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مدة اإجاز
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مفهوم احداثة

ا خفى أن التعاريف الي وضعت مفهوم "احداثة" تعددت وتنوعت ،فقد عرفها بعضهم بكونها
حقبة تارخية متواصلة ابتدأت ي أقطار الغرب ،ثم انتقلت آثارها إى العام بأسره ،مع اختافهم ي حديد
مدة هذه احقبة ،فمنهم من قال بأنها متد على مدى مسة قرون كاملة ،بدءًا من القرن السادس عشر
بفضل حركة النهضة وحركة اإصاح الديي ،ثم حركة اأنوار والثورة الفرنسية ،تليهما الثورة الصناعية،
فال ثورة التقنية ،ثم الثورة امعلوماتية ،ومنهم من جعل هذه احقبة التارخية أدنى من ذلك حتى نزل بها
إى قرنن فقط.
وعرف بعضهم اآخر احداثة بصفات طبعت بقوة عطاء تلك احقبة ،مع اختافهم ي التعبر عن
هذه الصفات وعن أسبابها ونتائجها ،فمن قائل إن احداثة "هي النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر"،
ومن قائل إنها " مارسة السيادات الثاث عن طريق العلم والتقنية :السيادة على الطبيعة والسيادة على
اجتمع والسيادة على الذات" ،بل جد منهم من يقصرها على صفة واحدة ،فيقول إنها "قطع الصلة بالراث"
أو إنها "طلب التجديد" أو إنها "حو القدسية من العام" أو إنها "العقلنة" أو إنها "الدموقراطية" أو إنها
"حقوق اإنسان" أو "قطع الصلة بالدين" أو إنها "العلمانية" ،وأمام هذا التعدد والردد ي تعاريف احداثة ،ا
عجب أن يقال كذلك إنها "مشروع غر مكتمل".
واماحظ أن هذه التعاريف ـ على اختاف قوة إحاطتها ـ مفهوم "احداثة" تقع ي تهويل هذا امفهوم
حتى تبدو احداثة وكأنها كائن تارخي عجيب يتصرف ي اأحياء واأشياء كلها تصرف اإله القادر ،حيث ا
راد لقدره ،واحال أن هذا التصور للحداثة غر حداثي ،أنه ينقل احداثة من رتبة مفهوم عقلي إجرائي إى
رتبة شيء وهمي مقدس ،لذلك يتعن أن نتخلص من هذا "التشييء" الذي أدخلته هذه التعاريف على مفهوم
احداثة ،وذلك بأن نفرق ي احداثة بن جانبن اثنن هما" :روح احداثة" و "واقع احداثة".

الدكتور طه عبد الرحمان ـ روح الحداثة  :المدخل إلى تأسيس الحداثة اإسامية ـ الطبعة اأولى  2006ـ ص  24/23 :ـ بتصرف .
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الصفحة
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العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ
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الشعب(ة)أوامسلك
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اأســئلة :
ـ اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجز اأنشطة اآتية :
ـ

اجال الرئيس

اأول  :درس النصــــوص ( عشر نقط ).
( ....................................................................................نقطة واحدة ).

 1ـ تأمل عنوان النص وأبرز عاقته موضوعه
 2ـ حدد القضية الرئيسة الي يطرحها النص( ........................................................................................نقطة واحدة ).
 3ـ اشرح " :احداثة هي النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر "( ....................................................نقطة واحدة ).
4ـ استخرج من النص األفاظ والعبارات الدالة على كل من احقلن الدالين التارخي والعلــــمي
وصنفها ي جدول ( .....................................................................................................................................نقطة واحدة ).
 5ـ حدد من خال الفقرة اأخرة من النص حكم الكاتب على تعــــاريف مفهوم احــــداثة مبيــنا
النتيجة الي انتهى إليها  ( ........................................................................................................................نقطة ونصف ).
 6ـ أبرز الطريقة امعتمدة ي عرض أفكار النص ( ....................................................................................نقطة ونصف ).
 7ـ اكتب فقرة تناقش فيها القضية امطروحة ي النص مبديا رأيك فيها  ( ...............................................ثاث نقط ).
ـ

اجال الرئيس الثاني  :علـوم

اللغـــة ( أربع نقط ).

 1ـ استخرج من الفقرة اأخرة من النص مثالن للنسبة وبن ااسم امنسوب ي كل منهما والتغير الذي
حقه ( ............................................................................................................................ .....................................نقطتان).
 2ـ كون ملتن مفيدتن تضمن اأوى مييزا و الثانية طباقا ( .............................................................نقطتان).

ـ اجال الرئيس الثالث

 :التعبر واإنشاء ( ست نقط ).

