
 م2018/1920 :راسي املوسم الدّ                   كرنيف اجلمعي                                                                 طة :  متوسّ 
طـّــــــــــــابعة متوسالرّ وى :ــــــــــــــــــــــــــاملست                                                        ة                             ــــــــــــــــــــاعــــــــــــــ: سة دّ ـــــــــامل  

ةـــغــــة الــعـــربــيّـ ّـ دة اللّ فـــي مـــا للثالثي األول اينض الثّ ر الف  
:  ندـــــــالسّ   

اس، وبلورة والمرئية، التغيير في حياة النّه في إمكان وسائل اإلعالم بكل أنواعها المكتوبة والمسموعة أنّ  غرابة  ال    
الرأي العام وتوجيهه، إيجابا وسلبا، ورجال اإلعالم عناصر مميزة، ألنّ هم فعّ الون بال منازع في تقويم النّواحي السلوكية 

على هذه التقنيات فت النّاس همية اإلعالم، هو التّقدم التكنولوجي الّسريع في العالم، وتهاوالتّأثير في المجتمع، وما يبرر أ
وما يجري حولهم من تطورات على جميع األصعدة. تهم كل األخبار،دة، ومتابعالجدي
هدافها، وهي اإلرتقاء بمستوى الرأي التي تسعى بكل ما أوتيت من وسائل للوصول إلى أ اإلعالمفما أعظم وسائل     

ولتحقيق مساعيها فال بد أن تخاطب العقول ، لألمة عيةواالجتما، والمساهمة في الوحدة الثقافية العام وتنويره وتثقفيه
والعواطف، وتحاول جاهدة أن تقنع القارئ المستمع والمشاهد بما تقدم من أخبار أو معلومات أو ترفيه، وليستجاب لها 

ولتكون وسائل اإلعالم في  وتتالءم مع شخصيته وقيمه، ،)تروق المواطن (كذلك، ينبغي أن تحتوي على برامج مشوقة
مستوى هذه المسؤولية، فال بد أن تتناول األخبار والمعلومات وجل أنشطتها بطرق علمية حتى تتمكن من تحقيق اهدافها 

ومبتغى مجتمعها على أكمل وجه.
فراد المجتمع تطور يجد فيه أركيزة  ا إستخدامه وتوجيهه كانفإذا أحسنّ  )ينأن اإلعالم سالح ذو حدّ ( وغاية القول   

ينبوع المعارف ومصدر التوجيه واإلرشاد والتوعية وهنا يصبح قوة دافعة كبرى للبناء و التّ طور و النّ هوض....         
تربية لشفيق رضوان.اإلعالم و الّ                                                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:األســـئـــــــــــــلــــــــــــــــــة  
  ن06: ــــــــــص أفــــــهـــــــــــــم النـّ 

. لّسندهات فكرة عامة ل_ ا       

  ؟ إالم يهدف اإلعالم _ ب    

متى يستجاب لوسائل اإلعالم؟_ ج       

األصعدة.: تروق ، التاليتين ينتاشرح الكلم_ د        

 ن30: ـــــــــــــص أتــــــــــذوق النـّ 

استخرج من الّسند طباقا مبيّنا نوعه._ا 
الّهَ بُ  باألمِس  كنَّ  أناٍس  عقولُ       بهِ ارتقتْ  كيفَ  العلمِ  درُّ  اعر : hِّ قال الشّ  _ ب    

ـ قّطع البيت وسّم بحره.          

 ن30: قـــــــــواعــــــــــد لغتـــي  

أعرب ما تحته خط في النصأـ          
بـ ـ ما محل الجملتين  الواقعتين بين قوسين من اإلعراب؟         

 ن08لوضـــــــــــــعية  اإلدمـــــــــــــــاجية: ا
 أثير في المجتمع.والتّ مسؤولية اإلعالمي مميزة، ألنّهم فعّال بال منّازع في تقويم النواحي السلوكيّة               

 اكتب نصا حجاجيّا ال يتعدى اثني عشر سطرا تبين فيه دور وسائل اإلعالم في المجتمع إيجابا وسلبا . -    
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الرأيالرأي العام
أّأأأوالتوالتأّأثير فيأثير في المج

عتهمييدة، ومتابدة، ومتابعلجديالجدي
ما أعظم وسائفما أعظم وسائل   اإلع 

،، والمسويره وتثقفيه وتنويره وتثقفيه
حاول جاهدة أنطف، وتحاول جاهدة أن

 تحتوي على بي أن تحتوي على برامج
لية، فال بد أنسؤولية، فال بد أن تتناو

كمل وجه.على أكمل وجه.
فإذ)ينينّسالح ذو حدالم سالح ذو حد

إلرشاد والتواإلرشاد والتوعية وجيه 
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