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الثقافة و ثورة تكنولوجيا االتصال

الثورة التكنولوجٌة اختزلت الزمان والمكان  ،وغٌرت طبٌعة االقتصاد ،من اقتصاد الصناعة الثقٌلة
المعتمد على المواد الخام والمصانع ،إلى اقتصاد المعلومات المعتمد على الرأسمال البشري المالك
للمهارات الجدٌدة و القادر على اإلنتاج واالبتكار فً ما أصبح ٌسمى باالقتصاد الجدٌد  .وارتباطا بذلك
كان أثر تكنولوجٌا االتصال واضحا على مختلف المجاالت والمٌادٌن األخرى ،على رأسها المٌدان الثقافً
فما مظاهر هذه اآلثار على الثقافة ؟
إن أول مظهر ٌتجلى فً كون الثقافة أصبحت ُم َعولمة اإلنتاج واالستهالك  .فهناك تنمٌط للبضاعة
الثقافٌة وتسوٌقها عبر شبكات تتحكم فٌها شركات عالمٌة تنتمً فً الغالب إلى بلدان الشمال  .وعولمتها ال
تعنً أنها أصبحت عالمٌة بالفعل ٌشارك فً إنتاجها الجمٌع ،بل ألنها األكثر انتشارا على مستوى العالم
بسبب تحكم الشركات فً وسائط اإلنتاج والتسوٌق اإلعالمً.
والمظهر اآلخر لتأثٌر ثورة االتصال على طبٌعة الثقافة هو التحول الحاصل فً مسـتوى هـذه األخٌرة
فإذا كانت الثقافة هً حصٌلة ما ٌرسخ فً عقول الناس وٌطبع سلوكهم وٌحدد ـ إلى حد كـبٌرـ مدى
نجاحهم أو فشلهم فً الحٌاة العامة  ،فإن نوعٌة التربٌة والتعلٌم أساسٌة فً تحدٌد طبٌعة النـاتج الثقافً .
وهكذا نجد أن ثورة االتصال والمعرفة قد زادت من التماٌز بٌن نوعٌن من التعلٌم بمستوٌٌن وبسرعتٌن
مختلفتٌن  :تعلٌم ٌستوجب المعرفة الحدٌثة المطلوبة مهنٌا فً عالم الٌوم ،وهذا النوع مـن التعلٌم ما زال
من حظ أقلٌة فً بلدان الجنوب  .وفً المقابل ،هناك أغلبٌة تبقى أمٌة أو تتعلم تعلٌما غٌر نافع فً عالم
الٌوم  .وهكذا لم ٌعد التعلٌم ـ إال فً حدود ـ وسٌلة للترقٌة االجتماعٌة وتجدٌد النخب داخل المجتمع .
لقد أصبحت ثورة تكنولوجٌا االتصال فاعلة جدا فً مسار األمم  ،مؤثرة فً حٌاتها وثقـافـتها
واقتصادها  .لذلك ٌجدر أال تخلو أٌة سٌاسة تنموٌة من الرهان على االتصال واإلعالم  ،وتأهٌل الموارد
البشرٌة  ،تحقٌقا للمنفعة االقتصادٌة ودرءاً لمخاطر تكنولوجٌا االتصال أحادٌة االتجاه والتأثٌر .
المرجع  :د /علً أوملٌل  ،سؤال الثقافة ،المركز الثقافً العربً ،ط،1،2005ص87:ـ  ( 88بتصرف )

 -2األسئلة:
اقرأ النص بتمعن ،ثم أجب عن األسئلة.
* المجال الرئيس األول  :درس النصوص(10ن)
 1ـ صغ فرضٌة لقراءة النص ،تحدد فٌها نوعٌته وموضوعه انطالقا من مؤشرٌن دالٌن  1...............................ن
 2ـ أ) حدد القضٌة المحورٌة للنص .
ب ) بٌن ماذا ٌعنً الكاتب باالقتصاد الجدٌد  2...........................................................................ن
 3ـ أ) فً النص حقالن داللٌان أساسٌان  :حقل االتصال وحقل الثقافة .
ـ مثل لكل حقل بأربعة ألفاظ  ،وبٌن العالقة بٌنهما .
ب ) مٌز النص بٌن نوعٌن من التعلٌم .
ـ حددهما مبٌنا خصائصهما والعالقة القائمة بٌنهما .
ج ) أبرز أهم الخصائص اللغوٌة للنص  4................................................................................ن
 4ـ ٌدعو الكاتب فً الفقرة األخٌرة إلى ضرورة اعتماد األمم فً سٌاستها التنموٌة على االتصال واإلعالم .
ـ ركب فقرة متماسكة تناقش فٌها هذه الدعوة،وتبدي رأٌك الشخصً مع التعلٌل المناسب  3..........................ن
* المجال الرئيس الثاني :مكون علوم اللغة (4ن)
1ـ تأمل الفقرة األولى واستخرج منها :
أ) جملة استفهامٌة ،ثم بٌن نوع األداة ،والمطلوب بها  ،ونوع االستفهام.
ب) اسمٌن منسوبٌن ،ثم بٌن قاعدة نسبتهما .
 2ـ تأمل الفقرة الثانٌة  ،واجُرد منها :
أ) كلمتٌن دالتٌن على الطباق  ،وركبهما فً جملة دالة .
 4......................................................................ن
.
