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َأفلَح المجتمُع اإلنسانيُّ في تحقیِق طفراٍتٍ◌ واسعٍة جدا� في السنواِت اَألخیرِة في مجاِلِ◌ التقدُِّم التكنولوجّي، ما ساعد  -١
یترتَُّب  دـق، وإِحداِث تحوُّالٍت سریعٍة ومفاجئة، األرضوإِعادِة تشكیِل كثیٍرٍ◌ من مظاهِر الحیاِة على سطِح  لـبعلى تغییر، 
بعِضِ◌ المظاهِر المْألوفِة لعجِزها عن التجاوِب مع تلك التطوُّرات، والتكیُِّف َوْفَق متطلِّباتها بالسرعِة المالئمة، علیها اختفاُء 

هذه التغیُّراِت المتسارعَة لم ُتَؤدِّ إلى حدوِث تحوُّالٍت َأو تعدیالٍت  إِالَّ أَنَّ وإِثباِت قدرِتها على الصموِد واالستمراِر في الوجود. 
ماِتِه األَ یَّ في ماه ةٍ جذریَّ  ِم شكِّ واالرتیاِب المشوِب بالتشاؤُ َأفلَحْت في ِإثارِة كثیٍرٍ◌ من مشاعِر ال اـإِِ◌نَّمساسَّیة، ِة اإلنسان ومقوِّ

 حول اَألفكاِر المتواَرَثة، والوضِع اِإلنسانيِّ بوجٍه عامٍّ إزاَء هذه التغیُّرات.   
التكنولوجيِّ وتعدیِل رؤیِتِه إلى  المعاصَر هي كیف یستطیُع التعامَل مع دراما التغیُّرِ والمشكلُة التي تواجُه اإلنساَن  -٢     

في هذا العالم، بل في الكوِن بَأسِره. ذلك َأنَّ َأَهمَّ ما یمیُِّز وإِدراِكِه العالِم الجدیِد السریِع التغیُّر، وتحدیِد وضعـِه الخاصِّ 
یا، بحیث یبدو اإلنساُن كما لو كان عبدًا خاضعًا لها تمامًا ومسلوَب اإلرادِة َأماَم المجتمَع المعاصَر هو سیطرُة التكنولوج

ُم العلميُّ سطوتـِها. ولیَس المقصوُد من التكنولوجیا هنا اآلالِت واَألجهزَة وما شاَكَ◌َلها ِمَن المنَجزاِت المادِّیَِّة التي حقَّقها التقدُّ 
جیا باعتباِرها ُأسلوبًا للتفكیِر والسلوِك والعالقاِت االجتماعیَّة، وقوًَّة هائلًةَ◌ َأفلَحْت في َأن الحدیث، ِإنَّما المقصوُد هو التكنولو 

ا یكاد وِن الحیاِة الیومیَّة، متـُْسبـِغَ  نوعًا من الدقَِّة والكفاَءِة على العقِل اِإلنسانيِّ بشكٍل غیِر مسبوٍق في نظرِتِه إلى العالِم وشؤُ 
َد أُ نساَن ااإلِ  یجعلُ  ٍة َأَ◌نَّهالعوبٍة في یِد هذه التكنولوجیا الجدیدِة والدائمِة التغیُّـر، لمعاصَر مجرَّ ن لم ، إِ ْت تخُرجبدأَ  وبخاصَّ

نساُن عن وضِعه اإلِ  ا، یتعیَُّن معه َأن یبحثَ جدیدً  صبحـَْت تفرُض علیهم واقًعاتكن خرَجْت تمامًا، عن سیطرِة البشِر وَأ
 . ومتطلِّباِته شروِط هذا الوضعِ  یدِ تحدعن الحقیقيِّ فیه، و 

دب، تدوُر في عدٍد كبیٍر من رجاِل الفكِر واألَ  نسانيِّ التي كانت دائمًا محلَّ اهتماِم ومعالجةِ ومشكلُة الوضِع اإلِ  -٣     
التي تكبُِّل انطالَقُه الحرَّ نساُن لتحریِر نفسِه ِمن القیوِد البحِث عن معنى الحیاة، وجدوى الجهوِد التي یبذلـُها اإلِ  جوهِرها حولَ 

