
 

 

1 

  

  

  ):المعلومات تقنيات(النص القراني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص - أ

  .المجال الحضاريضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ب

  .للدكتور مصطفى حجازي »ةالعلوم اإلنساني«النص مقتطف من مجلة 

 هو ا2الوث فهذا. واالتصال واإلعالم ا'علومات تقنيات أبرزته ا�ي ا�ائل ا�قدم بفضل إال كوبيا العالم يصبح لم
 الفضاء اسم عليها يطلق الG اإللكFوE وا�بادل وا�وجيه الضبط من بشبكة األرضية الكرة غالف تغطية أتاح ا�ي

،LنطيNا'وجه الفضاء أي السي Fي ونيا،إلك� [ اآلن هنا حا]ا Zه العالم وYعل والزمان ا'Wن حدود بتجاوز يسمح وا
 bتلف ` األرضية الكرة أخبار وتغطية وا'قايضات، والعمليات وا�فاعالت ا'علومات تبادل صعيد [ الساعة، مدار

  .الفضائية القنوات خالل من نواحيها
 bتلف إm نشاطه ويمد عز�ه من iرج g اfاسوب أمام ا'جال يفسح �اتففا بينها، فيما تتWمل ا�قنيات هذه

 االتصاالت، نظم بتطوير سمح ا�ي هو فاfاسوب وبا'قابل، االصطناعية، واألقمار الضوئية، األoاف خالل من األرض أرجاء
 بكل األنFنت رأسها و[ وتوسعها، ماتا'علو قواعد انتشار من ذلك [ أدل وليس مذهل، بشs وفاعليتها طاقاتها وزيادة

 العمل حياة طبيعة سيغ} ما وهو بعد، عن وا�بادل وا�فاعل ا�واصل ` الب{ية تاريخ ` مسبوقة غ} إمWنات من zمله ما
  .جذريا تغي}ا واإلعالن االقتصادية، وا�بادالت وا�عليم، والصحة، واأل�ة،

 الساعة، مدار [ الNامج آالف تبث الG الفضائية القنوات فيض من أتاحته وما هذه، واالتصاالت ا'علومات تقنية
 يدري ال مفتوحة، ا�طور هذا نهايات. تطورها بدايات ` زالت ما ا�لفزيون، جهاز خالل من ببعض بعضها الب{ية وتربط

 هذه من جيل � أن ا'عروف فمن .معها zمل أن يمكن اfياتية ا�حوالت من نوع وأي تصل، أن يمكن أين إm أحد
 تطورها ويذهب العمر، قص}ة طفرات شs [ تنمو ا�قنية هذه ألن السوق، إm نزو� منذ متقادما يصبح يكاد ا�قنيات

 انتشارها، من ا'زيد يتيح �ا وتشغيلها، أصو�ا Zفة ` ا'ستمر باال�فاض كذلك بل ا�قنية، فاعلية ا�اه ` فقط ليس
  .العمومية إm ا�خبوية من جهاوiر

 أن بصدد � وها تماما، �بويا إoها الوصول �ن خلت فلسنوات ا�قنية، الطفرات �ذه جيدا نموذجا األنFنيت تمثل
 تغطيتها حيث من الكهرباء شبWت مثل تصبح ألن مؤهلة و� ا�امية، ا�ول من والعديد ا'تقدمة، ا�ول مدارس �يع تعم

  ا�ق�؟ ا�طور هذا سيحملها اfياة نوعية ` zوالت فأي. ومرفق بيت � إm والوصول �W،ا' للح�
  .)بتصرف( 22 – 21 :ص ،)1999( الثاني العدد) البحرين جامعة( ا�نسانية العلوم مجلة ،حجازي مصطفى الدكتور
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  :نوعية النص - ج

lلة تفسيرية ذات بعد علمي وتقنيقا.  

