األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة الشاوية ورديغة

امتحـانات البكـالـوريا
االمتحـان الجـهـوي الـمـوحـد

الدورة العادية 3102

المستوى:األولـى بكالوريا
مـدة اإلنجـاز  :ساعــتان

www.9alami.com

مادة اللغة العربية جميع المسالك العلمية والتقنية – موضوع مشترك

المعامل 2

الصفحة 1 / 2

اإلنـسـان والتكـنولوجيا الحـديثة
إن التكنولوجيا اليوم ،قد تقـدمت تقدما كبيرا بحيث أصبحنا نعيش في عالم تسيطر عليه منجزاتها سيطرة
تكاد تكون تامة .وقـد جاء هذا التقدم التكنولوجي الهائل الذي اكتسح كل مناحي الحياة اإلنسانية ،نتيجة
استخـدام وتطبيق المنهج العلمي الذي يعتبر من أهم مميزات العصر الحديث .ومن ثمة البد من االعـتراف بأن
التكنولوجيا لم تلعب في حياة الناس ،في أي عصر من العصور السابقة ،الدور نفسه الذي تلعبه في حياتهم في
الوقت الراهـن.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن اآلن هو :ما مظاهر التحوالت الجديدة للتكنولوجيا الحديثة ؟ وما
انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على اإلنسان ؟ .يرى العديد من العلماء والباحثين بأن التكنولوجيا الحديثة
أحدثت تحولين كبيرين في حياة البشرية يمكن إجمالهما في:
أوال :تحكم الثورة التكنولوجية وفرض سلطتها وسيطرتها على اإلنسان ،لدرجة قللت من أهميته عـن
طريق نقل مهاراته وقوته إلى اآللة ،أو أنها غـيرت  -على األقل  -من طبيعة الدور الذي كان يقوم به في
عملية اإلنتاج والتفكير ،كما أنها بدأت تدخل اآلن مرحلة جديدة سوف يتم فيها نقل عملية اتخاذ القرارات ذاتها
من اإلنسان إلى اآللة أيضا ،وذلك لما تتمتع به اآللة من تنظيم عملي موجه ،على درجة عالية من الدقة.
ثانيا :تعارض التكنولوجيا الحديثة مع كل ما هو طبيعي.فهي تنشأ عن نظام مصطنع ،كما أن كل الوسائل
واألساليب الحديثة التي يستخدمها اإلنسان وسائل مصطنعة وغير طبيعية .فالعالم المصنوع الذي يعتمد على
التكنولوجيا ويساعد على ازدهارها ،يحل تدريجيا محل العالم الطبيعي ويعمل على خنقـه وقتله .والظاهر حتى
اآلن أن الوسط التكنولوجي يكتسح الوسط الطبيعي بسرعة فائقة ،وأن العالم في ظل هذا االكتساح يسير سيرا
حثيثا نحو وضع لن تكون فيه بيئة طبيعية على اإلطالق...
أحمد أبو زيد ،مجلة عالم الفكر  /المجلد الثالث  /العدد الثاني السنة  -0791ص  049وما بعدها ( بتصرف ).
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اقـــرأ النص قـــراءة متأنية ،ثم أجــب عـن األسئلة اآلتية:
المجال الرئيسي األول :درس النصوص (01ن)
 – 0ا قرأ الفقرة الثالثة من النص  ،وبين عالقـتها بالعنوان 1 (.ن )
 – 3حـدد أفـكـار النص األساسية1 (.ن ).
 – 2أبـرز من خالل النص ،مظاهر سيطرة الثورة التكنولوجية على اإلنسان1 (.ن )
 – 4في النص حقالن دالليان .حقل دال على التكنولوجيا ،وحقل دال على اإلنسان .استخـرج األلفاظ والعبارات
الدالة على كل حقل ،وأبـرز العـالقة القائمة بين الحـقـلين 1.. (.ن ).
 – 5حلل في حدود أربعة أسطر قول الكاتب " :فالعالم المصنوع الذي يعتمد على التكنولوجيا ويساعد على
ازدهارها ،يحل تدريجيا محل العالم الطبيعي ،ويعمل على خـنقـه وقتله "  1.1 ( .ن)
- 6اعتمد الكاتب في النص أسلوبا تقريريا .مثل لـذلك بما يناسب من النص ،مبرزا وظيفة هذا األسلـوب1 (.ن)
 – 9اكتب فـقــرة – بأسلوبك الخاص – تركب فيها ما ورد في النص من أفـكـار ،مبديا وجهة نظرك في الرأي
الذي يقول" :إن العالم يسير سيرا حثيثا نحو وضع لن تــكــون فيه بيئة طبيعية على اإلطالق " 3 (.ن )

المجال الرئيسي الثاني :مكون علوم اللغة (4ن)
 – 0استخرج من النص أربعة مصادر ،ثم أنجز المطلوب مستعينا بالجدول اآلتي 2 ( :ن )
المصدر

أنواع المصادر
مصدر ثالثي
مصدر رباعي
مصدر خماسي
مصدر سداسي
 – 3ركب جملتين استفهاميتين حسب ما يأتي:

وزنه

فعله

وزن الفعل

 الجملة األولى تتضمن استفهاما يـفـيد التصور 1 (.ن ) الجملة الثانية تتضمن استفهاما يفـيد التصديق 1 (.ن )المجال الرئيسي الثالث :التعبير واإلنشاء(1ن).
التكنولوجيا تـسـعـد اإلنسان إن أحـســن توظيفها  ،وتسبب له الشقاء إن أساء استعمالها.
اكتب موضوعا توسع فيه هذه الــقــولة  ،مسترشدا في ذلك بما اكتسبته في مهارة " توسيع فـكــرة ".

