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 ديثةـنولوجيا الحـالتكان وـسـاإلن
 
سيطرة  تسيطر عليه منجزاتها يرا بحيث أصبحنا نعيش في عالمتقدما كبدمت ـتققد  ،ومالي لتكنولوجيااإن      

الحياة اإلنسانية، نتيجة مناحي جاء هذا التقدم التكنولوجي الهائل الذي اكتسح كل  دـوق. تكاد تكون تامة

تراف بأن ـومن ثمة البد من االع. الحديث العصرهج العلمي الذي يعتبر من أهم مميزات ندام وتطبيق المـاستخ

الذي تلعبه في حياتهم في  نفسه الدور ،في أي عصر من العصور السابقة ،التكنولوجيا لم تلعب في حياة الناس

 .نـالوقت الراه

 ؟ وما الجديدة للتكنولوجيا الحديثة  التحوالت ما مظاهر: بادر إلى الذهن اآلن هولكن السؤال الذي يت        

بأن التكنولوجيا الحديثة العديد من العلماء والباحثين يرى  .المباشرة وغير المباشرة على اإلنسان ؟ عكاساتهانا

 :فيفي حياة البشرية يمكن إجمالهما  تحولين كبيرينأحدثت 

ن ـع أهميتهقللت من  لدرجة ،وفرض سلطتها وسيطرتها على اإلنسان ولوجيةالثورة التكنتحكم  :أوال      

في  م بهالدور الذي كان يقو من طبيعة -على األقل   -يرت ـطريق نقل مهاراته وقوته إلى اآللة، أو أنها غ

ارات ذاتها عملية اتخاذ القر فيها نقلت تدخل اآلن مرحلة جديدة سوف يتم عملية اإلنتاج والتفكير، كما أنها بدأ

 . على درجة عالية من الدقة، ي موجهمن اإلنسان إلى اآللة أيضا، وذلك لما تتمتع به اآللة من تنظيم عمل

، كما أن كل الوسائل فهي تنشأ عن نظام مصطنع.طبيعي تعارض التكنولوجيا الحديثة مع كل ما هو: ثانيا     

فالعالم المصنوع الذي يعتمد على  .وسائل مصطنعة وغير طبيعية التي يستخدمها اإلنسانالحديثة واألساليب 

والظاهر حتى  .ه وقتلهـيحل تدريجيا محل العالم الطبيعي ويعمل على خنق ،التكنولوجيا ويساعد على ازدهارها

يسير سيرا  في ظل هذا االكتساح ، وأن العالمةالوسط الطبيعي بسرعة فائقيكتسح  الوسط التكنولوجيأن  اآلن

  ...حثيثا نحو وضع لن تكون فيه بيئة طبيعية على اإلطالق

 .(بتصرف )  وما بعدها  049 ص  -0791 ةالسنالعدد الثاني / المجلد الثالث / مجلة عالم الفكر ، أحمد أبو زيد            
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 :ن األسئلة اآلتيةـب عــثم أج ،متأنيةراءة ـــالنص ق رأـــاق

 (ن01)درس النصوص : المجال الرئيسي األول

 (ن 1) . بالعنوانتها ـعالقبين ، والثالثة من النص الفقرة  ا قرأ – 0

 (.ن 1) .ار النص األساسيةـكـأف ددـح – 3

 (ن 1) .اإلنسانعلى الثورة التكنولوجية سيطرة مظاهر  ،من خالل النص رزـأب – 2

األلفاظ والعبارات  رجـاستخ .اإلنسانوحقل دال على  ،التكنولوجيا حقل دال على. حقالن دالليان في النص – 4

 (.ن ..1) . لينـقـالقة القائمة بين الحـالع رزـ، وأبالدالة على كل حقل

التكنولوجيا ويساعد على  فالعالم المصنوع الذي يعتمد على: " قول الكاتبفي حدود أربعة أسطر حلل  – 5

 (ن 1.1)  " . ه وقتلهـنقمحل العالم الطبيعي، ويعمل على خـ ازدهارها، يحل تدريجيا

 (ن1.) وظيفة هذا األسلـوب ذلك بما يناسب من النص، مبرزاـل مثل. اعتمد الكاتب في النص أسلوبا تقريريا- 6

 في الرأيوجهة نظرك  مبدياار، ـكـأفما ورد في النص من تركب فيها  –بأسلوبك الخاص  –رة ــقـف اكتب – 9

 (ن  3) ."اإلطالق ون فيه بيئة طبيعية على ــكــن العالم يسير سيرا حثيثا نحو وضع لن تإ" :لذي يقولا

 (ن4)علوم اللغة مكون : المجال الرئيسي الثاني                 

 (ن  2)  :الجدول اآلتيمستعينا بوب عة مصادر، ثم أنجز المطلأرباستخرج من النص  – 0

 وزن الفعل فعله وزنه المصدر أنواع المصادر

     مصدر ثالثي

     مصدر رباعي

     مصدر خماسي

     مصدر سداسي

 :حسب ما يأتي جملتين استفهاميتين ركب – 3 

 (ن  1) .يد التصورـفتتضمن استفهاما  يـ األولى الجملة -

 (ن  1) .التصديقيد ـمن استفهاما يفالجملة الثانية تتض -

 .(ن1)التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث                  

 .   استعمالها اءوتسبب له الشقاء إن أس ن توظيفها ،ــس  ـعـد اإلنسان إن أح  ـسـالتكنولوجيا ت      

 ".رة ــكـتوسيع ف" مسترشدا في ذلك بما اكتسبته في مهارة الــقــولة ،  هذهفيه  توسع اكتب موضوعا        
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