  :)تقنيات المعلومات( العنوان –د 

هذه تقنيات المعلومات، وألفاظ العنوان : أي" هذه"مركب إضافي يتألف من كلمتين تعتبر األولى منهما خبرا لمبتدأ محذوف تقديره 

 .بلغته الحضارة اإلنسانية في العصر الراهن تنتمي إلى المجال الحضاري ألن تقنيات المعلومات تجسد درجة التقدم الحضاري الذي

  :بداية النص ونهايته – هـ

نالحظ تكرار العنوان في بداية النص التي تشتمل على ألفاظ تنتمي إلى الحقل المعجمي نفسه الذي ينتمي إليه : بداية النص �

جعل (إلى فائدة ودور تقنيات المعلومات ، كما تشير هذه البداية ...شبكة  –االتصال  –اإلعالم : العنوان، ومن هذه األلفاظ

  ....)العالم كوكبيا 

ينتهي النص بسؤال مفتوح حول مستقبل الحياة في ظل التطور التقني، ولعل اختيار الكاتب إنهاء نصه بهذا السؤال  :نهاية النص �

ما سيكون عليه حالنا مستقبال في المفتوح نابع من الغموض الذي يكتنف مستقبل تقنيات المعلومات، فال أحد قادر على التكهن ب

 .ظل هذه التقنيات المتطورة

  :الصورة المرفقة بالنص - و 

تمثل مشهدا لحاسوب تظهر على عتبة شاشته سلة مملوءة بالبضائع، وفي هذا إشارة إلى الدور التسويقي الذي أصبح الحاسوب 

  .المحالت والمراكز التجارية من عرض للمنتجات وبيعها يقوم به في عصرنا الحالي، حيث أصبح يقوم بالدور نفسه الذي تقوم به

 :بناء فرضية القراءة - 2

 .الحياة في ظل التقنيات المتطورةعن ربما سيتحدث  موضوعهنفترض أن للنص األولية  المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o تبادل المنتجات والسلع :مقايضة.  

o التأثيرقوة  :الفاعلية.  

o تغيير شامل :تغيير جذري.  

o مراحل :طفرات.  

o مضت :خلت.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  .أهمية تقنيات المعلومات، والتغيرات التي أحدثتها، وآفاقها المستقبلية

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسي -  1

  .قرية صغيرة تتجاوز حدود الزمان والمكاندور تقنيات المعلومات واإلعالم واالتصال في جعل العالم  �

  .التغيرات التي أحدثتها تقنيات المعلومات واإلعالم واالتصال �

  .كلما أصبحت تقنية المعلومات متجاوزة إال وانخفضت التكلفة وبالتالي يمكن للجميع استعمالها �

 .لية لهذه التقنياتوصف االنتشار السريع لإلنترنت عبر العالم وتساؤل الكاتب عن اآلفاق المستقب  �
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  :األلفاظ والعبارات الدالة على مجال تقنيات المعلومات -  2

 –القنوات الفضائية  –االتصاالت  –الحاسوب  –الهاتف  –التفاعالت  –التبادل اإللكتروني  –شبكة  –االتصال  –اإلعالم [

  ...].التطور التقني – االنترنيت –التقنية  –التلفزيون 

  :العلمي الذي اعتمده الكاتب مالمح األسلوب -  3

  االستدالل واالستشهاد بأمثلة  التعريف بمفهوم  تفسير شيء معين

فالهاتف يفسح المجال أمام الحاسوب ... 

وبالمقابل فالحاسوب هو الذي سمح ... 

  ...بتطوير نظم االتصاالت 

الفضاء السيبرنطيقي، أي الفضاء ... 

  .الموجه إلكترونيا

على ذلك من انتشار ليس أدل   إلكترونيا -

   ... قواعد المعلومات وتوسعها

  .نموذجا لهذه الطفرات التقنية االنترنيتتمثل  -

VI  -  التركيب والتقويم:  

  :التركيب  -  1  

لم يعد العالم بذلك التباعد الذي كان عليه في الماضي، فبفضل التقدم التكنولوجي، والسيما في مجال تقنيات المعلومات 

ولقد أحدث هذا التقدم تغيرات جذرية  .أصبح العالم خلية صغيرة تلتقي فيها عناصره وأجزاؤه المتباعدة في اللحظة الزمنية نفسها، واالتصال

 في نظم الحياة اإلنسانية، بما وفره من أجهزة متطورة منها الهاتف والحاسوب والتلفاز وغيرها من وسائل االتصال التي تتطور بشكل مستمر

   .ا يجعلنا نقف مشدوهين أمام ما يخبئه مستقبل التكنولوجيا للبشريةوال نهائي مم

  :التقويم -  2

يتضمن النص قيمة حضارية تتمثل في التقدم الحضاري الهائل الذي حققه اإلنسان المعاصر والذي جعله يضاهي في درجة تقدمه  

  .كل الحضارات اإلنسانية السابقة