عتماِدِه على الكشوِف التكنولوجیَِّة والبحِث العلمّي، وتتضاَءُل قدراُته الالذي یزدادُ  فیه شعوُرُه بالقوَِّة  لتحقیِق ذاتـِه في الوقتِ 
نساِن في ساُة اإلِ ه السیاسَّیة. وهذه مأْ تِ یَّ في حیاِة المجتمع، وتضاُؤَل ُحرِّ  فعالـِه، ما یعني تراجَع دورهِ في نتائِج َأ على التحكُّمِ 

  !المجتمِع التكنولوجيِّ المعاصر
هناك  تْ ْن كانَ وإِ  ،التسلیُم به مرًا ال مفرَّ منه، ویجبُ َأ صبحَ َأ التكنولوجيَّ  مَ هو َأنَّ التقدُّ  على َأيِّ حالٍ  كَّدُ والمؤَ  -٤      

ّن كّل زاَء هذا الزحِف التكنولوجّي، هو َأنسانيِّ إِ بما یتعلَُّق بالوضِع اإلِ كثُر خطورًة محاذیُر من االستسالِم الكامِل له. واألَ 
 اإلنسان عاجًزاابتكار عملیَّات تقنـَّیة جدیدة، بحیث یبدو  إلىها ظهور مشكالت جدیدة، یحتاج حلّ  إلىتكنولوجیا جدیدة تؤّدي 

یحّل مشاكل لكي یخلق مشاكل من نوع جدید، تَؤّدي الى انعدام رات. فالتقدُّم التكنولوجّي الفیض المتالحق من التغیُّ  مام هذاَأ
  التوازن الناجم عن الكشف الجدید، وهكذا..!

 د. أحمد ابو زید
 ٢٠٠٧  ٢ك ٥٣٨عدد  –الكویت  –مجلة العربي 

 ( بتصرُّف )



  
 في الفهم والتحلیل  : الً وَّ أَ 
 
 :ّص الن كما وردت في سیاقِ  اآلتیةِ ِر بیالتعااشَرْح معانَي  -١

 المة ونصف)ـ(ع على العقل.          ن تسبغَ أَ فلحت في أَ  – ر التكنولوجيّ دراما التغیُّ  –طفرات واسعة  
  

 :ولىاألُ  في الفقرةِ  واردةِ حدِّْد وظیفةَ  كلٍّ من َأدواتِ  الربِط  ال -٢
 المة واحدة)ـ(ع      .      إنَّما  -َأنَّ   ِإالَّ   – قد    –  بل

  

 والثالثة ؟ هل استطاع الكاتبُ  ن الثانیةِ یْ قرتَ لیَّةُ المطروحةُ  في الفِ ما اإلشكا -٣
 ان)ـالمتــ(ع ؟             جرَّاء ذلكشكالیَّة ؟ وما النتائجُ  السلبیَُّة الناتجُة لهذه اإلِ  تقدیَم الحلولِ  
  

 (عالمتان ونصف)       بالشواهد.  فیه ومقرونةٍ  سماٍت متوافرةٍ  ربعِ أَ تك  بجابَ كِّْد إِ ، وأَ النّص  نوعَ  نْ عیِّ  -٤
 

 المة ونصف)ـ(عولماذا ؟    ؟ يهل توافُقُه الرأْ  ؟ خیرةالكاتُب في الِفقرِة األَ  إلیهاالتي خَلَص ما النتیجُة  -٥
  
 وهكذا".  ..........ّن كلّ "هو أَ  واخَر الكلماِت في الفقرِة الرابعِة من :اضبطْ  أَ  -٦

 المة ونصف)ـ(ع                                           .الكلمة) آخرَ  بر الضمیرُ تَ عْ (ال یُ 
 

   )واحدة المةـ(ع         اختیاَرك.                     عنوانًا مناسبًا للنصِّ وسوِّغِ اخَتْر  -٧
 

 ات)ـــعالم ٩(                                                          في التعبیر الكتابيّ :  ثانیاً 
یبدو  التكنولوجیا، بحیثُ  ما یمیُِّز المجتمَع المعاصَر هو سیطرةُ  "َأَهمُّ  :ورد في النّص 

 ها." سطوتِ  مامَ أَ  رادةِ كما لو كان عبدًا خاضعًا لها تمامًا ومسلوَب اإلِ  نسانُ اإلِ 
 هناك حلولٌ وهل  .نسانيّ اإلِ  الواقعَ  ى یعكُس مدً  يِّ أَ  إلى ، مبیًِّناهذا الكالم ْع في شرحِ توسَّ 
 مشاكِلها ؟  بِ التكنولوجیا وقدرِتنا على تجنُّ  إلىبین حاجِتنا  قُ توفِّ 
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 العالمة التصحیح السؤال

