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 ال56ت تك2يا 0لج تعميمه تم ثم العسكري، با
جال عقدين من أك� منذ اإلن�نت لظهور األص� ا
وطن يرتبط
 اHقدية، الكتل وFويل اEجارية العمليات تسهيل أجل من ا
اA، القرن من ا?مانينيات عقد = األمريكية وا
قاوالت

 لفظة وتع\ األمريكية، ا]امعات فضاء يلج أن قبل وذلك Vكنة، زمنية ف�ة أقQ = أخرى إM دولة من وتسفJ الراسميل

ية شبكة إنها ،»ا_و0ة الشبكة« إن�نتb االتصال تربط eلع6ات شخصية حواسيب ب eالي
 عدد وهو ا
ستعملe، من ا

 متعددة وظائف الشبكة هذه تؤدي ،مستعمل مليون آنذاك اEقديرات بعض حسب ا?مانينيات عقد منتصف = يتجاوز لم
  :أهمها

 بe واzدائية الyسيكية العمليات أبسط بe من ا
ا0ة والصفقات اEجارية ا
عامالت تبسيط = تتمثل: uارية وظيفة - 1
  .الك2ى االقتصادية اإلم2اطوريات بe اHقدية واEحويالت واالندماجات اEحالفات إM حسيا يتعارفا لم ومش� بائع

  .يحمفات �مات بواسطة أو أخرى، �واسيب االتصال طريق عن ا
علومات تبادل = تتج~: ثقافية وظيفة - 2
 شخص مع اللعب أو س2نطيقية، ألعاب حقل ولوج � للشبكة مستعمل أو منخرط � قدرة = تتمثل: ترفيهية وظيفة - 3

  .الكيلوم�ات بآالف عنه يبعد آخر
 إرسال يكلفه كما كبJا ما0ا مبلغا يكلف ال وا�ي ب�عة، ينتقل ا�ي اإللك�و� ال2يد = تتج~: اتصا0ة وظيفة - 4

  .آخر إM م�ن من بكتا
 حيث مستعمل، � إM بالنسبة وا
نفعة األفضلية منطق حسب اإلن�نت تؤديها ال� األساسية الوظائف هذه إن

 لكنها نفسها، اللحظة = م�امنة �F ال وظائف � سواها، ما � ا?قافية أو ال�فيهية أو اEجارية ا�دمات اzعض يفضل
 عمالق وبريد uاري، مر�ز وأضخم العالم، = مكتبة أك2( بأنها نعتها يمكن ال� الشبكة هذه جاذبية 
صدر ا
ش�ة �

  ).جديدة اتصال ووسيلة رائع، ألعاب وملعب
 يو0وز ف£ ،ا
تحدة الواليات وخاصة ا
صنعة الغربية اzتان = يتمر�ز تطور لكنه متسارb تطورا اإلن�نت ويشهد

 داللة ذو معطى إنه ،%95.1 تبلغ وتصنيعا دخال األك� اzتان = اإلن�نت بشبكة ا
رتبطة با¦واسي نسبة ¤نت 1999
 ا
عطى هذا أن غJ ،ا
علوماتية وال�وات الالمادي لالقتصاد ا
ت�فئ غJ اEوزيع هذا = اEفكJ � وªفزة لالنتباه الفتة
  .وفوائدها الشبكة خJات تعميم � والقدرة ا
نخرطe بe اEضامن واقع £

 طريق تطور سJورة أن يؤ�د جيتس بيل ®عل ما وهذا مراقبة، غJ كبJة ب�عة ا¦ديثة االتصال وسائل تتطور
 طريق فإن اHهاية =: "القادمة لألجيال ا
ستقبل بأن يع�ف ريادته رغم � فهو ،ومنفتحة ةمائد سJورة  ال�يع ا
علومات
 مع ك2وا ا�ين األطفال يدفع وسوف ،ا
ستقبل ألجيال هو بل سبقت\، ال� لألجيال أو ]ي� ليس ال�يع ا
علومات

 ا
نQم العقد خالل ال�يع ا
علومات طريق = سيك2ون ا�ين هؤالء عن فضال - األخJ العقد = الشخصية الكمبيوترات
  ".إم�ناتها أق´ إM اEكنولوجيا هذه -

  مجلة عالم الفكر"  تصال وا�ع�مثورة ا"محمد شكري 
  

 اإلنترنت
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I - عتبة القراءة:  
  :مالحظة مؤشرات النص – 1

  :صاحب النص -أ 
  أعماله  مراحل من حياته

 .م في آيت شيكر في إقليم الناظور1935ولد محمد شكري سنة  -
بال الريف، ثم في عاش طفولة صعبة وقاسية في قريته الواقعة في سلسلة ج -

 .م1942 مدينة طنجة التي نزح إليها مع أسرته الفقيرة سنة
عمَل كصبي مقهى وهو دون العاشرة، ثم عِمَل حّماًال، فبائع جرائد وماسح  -

 .أحذية ثم اشتغل بعد ذلك بائًعا للسجائر المهربة
 .لم يتعلم شكري القراءة والكتابة إال وهو ابن العشرين -
في مدينة العرائش ثم تخرج بعد ذلك ليشتغل في سلك دخل المدرسة  -

 .التعليم
 .حصل شكري على التقاعد النسبي وتفرغ تماًما للكتابة األدبية -
اشتغل محمد شكري في المجال اإلذاعي من خالل برامج ثقافية كان يعدها  -

 .ويقدمها في اذاعة طنجة
  .2003نوفمبر  15توفي في  -

 .الخبز الحافي - 
 .رالشطا -
  .زمن األخطاء -
  .وجوه -
  .مجنون الورد -
  .الخيمة -
  .السوق الداخلي -
  .مسرحية السعادة -
  .غواية الشحرور األبيض -

