الصف:االجتماع واالقتصاد
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الثقافة وتكنولوجيا المستقبل

المدّ ة:ساعتان ونصف

إن الثقافة وفق تعاريف كثيرة هي ذلك النشاط البشري الذي يسعى إليجاد معادالت أو صيغ
رمزية لألفكار والقيم واألهداف داخل أي مجتمع .وهي نتاج لكل مافي هذا المجتمع من معارف
ومعتقدات وتقاليد وأخالق ،أي باختصار كل الصفات التي تؤهله وتنقله من مرحلة الشخص الفرد
إلى عضو الجماعة ،والمعلومات التي يتلقاها هذا الفرد هي التي تتحكم في وضعه في هذا المحتمع،
سواء كان طبقيا ً أو اقتصادياً .ما هو مصير الثقافة إذن إزاء تلك الثورة الهائلة التي سيشهدها
مستقبلنا البشري القريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرعة تقدمها؟
لقد مرت الثقافة البشرية بثالث مراحل أساسية ،المرحلة األولى هي الشفاهية حيث كان
التواصل يحدث بشكل مباشر بين المتحدث والمستمع ،وهو أمر تستخدم فيه الوسائل اللغوية
ومايصاحبها من تأثيرات أخرى من لغة الجسم واإلشارة والتأثير الحي .ثم كانت بعد ذلك مرحلة
الكتابة التي تطورت في صورة الحقة مع انتشار الطباعة وفيها تخلص القارئ من سطوة الوجود
الحي لمحدثه ليختلي مع النص المطبوع المجرد يقرأه كامالً أو يختار منه ،يتفاعل معه أويتخلى
عنه .أما المرحلة الثالثة والتي نعيش على أعتابها اآلن فهي مرحلة التواصل اإللكتروني ،وطرفه
هو ذلك الذي يتحكم في جهاز اإلرسال ويبث رسائل التنتهي إلى الجمهور المتلقي الذي ماعليه إال
أن يتلقى كل مايصوب نحوه من وسائل إعالمية ودعائية  ،وبالتالي يملك (المرسل) القدرة على
توجيه هذا الجمهور (المرسل إليه) لكل مايصدر سواء كذبا ً ،أو صدقا ً .إنها إحدى صور السطوة
اإلعالمية والثقافية التي يملكها األقوى.
إنّ هذا األمر يهدّد الشخصية القوم ّية في الثقافة ويلغي حدود الخصوص ّية والتمايز بين
الثقافات ويخلق نمطا ً عالم ّيا متشابها ً في كل مجاالت المعرفة ،وهو األمر الذي علينا أن نستعد له
ونواجهه من اآلن ،ألن المسألة اآلن أصبح مجالها اللعب بالعقول ،فإذا كانت اآللة البخارية قد
حلت محل الجهاز العضلي في جسم اإلنسان فإن أجهزة الكمبيوتر تستعد لتأخذ مكانها بدالً من عقله
أو في داخله على األقل.
إن علينا أن نتوقع صوراً جديدة في مختلف مجاالت الثقافة ،فسوف تكون تكنولوجيا
المعلومات بمنزلة معول هدم لكثير من الحواجز الفاصلة بين فروع المعرفة المختلفة وسيترتب على
ذلك ظهور أشكال علمية ومنهجية مستحدثة ،وسوف يسارع هذا األمر إلى علم اإلنسانيات أيضا ً ،
وهو عالم ما زال حتى اآلن يغلب عليه الطابع السردي والوصفي إلى أن يدخل مجال العلوم
المنضبطة.
إننا في حاجة إلى بناء دوائر معلومات عربية .تلك الدوائر التي تخرج النص والصورة
والصوت ،وفي حاجة إلى استخدام أفضل لألقمار الصناعية العربية في مجال الثقافة ،وفي حاجة
إلى استخدام البرمجيات التعليمية ثنائية اللغة لتعليم أوالدنا كيف يقتحمون العرض بلغته  ،واألهم من
ذلك كله أن ندرك أهمية الدور الذي تؤديه الثقافة فى حياتنا وأن نثق في ثقافتنا.
(
ّأوالً  :أسئلة في الفهم وال ّتحليل