١ 

 في الفهم والتحلیل:
(طفح جلدي)، على صفحة واسعة من الجلد، تظهر بسرعة وال تدوم  : بثور تظهر على الجلدطفرات واسعة -

 (نصف عالمة) طویًال. كنایة عن الظواهر االجتماعیة التي تظهر بسرعة وال تلبث طویًال.
ة) تمثیلیة یختلط فیها المضحك بالمبكي، كنایة عن أنَّ حكایة التغیر : روایة (قصّ دراما التغیر التكنولوجي -

 (نصف عالمة) االجتماعّي فیها النافع والضار،  االیجابيُّ والسلبّي.
 . (نصف عالمة)ةالعقل الدقة والكفاءة والقو  إلىتضیف  أن: نجحت في على العقل ن تسبغَ أفلحت في أ -

١,٥ 

٢ 

 الربط: َأدوات وظیفة
  . (ربع عالمة)والتأكید علیها "ِإعادة تشكیل المظاهر"إضافة  ،آخر أمر إلىضافة والتوكید والعدول : اإلبل -
 (ربع عالمة). (العودة إلى النّص). نها سبقت المضارعألقلیل : التوقع واالحتمال والتقد -

 (ربع عالمة) .(العودة إلى النّص) ریر أمر آخر.تق إلى: االستدراك والتحول إال أن -

 (ربع عالمة) (العودة إلى النّص). وتوكید حكم الحق. وتعارض معه : استدراك حكم سابقإنما -

١ 

٣ 

نتاجها  بأسره مع التكنولوجیا الحدیثة، وفیضِ  اإلنسانينسان والمجتمع تعامل اإلّیة كیف: شكالیة هياإل -
 (نصف عالمة) .على وضعه وحریته ونمط تفكیره وتراثه كل ذلك المتالحق، وانعكاسِ 

ریَّة یدعو فیها اإلنسان إلى البحث عن وضعه الحقیقي في الوجود وعن معنى لحیاته. لكن نظقدَّم الكاتب حلوًال  -
 (نصف عالمة) .لیهعجز اإلنسان عن تطبیِق هذه الطروحات جعل التكنولوجیا تفرض نفسها ع

فقدته أة التطورات التكنولوجیَّ  فِإنَّ  د والمكتسبات التي حققت التقدم والرفاهیة والقوة،وعلى الرغم من الفوائ -
 إلىمع كلِّ انجاز وحلٍّ لمشكلة، مشاكل جدیدة تحتاج  ،وجدت لهأو  ،امةالسیطرة وجعلته عبدًا یدور في دوَّ 

 (عالمة واحدة)حّل...

٢ 

٤ 

 (نصف عالمة) می�ا اجتماعی�ا إنسانی�االنص مقالة تواصلیة إبالغّیة تتناول موضوعًا عل -
 : توافرت فیه شروط المقالة اآلتیة - 

"وضعیة اإلنسان ومستقبل مصیره في   بحث موجز یقرأ في وقت قصیر، یعالج موضوعًا محددًا هو: -
 (نصف عالمة)ضوء عالقته بالتكنولوجیا المتطورة وتغیراتها..." 

 (نصف عالمة) ...)كل األلفاظ مأنوسة( رض األفكارالبساطة والوضوح في اللغة والتراكیب وع -

 .)أمثلة(من خالل طریقة المعالجة واستخدام أدوات الربط المناسبة.  ستنتاجالتحلیل والتعلیل واال -
 (نصف عالمة)

 ج المنهجّي : والتدرُّ التقسیم  -

لتساؤالت حول ثارت الشك والریبة واأ: قدم فیها عرضًا للتقدم التكنولوجي والتغیرات التي  مقدمة - أ
 وضع اإلنسان في المستقبل.