ب) تمٌٌزا وحدد نوعه  ،ثم ركبه فً جملة مفٌدة
* المجال الرئيس الثالث :مكون التعبير واإلنشاء (6ن)
يقول الكاتب  " :كان اثر تكنولوجٌا االتصال واضحا على مختلف المجاالت والمٌادٌن "
ـ حرر موضوعا إنشائٌا منسجما ُتوسع فٌه القولة  ،مستفٌدا مما درسته فً مهارة " توسٌع فكرة " 6...........ن
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* أوال  :درس النصوص:
 - 1من المإشرات الدالة :عنوان النص ـ بداٌة فقرات النص ـ تكرار بعض األلفاظ المفاتٌح...
(تكنولوجٌا االتصال ،الثقافة ،ثورة االتصالٌ ( )...قتصر على مإشرٌن) ()0,5
 فرضٌة النص  :مقالة تفسٌرٌة ٌتمحور موضوعها حول الثقافة فً ظل ثورة االتصال  1...... )0، 5(...ن 2أ) ـ القضٌة المحورٌة  :آثار ثورة تكنولوجٌا االتصال على ثقافة األمم والشعوب)1(.
ب ) معنى االقتصاد الجدٌد
هو اقتصاد المعلومات المعتمد على الرأسمال البشري المالك للمهارات الجدٌدة ال خ برات و التً
تمكنه من اإلنتاج واالبتكار( 2.............. ...........................................................) 1ن
 3ـ أ) الحقالن المعجمٌان والعالقة: ..
حقل االتصال  " :المعلومات ـ تكنولوجٌا االتصال ـ شبكات ـ وسائط اإلنتاج ـ التسوٌق اإلعالمً
ثورة االتصال ـ االتصال واإلعالم ـ )0،25 ( ."...
حقل الثقافة  " :الثقافة ـ البضاعة الثقافٌة ـ عقول الناس ـ المعرفةـ التربٌة والتعلٌم ـ المعرفة
الحدٌثةٌ ( )0،25( "...كتفى بؤربعة ألفاظ مناسبة عن كل حقل )
العالقة  : ..عالقة تفاعل /تؤثٌر ( تؤثٌر االتصال على الثقافة ) ،أو تؤثر (تؤثر الثقافة باالتصال) ()0،5
ب) نوعا التعلٌم ...والعالقة
التحدٌد والخصائص  :ـ تعلٌم نافع  ،متقدم  ،مساٌر للمعرفة الحدٌثة)0،75(...
ـ تعلٌم غٌر نافع  ،متؤخر وغٌر مساٌر ،مرتبط بمعرفة متجاوزة)0،75(...
العالقة بٌنهما  :قائمة على التضاد أو التعارض)0،5(...
ج) الخصائص اللغوٌة للنص :
ـ الطابع التقرٌري ـ اللغة المباشرة ـ الوضوح ـ األسلوب الخبري ـ تكرار مجموعة من
األلفاظ المفاتٌح ـ التماسك الناتج عن توظٌف أدوات الربط المالئمة 4.............................) 1(...ن
 4ـ تركٌب فقرة..
ٌراعى فٌها  :ـ مدى قدرة الممتحن على مناقشة الدعوة /الفكرة من خالل اإلشارة إلى األدوار اإلٌجابٌة
التً أصبحت تكنولوجٌا االتصال واإلعالم تسهم بها فً تحقٌق التنمٌة الشاملة)1،25(...
الرأي الشخصً ٌ :نتظر تثمٌن مراهنة الكاتب على التواصل واإلعالم فً كل سٌاسة تنموٌة
تروم النجاح)0،5(...
التعلٌل  :ألن ثورة االتصال واإلعالم وما تمٌزت به من تكنولوجٌا متقدمة أثرت على جمٌع المجاالت،
حٌث أصبح االعتماد على اقتصاد المعلومات أساس اإلنتاج واالبتكار3 .......................) 1،25(...ن
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العلىم التجريبيت/العلىم الرياضيت /ع .االقتصاد
والتدبير /العلىم والتكنىلىجياث /الفنىن التطبيقيت
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* ثانيا :الدرس اللغوي4(:ن)
 1ـ أ) الجملة االستفهامٌة  " :فما مظاهر هذه اآلثار على الثقافة ؟ " ()0،25
ـ نوع األداة  ( :ما) اسم ( )0،25ـ المطلوب بها  :التصور() 0،25
ـ نوع االستفهام  :حقٌقً( 1..................................................................................) 0،25ن
ب) االسمان المنسوبان " :التكنولوجٌة ـ البشريّ ـ الثقافًّ "( ٌكتفى بمنسوبٌن) ()0،5
قاعدة النسبة  :إلحاق ٌاء مشددة بآخر االسم المنسوب وكسر ما قبلها ( 1...............................) 0،5ن
 2ـ أ) الطباق  :اإلنتاج  #االستهالك ( )0،5ـ التركٌب ٌ:راعى فٌه صحة الجملة معنى ومبنى ( 1.........)0،5ن
ب) التمًٌز  :انتشارا ( )0،25ـ نوعه  :ملحوظ أو تمٌٌز النسبة ()0،25
التركٌب  :صحة المعنى والمبنى ( 1......................................................................) 0،5ن
* ثالثا :درس التعبير واإلنشاء6(:ن)
من عناصر تقوٌم الموضوع :
ـ وضع القولة فً سٌاق عام...
ـ توسٌع القولة من خالل التفكٌك والتحلٌل...
ـ تقدٌم أمثلة واستشهادات (المٌادٌن ومظاهر التؤثٌر)...
ـ االنسجام والتماسك وسالمة اللغة...
ملحوظة  ( :تحترم حرٌة الممتحن فً اختٌار المجاالت التً ٌراها مناسبة ...وٌُسمح له باستثمار بعض
ما ورد فً النص بشرط أن ٌعبر عنه بؤسلوبه الخاص وأن ال ٌقتصر علٌه فقط 6................. )...ن