بتصرف )
العربي -
أحمد الرميحي -مجلّة
ّ
ّ

 -1أوضح بإيجاز اإلشكالية التي يطرحها الكاتب في الفقرة األولى من النص( .عالمة)
 -2لخص في ثالثين كلمة مضمون الفقرة الثانية( .عالمة ونصف)
 -3في النص حقالن معجميان بارزان.حددهما موضحا ً العالقة بينهما( .عالمة)
 -4بين وظيفة الروابط الواردة في مطلع كل فقرة في النص( .عالمة)
ً
 -5عرض الكاتب في النص مخاطر التواصل األلكتروني واقترح حلوال لها .أشرالى ثالثة
من هذه المخاطر وثالثة من الحلول( .عالمة ونصف)
 -6عين نمط النص باالستناد إلى ثالثة من مؤشراته مدعومة بالشواهد( .عالمتان)
 -7اضبط بالشكل أواخر كلمات الفقرة الواردة في الفقرة الثالثة بخط أسود عريض( .عالمة)
الكتابي (ثماني عالمات)
ثانيا ً  :في ال ّتعبير
ّ
قال احد الدارسين  " :إن في عالمنا العربي مزيداً من المتخرجين الجامعيين وقليالً
من المثقفين".
ً
اكتب مقالة تواصلية تتناول فيها هذه المسألة داعما ً رأيك بالشواهد واألدلة.
ثالثا ً  :في ال ّثقافة العالم ّية

(ثالث عالمات)

"سوف ألتقي ،يوما ً ما ،بالحياة في داخلي ،وبالفرح المختبئ في حياتي ،رغم أن األيام
تربك طريقي بغبارها المعرقل.
ِّ
عرفته لمحاً ،ونفسه المتقطع بلغني معطراً أفكاري ،هنيهة.
سوف ألتقي ،يوما ً ما ،بالفرح في الخارج ،الكائن خلف حاجز النور ،وأقف في الوحدة
الغامرة حيث ترى جميع األشياء كما يراها هللا" .
(طاغور – جنى ال ّثمار – )21
اشرح هذه المقطوعة وحلل رموزها .

الصف:االجتماع واالقتصاد
ّ
في الفهم والتحليل

-1اإلشكاليّة في الفقرة األولى( .عالمة)
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إجابات مقترحة

جراء
انطالقاً من أمهيّة الثقافة يف حياة الشعوب يطرح الكاتب يف مطلع ّ
النص إشكاليّة تتعلّق مبصري الثقافة البشريّة ّ
التق ّدم اهلائل الذي تشهده تكنولوجيا املعلومات.
-2تلخيص الفقرة الثانية( .عالمة ونصف)
فهي بواسطة اللغة واإلشارات  ،ومرحلة الكتابة املرتبطة
شهدت الثقافة البشريّة ثالث مراحل أساسيّة :مرحلة التّواصل ّ
الش ّ
ِ
القوي باملتل ّقي.
بالطّباعة ،وفيها يتواصل القارئ مع ّ
النص املطبوع ،وأخرياً مرحلة التّواصل األلكرتوينّ حيث يتح ّكم املرسل ّ
(13كلمة)

-3الحقالن المعجميّان والعالقة بينهما( .عالمة)

النص حقالن معجميان بارزان مها  :حقل الثقافة وحقل التكنولوجيا.
ظهر يف ّ
حقل الثقافة:الثقافة،األفكار و ِالقيَم،األهداف،معارف ،معتقدات،تقاليد ،أخالق،الوسائل اللغويّة،
الطّباعة،املعرفة،االنسانيّات،ثقافتنا...
التكنولوجيا:تكنولوجيا،السطوة اإلعالميّة،أجهزة الكومبيوتر،تكنولوجيا املعلومات،
حقلّ
دوائر معلومات،األقمار الصناعيّة،الربجميات التعليميّة...
متطورة قادرة على
والعالقة بينهما قائمة على التّعارض والتأثري
السليب.فتكنولوجيا املعلومات مبا متلكه من وسائل تقنية ّ
ّ
هتديد الثقافة البشريّة للشعوب.

-4الروابط ووظائفها( :عالمة)

النص بروابط تفيد التأكيد  ،ألنّه ينقل حقائق ومسلّمات
كل فقرة يف ّ
استعان الكاتب يف مطلع ّ
تتعلّق بالثّقافة وتكنولوجيا املعلومات.
وسامهت يف وضع تعريف هلا.
دت وظيفة الثقافة
إ ّن يف الفقرة األوىل:أ ّك ْْ
تطورها.
لقد يف الفقرة الثانية :حرف حتقيق أ ّكد تاريخ الثقافة البشريّة ومراحل ّدت هتديد التكنولوجيا للشخصيّة القوميّة يف الثقافة.
إ ّن يف الفقرة الثالثة :أ ّك ْالتحوالت اليت ستشهدها خمتلف جماالت الثقافة حتت تأثري التكنولوجيا.
إ ّن يف الفقرة الرابعة:أ ّكدت ّللتطور على صعيد تكنولوجيا املعلومات.
إنّنا يف الفقرة األخرية  :أ ّك ْدت حاجة العرب ّ

األلكتروني والحلول المقترحة ( :عالمة ونصف)
-5مخاطر التواصل
ّ

المخاطر :هتديد الشخصيّة القوميّة يف الثقافة –إلغاء التمايز بني الثقافات-اللعب بالعقول-هدم احلواجز بني فروع املعرفة – اخرتاق العلوم اإلنسانيّة .