 : تشخیص اإلشكالیة ومالبساتها... العرض -ب 

كل المحاذیر، وهي حلٌّ لمشكالت اإلنسان،  من رغمعلى ال : التكنولوجیا حاجة حتمیة، النهایة -ج 
 . (نصف عالمة)ومصدر لمشكالت جدیدة، وهي الداء والدواء، والحل ما زال مفقوداً 

٢,٥ 



 
 العالمة التصحیح السؤال

٥ 

أن نفتش  ص الكاتب إلى  أن كل تكنولوجیا جدیدة ال بد أن ترافقها مشكالت جدیدة. وهذه المشكالت ال بدّ خل -
 (نصف عالمة)خطارها. ألها عن حلول مناسبة تقینا 

ي، ولكننا ر التكنولوجن نمنع التطوّ ال أو  ،ننا ال نستطیع أن نوقف الزمنما خلص إلیه الكاتب هو حقیقة أل -
 . (عالمة واحدة)ه حلوالً مشاكلنستطیع أن نوجد ل

١,٥ 

٦ 

ٍة، اٍت تقنـَّیٍة جدیدجدیدٍة، یحتاُج حلُّها إلى ابتكاِر عملیَّ ٍت هو أنَّ كلَّ تكنولوجیا جدیدٍة تؤدِّي إلى ظهوِر مشكال -
لتقدُُّم التكنولوجيُّ یحلُّ مشاكَل لكْي ماَم هذا الفیِضِ◌ المتالحِقِ◌ مَن التغیُّراِت. فابحیُث یبدو اإلنساُن عاجزًا أ

(ُیحسم نصف  یخُلَق مشاكَل مْن نوٍع  جدیٍد، تَؤدِّي إلى انعداِم التوازِنِ◌ الناجِمِ◌ عِن الكشِف الجدیِد، وهكذا..!
 عالمة لكّل خطأ)

١,٥ 

٧ 

منها والتفتیش عن  والسلبیَّات الناتجة اإلنسانمون النصِّ یدور حول التكنولوجیا وصراعها مع بما أنَّ مض -
(نصف  ال یستطیع في النهایة االستغناء عن كل تطور تكنولوجي اإلنسانحلول لهذه السلبیـَّات، وبما أنَّ 

 فإن العناوین المقترحة هي :  عالمة)،
 في عصر التكنولوجیا.  اإلنسانأزمة  -
 والتكنولوجیا. اإلنساندراما  -

 (نصف عالمة) التكنولوجیا داء ودواء. -

١ 

 مةالمقد

 في التعبیر الكتابي:
 نجازات العلمیة المذهلة.عن المجتمعات السالفة باال المعاصر اإلنسانيتمایز المجتمع  -
 .اإلنسانحدثت تغیُّراتٍ   مذهلة، سریعة ومتالحقة طاولت الجوانب الجوهریَّة في حیاة أالتكنولوجیا  -

 (ثالثة أرباع العالمة) 
 إلىیبقى سیَّد اآللة ؟ وما هي الحلول الممكنة للتوفیق بین حاجتنا  أن اإلنسانُ : هل یستطیع اإلشكالیةطرح  -

 (ثالثة أرباع العالمة) التكنولوجیا وتجنبنا مشاكلها ؟

١,٥ 

صلب 
 الموضوع

 نساَن بالسرعة والقوة والرفاهیة. اإل تالتكنولوجیا الحدیثة أَمدَّ  إیجابّیات -: والً أ
: مثلةأ( اإلنسانیةالتكنولوجیا دخلت في كل جوانب الحیاة  القول المطروح یعكس الواقع تمامًا ألنَّ  - 

  . (عالمتان))األدوات المنزلّیة، وسائل النقل، وسائل االتصال...
 .في شتَّى المجاالت انطالقًا من هذه الحقیقة فرضت التكنولوجیا نفسها - :اثانیً 

 (عالمتان)نه یعشقها. حتى بات عبدًا لها ، فهو یرى خطرها ولك اإلنسان طغت على حیاة - 
 اآلتیة:  لألسبابلمشكالت التكنولوجیا  نهائی�ا ال حلَّ  :الثً ثا

 استحالة االستغناء عنها واستحالة وضع ضوابط لها. -
خالقیَّة مفطور على حبِّ التفوق والتسلـُّط واكتشاِف المجهول ولو على حساب القیم األ اإلنسان -

 (عالمتان). أحیاًنا نسانیَّةواإل

٦ 

 الخاتمة
م دون ر وتقدّ وال تطوّ  ،، فال تكنولوجیا بدون عقل بشريواإلنسانق بین التكنولوجیا نفرِّ  أنمن الخطأ  -   

 (ثالثة أرباع العالمة) ة متواصلة.نجازات علمیّ إ
 )ِلَم ال یتدارك اإلنساُن نفسه ویستخدم التكنولوجیا في وجوهها اإلیجابیَّة وحسب ؟ (ثالثة أرباع العالمة -

١,٥ 

 ٢٠ المجموع 
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