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 ربيــالع افيــقـداع الثــة واإلبــمـولــالع

العولمة مرحلة جديدة من تطور النظام االقتصادي والسياسي والثقافي العالمي أو الكوني الذي بات قادرا       

على ومخاطر العولمة بارزة وجلية . على التحكم بمصير جميع الشعوب، الغنية منها والفقيرة على حد سواء

إذا كانت وليس تفكيك الهويات المحلية غاية بحد ذاتها ألنها ستنهار من تلقاء نفسها . جميع فقراء العالم

وتبدو مقولة األصالة أو التمسك بالخصوصيات التراثية خادعة طالما أنها عاجزة . عاجزة عن اإلبداع الثقافي

حدها الهويات المبدعة هي القادرة على الصمود و. عن حماية الذات من مخاطر العولمة وثقافتها االستهالكية

عبر التضامن االجتماعي المستند إلى الدولة الديمقراطية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والتمسك بالثقافة 

 .المنفتحة على الثقافة اإلنسانية وطنيةال

ل دولة أو ثقافة تخاف من وك. ها لتوحيد العالم بمختلف الوسائلتبدو العولمة حركة مستمرة ال ارتداد في    

قادرة على حماية نفسها من مخاطر العولمة التي تحولت إلى إذا كانت غير على ذاتها، قد تنكمش العولمة 

 .ال بد من الدخول فيه من موقع الفاعل  تيارعالمي

أو رد الفعل، إن العولمة سيرورة تاريخية تتالقى فيها جميع الشعوب والثقافات والحضارات من مواقع الفعل  

مدعوة  وجميع شعوب األرض  ،في تاريخ الكونلكن التفاعل معها أمر حيوي ومحسوم؛ لبناء مرحلة أرقى 

الندية الشعـوب العربية دخول العولمة من موقع ولن يكون بمقدور. للمشاركة في بناء هذا التاريخ 

نهضويا جديدا يرتقي بها نحو األفضل والمساواة والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد ما لم تطور مشروعا 

وإذا ما استمرت الشعوب  .وغيرها ،واإلدارية والتربوية ،واالقتصادية ،في مختلف المجاالت السياسية

رد الطبيعية، واالعربية تحمل على أكتافها أوزار تاريخ طويل من التخلف والسيطرة االستعمارية، وتبديد الم

ى نطاق واسع، فإنها ستهمش دورها إلى الحدود الدنيا في التاريخ الكوني وانتشار الفقر والمرض واألمية عل

تدخل شعوب أخرى عصر العولمة بكثير من الغنى المادي، والتقدم نفسه الذي تتم صياغته يوميا، في الوقت 

العلمي والتقني، والتماسك الداخلي على قاعدة مكتسبات وطنية وقومية منجزة، مع احترام الحريات 

 ما توصلت إليه بأحدث ازودم ،كل أشكال اإلبداع الفردي والفعل الثقافي سية لإلنسان فيها حتى يمارساألسا

                        .التكنولوجيا العصرية واإلعالم المتطور

 (بتصرف ) وما بعدها  223ص  3112 شتاء  02العدد  -البحرين  -العلوم اإلنسانيةمجلة  -ر ـــمسعـــود ضاه. د           

 

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 

 

 3/  3ة   الصفح 3المعامل  موضوع مشترك  –جميع المسالك العلمية والتقنية  مادة اللغة العربية 

 

 :ب عن األسئلة اآلتيةـــاقرأ النص قراءة متأنية وأج

 ( ن 01) مكون النصوص : المجال الرئيسئ األول 

 (.ن  0) . اموارصد العالقة القائمة بينه  النص،من  الفقرة الثانيةونوان ـــالعظ ـــالح -0

 (.ن  0) .األساسية نصـلار اــكـأفدد ــح -3

ول العولمة ـدورالشعـوب العربية دخـقـولن يكون بم. : "  سطر قول الكاتب اشرح في حدود أربعة أ -2

ضويا ـا نهـور مشروعـما لم تط ،موقع الندية والمساواة والمساهمة في بناء نظام عالمي جديدمن 

 (ن  0) ".جديدا 

، استخرج لثقافي في النص حقالن دالليان ، حقل  دال على العولمة ، وحقـــل دال على المجال ا -4

 (ن  0.3) .وبين العالقة القائمة بينهما ،األلفاظ والعبارات الدالة على كل حقل

ية عصر د من دخول الشعوب العربـوائق التي قد تحـاستخرج من النص ما يدل على بعض الع -3

 (ن  0.3) العولمة 

 (ن  0) .دل على ذلك من النص ، مبينا وظيفة هذا األسلوبـحجاجـيا، است وظف الكاتب أسلوبا -2

أهمية اإلبداع رة تلخص فيها ما ورد في النص من أفكار، مبديا وجهة نظرك بخصوص ــاكتب فق -7

 (ن   2) .الثقافي في الحفاظ على الهوية الوطنية

  ( ن 4 )الدرس اللغوي:الثاني المجال الرئيسي 

 (ن  3)   ة؟ـرة متسقـقـل من الفقرة األولى من النص فــذي جعـبين ما ال -0

  (ن3.)لمة مقترضة ـالثانية كالجملة ليا، وتتضمن ـا فعـتـاألولى نحالجملة  تتضمنيدتين ـايت بجملتين مف -3

 (ن  2) التعبير واإلنشاء : المجال الرئيسي الثالث

 ،تصفحــك إحدى الجـرائد، أثار انتباهـك إعـالن إحـدى الشركات ترغـب في تشغـيل بعض الشبابأثناء  

 .فتقدمت إلجراء مقابلة قصد الحصول على عمل

 ".إجراء مقابلة " بما تعلمته في مهارة في ذلك مسترشدا ،راء المقابلةــإجصغ تفاصيل 

  

 

 

 

 


