
  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     

  الغديرشم محمد   : انمتوسطة                   وزارة التربية الوطنية                        مديرية التربية لوالية سكيكدة
  تانساع دة : امل           اللغة العربيةفي مادة األول فصل لاختبار ا   توسطمن التعلمي امل الرابعة املسـتوى : 

  : سـندال 
ور التكنولوجي المعلوماتي، وانفتاح حريات التعبير عبر ھا والتطّ صراعيْ صال على مِ قنوات االتّ  انفتاحَ  يتراءى لإلنسان للوھلة األولى أنّ       

 قاع األرض كاشفةً ل بسرعة في مختلف بِ ي إلى إسعاد البشر ظناً بأن المعلومات سوف تنتقؤدّ يس ذينى الغاية المُ  والوسائط االلكترونية المختلفة ھ
.تشويه ودون أيّ  للحقائق بسھولة ويسرٍ    

       لقد أصبحت وسائلُ  االتصالِ  الحديثة المَ طلوقة العنان وغير الخاضعة لضوابط معيّنةٍ  عِ بئً ا على األفراد والمجتمعات وحتى الدول. ففي بعض 
استغالل دول  إلىصال دون حدود وضوابط ما يؤدي االتّ  ات فتح مجالھا ألنماط من وسائلِ الحاالت تعجز بعض الدول الصغيرة في مواجھة تعقيد

 مينھا، عبر وسائل متعددةٍ ھا وسَ ثّ المعلومات غَ  تحت قصفِ  ھا، وباتتْ الدول الصغرى أو حتى أمنَ  مجتمعاتكبرى ومتطورة لھذه الوسائل بشكل يضر 
لته إلى نظام التي قلبت النظام الكوني اإلنساني القائم على الستر، وحوّ وعلى أجوائھا االجتماعية  تخترق حدود الدول الجغرافية والسياسية، وتقفز

....للھتك ونشر الفضائح   
ياناً لمسافات يتطلب التنقل أح )كان الحصول عليھا( تكمن في األمية وعدم قدرة الكثير من الناس الحصول على المعلومة حينَ سابقًا المشكلة  إن      

في السفر وربما أشھر، وقضاء ساعات من البحث بين المكتبات وبين أسطر الكتب ليحصل الباحث على ضالته. أما اآلن فقد بات  يلة، وقضاء أيامٍ طو
الحصول على المعلومة سلِ ساً وسھالً  و لكن المشكلة تكمن في كثرة المعلومات بِ غَ ثِّ ھا وسَ مِ ينِ ھا، فصار العقل البشريّ  عاجزاً  أمام اندفاع السيل الجارف 

فيه لت تحوّ ذي ــت الــ.....و في الوقمناسب ھنيّ مطلوبة الستيعاب المعلومة وتحليلھا ووضعھا في إطار ذِ  تابةٍ في وقت يحتاج فيه العقل إلى رَ  ھامن
مرماھا  شھب والنيازك المتقاذفة لكنّ كأنھا ال )تتطاير في الفضاء الواسع( ناريةٍ  وقطعٍ  ھة إلى صخورٍ ھة وغير الموجّ المعلومات الكثيفة الموجّ ھذه 

.ھو عقول البشر   
لثورة تكنولوجيا المعلومات وما يرافقھا من سلبيات كثيرة غير محدودة، وليس  سھلةٍ  حلولٍ  ھل إيجادُ حدي لن يكون من السّ ھذا التّ  لِّ في ظِ ف      

                                                       .من سلبياتھا دة منھا والحدّ جماعي لالستفا الحديث عن عمل واعٍ  الحديث ھنا عن منع ھذه الوسائل ولكنَّ 
-بتصرف -األنترنت                                                                                                              
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  ن)4البناء اللغوي: (
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  الحظت يف الفرتة أالخرية ٕادمان صديقك عىل مواقع التواصل الاجامتعي املتنوعة. السـند:      ن)8الوضعية إالدماجية : (
هذه املواقع وما قد تشلكه من هدم مثل بهيه ٕاىل خطر إالدمان عىل ٕاليه حتاول من خاللها تن  ه لكمةً يف فقرة ال تقل عن عرشة ٔاسطر وجّ  : لتعلميةا   

           بالتوفيق               مسـتعينا مبا قد حتفظه من شواهد وموظفا مجةل رشطية واسـتعارة مكنية. ، بني ٔافراد أالمةلٔالخالق وزرع للفنت 
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