الصناعيّة العربيّة يف الثقافة-
الحلول المقترحة :بناء دوائر معلومات عربيّة-استخدام أفضل لألقمار ّاستخدام الربجميّات التعليميّة ثنائيّة اللغة – تعزيز الثقة بثقافتنا العربيّة .
-6نمط النص والمؤ ّشرات الثالثة( .عالمتان)

التفسريي  .لقد سعى الكاتب يف مقالته اىل تفسر وإيضاح واقع الثقافة
النص النّمط
يهيمن على ّ
ّ
املؤشرات اليت تؤّكد ذلك ،ومنها :
العربيّة يف مواجهة تكنولوجيا املعلومات.وقد ظهرت جمموعة من ّ
-استخدام اسلوب الشرح والتعريف يف الفقرة األوىل حيث أوضح الكاتب ماهيّة الثقافة مستعيناً

بضمائر الغائب :الثقافة هي..وهي نتاج..هي اليت تتح ّكم ..
اعتماد االستفهام املتبوع جبوابه  :فقد طرح الكاتب يف هناية املق ّدمة سؤاالً حول مصري الثقافة العربيّة،وأجاب عنه يف املقاطع الالحقة .
نقل حقائق ومسلّمات يت ّفق عليها معظم الباحثني حول تأثري تكنولوجيا املعلومات على الثقافة البشريّة.مرت)..
كل فقرة لدعم أفكاره وتثبيتها (إ ّن الثقافة..لقد ّ
وقد استخدم الكاتب روابط التأكيد يف مطلع ّ
مرت الثقافة..كانت بعد ذلك مرحلة
االستعانة باجلمل اخلربيّة للشرح والتفسري (إ ّن الثقافة هي ذلك النشاط..لقد ّالكتابة..إ ّن هذا األمر يه ّدد..وسوف يسارع هذا األمر اىل علم االنسانيّات..إننا يف حاجة)

 -7التّحريك( .عالمة)
ِ
ِ
ِ
َّ
وخيلق منطاً عامليّا
األمر يه ّد ُد الشخصيةَ القوميّةَ يف الثقافة ويلغي َ
حدود اخلصوصيّة والتماي ِز َ
بني الثقافات ُ
إن هذا َ
ِ
ِ
نستعد له ونواجهه من ِ
اآلنَّ ،
َّ
اللعب
األمر الذي علينا أن
متشاهباً يف ِّ
ألن املسألةَ اآل َن َ
َُ َ
أصبح جماهلُا َ
كل جماالت املعرفة ،وهو ُ
ِ
بالعقول.
الكتابي ( :ثماني عالمالت)
التعبير
ّ
تطور األمم بعدد املث ّقفني فيها .
المق ّدمة -:يقاس ّ
متخرجني يبحثون عن فرص للعمل؟
جمرد ّ
خترج جامعاتنا العربيّة شباباً مث ّقفني أم ّ
هل ّالعريب.
جسم المقالة- :وفرة اجلامعات واالختصاصات يف العامل ّ
املتخرجني اجلامعيني الباحثني عن فرص العمل .
زيادة اعداد ّتضاؤل أعداد املث ّقفني  :تراجع املطالعة..قلّة مراكز األحباث..هيمنة الثقافة الغربيّة..اخلضوعالغييب واإلميان باألساطري واألوهام..
إلغراءات التكنولوجيا احلديثة..سيطرة الفكر ّ
الخاتمة - :التنهض األمم االّ بوفرة املث ّقفني فيها.

-مىت يسعى العرب اىل احملافظة على ثقافتهم الوطنيّة وتقدير عطاءات املثقفني بينهم ؟

الثقافة العالميّة ( :ثالث عالمات)
التوحد معها.وهو واثق يف هذه املقطوعة بأنّه
صويف يتوق اىل السعادة املطلقة عري االتصال بالذات اإلهليّة و ّ
طاغور شاعر ّ
،بدنو
سيعرف الفرح
كل حلظة ّ
احلقيقي رغم القيود األرضيّة والشهوات اليت حتاول منعه من االلتقاء بربّه .إنّه يشعر  ،يف ّ
ّ
بالروح اإلهليّة حيث
اخلالق منه حبواسه وإحساسه  ،وأ ّن النّور اإلهلي سيشرق يف داخله وتتح ّقق سعادته وتتصل روحه ّ
تتجسد الوحدة الكاملة بني اخلالق واإلنسان املتعبّد والكون.
ّ