  :النص مصدر – ب
  .من مجلة عالم الفكر" ثورة االتصال واإلعالم"اقتبس النص من عن مقالة 

  :الصورة –ج 
  .تصفحان الشبكة العنكبونيةتجسد الصورة شخصين يجلسان أمام جهاز الحاسوب، وهما ي  

  :مجال النص -  د
  .المجال الحضاريالنص ينتمي إلى 

  :)تاإلنترن( العنوان – هـ
  .عنوان مفرد :تركيبيا �
التي  internationalاختصار لكلمة : interيدل اإلنترنت أو الشبكة العنكبوتية على شبكة المعلومات الدولية  :دالليا �

 .شبكة: التي تعني networkار لكلمة اختص: netعالمي أو دولي و: تعني
 .ينتمي إلى المجال العلمي :معجميا �

  :نوعية النص - و 
  .حضاري/ مقالة تفسيرية ذات بعد علمي 

  :بداية النص ونهايته - ز
 .تشير إلى ارتباط اإلنترنيت بالمجال العسكري في أول ظهور لها :بداية النص �
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 .سان رائد كبير من روادها وهو بيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفتتشير إلى مستقبل اإلنترنت على ل :نهاية النص �
  :بناء فرضية القراءة -  2

  .انطالقا من المؤشرات السابقة نفترض أن موضوع النص يتناول ثورة اإلنترنيت ومستقبلها
II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1
o يدخل :يلج .  
o عشر سنوات :عقد.  
o نشر، ضد تخصيص :تعميم.  
o وقعت في نفس الوقت :تزامنت.  

  : للنصالمضمون العام  -  2
  .التعريف باإلنترنت وبيان ظروف اكتشافها ووظائفها، وآفاقها المستقبلية مع األجيال الصاعدة

III - القراءة التحليلية للنص:  
  :المستوى الدالي -  1

  :معجم الحقول الداللية -أ 
  ال والتواصلحقل االتص  الحقل االقتصادي  الحقل التاريخي
عقد  –أكثر من عقدين أكثر منعقدين 

 –األجيال   -القرن الماضي  –الثمانينيات 
  العقد القادم

العمليات التجارية  –المقاوالت  –الشركات 
المعامالت  –الرساميل  –الكتل النقدية  –

الصفقات المالية التحويالت  -التجارية 
 بائع –اإلمبراطوريات االقتصادية  –النقدية 

مركز  –الخدمات التجارية  –مشتر  –
  ...االقتصاد الالمادي –تجاري 

 -حواسيب  –تربط االتصال  –اإلنترنت 
تبادل  –إرسال  –االتصال  -الشبكة الدولية 

البريد  - كلمات مفاتيح   –المعلومات 
 -وسيلة اتصال جديدة  –اإللكتروني 

  …الكمبيوترات  -الثروات المعلوماتية 

  :داللة المعجم
نالحظ هيمنة معجم األلفاظ الدالة على المعجمين االتصالي واالقتصادي مما يدل على أن اإلنترنت تشكل قوة اتصالية واقتصادية  

  .كبيرة
  :المستوى الداللي -  2

  :مضامين النص – أ
  .تعريف اإلنترنت وبيان كيفية تعميمها بعد أن كانت مقتصرة على المجال العسكري �
  .ائف مما يكسبها جاذبية متميزةتؤدي اإلنترنت عدة وظ �
  .مستقبل اإلنترنت في ظل التطور السريع الذي تشهده في ظل ارتباطها باألجيال الصاعدة �

  :أسلوب النص -ب 
  :وظف الكاتب أسلوبا تفسيريا هذه بعض مؤشراته النصية

  



 

 

4 

  المؤشرات النصية  عناصر التفسير
  .ر شارحة للموضوع، ويتعلق األمر بشرح وظائف اإلنترنيتتقديم تفاصيل وعناص: نقطتا التفسير  عالمات الترقيم

  تتوخى إضافة معلومات إضافية وتوجيه المتلقي : الجملة االعتراضية
  ).الفقرة األخيرة(هدفها التنصيص على مصطلحات أو شيء هام يرتبط بالموضوع : المزدوجتان

  .بالمائة 95.1 – 1999 –ستعمل مليون م –عشرات الماليين   األرقام واإلحصائيات والنسب المئوية
  ...ذو داللة  –يمكن نعتها  –تتجلى  –تتمثل   .األلفاظ الدالة على التفسير

  :المستوى التداولي -  3
  :مقصدية الرسالة -أ 

  .يهدف الكاتب إلى التعريف باإلنترنيت ووظائفها وآفاقها المستقبلية مع األجيال الصاعدة
  :قيم النص -ب 

  :التالية يتضمن النص القيم
  .باعتبار أن اإلنترنت أهم وسيلة اتصالية حديثة :قيمة تواصلية �
  .بالنظر إلى دور اإلنترنت في التطور االقتصاد العالمي :قيمة اقتصادية �
  .باعتبار مساهمة اإلنترنت في إغناء الحضارة اإلنسانية :قيمة حضارية �

VI  - القراءة التركيبية:  
لمجال العسكري قبل أن يتم تعميمه في مجاالت أخرى خاصة المجال االقتصادي، واإلنترنيت لقد ارتبط أول ظهور لإلنترنيت با

أما وظائفها فتشمل ما هو تجاري، وما هو ثقافي، . هي شبكة عالمية تربط االتصال بين حواسيب شخصية لعشرات الماليين من مستعمليها
نيت في العالم، فقد عرف انتشارا سريعا في الغرب، وتأخرا في الدول النامية، لكنه وبالنظر إلى واقع اإلنتر . وما هو ترفيهي، ثم ما هو تواصلي

  .سيعرف مزيدا من التطور مع األجيال الصاعدة


