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  :تقديم

تتيح مهارة توسيع فكرة توليد أفكار جديدة انطالقا من نص محدود لبلوغ نص أكبر وذلك من خالل مجموعة من العمليات 

  .المترابطة التي تستثمر منطلقات بسيطة وتطورها وتثريها إلضفاء قيمة جديدة عليها، وذلك باالنطالق من الفكرة إلى تفصيالتها

I - أنشطة االكتساب:  

  :يع فكرة ما ينبغي القيام باإلجراءات التاليةلتوس

  ...وذلك قصد استثمار المعلومات والمعطيات التي تبين نص الموضوع كالكاتب، العنوان، المرجع  :توثيق النص �

  .حيث نحدد الفكرة العامة واألفكار الجزئية التي تعتبر منطلقا للتوسع :تقطيع النص �

لى األلفاظ والعبارات التي تؤتث فضاء النص بحيث يمكن توسيع النص عن طريق الحفاظ ويمكننا من الوقوف ع :التوسيع اللغوي �

  .عليها

  .حيث يمكن االنطالق من جملة بسيطة للقيام بتوسيعها عن طريق إضافة مجموعة من اللواحق :التوسيع انطالقا من التركيب �

  .بالتعريفات والشروحات المالئمة حيث نوظف معلومات خارجية إلغناء الموضوع :التوسيع بالتعريف والشرح �

حيث تمكننا هذه العملية من استحضار معطيات إضافية من مصادر ومراجع متنوعة في صورة أقوال   :التوسيع بالشواهد واألمثلة �

  ...كتاب ومفكرين ووقائع مستمدة من التاريخ أو الواقع أو إحصائيات أو نسب 

  .حضار أكثر من قضية أو رأي أو نموذج إلبراز أوجه االئتالف أو االختالل بينهاحيث تقتضي المقارنة است :التوسيع بالمقارنة �

II  - أنشطة اإلنتاج:  

حيث أصبحت كثيرة  20تعتبر شبكة االنترنيت من الوسائل التي لها دور في تسريع زمن االتصال، وقد تطورت خالل القرن 

إنها  .لك  الداخلي قصد تحقيق رغبات متعددة ومختلفةوكذالعالم الخارجي االستعمال خاصة من طرف الشباب باعتبارها نافدة تصل علي 

  .البوابة األكبر في العالم التجاري واالقتصادي والثقافي

  

  .لك بتتبعك للخطوات التي درستها في درس مهارة توسيع فكرةوذتوسع في فكرة النص 

هذه الشبكة التي أصبحت بوابة . ا صدي من طرف مستعمليهاد شبكة االنترنيت من الوسائل االتصالية السريعة التي كان لهتع

   .لك الثقافيةوكدلجميع المجاالت سواء التجارية أو الترفيهية أو العالقاتية 

 ،تعتبر شبكة االنترنيت من الشبكات األكثر تطورا وفعالية خاصة الرأسمالي فهي تربط االتصال بين العديد من المستعملين لهاو 

ديثة التي تؤدي مجموعة مختلفة من الوظائف كما سبقت اإلشارة أهمها الوظيفة الثقافية التي تتجلي في مبادل األفكار هذه التقنية الح

هذه الوظيفة التي أصبحت في متناول الصغير  ،اتصالية تتجلي في البريد االلكتروني كما تؤدي وظيفة  ،والمعلومات عن طريق االتصال

كما يمكن لهذه التقنية الحديثة أن تؤدي وظيفة تجارية تتمثل في تيسير وتبسيط ين،  عا من طرف المستعملوالكبير والتي تشكل إقباال واس

لكن تبقي هده الوسيلة االتصالية السريعة غير ناجحة وايجابية مائة بالمائة بل يمكن القول  .وسيلة المعامالت التجارية والصفقات المالية

  .هو ثقافي ونافع أم ما هو ترفيهي وممتع للنفس رب بالمستعمل الذي أمام اختيارين إما أن يختار مابأنها ال تخلوا من سلبيات وأثار تض

 وتفسيرها فكرة توسيع مهارة

https://moutamadris.ma/

