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  ساعتان  مدة اإلنجاز  2007دورة يونيو 
  2  المعامل  لعلمية والتقنية الشعب ا: الشعبة

  السنة األولى  اللغة العربية : المادة 

  المملكة المغربية
  وزارة التربية الوطنية

  والتعليم العالي
  وتكوين األطر
  والبحث العلمي

  األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين
    وعــــالموض  لجهة الدار البيضاء الكبرى

  
  أجيال المستقبل في مواجهة عصر المعلوميات

 
ليس جديدا التأآيد على أن اإلعالم في تطوره التقني هو نتاج العولمة االقتصادية، ألن حجم االستثمار في قطاع اإلعالم 

ويبدو من تحصيل الحاصل التذآير بأن أآبر المستثمرين ورجال . طنية نحو منظومة االقتصاد الدولييخترق االقتصاديات الو
. األعمال ، اليوم، هم مالكو الصناعات اإلعالمية والمعلوماتية الذين يجددون بوتيرة متغيرة في تقنيات استعمال الحواسيب

ة تفاؤلية إزاء تكنولوجيا المعلومات، ووقت الفراغ على حد الذي يحمل نزع) بيل غيتس( ولعل أشهرهم وأغناهم األمريكي 
  .سواء، وتدشين أسواق جديدة وفرص عمل إضافية

أليست عولمة قطاعات اإلعالم واالتصال هي تسويغ لحظات اإلشهار والدعاية؟ فإذا آانت مخترعات الهاتف، الفاآس، 
فإنها تظل مبطنة بخضوع البعد . المعلومة، وتبليغ الخبرواألنترنيت، ووسائل التنقل، تقتصد مجهود التنقل والبحث عن 

  .التجاري عبر اعتمادات الخطاب اإلشهاري
ألن في اإلثارة مدخال . إنك تالحظ في ثورة المعلوميات هيمنة طابع اإلثارة الجتذاب قاعدة عريضة من القراء والمشاهدين

  .خصبا لضمان استمرار المنتوج اإلعالمي
يؤآد أن سيرورة التطور السريع ) بيل غيتس( لحديثة تتطور بسرعة آبيرة غير مراقبة، وهذا ما يجعل إن وسائل االتصال ا

: " يقول . وبالرغم من ريادته في هذا المجال فإنه يعترف بأن المستقبل لألجيال القادمة. لطريق المعلومات سيرورة منفتحة
وسوف يدفع األطفال . يع ليس لجيلي أو لألجيال التي سبقتني، بل هو ألجيال المستقبلفي النهاية فإن طريق المعلومات السر

  " هذه التكنولوجيا إلى أقصى إمكاناتها– الذين آبروا مع الكومبيوترات الشخصية –
 100  81ص  ( 2003 شتنبر - يوليوز1 ، العدد 32عالم الفكر المجلد " ثورة االتصال واإلعالم " محمد شكري سالم 

  .بتصرف
  

  ) ن10( أنشطة القراءة : أوال
  :إقرأ النص قراءة واعية ، ثم أجب عن األسئلة التالية

  )ن1. (  صغ فرضية لموضوع النص انطالقا من الفقرتين األولى واألخيرة-1
  ) ن1(  ما الدليل على أن تطور تقنيات اإلعالم ذو عالقة باالقتصاد ؟ -2
  ) ن1( رة المعلوميات؟  ما االنتقادات التي توجه إلى ثو-3
( حقل اقتصادي وحقل معلوماتي، صنف مكوناتهما مبرزا نوع العالقة التي تربط بينهما :  يتجاذب النص حقالن دالليان -4
  )ن2
  )أليست عولمة قطاعات اإلعالم واالتصال هي تسويغ لحظات اإلشهار والدعاية؟  ( -5

  ) ن1( ميات والخطاب اإلشهاري اشرح هذه الفكرة مبينا العالقة بين ثورة المعلو
  ) ن 1( بم تفسر ذلك ؟ .  هيمنت على النص لغة تقريرية-6
  ) ن3.  (  رآب ما توصلت إليه من إجابات في خالصة مرآزة مستوفية ما سبق مع إبداء الرأي الشخصي في الموضوع-7
 
  ) ن4( أنشطة الدرس اللغوي : ثانيا

  :لتالية حدد الغرض من االستفهام في الجملة ا-1
  ) ن2( أليست عولمة قطاعات اإلعالم واالتصال هي تسويغ لحظات اإلشهار والدعاية ؟ 

  : إيت بجملتين تتضمن آل واحدة منهما لفظا ممنوعا من الصرف-2
  ) ن2. ( في األولى ممنوع من الصرف لسبب واحد، وفي الثانية ممنوع من الصرف لسببين* 
  

  ) ن6 (أنشطة التعبير واإلنشاء : ثالثا 
  

  :قال الكاتب 
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ألن في اإلثارة مدخال . إنك تالحظ في ثورة المعلوميات هيمنة طابع اإلثارة الجتذاب قاعدة عريضة من القراء والمشاهدين
  .خصبا لضمان استمرار المنتوج اإلعالمي

  .توسع في هذه الفكرة مسترشدا بما درسته في مهارة توسيع فكرة
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