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 العصر اتمواجهِة تحّدیثقافُتنا في 

زمًنا في ضوِء تحدِّیاِت العصر، یتطلَُّع كلٌّ منَّا إلى المستقبِل بلهفٍة ُتوحیها مسؤولیَُّة كلِّ مواطٍن وشعوُرُه بَأنَّنا نعیُش  -١
و حتَّى بممكنة. فبَأيِّ مستًوى عزلُة على هذا الصعیِد بجائزٍة أ، فتداَخَلْت حدوُد المسُؤولیَّات، ولم َتُعِد الضاَقْت فیِه رقعُة الدُّنیا

 ضیَف: بحكِم الكرامة.والمنطق، وَأسَمُح لنفسي بَأْن أُ ثقافيٍّ نجاِبُه سیَر اَألحداث؟ سؤاٌل مطروٌح بحكِم الواقِع 
ِمْن ساطِع  ، مسافاٍت مدیدًة َیزیُدها مشقًَّة ما سبَق َأْن كاَن علیه شرُقنا)١(لقْد فاَتنا الرَّكُب الحضارّي، في عصوٍر مظلمة -٢

 لثقٍة بالنفِس اَألمجاد، كما زاَدْتها امتداًدا ردوُد فعِلنا، ِإْذ آثْرنا الرُّجوَع إلى الماضي طلًبا للتعزیِة ال استمداًدا لحافٍز َأو استعادةً 
الرجوِع إلى الماضي. ِإنَّما في  )٢(غالیة. حتَّى غَدْونا وكَأنَّ ردَّنا على التحدِّیاِت ُمقتِصٌر على قوِلنا "كنَّا". َأجْل ال غضاضةَ 

 المْأخُذُ◌ في طریقِة الرجوِع إلیه، واالكتفاِء بإحیاِئه بالقوِل والتبجُّح، ال بالفعِل المثمر.
ِر بلَغ درجًة أصَبَح معها التَّفاوُت بیَن الدُّوِل والمجتمعاِت متزایًدا. وهنالَك ِإحصاءاٌت حدیثٌة تدلُّ ع -٣  لى َأنَّ ِإنَّ تسارَع التطوُّ

ِر السرعَة نسبَة المخترعیَن المعاصریَن أو المعایشیَن لنا تقارُب الثُلثَْیِن ِمْن مجموِع المخترعیَن الذیَن یذكُرهم التاریخ. َفْلَنَتَصوَّ 
كوُن التي ستتتابُع بها االختراعات، َوْلُنِضْف إلى ذلَك السرعَة الناتجَة ِمْن تفاعِل االختراعاِت في ما َبْینها، فماذا عساُه ی

ر  ، وتزایُد التبایِن في المستویاِت بیَن مجتمٍع یخترُع ومجتمٍع یكاد ال یخترُع شیًئا؟سلطاُن شیطاِن التطوُّ
ُل تساُؤٍل یفرُض ذاَته ِإزاَء ذلك: ما هو في المستقبِل مصیُر التحصیِل العلميِّ الذي َیجِنْیِه◌ِ و  -٤ الطالُب الیوم، السیَّما في  َأوَّ

یَِّة والعلوم؟ ِإنَّ ما یتعلَُّمه الطالُب الیوَم سوَف یصبُح، بعَد سنین معدودٍة، غیَر كاٍف ویتطلَُّب التْكِ◌ییَف كم�ا َحْقَلِي التِّْقن
، وإِالَّ فاَتُه الرَّ  ونوًعا، ّأْي َأنَّ على الرجِل المتعلِّم، حتَّى یظلَّ في مستوى اَألحداث، َأنْ  كب. علیِه َأْن یواكَب التطوَُّر العلميَّ
إلى ما هنالَك ممَّا ال مجاَل لتعداِده.  واالكتشافات، یكوَن على اتِّصاٍل دائٍم بالحلقاِت والندواِت والمْؤتمراِت ووساِئِل المطالعة

ِع تسَمُح له بتتبُّ  المرونِة العقلیَّةِ وهذا وحَدُه غیُر كاٍف َأیًضا، بْل ینبغي َأْن یكوَن طالُب العلم، ما دام حی�ا، على درجٍة مَن 
 الجدیِد وهْضِمه هضًما مثمًرا. وهذا یعني توافَر الثقافة.

