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نص االنطالق:
تكنولوجيا اإلعالميات
قبل مائتً سنة كان رأس المال ووسائل النقل والموارد الطبٌعٌة قاعدة للتنمٌة ،والٌوم صارت
السٌادة من نصٌب اإلعالمٌات واالتصاالت .لقد أصبحت التنمٌة فً ارتباط متزاٌد مع معالجة
المعلومات والمعرفة ،أي قطاع خدمات جدٌد (إعالم ،تربٌة ،معرفة ،)...وهذا القطاع صار ٌمثل
ما ٌقارب  %55من الناتج الداخلً اإلجمالً ومن فرص الشغل فً البلدان المصنعة.
إن تكنولوجٌا اإلعالمٌات تتطور بسرعة فائقة :برق ،هاتف ،تلكس ،ألٌاف بصرٌة ،حاسوب،
إنسان آلً ،لٌزر ،ذكاء اصطناعً...وهذه التكنولوجٌا ٌمكنها ،عالوة على ذلك ،أن تتآلف فٌما
بٌنها لتمنح اإلنسان تسهٌالت متزاٌدة.
إن اإلعالمٌات ،وبالنظر إلى إمكانٌاتها التطبٌقٌة الواسعة فً مجموع قطاعات النشاط البشري
تقرٌبا ،تشكل أداة ذات طاقة هائلة لتدبٌر التطور التقنً وفتح إمكانٌات ثقافٌة وتربوٌة جدٌدة .وهنا
ٌكمن التحدي ،فباستخدامها على نحو حذرٌ ،مكن لإلعالمٌات أن تساهم بشكل كبٌر فً حل
المشاكل المستعصٌة ،ومن ثمة فً إحالل السالم .أما إن هً طبقت بطرٌقة تكنوقراطٌة
وتمركزٌة أكثر من الالزم ،فقد تزٌد من تعقد المشاكل وتجعل حلها أكثر صعوبة .هكذا تنكشف لنا
اإلعالمٌات ،أكثر فؤكثر ،كؤداة للسلطة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،سواء على المستوى
الوطنً أو الدولً .لذا ٌنبغً أن تكون اإلعالمٌات ذات أولوٌة فً انشغاالت المسإولٌن على
جمٌع المستوٌات.
وأنا أإكد ،ولست وحدي فً ذلك ،أنه لن ٌتؤتى لبلد من البلدان استٌفاء حاجٌاته األكثر إلحاحا
إال بمساعدة التكنولوجٌا الجدٌدة فً مجال اإلعالمٌات .لكن ٌنبغً القٌام بذلك بطرٌقة نابعة من
الداخل ،مع االعتماد إلى أقصى ح ّد ممكن على التحلٌل الذاتً للمشاكل ،واللجوء قدر اإلمكان
للموارد البشرٌة والمادٌة والذاتٌة ،وعبر تشجٌع البحث على الصعٌد المحلً .هذا ،وال توجد
وصفة خارقة  .فاإلعالمٌات ٌتحدد دورها فً تمهٌد الطرٌق إلى المعرفة ،ومن ثمة إلى تنمٌة
اإلنسان وموطنه.
المهدي المنجرة .حوار التواصل من أجل مجتمع معرفي عادل .مطبعة النجاح الجديدة .الدار البيضاء  .2003الطبعة التاسعة .ص
 22وما بعدها بتصرف.
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امشعب(ت):جميع امشعب امعنميث وامتقهيث

أوال :مكونالنصوص  10 ( :ن )
 - 1انطلقمنداللةالعنوانومنالفقرةاألولى،وافترضموضوعالنص 1 ( .ن )
 - 2بٌّنكٌفٌمكنلإلعالمٌاتؤنتساهمفٌحاللمشكالتؤوزٌادةتفاقمها.

(1ن)

 - 3اشرحمنخالألمثلةكٌفؤنتطورتكنولوجٌااإلعالمٌاتٌمنحاإلنسانتسهٌالتمتزاٌدة1( .ن)
ّ -4
وظفالنصمعجمامرتبطابمجاالإلعالمٌاتوآخرلهعالقةباالقتصادوالتنمٌة .
 اجردأربعةألفاظؤوتعابٌردالةعلىكلحقل،وأبرزالعالقةبٌنالحقلٌن 1.5 ( .ن ) - 5اذكرمظهرٌنمنمظاهرالحجاجفٌالنص،معإعطاءمثاللكلمنهما1(.ن)
ّ ٌ - 6تسمالنصبمجموعةمنالخصائصعلىمستوىاللغةواألسلوب .اذكرثالثامنها1.5( .ن)
 - 7ناقشفٌفقرةمنستةأسطركٌفؤ ّناإلعالمٌاتتفتحإمكانٌاتثقافٌةوتربوٌةجدٌدة3( .ن )

ثانيا :مكونعلوماللغة  04( :ن )
 - 1اجردثالثةمنالمصادرالواردةفٌالسطرٌناألولٌنمنالفقرةاألخٌرة،وبٌّننوعها1.5( .ن )
 - 2ر ّكباألعداداآلتٌةفٌجملمفٌدةمعشكاللمعدود:
تسع – ثمانٌةعشر – خمسوسبعون 1.5 ( .ن )
 - 3اكتبجملتٌــنتشتمالألولىعلىنهــٌٌفٌدالتمنً،وتشتمـاللثانٌةعلىؤمـرٌفٌــدااللتماس1(.ن)

ثالثا :مكونالتعبيرواإلنشاء  06( :ن )
ٌقواللكاتب :
" لنٌتؤتىلبلدمنالبلداناستٌفاءحاجٌاتهاألكثرإلحاحاإالبمساعدةالتكنولوجٌاالجدٌدةفٌمجاالإلعالمٌات".
وسّعهذاالقولفٌماالٌقلعناثنٌعشرسطرا،مستثمرامكتسباتكفٌمهارةتوسٌعفكرة.

