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 اإلمتحان اجلهوي املوحد
 2008  دورة يونيو –درعة -ماسة  -سوس جهة 

 
 الوضع اإلنساني يف عصر التكنولوجيا
 

جدا في السنوات األخيرة في مجال التقدم التكنولوجي، مما ساعد  أفلح المجتمع اإلنساني في تحقيق طفرات واسعة
على تغيير وإعادة تشكيل آثير من مظاهر الحياة على سطح األرض، وإحداث تحوالت سريعة ومفاجئة، إال أن 
آل هذه التغييرات المتسارعة لم تؤد إلى حدوث تحوالت أو تعديالت جذرية في ماهية اإلنسان ومقوماته 

 .األساسية
والمشكلة التي تواجه اإلنسان المعاصر هي آيف يستطيع التعامل مع التغير التكنولوجي وتعديل رؤيته إلى العالم 
الجديد السريع التغيير، وإدراك وضعه الخاص في هذا العالم؛ ذلك أن أهم ما يميز المجتمع المعاصر هو سيطرة 

 .ا لها تماما ومسلوب اإلرادة أمام سطوتهاالتكنولوجيا، بحيث يبدو اإلنسان آما لو آان عبدا خاضع
ويجد اإلنسان المعاصر نفسه اآلن في مفترق طرف آثيرة ال يعرف تماما أيها يسلك وال إلى أين تقوده، وال يكاد 
يعثر لنفسه على قضية محددة وواضحة تستحق أن يكرس نفسه وجهوده للتمسك بها والدفاع عنها بثقة وإيمان في 

وإذا آان آثير من المفكرين يرون أن الحداثة هي . لت المبادئ والقيم بفعل التغيرات التكنولوجيةعدالتها؛ فقد اخت
وإذا . االتجاه الذي يحكم العالم اآلن، فإن هذا االتجاه يتعرض لكثير من الهجوم والنقد واالعتراض بل والرفض

والتكنولوجيا، فإن هناك من يرى أن هذا آانت الحداثة ترتبط في رأي البعض بفكرة التقدم وبقوة وسيطرة العلم 
التقدم سوف يؤدي إلى الهالك ألنه يحمل آثيرا من المخاطر التي قد تقضي على  الحضارة اإلنسانية وعلى 

 .اإلنسان نفسه آما قد يحدث عند االلتجاء إلى أسلحة الدمار الشامل
بر دليال ومؤشرا على قدرة تالتكنولوجية تعوال يخلو هذا الوضع الحالي من مفارقة؛ إذ بينما آانت اإلنجازات 

ق اإلنسان على التفكير العلمي المستقل والخالق، وعلى ملكة اإلبداع واالبتكار، إذ بالتكنولوجيا الحديثة تنطل
بسرعة هائلة في شتى االتجاهات والمجاالت، بحيث بات اإلنسان يلهث لمالحقة التطورات والمستجدات 

 .التكنولوجية وتطويع سلوآه وعالقاته اليومية وتفكيره وقدراته الذهنية للتوافق مع إمكاناتها الهائلة
 " الوضع اإلنساني في عصر التكنولوجيا" زيد ، أحمد أبو 

 .و ما بعدها بتصرف  30، ص ،  2007، يناير  578لعدد مجلة العربي ، ا
 درس النصوص : المجال الرئيسي األول

 .اقرأ بداية النص ونهايته وأبرز عالقتهما بموضوعه. 1
 .حدد القضية المحورية التي يطرحها النص. 2
يبدو آما لو آان عبدا  إن أهم ما يميز المجتمع المعاصر هو سيطرة التكنولوجيا، بحيث: " اشرح قول الكاتب . 3

 ".خاضعا لها  تماما ومسلوب اإلرادة أمام سطوتها
 .لين الدالليين البارزين في النص وصنف في جدول األلفاظ والعبارات الدالة على آل منهماحدد الحق. 4
 .حلل القضية المحورية التي يطرحها النص، مبرزا مكوناتها والعالقة بينها. 5
 .على النص وبين وظيفته حدد األسلوب المهيمن. 6
 .اآتب فقرة تناقش فيها القضية التي يطرحها النص، مبديا رأيك فيها. 7
 

 علوم اللغة: المجال الرئيسي الثاني
 .استخرج من النص مصدرا ثالثيا وآخر خماسيا، محددا وزن وفعل آل واحد منهما. 1
 .منوعا من الصرفآون جملتين مفيدتين توظف في األولى استعارة وفي الثانية م. 2
 

 التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث
 



www.Achamel.netCours pratiques en ligne                              
 

قاته اليومية بات اإلنسان المعاصر يلهث لمالحقة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتطويع سلوآه وعال"... 
 ".وتفكيره وقدراته الذهنية للتوافق مع إمكاناتها الهائلة

 .توسع في هذه القولة، مستثمرا ما درسته في مهارة توسيع فكرة
 