فتاُح لقد ظلَّْت ثقافتُنا زمًنا طویًال، في المرحلِة المعاصرِة ِمَن التَّاریخ، دوَن المستوى العالميِّ المتطوِّر. كان ُیْعِوُزنا االن -٥
. مثاُل ذلَك نظرتُنا إلى الثّقافاِت ما أوقَعْتها في متناقضات اعلى مختلِف المیادیِن الثقافیَّة. وكاَنْت تسوُدها الُعَقد، وكثیرً 

ٍة ثانیة، لْم تْأخْذ اَألجنبیَّة. فِمْن جهة، كاَن ال بدَّ ِمَن التَأثُِّر بها َألسباٍب تاریخیٍَّة وسیاسیٍَّة واقتصادیٍَّة وثقافیَّة، لكْن، ِمْن جه
هذِه موقفنا ِمَن اللغِة اَألجنبیَّة، وللُّغِة ما لها ِمْن شْأٍن ثقافيٍّ بحدِّ ذاِتها،  نتقاءِ رداَءِة اال دائًما باَألحسن. ولعلَّ ِمْن َأسباِب 

ِإلیها. نحُن  نا، ولو جزِئی�ا فقْط، َأفضَل السُبلِ ـضْ فَ فضًال عن وظیَفِتها كَأداٍة للتبادل. وبتعبیٍر آخر، َأَرْدنا الثقافَة اَألجنبیَّة، ورَ 
َة الُمرََّة لكي نفهُم َأْن تحُصَل مثُل تلَك العقد. ِإنَّها ردَُّة فعِل قوٍم ُصِدُموا في عزَِّتهم وكرامِتهم. لكْن یجدُر بنا َأْن نواجَه الحقیق

ذي نجوب، جریمٌة بحقِّ َأنفِسنا تحلَو لنا. وإِذا كاَن التمویُه ُیعتبُر، بصورٍة عامَّة، خطیَئًة تجاَه الحقیقة، فِإنَّه، في المجاِل ال
 والحقیقِة في آن.

ؤولون وما َقَصْدنا ِمْن ذلَك َأنَّ اللَغَة العربیََّة غیُر مَؤهَّلٍة َألْن تفَي باَألغراِض العلمیَّة. وإِذا كان من تقصیر، فنحن المس -٦
لن  نرتفع بثقافتنا إلى مرتبة عالیة الئقة بتراثنا، فعندما، عنه  ولیس اللغة الفصحى، البلیغة، الجمیلة، الغنیَّة والمِرَنة في آن

 دون المستوى. َألیس التبادل بین شرقنا والغرب، وبیننا وبین َأقصى المشرق قاعدة من القواعد الثَّابتة في التاریخ؟ نجد لغتنا
 ف)رس دیـب (بتصرّ بـط

 من كتاب "في التاریخ والفقھ والثقافة"
 .١٩٩٨ -ألولىاالطبعة  -ردار النھا                   

 ةـداد سنـالحقبة الزمنیَّة الممتّدة من سقوط بغعصور مظلمة:  )١(
  . ١٧٩٨م حّتى مطلع عصر النهضة سنة ١٢٥٨

 نقص أو عیب.غضاضة:  )٢(
 



 
 في الفهم والتحلیل:  الً أوَّ 
 
 ِ◌ النّص، دالالِت التعابیِر اآلتیة: إشرْح، في سیاق -١

 )واحدةالمة ـ(ع      .رداَءُة االنتقاء -المرونُة العقلیَّةُ  -سلطاُن شیطاِن التطوُّرِ  –لدنیا زمًنا ضاَقْت فیِه رقعُة ا
 ، بإنشاِئَك الشخصّي، المسأَلَة التي یطرُحها الكاتُب في الِفْقَرِة األولى مَن النّص،استخِلْص  -٢

 )دةواحالمة ـ(ع            واربْطها بالمحوِر الذي ینتمي إلیِه النّص.     
 وما موقُفُه منها ؟اِإلنسان العربيِّ بالماضي؟  كیف حدََّد الكاتُب عالقةَ  -٣

