ، اإلنســان ُصْلب موضوع َفصَّ

ق التكنولوجیا ، و بالكومبیوتر ،    ان ، التماسُّ بین العلم والمیتافیزیقیا: " لم ـتقلص دور اإلنستفوُّ
 ن  الشّك والیقین " .ـتكن ... بی

 
 .هللا"تبجیل ان خروج...عودة اإلنسان إلى ربِّھ ، "ة :خاتمة عرض فیھا خالصة موقفھ من القضیّ  -  
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 ال یحتاج القارئ إلى عناء كبیر  سھولة األلفاظ والتعابیر ووضوح المعاني والتسلسل في األفكار ( -د   

 لفھم النّص ) .                
 على األسلوب اإلنشائّي . ريَغلََبة األسلوب الخب  -ھـ  
 ر المتكلم ــعرض الحقائق بموضوعّیة بعیداً عن االنفعال ( اعتماد لغة العقل ) ، وغیاب ضمی   -و    

 وبالتالي غیاب الذاتّیة .              
 " إنَّ خروَج اإلنسان ِ من مأزق ِ تقدیس ِ اآللِة الذي وضَع نفَسھ فیھ ال یمكُن أن یكوَن بالتنّكر ِ إلیماِنھ. -  ۷
 أالّ یكوُن خالُصھ في تحجیم ِ اآللِة والعودِة إلى تبجیل ِ ِهللا " ؟  
 

 ثانیاً : في التعبیر الكتابي :
 فة وتحّولھ إلى ضرورة حیاتّیة في عصرنا ھذا .غزو التطوّر التكنولوجي المرافق كا   -   المقدمة :

 تعّدد االكتشافات وتنّوعھا لدرجة أنّھا أصبحت تغطى على الحیاة وتشكل خطراً على حریة اإلنسان   -      
 جباتھ وعالقاتھ االجتماعیة .اوو                 

 ة ــھ الشخصیّ ـنسان المعاصر أن یوفق بین معطیات التكنولوجیا من جھة وحریتفھل یمكن لإل   -             
 وواجباتھ وعالقاتھ االجتماعیة من ناحیة أخرى ؟                  

   
 صلب الموضوع : 

 شرح القول : أوالً :
 سیطرة اآللة على مرافق الحیاة الیومّیة :  -أ   
 غسالة ، المكنسة الكھربائیة ... األدوات المنزلّیة : الثالجة ، ال  - 
... االلة الحاسبة المذیاع ، الكومبیوتر ، اإلنترنیت  ،لة البصریة : التلفاز ، المسجّ  –التكنولوجیا السمعیة   - 

 ... 
 وسائل التدفئة والتبرید : في البیت ، في السیارة ، في المكتب ...  - 
 البرید السریع ، البرید االلكتروني .وسائل االتصال : الھاتف الثابت والنقال ،   - 
 اإلنسان مخترع اآللة وصانعھا :  -ب  
 اكتشاف اسرار الطبیعة وتسخیرھا لخدمتھ .  - 
 ذكاء اإلنسان ال یقف عند حّد : االختراعات المتالحقة ... الخروج من العالم األرضي إلى آفاق كونیة   - 

 ال متناھیة : غزو الفضاء .            
 یة ،كوارث القطارات السریعة... : تعطل المركبات الفضائة وسیدھا ومصلحھا ومطّورھاھو مخترع اآلل  - 
 

 توظیف اإلنسان اآللي من دون التخلي عن حریتھ :  - ثانیاً :
عدم اإلفراط في الجلوس أمام التلفاز ، تخصیص وقت للقراءة ووقت  :تنظیم الوقت بشكل مفیٍد ومسلٍّ   - 

 كومبیوتر ... للتلفاز وال
عدم اإلنجراف وراء  ب العواطف:ي العقل وتھذِّ ي الشخصیة وتغذِّ حسن اختیار البرامج المفیدة التي تقوِّ   - 

 رة للغرائز واالنفعاالت : الجرائم ، التمییز العنصري ، البرامج المنافیة لآلداب العامة .ثیالبرامج الم
 

 .ت االجتماعیة عدم التخلي عن الواجبات والعالقا  - ثالثا: 
 اآلخرین.الزیارات العائلیة واالجتماعیة ، االنفتاح على  :عدم التفّرد والعزلة على حساب الحیاة العائلیة  -
 ة  .ة والمھنیَّ ة والدینیَّ الواجبات المدرسیَّ  :عدم تأثیر التكنولوجیا على الواجبات األساسیة للمرء  -
-  
 لة والتحكم بھا .آلاستخدام ا م الواعي یحسناإلنسان المنظَّ  -   الخاتمة :

 سات التربوّیة واالجتماعّیة والدینیة إلى توجیھ الناشئة في ھذا االتجاه ؟سَّ ھ المؤَ فھل تتنبَّ   -      
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 جدول قیاس العالمات
 المجموع مالحظـــات العالمة المعاییـــر السؤال القسم

 : أوالً 
 
 

 في
 الفھم

 والتحلیل 

 ۱ عالمة لكل مرحلة ٤/۱ُیعطى  - ٤×٤/۱ احل التدرج بدقة .حّدد التلمیذ مر - ۱
 حّدد الفكرة الرئیسة في الفقرة الثانیة .  - ۲

 اھتدى إلى الحقل المعجمّي المناسب .  -
 استخرج مفرداتھ المرتبطة بھ.  -

۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 

  
۲ 

 ۲ عالمة لكّل معطى۲/۱ُیعطى  - ٤×۲/۱ بّین المعطیات األربعة بدقة .  - ۳
 لخص الفقرة الرابعة مراعیاً األصول اآلتیة :  ٤

 التقّید بتسلسل األفكار .  -
 التقّید بعدد الكلمات المحّدد   -
 التعبیر باألسلوب الشخصي .  -

 
۲/۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 

  
۲/۱ ۱ 

 شَرَح داللة االستفھام في بدایة الفقرة الخامسة .  - ٥
 خیرة .األشَرَح داللة االستفھام في ختام الفقرة   -
 استخلص موقف الكاتب من المسألة المطروحة .  -

۲/۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 

  
۲/۱ ۱ 

 نوع النّص تحدیداً صحیحاً .حّدد   - ٦
 اھتدى إلى ثالثة شروط متوافرة في النّص .  -

 

۲/۱ 
۲/۱×۳ 

 
 .شرطعالمة لكّل ۲/۱ُیعطى  -

 
۲ 

 َضَبَط أواخر الكلمات في الفقرة األخیرة ضبطاً   - ۷
 اً .صحیح    

 ۱ . خطأعالمة لكّل ۲/۱ ْحَسمیُ  - ۲×۲/۱

 : ثانیاً 
 في

 التعبیر
 الكتابي

ة مناسبة .  - المقدمة  مّھد لدخول الموضوع بفكرٍة عامَّ
 طرح إشكالیَّة الموضوع .  -

٤/۳ 
٤/۳ 

 ۲/۱ ۱ 

 جسم
 الموضوع

 .شرح القول   -
 توظیف اإلنسان لآللة من دون التخلي عن حّریتھ. -
 عن الواجبات والعالقات االجتماعیة. عدم التخلي  -

۲ 
۲ 
۲ 

  
٦ 

 لخص حصیلة الموضوع .  - الخاتمة
 خرج من الموضوع بفتح أفق جدید أو بفكــرة   -

 عامة .    

٤/۳ 
٤/۳ 

  
۲/۱ ۱ 

 ۲۰ المجموع العام    
 ) ثلث العالمات .۳/۱في حال القصور اللغوي یحسم ( •
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