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  العولمة الثقافية
 اهتمام ووعي اإلنسان من المجال المحلـي إلـى المجـال    إن العولمة الثقافية تعني انتقال تركيز   

فتحت ظل العولمة يزداد الوعي بعالميـة العـالم         . العلمي، ومن المحيط الداخلي إلى المحيط الخارجي      
وبوحدة البشرية، ويكتشف اإلنسان بعده العالمي ويتعرف على هويته اإلنسانية ومواطنته العالمية أكثـر              

  .من أي وقت آخر
 من عدة تطورات فكرية وقيم سلوكية، ويـأتي فـي           خصوصياتهاولمة الثقافية ظاهرة تستمد     ظلت الع (

 الثقافات العالمية المختلفة وتأثيرها ببعضها البعض، وتنـتعش فـي ظـل             انفتاحمقدمة هذه التطورات    
  ).التنوع الثقافي، فتقوم بنشر األفكار والقناعات واإليديولوجيات وحتى األديان تداوال

 هذا االرتقاء بالثقافات إلى الطور العالمي سيسمح ببروز مفاهيم ومواقف إنسانية مشتركة، لذا              الشك أن 
فإن الهدف النهائي للعولمة ليس خلق ثقافة عالمية واحدة، بل خلق عالم بال حدود ثقافية وبالتالي تضمن                 

مـن القيـود والعراقيـل      هذه األخيرة بلوغ البشرية مرحلة الحرية الكاملة النتقال الثقافات بأقل قـدر             
كل الذي يحدث في ظل العولمة هو ارتقاء في تخيل األفراد لوجودها على الكرة األرضـية                . والضوابط

حيث ستشعر كأنها وحدة سكانية متالحمة تعيش في قمر صناعي واحد حياة موحدة، يعنـي أن األقـدام    
متد إلى مسافات بعيدة ببعد األفق،      ستظل ثابتة في أرض الوطن، بيد أن الهامات ستزداد طوال لرؤية ست           

  .ولن تتمكن الشجرة المحلية من أن تحجب رؤية الغابة العالمية
  عن مجلة عالم الفكر، الطبعة الثانية                     
  87 – 84ص  1999 ديسمبر –أكتوبر                      

  -بتصرف–لعبد الخالق عبد اهللا                      

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

	�ا����� وا:   

  . حدد الفكرة المحورية للنص–أ   
  
   
   
   

   : اشرح ما يلي –ب   

  :  االرتقاء �   

  : الهامات �   

  : األفق �   



   :ما ضد –ج   
  ≠ خصوصية �   

  ≠ ثابتة �   

  ≠ وحدة �   
   

  .لن تتمكن الشجرة المحلية من أن تحجب رؤية الغابة العالمية:  ماذا يقصد الكاتب بقوله –د   
   
  
   
   

   أكد عبد الهادي بوطالب أن الحضارة اإلنسانية هي ملك البشرية جمعاء، أوضح مظاهر- هـ   
  .ذلك    

  
   
   
   

  ".صن النفس: " حدد دوافع كتابة اإلمام علي بن أبي طالب لنص –و   
   

  
   
   
   

  يفا عليه الشعب المغربي، مض" من وحي المقاومة المغربية" خاطب الشاعر في قصيدة –ز   
  .     جملة من الصفات، استظهر كتابة بيتين شعريين يرصدان بعضا منها  

  
   
   

�	���   :ا
  .في النص(...)  اشكل ما بين قوسين –أ   
   :استخرج من النص ما تمأل به الجداول التالية –ب   

 جمع مؤنث سالم جمع قلة جمع كثرة
  
  

    

   
 لتامإعرابه ا فائدته نائب المفعول المطلق

  
  

    

   
   



  : عين الظواهر في الجمل اآلتية وعلق عليها تعليقا نحويا –ج   
 التعليق النحوي الظاهرة الجملة

 . ما رفع قيمة اإلنسان إال ثقافته-
 . ما أضيق العيش لوال فسحة األمل-
وماتية تزداد العولمة تعقيـدا      مع الثورة المعل   -

 .كل يوم

    

   
  :ركب جملة مشتملة على  –د   
  . نائب مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف�    

   

  
  .مفعوال فيه نابت عنه صفته �    

   
  

في ظل العولمة الثقافية يكتشف الفرد بعده العالمي ويتعرف  : حول إلى الجمع: التحويل  –و   
  . ومواطنته العالميةعلى هويته اإلنسانية

  
   
  

  .أعرب ما تحته خط في النص –ز   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  2004 - 2005:       السنة الدراسية           مؤسسة العراقي للتربية والتعليم
   

     امــتـحان األسدس األولامــتـحان األسدس األولامــتـحان األسدس األولامــتـحان األسدس األول  � �

� ����� 2005  �  

   

  ………………...………………… :النسب      ………………………………… : االسم

  اللغة العربية : المادة          الثانية إعدادي المستوى
  ………………………… : الرقم الترتيبي          د 45ساعة و : مدة اإلنجاز

  
   :إ���ء

وفق الخطوات التي تعرفها واكتسبتها في مهارة التلخيص مسترشدا         " العولمة الثقافية "لخص نص     
  :باالجراعات اآلتية 

  .لى الربع تقريبااختصار النص إ �  
  .المقدمة والعرض والخاتمة: مراعاة تصميم النص  �  
  .احترام تسلسل األفكار الواردة في النص �  
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  .عدم إضافة تعليقات أو عناصر غير واردة في النص األصلي �  