ـ يقول حمد أركون :

" احداثة كما أفهمها هي صرورة تارخية  ،تنتج من داخل اجتمع  ،وليست القضية قضية استراد ".
حوارات العربي  ،كتاب العربي ت رقم  33يناير  2011ص . 274

توسع ي حليل هذه القولة مستثمرا مكتسباتك ي مهارة " توسيع فكرة "
انتهــــــى
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عناصر اإجابة وسلم
التنقيط

1

مـــــــادة اللغة العـــــربية

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ العلوم
والتكنولوجيات :مسلكا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات اميكانيكية

امعامل

2

مــدة اإجاز

2

عناصر اإجابة

سلم
التنقيط

ـ اجال الرئيس اأول  :درس النصــــوص ( عشر نقط )
 1ـ يقبل كل جواب حدد عاقة عنوان النص موضوعه ي كونها عاقة ترابط وانسجام وتكامل ....
 2ـ القضية الرئيسة الي يطرحها النص هي  :تعدد تعريفات احداثة وااختاف ي حديد زمنها
القضية احورية) .
 3ـ يقبل كل شرح يعكس مضمون القولة بوضوح وبأسلوب سليم خال من كل اأخطاء.

(نقطة واحدة ).

ورأي الكاتب فيها  (...يقبل كل جواب يامس

(نقطة واحدة ).
(نقطة واحدة ).

 4ـ ـ تصنيف األفاظ والعبارات الدالة على كل من احقل الدالي التارخي واحقل الدالي العلمي ي جدول :
احقل الدالي العلمي
احقل الدالي التارخي
حقبة تارخية ـ احقبة ـ مسة قرون ـ القرن السادس ـ الثورة التقنية ـ الثورة امعلوماتية ـ العقل ـ العلم ـ التقنية ـ العقلنة ...
عشر ـ حركة النهضة ـ حركة اأنوار ـالثورة الفرنسية
( ) 5,
ـالثورة الصناعية ـ الثورة التقنية ـ قرنن ـ تارخي ـ...

(نقطة واحدة ).

( ) 5,

5ـ ـ يتلخص حكم الكاتب على تعاريف احداثة ي كونها ختلف من حيث قوة إحاطتها بامفهوم ـ تهول امفهوم ـ جعله مفهوما مطلقا ـ
تدعي احداثة وهي غر حداثية ـ حول امفهوم من مفهوم عقلي إى مفهوم وهمي مقدس ـ تشيء امفهوم  (.ن )
النتيجة الي انتهى إليها هي  :التمييز ي مفهوم احداثة بن روحها وواقعها ) 5, ( .
 6ـ تقوم الطريقة امعتمدة ي عرض أفكار النص على :ـ احجاج من خال توظيف اأساليب احجاجية مثل التعريف ( تعريف احداثة )
والسرد ( عوامل احداثة ) ؛
ـ توظيف ااستشهاد باأحداث التارخية ؛
ـ اأسلوب ااستقرائي ي عرض اأفكار ......
 7ـ من امنتظر أن يناقش امرشح انطاقا من النص طرح الكاتب للحداثة وأن يبدي رأيه فيها .

ـ اجال الرئيس الثاني  :علـوم اللغـــة  ( :أربع نقط ).
مثاا النسبة ( ) ,5,لكل منهما

تارخي  /عقلي  /وهمي
حداثي
إجرائي

ااسم امنسوب( ) ,5,لكل منهما

تاريخ  /عقل  /وهم
حداثة
إجراء

2ـ يشرط ي كل ملة من اجملتن  :تضمن الظاهرة امطلوبة

يقبل
مثاان
فقط

ـ سامة الركيب ـ وضوح امعنى ــ من اإنتاج الشخصي للمرشح ( نقطة لكل ملة )

ـ اجال الرئيس الثالث  :التعبر واإنشاء ( ست نقط ).
يراعى ي تقويم إنتاجات امرشحن :
ـ االتزام بامطلوب ( نقطتان).

ـ توظيف مهارة " توسيع فكرة

" ( نقطتان).

( نقطة ونصف ).

( ثاث نقط ).

التغير الذي حقه (  ) 5,لكل منهما
ـ إحاق ياء مشددة ي آخره وكسر ما قبلها
ـ حذف تاء الثانيث وإحاق ياء النسبة ...
ـ اسم مدود همزته أصلية بقيت على
حاها وم إحاق ياء النسبة..

ـ انسجام امنتوج

( نقطة ونصف ).

وسامة لغته  ( .نقطتان).

انتهــــــى

( نقطتان).

( نقطتان).

