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 الموضوع
 

 :النص 
نترنيت، ومن استغراقهم واستغراق ة من إدمان المراهقين والشباب لإلنسمع اآلن بعض الصيحات المحذر أصبحنا

فعالم الصور  .ت والجهد والطاقة والنشاط العقليوأن هذا العالم يأكل كثيرا من الوق األطفال كذلك في ألعاب الفيديو،

إنه عالم  يحصل الفرد من خالله  .الخداعات اإلدراكيةوالم الخيال وعالم يفصل المرء عن الواقع ويجعله يعيش في ع

على متع إدراكية ووجدانية قد ال يجد مثيال لها في العالم الواقعي، إنه عالم اإلشباعات البديلة والمتع المتخيلة القائمة 

ل التي تحدث إنه واقع شبيه بأحالم اليقظة والتهويم والخيا .على أساس التوحد مع ما هو وهمي وخيالي  وافتراضي

و يمكن أن نقارن بين الموقف الخاص الذي يجد المرء نفسه فيه أثناء استغراقه  .عنها مفكرون وعلماء نفس كثيرون

في ألعاب الفيديو، أو في أثناء تجوله في مواقع االنترنيت بالموقف الخاص بالحرمان الحسي والذي يبتعد من خالله 

وهو خفض عملية التنبيه للحواس إلى حدها األدنى من خالل حالة العزلة الحسية   الفرد عن الواقع إراديا أو ال إراديا،

 يزه على مشاعره وأفكاره وذكرياتهكما يجري خفض نشاطه العقلي إلى حده األدنى، مما يؤدي إلى انشغال الفرد وترك

الخاصة بالتفاعل مع عالم الصور في األنشطة أما و. ومن ثم ظهور تأثيرات سلبية لعل أبرزها التشوه في اإلدراك العام

نترنيت فإن عمليات التنبيه الحسي قد تصل أحيانا إلى حدها األعلى حيث التدفق ألعاب الفيديو واالستغراق في اإل خالل

المستمر للصور المصحوبة باألصوات المتنوعة والمفاجئة والمثيرة، وكذلك الموسيقى والكلمات وما شابه ذلك من 

بفعل زيادة التنبيه، فيحدث نوع من التنشيط الكبير لعمليات  "اإلغراق الحسي"يمكن أن نسميه مثيرات ، وهو ما 

 ت نفسهالتفكير لكن الفرد ال يكون هنا متسما بالحرية الكافية، إنه ال يمتلك إرادته، إنه يكون مستمتعا ومستلبا في الوق

، وهكذا ينخفض التنوع في لة تتعامل مع آلة أخرىإنه يصبح شبيها بآ .ويهيمن االستالب وتدريجيا تتراجع المتعة

ويتحول النشاط العقلي إلى نوع من الفعل اآللي الالإرادي الرتيب المتكرر المستلب، ويصبح الشخص آلة  التفكير

والنتيجة أن ما يحصل في حالة الحرمان الحسي ، وفي . أخرى منعزلة عن العالم تتفاعل مع أجهزة آلية وإلكترونية 

  .عهو حدوث حالة من االنفصال عن الواق" اإلغراق الحسي"حالة 

  شاكر عبد الحميد. د

 "جابيات يعصر الصورة السلبيات واإل"  
 (بتصرف )    111 - 111: ص   2112ناير ي 111عالم المعرفة عدد 
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 :األسئلــــة 
 أوال: مكون القراءة ) 01 ن (

 المالحظة: 

 ن 1............................................................................................ بين عالقة موضوع النص بمصدره -0

 الفهم:

ن 1.....................................................................................................لخص النص في فكرة عامة - 2  

ن 1............................................................؟نترنيتاستعمال اإل نفصال عن الواقع بسببكيف يحصل اال – 3  

 التحليل:

ن 1.............................................................................. العالقة بينهاحدد الحقول الداللية للنص وبين   - 4  

ن 1،1.........................................................نترنيتوالسلبي على مستعمل اإلاإليجابي  بين تأثير الصورة  - 5  

 ن                                                                        1،1 ....................................................................... ما هو البناء المنهجي المعتمد في النص ؟ - 6

 :التركيب

ن 3........................................................................نترنيتخالصة موجزة رأيك في استعمال اإل بين في -7  

 ثانيا: مكون علوم اللغة ) 4 ن (

ن 2.........................وبين صيغتهما أحدهما ثالثي واآلخر غير ثالثي ، من النص مختلفين استخرج مصدرين - 0    

 ن 2....... ..................................................................... استعمل أسلوبي األمر والنهي في جملة مفيدة - 2  

  (ن  6) مكون التعبير واإلنشاء : ثالثا  

 .                                              في ما ال يتجاوز عشرة أسطر" تحليل صورة " حلل الصورة اآلتية معتمدا تقنيات مهارة   
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