 )واحدةالمة ـ(ع                                الثانیة. َأِجْب باالستناِد إلى الفقرةِ     
 )واحدةالمة ـ(ع                       بدلیَلْین مناسَبْین.؟ َأكِّْد ِإجابَتك  في الفقرِة الثالثة المفتاح -ما الكلمةُ  -٤
  الخامسة: "لقد ظّلت... كأداٍة للتباُدِل،"الِفقرَة  لخِّص، في حدوِد الثلِث، المقَطَع اآلتي من -٥

 )تـانالمــع(         تسٌع وسبعوَن كِلمة) هتلخیصُ  المطلوبِ  المقطعِ  كلماتِ  (عددُ  التلخیص.  أصولَ مراعًیا     
 ُع فیها النزعتان الموضوعیَُّة والذاتیَُّة. عرِِّف المقالة، ثمَّ اذكْر ِسَمتَْیِن بارَزتَْینالنصُّ مقالٌة تتقاط -٦

 )ونصف تانعالم(                      بالشواهد. لكلٍّ منهما مقرونتَْینِ      
 الثَّابتة... منوإِذا كان السادسة:" الفقرِة في ما یْأتي ِمن َأواخَر الكلماِت  بالشكِل المناسبِ  اضبطْ  -٧

  )ونصفالمة ـع(              ". (ال ُیعتبُر الضمیُر آخَر الكلمة)  في التاریخ    
 )واحدةالمة ـ(ع      في الِفْقَرِة األخیرِة من النصِّ جملٌة إنشائیٌَّة، أِشْر إلیها وحدِّْد نوعها، ثمَّ َبیِّْن وظیفَتها.  -٨
     
 

 المات)ـع تسع(                        في التعبیر الكتابيّ :  ثانًیا

یرى البعُض أنَّ االنفتاَح الحضاريَّ بیَن الشعوِب في المجاَلْین التكنولوجيِّ واالجتماعيِّ 
 .إثراٌء لإلنسانیَّة، بینما یرى آخرون أنَُّه یشكُِّل خطًرا على ُهویَِّة هذه الشعوِب وخصوصیَِّتها

 ٍة متماِسَكِة األجزاء.في مقالتوسَّْع في شرِح هذا الكالم  -
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 حالتصحی السؤال
 العالمة 

 في الفهم والتحلیل

١ 

تقارب المسافات بین البلدان، وتحّول العالم إلى قریة كونّیة بفضل ثورة ضاقت فیه رقعة الدنیا:  -
 صاالت في عصرنا الحاضر.تّ المواصالت واال

على المجتمعات التي تفتقر إلى عتبار التطّور بمثابة حاكم شریر یهیمن إسلطان شیطان التطّور:  -
 ختراع.اال
 المنفتح غیر المتحّجر القادر على تقّبل الجدید والتكّیف معه. العقلالمرونة العقلّیة :  -
 سوء االختیار القائم على األخذ بالظاهر من الثقافات االجنبّیة من دون األخذرداءة االنتقاء:  -

 بجوهرها.
 .عبارةعالمة لكل ربع * 

١ 

٢ 
عن مستوى ثقافي نواجه من خالله التحدیات في  المسألة التي طرحها الكاتب هي البحث - أ

 (نصف عالمة) ضرًا ومستقبًال.المعاصر حاالعالم 
 ( نصف عالمة)ارتباط المسألة بمحور " اإلنسان واستشراف المستقبل" .   - ب

١ 

٣ 

عالقة اإلنسان العربي بالماضي هي عالقة قائمة على العودة إلیه والتمسك به والتغني  - أ
 ( نصف عالمة)التخّلف الحالي في مواكبة الركب الحضاري.  بأمجاده تعویضًا عن

موقف الكاتب هو نقد الطریقة في العودة إلى الماضي ال العودة نفسها، وعدم اعتباره سبیًال   - ب
إلى التقدم ، واالكتفاء بالتبجح ( مقتصر على قولنا "كّنا" ) دون االتیان بأعماٍل مثمرة. 

