الصف:االجتماع واالقتصاد
ّ

1
اللغة العربيّة وتحديّات عصر العولمة

الم ّدة 151 :دقيقة

وقرائي ،لن أخوض يف الكثري الذي قيل يف توضيح شعار العوملة ،بل أدلف مباشرة اىل
بسط األمر على نفسي ّ
 -1لكي أ ّ
اخلاص له .ومعناه عندي إزالة الفواصل السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة بني اقطار العامل ،لتصري الكرة األرضيّة كلّها
تصوري
ّ
ّ
قرية عامليّة  ،كما يُقال.

تضم ثقافات
 -2وملا كان اجملال
الثقايف هو ما استطيع احلديث عنه ،فإنين أقف عنده بعض الوقت .فالكرةاألرضيّة ّ
ّ
ّ
كل الجدارة بأ ْن توصف بال ّدوليّة أو العالميّة .ذلك أنّها التنحصر في دولة واحدة ،بل عبرت حدود الدولة
جديرة ّ
األصل،وانبسطت في أكثر من دولة مجاورة،كالثقافتني البوذيّة والكونفوشيوسيّة اللتني هتيمنان على الشرق األقصى،
العريب  ،والثقافة املسيحيّة األرثوذكسيّة اليت هتيمن على روسيا واليونان وما جاورمها،
والثقافة اإلسالميّة اليت هتيمن على العامل ّ
إضافةً اىل الثقافة املسيحيّة الكاثوليكيّة والربوتستانتيّة اليت هتيمن على سائر دول العامل.
تؤدي اىل اليقني بأ ّن العوملة
-3
ولكن النظرة السريعة اىل اتفاقيات العوملة وشروطها والوقائع اليت فرضتها ،أو أرادت ذلكّ ،
ّ
تصور املتح ّدثني باللغة
الغريب للثقافة على سائر أرجاء ال ّدنيا .وإ ْن شئنا الدقّة ،قلنا ّ
 ،يف احلقيقة ،إّّنا هي هيمنة ّ
التصور ّ
كي.
اإلنكليزيّة ،وإ ْن شئنا مز ً
يدا من الدقّة قلنا ّ
التصور األمري ّ
يفضلون عليها اللغة اإلنكليزيّة اليت يروهنا لغة العِلم واالبتكار والتق ّدم،
 -4وتواجه اللغة العربيّة يف هذا العصر اهلجوم ممن ّ
العلمي ،وأ ّن قواعدها كثرية
أو يروهنا لغة التجارة العامليّة الواسعة املدى ،وممن يرون أ ّن لغتنا قاصرة عن مالحقة التق ّدم
ّ
ومع ّقدة وليس من اليسري اإلملام هبا والسري وفق قواعدها ،وممن يرون يف استخدامها ختلّفاً ،ويف استخدام اللغات األخرى
حتضراً.
ّ
الشك وال جدال فيه أ ّهنا هي اإلنسان الناطق هبا ،أي أ ّن العربيّة هي حنن ،وإن شئنا الدقّة هي فكرنا
احلق الذي
ّ
 -5و ّ
املقصرون ،وإن واكبته فألننا واكبناه ،فال ميكن
قص ْ
رت عن العلم احلديث فنحن ّ
أي ما حتتوي عليه عقولنا من معارف ،فإذا ّ
التوسع واجملاز والتعريب واالستعارة...
ان نتق ّدم حنن ّ
وتقصر لغتنا ،وأمامها أبواب الوضع واالشتقاق و ّ
كل كشف جديد ،وأن تتفق يف ما بينها على مصطلح واحد ،وأن يكون
 -6والواجب على جمامعنا أن تسرع يف مواجهة ّ
حق فرضه على اجلميع .والواجب على مدارسنا أن جتعل اهلدف من تعليم قواعد اللغة العربيّة القدرة على التعبري السليم
هلا ّ
كل ماهو جدير هبا آل ّن أثرها عظيم يف نشر الصواب
كتابة وقوالً .والواجب على أجهزة اإلعالم املتع ّددة ان تلتزم ال ّ
صحة يف ّ
أو اخلطأ
.
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ّ
1

