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 الحضاريالتفاعل الثقافي و

من الحقائق التي ال ينازع فيها أحد في أوساط الدارسين والمشتغلين بقضايا الثقافة والحضارة     

 تالقح فيما بينهاواإلنسانية، أن ما من حضارة إال وهي حصيلة تفاعل مجموعة من الحضارات 

لعالم قانون على الثقافة أيضا، فلم يعرف الوينسحب هذا ا. وتكامل بين عناصرها وترابط بين حلقاتها

 من العصور، حضارة قائمة الذات، لم تمتزج بحضارات أخرى، وال عرف ثقافة خالصة في أي عصر

 .دماء ثقافات قديمة أو معاصرة لها لم تجر في شرايينها

روابط مع شعوب  ويترتب على هذا أن ما من أمة من األمم أو شعب من الشعوب، إال وتجمعها    

اريخية أم روابط  ثقافية وحضارية، أم روابط مصالح متبادلة، مما وأمم أخرى، سواء أكانت روابط  ت

الذي يخضع لتطورات الزمن، ولتقلبات العالقات التي تنشأ  الثقافي المشتركيؤدي إلى تنامي الرصيد 

 .بين هذه األمة أو تلك

ب، مع العالم دائما وما يزال منتدى حضارات تتفاعل فيه كل حضارات األمم والشعو لقد كان      

ويدلنا تاريخ الحضارات . يةوالخصوصيات العقدية والحضار تمايز كل هذه األمم في الهويات الثقافية

وفي العصر . عام متواصل التدفق، دائم التنقل من بلد إلى بلد أنها سلسلة من تيار حضاريعلى 

د يعم أقطار ويكا الحاضر، عصر االتصال الوثيق بين مختلف األمم، ينتشر هذا التيار الحضاري

 .األرض

بالحضارات السابقة وتحاكيها في بادئ األمر،  وكل نهضة في تاريخ اإلنسانية كانت تستضيء    

فما . حتى إذا اكتملت لها شخصيتها، وتوفرت أصالتها، أضافت الجديد المتطور إلى القديم الموروث

نفصلة الجذور عن الثقافات ممن ثقافة إال ولها جذور مشتركة مع ثقافات أخرى، وال توجد ثقافة 

العصر الحديث، التي تحققت في عهد إحياء العلوم،  في وليست نهضة أوروباة اإلنسانية المتعاقب

استمدت مقوماتها من الثقافة إال امتدادا لنهضتها األولى التي   ،ونقلت اإلنسانية من العصر الوسيط

 . العربية خالل القرن الثاني عشر الميالدي

 .(بتصرف) 6-5: ص –مكتبة عتيدة  –المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  –منشورات جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات  -عبد العزيز بن عثمان التويجري . د
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 (ن11)مكون النصوص : أوال

 (ن1)  .هموضوع وافترضالنص نوان ع الحظ -1

 (ن1)   .بين نوع الروابط التي تجمع بين األمم والشعوب -2

 (ن1.1)  ". فما من ثقافة إال ولها جذور مشتركة مع ثقافات أخرى ": قول الكاتب اشرح  -2

 (ن1.1) .الكاتب لإلقناع بصحة أطروحته وظفهااذكر بعض الحجج التي   -2

 (ن1.1)  بم تفسر هيمنة الجمل الخبرية وغياب الجمل اإلنشائية في النص؟ -5

 (ن1) .، مبينا الغاية من ذلكتينجملبل لكل نوع ث  م  . التوكيد والنفي ساليب أوظف الكاتب  -6

 (ن5.1)  .قافات المختلفةثفوائد الحوار والتفاعل بين ال، من خمسة أسطرفي فقرة ، أبرز -7

 (ن12)مكون علوم اللغة   :ثانيا

 (ن5) : امأل الجدول اآلتي بما يناسب -1

 الفعل الماضي (اسم ذات/اسم معنى)نوعه  المشتق منه

   تالقُح  

د      أس 

 

 (ن5)  .اتساق الفقرة الثانيةأربع وسائل لغوية ساهمت في  حدد -2

 (ن16)التعبير واإلنشاء  : ثالثا

، ففكرت في إجراء مقابلة معهم احتجت إلى مجموعة من األشخاص لمساعدتك على تنمية مشروعك   

 .قصد اختبار كفاءتهم

ما درسته في مهارة  مستثمراتحدث عن مختلف اإلجراءات والتقنيات التي وظفتها في هذه المقابلة،     

  ".تقنيات التفاوض والمقابلة "
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