
منة      مادة : تقنيات التواصل.      حصة األعمال املوجهة:   أ.د.بن 

  حتليل نص ": موضوعه حول التواصل".

لقد اضحى التواصل اليوم عبارة عن تقنية إجرائية وأساسية يف فهم التفاعالت البشرية 
 ،وتعد اللغة فيه منوتفسري النصوص واخلربات االعالمية وكل طرائق االرسال والتبادل

أهم آلياته لنقل اخلربات واملعارف والتعلمات من املرسل إىل املخاطب على منطني 
ذا قد ال يقتصر التواصل على ما هو ذهين  سلوكيني اثنني اللفظي وغري اللفظي،و
ذا فالتواصل ليس  معريف،بل يتعداه إىل ماهو وجداين وما هو حسي حركي وآيل ،و

أحادية االجتاه،ولكنه تبادل لألفكار واألحاسيس جمرد تبليغ املعلومات بطريقة خطية 
والرسائل اليت قد تفهم وقد ال تفهم بنفس الطريقة من طرف كل األفراد املتواجدين يف 

  وضعية تواصلية."

  اللغة والتواصل الرتبوي والتقايف.

  املطلوب:

 مبينا مايلي: حلل النص 
  .ماهية التواصل مع حتديد أهم أمناطه الواردة يف النص 

 
  

  مالحظة:
 يقدم الواجب مباضرة بعد العطلة.
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