ّأوالً :في الفهم والتحليل

النص وحواشيه؟ (عالمة)
-1ما الدالالت اليت حيملها عنوان ّ

-2استخرج احلقل العجمي املهيمن على القسم الثاين من النص ِ
(الف َقر ُ )6-5-4موضحاً عالقته
ّ
ّ
النص( .عالمة)
مبوضوع ّ
بكل من العبارات اآلتية ؟ ( :عالمة ونصف)
-3ما املقصود ّ
اخلاص .
تصوري
ّ
 أدلف مباشرة اىل ّالعلمي .
 لغتنا قاصرة عن مالحقة التق ّدمّ
 إ ّن العربيّة هي حنن .النص( .عالمة)
لكل من الفقرتني األوىل والثانية من ّ
-4استخرج الفكرة الرئيسة ّ

كل من الروابط اآلتية والواردة يف الفقرة اخلامسة :أي – فألننا (نصف عالمة)
ْ ّ -5
بني وظيفة ّ
كل منهما( .ثالث عالمات)
-6يف ّ
النص ّنطان بارزان  ،ح ّددمها ذاكراً مؤ ّشرين على ّ
ط أسود عريض يف الفقرة الثانيّة واضبط بالشكل أواخر كلماهتا.
-7انقل العبارة املشار اليها خب ّ
(عالمة)
الكتابي (مثاين عالمات)
ثانياً :في التعبير
ّ
النص حول ظاهرة العوملة يف جمال اللغة.
يدور ّ
لكل منهما.
ألّ ْ
ف مقال ًة تظهر فيها َ
أثر العوملة يف جمالني آخرين ،متوقّ ًفا على اإلجيابيّات والسلبيّات ّ
ثالثاً :في الثقافة العالميّة

(ثالث عالمات)

وع ْدتَين.
ت من خريات هذا العامل هو من فيض يديك ،ألنّك هكذا َ
أصب ُ
كل ما ْ
قال طاغور ّ " :
نورَك خلف دموعي.
لذا يش ُّع ُ
أفقدك  ،حيث تنتظرين لتكون دليلي عند منعطف الطريق" .
أترد ُد يف اتباع اآلخرين خمافة أن َ
ّ
طاغور – "جنى الثّمار" – 11
استخلص ما فيه من قِيَ ٍم روحيّة وإنسانيّة.
النص ،و
ْ
اشرح هذا ّ
2

الصف:االجتماع واالقتصاد
ّ
ّأوالً :في الفهم والتحليل

1

ميزان التصحيح

اللغة العربيّة والعولمة

 -1دالالت العنوان والحوشي (عالمة)

النص سيتمحور
النص " اللغة العربيّة وحت ّديات عصر العوملة" يوحي بأ ّن ّ
من الواضح أ ّن عنوان ّ
هبا.أما
حول تأثري العوملة
السليب يف اللغة العربيّة  ،وما تش ّكله اللغات األخرى من حت ّد هلذه اللغة وللناطقني ّ
ّ
نصار وهوعميد سابق يف كليّة اآلداب ،ما يعين أنّه
النص للدكتور حسني ّ
احلواشي فتوضح بأ ّن ّ
العريب منذ وقت ليس ببعيد  ،فاملوضوع إذاً يستأثر
من أهل اإلختصاص  ،وقد نُشرت مقالته يف جملّة ّ
(بتصرف) .
القراء .وقد خضعت هذه املقالة لبعض التعديالت
ّ
باهتمام ّ

