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�{�Ȉ̸˕̑˸ تانساع دة : املاللغة العربیةفي مادة األول فصل لاختبار اتوسطمن التعلمي امل الرابعة Ǫ

:˸̰̑˰ال 
ور التكنولوجي المعلوماتي، وانفتاح حریات التعبیر عبر ھا والتطّ صراعیْ صال على مِ قنوات االتّ انفتاحَ یتراءى لإلنسان للوھلة األولى أنّ 

قاع األرض كاشفةً ل بسرعة في مختلف بِ ي إلى إسعاد البشر ظناً بأن المعلومات سوف تنتقؤدّ یس ذينى الغایة المُ  والوسائط االلكترونیة المختلفة ھ
.تشویھودون أيّ للحقائق بسھولة ویسرٍ 

عِ بئً ا على األفراد والمجتمعات وحتى الدول. ففي بعض  معیّنةٍ  الحدیثة المَ طلوقة العنان وغیر الخاضعة لضوابط االتصالِ  لقد أصبحت وسائلُ 
استغالل دول إلىصال دون حدود وضوابط ما یؤدي االتّ ات فتح مجالھا ألنماط من وسائلِ الحاالت تعجز بعض الدول الصغیرة في مواجھة تعقید

مینھا، عبر وسائل متعددةٍ ھا وسَ ثّ المعلومات غَ تحت قصفِ ھا، وباتتْ الدول الصغرى أو حتى أمنَ مجتمعاتكبرى ومتطورة لھذه الوسائل بشكل یضر 
لتھ إلى نظام التي قلبت النظام الكوني اإلنساني القائم على الستر، وحوّ وعلى أجوائھا االجتماعیة تخترق حدود الدول الجغرافیة والسیاسیة، وتقفز

....للھتك ونشر الفضائح
یاناً لمسافات یتطلب التنقل أح)كان الحصول علیھا(تكمن في األمیة وعدم قدرة الكثیر من الناس الحصول على المعلومة حینَ سابقًا المشكلة إن

في السفر وربما أشھر، وقضاء ساعات من البحث بین المكتبات وبین أسطر الكتب لیحصل الباحث على ضالتھ. أما اآلن فقد بات یلة، وقضاء أیامٍ طو
أمام اندفاع السیل الجارف  عاجزاً  لكن المشكلة تكمن في كثرة المعلومات بِ غَ ثِّ ھا وسَ مِ ینِ ھا، فصار العقل البشريّ  و الحصول على المعلومة سلِ ساً وسھالً 

فیھ لت تحوّ ذي ــت الــ.....و في الوقمناسب ھنيّ مطلوبة الستیعاب المعلومة وتحلیلھا ووضعھا في إطار ذِ تابةٍ في وقت یحتاج فیھ العقل إلى رَ ھامن
مرماھا شھب والنیازك المتقاذفة لكنّ كأنھا ال)تتطایر في الفضاء الواسع(ناریةٍ وقطعٍ ھة إلى صخورٍ ھة وغیر الموجّ المعلومات الكثیفة الموجّ ھذه 

.ھو عقول البشر
لثورة تكنولوجیا المعلومات وما یرافقھا من سلبیات كثیرة غیر محدودة، ولیس سھلةٍ حلولٍ ھل إیجادُ حدي لن یكون من السّ ھذا التّ لِّ في ظِ ف      

.من سلبیاتھادة منھا والحدّ جماعي لالستفا الحدیث عن عمل واعٍ الحدیث ھنا عن منع ھذه الوسائل ولكنَّ 
-بتصرف-األنترنت
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