 (نصف عالمة)

١ 

٤ 

 (نصف عالمة) : تسارع التطوُّر.احالكلمة المفت -
ربـع (، والضمائر العائدة إلیهـا : بهـا ، إلیهـا.... : تسارع، السرعة (مّرتین)هاهو تواتر الدلیل األول:  -

 عالمة)
 في الفقرة مرتبط بها ودوران الكالم حولها:  حقل معجمي روزب :الدلیل الثاني -

 ( ربع عالمة) ..التباین. -شیطان التطّور -المخترعین -التفاوت -

١ 

٥  

على الثقافات األجنبیة ، ولوقوعها في تعقیدات وتناقضات  ناانكفأت ثقافتنا العربیة فترة طویلة النغالق 
عوضًا عن أخذ األفضل من اللغة األجنبیة وغالبًا ما أسأنا االختیار وأحجمنا عن وظیفتها الحضارّیة 

 كلمة) ٢٩.( التواصلیة
 –عالمة لسالمة اللغة  ٢/١ –عالمة لالحاطة باألفكار الرئیسیة  ٢/١مات _ للتقید بعدد الكل ٢/١* 

 تعبیر الشخصي.لل ٢/١

٢ 

 
 
 



٦ 

معتدل الطول یعالج فیه الكاتب موضوعًا واحدًا ، لغته سهلة بسیطة ، قائم على المقالة نص نثري 
 نصف عالمة)خاتمة) .( -عرض -ه الكبرى( مقدمةأقسام تركیز والتحلیل والتعلیل، مستوفٍ ال

 السمات الموضوعیة: -
المستوى الثقافي لمواجهة  فيبنیة النص الثالثیة القائمة على مقدمة تطرح مسألة البحث  -    

وٕانما وعرض یفصلها ویتناول موقف الكاتب من الماضي لجهة عدم اإلقامة فیه  ،تحدیات العصر
وخاتمة تؤكد  دة من الثقافات االجنبیةوضرورة مواكبة التطور العلمي واالفاجعله محفزًا للمستقبل،

    ضرورة التبادل الحضاري بین الشعوب.
 السهولة والبساطة والوضوح: أفكاره واضحة ، وألفاظه بسیطة سهلة. -    
 تي تهدف إلى الشرح والتوضیح.لالجمل الخبریة ا غلبة -    
 سارع التطور، العزلة، التطور العلمّي..."استخدام ألفاظ وتعابیر بمعانیها التعیینّیة المعجمّیة " ت -    
 انتشار حقل معجمّي مختّص بموضوع التطّور الثقافّي. -    

 
 السمات الذاتّیة : -

 ، كّنا ، أسمح ... : " مّنا ، أّننا للمفرد والجمع مبروز ضمائر المتكلّ  -    
 غضاضة في الرجوع بحكم الكرامة" ، أجل الأسمح لنفسي بأن أضیف بروز رأیه الشخصي:  -    

 ة.لة ألن تفي باألغراض العلمیّ ة غیر مؤهّ إلى الماضي، اللغة العربیّ 
التعابیر بمعانیها التضمینّیة : ضاقت فیه رقعة الدنیا، سلطان شیطان التطّور بعض استعمال  -    

 تهم وكرامتهم...، هضمًا مثمرًا ، صدموا في عزّ 
ة: فماذا عساه یكون سلطان شیطان التطور...؟ فما هو في الجمل اإلنشائیّ استخدام  -    

 ) ستفهامإ المستقبل...؟ ألیس التبادل...؟ (
 ر، ولنضف ( أمر)فلنتصوّ        

 ح ...، حافز، تبجّ زیةعألفاظ تدل على العاطفة واالنفعال : لهفة ، آثرنا، ت -    
 . عالمة لكل سمة) ٢/١(یكتفى بذكر سمتین صحیحتین * 

 أن یذكر الطالب سمات أخرى مناسبة ومعللة. * یمكن

٢،٥٠ 

٧ 

 یغُة، الجمیلُة، الغنیَُّة والمِرَنةُ الفصحى، البل ولیَس اللغةُ  هفنحُن المسؤولوَن عنْ  ،تقصیرٍ  منْ وإِذا كاَن  -
َأَ◌َلیس دوَن المستوى.  نالغتَ  نجدَ  لنْ  في آٍن. فعندما نرتفُع بثقاَفِتنا إلى مرتبٍة عالیٍة الئقٍة بتراِثنا،