المعجمي في القسم الثاني (عالمة)
-0الحقل
ّ

النص يدور مبعظمه يف فلك اللغة العربيّة  ،حيث تنتظم معظم كلماته يف
من الواضح أ ّن القسم الثاين من ّ
املرات ،فضالً عن
سلك واحد لتش ّكل حقالً معجميّاً واسع االنتشار ،فقد وردت كلمة "اللغة" عدداً من ّ
التوسع-
الضمائر العائدة هلا واملصطلحات واملفردات املرتبطة هبا (اللغة-لغة-قواعدها-الوضع-االشتقاقّ -
اجملاز-التعريب-االستعارة-جمامعنا اللغويّة-مصطلح-كتابة وقوالً)..
النص الذي يدور حول وضع اللغة العربيّة،
وهذا االنتشار الواسع
طبيعي ويرتبط جذريّاً مبوضوع ّ
ّ
تتعرض له من أخطار ،خاصةً يف زمن العوملة.
وما ّ

 -3معاني العبارات (عالمة ونصف)

 أدلف مباشرةً  :يقصد الكاتب هبذه العبارة أنّه سيباشر فوراً عرض مفهومه للعوملة.العلمي
العلمي :اهتام اللغة العربيّة بالعجز عن مواكبة التق ّدم
 لغتنا قاصرة عن مالحقة التق ّدمّ
ّ
التقين الذي يشهده العامل.
و ّ
 إ ّن العربيّة هي حنن :أي إ ّن اللغة هي صورة صادقة عن الناطقني هبا ،فهي متثّل ختلّفهم أوتطورهم .فاملتّهم احلقيقي هم العرب ال لُغتهم .
ّ
3

 -1الفكرة الرئيسة للفقرتين األولى والثانية (عالمة)

النص حول مفهوم الكاتب للعوملة القائم على إزالة احلواجز املختلفة
األوىل من ّ
تدور الفقرة ّ
متماسكة.أما الفقرة الثانية فتشري اىل بروز ثقافات عامليّة
اليت تفصل بن أقطار العامل ليستحيل وحدة
ّ

جتاوزت حدودها اإلقليميّة قدمياً وحديثاً (اإلسالميّة،البوذيّة،املسيحيّة)..
-5وظيفة الروابط (نصف عالمة)

 أي :حرف تفسري  ،استخدمه الكاتب لشرح حقيقة اللغة باعتبارها صورًة عن الناطقني هبا،انعكاس لتفكري العرب وأوضاعهم املختلفة.
فاللغة العربيّة هي
ٌ
العريب .
فتطور اللغة العربيّة سببه ّ
 فألننا  :أداة ربط تفيد التعليل والسببيّة ّ ،تطور اإلنسان ّ
(ثالث عالمات)

النص
 -6نمطا ّ
النص .
النص ّنطان بارزان ّ .أوهلما النمط
التفسريي الذي ينتشر يف معظم أقسام ّ
يهيمن على ّ
ّ
ويظهر ذلك من خالل طرح الكاتب مفهوم العوملة وتقدمي التفسري لذلك مدعوماً باألمثلة ( فالكرة

تضم ثقافات جديدة )..ومن مؤ ّشرات هذا النمط طغيان اجلمل اخلربيّة من فعليّة( لن أخوض يف
األرضيّة ّ
احلق الذي ال جدال فيه..فالكرة
الكثري..تواجه اللغة العربيّة..وإن شئنا الدقّة…) وإمسيّة ( و ّ
النص استخدام الروابط املنطقيّة والتفسرييّة
األرضيّة..والواجب على جمامعنا ، )..كما ظهر يف ّ
ا..الشك ..أي)..
(لكي..مل
َّ
ّ
النص حيث يطلب الكاتب من القيّمني على اللغة
ّأما النمط
اإليعازي فيربز يف الفقرتني األخريتني من ّ
ّ
العربيّة (جمامع-مدارس-أجهزة إعالم )..املسارعة اىل درء اخلطر الذي تواجهه لغتنا.وقد جتلّى هذا النمط من
خالل الطلب املباشر عرب تكرار عبارة "الواجب على" ..واستخدام نا املتكلّمني(جمامعنا
النص .
جلي يف هذا القسم من ّ
..مدارسنا..فألننا..)..فقد ظهر أسلوب النصح واإلرشاد بشكل ّ
 -7التحريك (عالمة)

ٍ
.ذلك َّأهنا
كل اجلدارِة بأ ْن
تضم
فالكرةُ األرضيّةُ ُّ
ثقافات جديرًة َّ
توصف بالدوليّ ِة أو العامليّ ِة َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
من دو ٍلة جماورٍة .
حدود الدو ِلة
ت
ال
عرب ْ
األصل  ،وانبسطَ ْ
َ
ت يف أكث ِر ْ
بل َ
تنحصر يف دولة واحدة ْ ،
ُ
4
الكتابي (ثماني عالمات)
ثانياً :في التعبير
ّ

المق ّدمة-:توضيح مفهوم العوملة وغايتها بشكل هام .

تأثري العوملة على صعيد اللغة (انتشار واسع للغة اإلنكليزيّة)-ماهو أثر العوملة يف اجملاالت األخرى؟ ما هي حسناهتا ؟ وما هي سلبيّاهتا ؟

اإلقتصادي :
ضوع - :أثر العوملة يف اجملال
صلب المو ّ
ّ
-حسناهتا

سلبيّاهتا

-1إلغاء احلواجز اجلمركيّة .

-2فتح احلدود .
-3تبادل السلع وإغراق األسواق .
-4تطوير وسائل املواصالت واالتصال.
-1هيمنة االقتصادات القويّة على االقتصادات الضعيفة.

غىن.
-2الفقراء يزدادون فقراً واألغنياء يزدادون ً
يعزز فرص سيطرهتا على األسواق.
لوجي للدول الغنيّة ّ
ّ -3
التفوق التكنو ّ

اإلعالمي:
 أثر العوملة يف اجملالّ
حسناهتا:-1انتشار الفضائيّات .
املتطورة (الطباعة احلديثة  ،الدجييتال  ،اإلنرتنت.)...
-2التقنيات اإلعالميّة ّ

-3سرعة التواصل بني الوسائل اإلعالميّة واجلمهور.
تطور وسائل الدعاية واإلعالن.
ّ -4
اإلعالمي .
-1اعتماد سياسة الغزو
سلبيّاهتاّ

-2الرتويج لألفكار واملفاهيم الغربيّة.
ائي .
-3تراجع القيّم احملليّة ونقل عادات وتقاليد الغرب بشكل عشو ّ

الخاتمة- :للعوملة حسناهتا وسلبيّاهتا .

الميكن للشعوب أن تعيش منعزلة عن الشعوب األخرى.التفاعل الثقايف بني األمم سنّة احلياة البشريّة.هل نوفّق بني احملافظة على الرتاث والقيم وبني املفاهيم الناجتة عن العوملة؟5

ثالثاً :في الثقافة العالميّة

(ثالث عالمات)

أ-شرح املعاين:
كل خري.
-خماطبة طاغور خلالقه وإقراره بفضله العميم وبأنّه مصدر ّ

كلَ أحزان طاغور وآالمه.
 ُوعدهُ يب ّد ُد ّ
مرور طاغور يف حاالت من الضعف اإلنساينّ أمام إغراءات ال ّدنيا  ،وإعراضه السريع عنها خشيةخالقه  ،ورغبةً يف استبقائه مرشده ومالذه األخري.
الروحي :
ب -البعد
ّ
ٍ
كل مغريات احلياة.
إميان طاغور الراسخ خبالق أوحد هاد قدير على ّالرغم من ّ
ج-البعد اإلنساينّ :
يبني ضعف اإلنسان.
صراعالشر يف أعماق طاغور ّ
داخلي آينّ بني اخلري و ّ
ّ
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