*  ؟ القواعِد الثَّابتِة في التاریخِ  قاعدًة منَ  ، وبیَننا وبیَن َأقصى المشرِق◌ِ التبادُل بیَن شرِقنا والغربِ 
 عالمة لكّل خطأ) ٢/١(یحسم 

١,٥٠ 

٨ 

 ( ربع عالمة)الجملة اإلنشائیة هي: ألیس التبادل ... الثابتة في التاریخ؟ 
 ( ربع عالمة)ستفهام . إنوعها: 
  : تأكید حصول التبادل بین الشرق والغرب باعتباره قاعدة ثابتة في التاریخ .وظیفتها

 (نصف عالمة)
 

١ 

 
 

 في التعبیر الكتابي : تصمیم مقترح



 المقدمة

 الحضارة اإلنسانیة بحر كونته روافد من مجتمعات متعّددة ومتباعدة. -
 العالمة) ٤/٣(    ... علمیة –دینیة  -إجتماعیة -التواصل والتبادل بارز في مجاالت شتى : ثقافیة -
أنـه  وفهل االنفتاح الحضاري في المجالین التكنولوجي واالجتماعي یشكل عامل إثراء لإلنسانیة ؟ أ -

 العالمة) ٤/٣( یهّدد هوّیة الشعوب وخصوصیتها؟

١،٥٠ 

صلب 
 الموضوع

 عالمات) ٣( االنفتاح الحضاري عامل إثراء لإلنسانیة. -١
 وجي:في المجال التكنول - أ

 األقمار الصناعیة...) –االنترنت  -شبكات االتصال ( الخلوي -
 إجراء عملیات عن بعد ...) –التطور الطبي ( المختبرات الحدیثة -
 باطن األرض ...) -علم الفضاء –اكتشاف الكون ( علم البحار -
 المواصالت ( تقریب المسافات في البر والبحر والجو)-
 مختبرات ...) –آالت حدیثة  تطور في المجال الزراعي (-
 :تبادل المعلومات بین الشعوب -

 مساهمة العرب عبر التاریخ في مجال الفلك والریاضیات والطب ...       
 كانیك...یمساهمة الغرب في مجاالت المعلوماتیة والم       

 في المجال االجتماعي: -ب        
 االحتفاالت...) –دات االجتماعیة تبادل العادات والتقالید ( العا-             
 توحید األزیاء ...) –الفنون ( الفولكلور -             
 األطعمة ( المطبخ العالمي ) -             
 تبادل اللغات والثقافات...-             
 تعارف بین األفراد وُمصاهرة بین الشعوب.-             

 عالمات) ٣( االنفتاح الحضاري خطر على الهوّیة: -٢
 في المجال التكنولوجي: - أ

 األسلحة الفتاكة المتطورة تهدد بضیاع معالم األوطان.-
 بجغرافیا الدول وتاریخها ودیموغرافیتها.االستخبارات المجهزة بالتقنیات الحدیثة تعبث -
 الشعور الوطني. تضعفالعولمة -
 الروحّیة. جوانبطغیان المظاهر المادیة واألنانیة على حساب ال-
 انحسار اللغة األم لصالح لغة االنترنت.-

 على الصعید االجتماعي:-ب        
 التنكر للعادات والقیم والتأثر بعادات غریبة عن مجتمعاتنا.-             
 تفكك الروابط العائلیة واالجتماعیة.-             

 تأثیر سلبي في األخالق. -           

٦ 

 الخاتمة

 سان مع غیره.ضرورة تفاعل اإلن -
الشعوب التي تنغلق على نفسها تتقوقع في زوایا التخلف وتفقد هویتها وتتالشى وتضمحل،  -

 العالمة) ٤/٣( والشعوب التي تنفتح على غیرها بطریقة عقالنیة واعیة تتطور وتزدهر.
 عالمة)ال ٤/٣(  ؟أخذنا من االنفتاح الحضاري ما یتالءم مع خصوصیتنا ویحافظ على هویتنا فهالّ  -

١،٥٠ 

 ٢٠،٠٠ المجموع:                                بحسب درجة القصوِر اللغويِّ ُیْحَسُم حتَّى ثلث العالمة.•  
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