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للّتلفزة�تأثK)�ع�IJحياة�أطفالنا�وفلَذة�أكبادنا،�فَلم�نكن�ونْحُن�أطفاٌل�9شا5د�الّتلفز�ون�كما�6شا5ده�أطــــفالنا�      

ى.اليومَ  دا،�وال�يتخطَّ �ساعات�a`�اليوم�_عد�أْن�ُننِجَز�واجباتنا�)Y)3ان�الوقت�الذي�6سمح�لنا�با$#لوِس�أَماَمه�محدَّ

ُق�حولنا�وتfََساَمر�وeع�ُش�ُمتَعًة�جَماَعّية�أسرّ�ة.املدرسّية ا�نجلس�Yانت�العائلة��ُمراقبًة�َتَتَحلَّ .                               وحKن�كنَّ

ــــــُلون�� اِمِ�م،فيَتأمَّ �iِjِم�a`�أيَّ َظر�ِبَما�َمرَّ �nُيmِ#ُمون�عن�lنِفراد�بأنفس�م،فُيعيُدون�النَّ ِopاملا�`aطفاُل�qاَن�Yنما��rو��������

ــــــــَرisِم ��a`�املــــْدرسة�ُحِفَر�ِبَذاكـِ iار،�أو�مْشَ�دا�َمرَّ َّtم�أْن�استعَمُلو5ا�أثَناء�الivَِسبَق�آلبا�(Kَعاِبeَت،أو�(َxَارا�وأْحـــَداثا�َعyَأْفــــــــ  .

فل�اليوم�وِحيدا�أمام�ا$#َ�از،�ولم�eَُعْد�العائلُة�نفس�ا��.فأطفاُل�اليوم�6َِع�ُشون�ِبال�زِكـــــK|ٍة�ُتْدq�Izَسرة إْذ�يجلُس�الّطِ

فاألُب�مثال�قْد�يِجُد�َسْلَوَتُه�.eع�ُش�ذاَت�املحّبة�وqلَفة�فاأل5ُل�6ع�ُشون�أزمات�وأوَضاعا�ُتبِعُد5م�عن�_عِض�م�_عض

�_عض�صـــــــديقاisا�أو�تitِمك�a`�عـــــــــــمٍل�م�|�`�و5ــــــَكذا�تبـــقى�. خارج�امل�|ل،أو�َي�َ|ِوي�لـــــــقراءة�جــــــر�دته وقـــــــد�eستقبُل�qمُّ

iار�وqطفال�ُمن�iُِرون�_عاَلٍم�متحرٍك�وُمد5ِش�يحمل�مشاYله،وحلوله�السر�عة� َّtاشة�مفتوحة�طوال�ال .                    الشَّ

عور�بحالة�lنِفِصام�عن� ي�ijم�إ��Iالشُّ ى�عن�أنفِس�م�مّما�يؤّدِ
َ
iم�بَمْنأ �������فاألطــــفاُل�ِضْمَن�5ذا�الواقع�6شُعُرون�أ�َّ

ات ى�عـــــــن�املدرسة�ف��nِبُمَدّرِِس�iا�يجب�أن�تطرح�. الــــذَّ
َ
لفزة�يــــــجب�أن�ال�يــــــــكون�بَمْنأ �جــــــ�از�التَّ Kن�أنَّ ِrّن�للـــمر َّKفلقد�َتَب

�Iَحًة�إ� اشَئَة�إ��Iَتَفا5َة�_عض�الxَ)امَج�ُملّمِ iًَة�النَّ _عض�الx)امج�ال��nُشو5ِدت�باألمس،�وأْن�ُتْمِعَن�a`�تحِليِل�َ_ْعِض�ا�ُمنّ�ِ

دةٍ . أi�َا�تجــــارّ�ٌة�ومستورَدٌة،ولْ�َست�a`�عـــــالم�الواقع�املحــــسوس وا�ع�IJبرامج�جـــّيِ حيث�.كذلك�ع�IJاملـــــــدرسKن�أن�ُيِ��ُّ

�eُــْسَلُب� ادسة�من�عمره�a`�ارِتَباٍك�َنْف nّoٍ�شديد،ومـــن�َتمَّ فل�و5و�مازال�a`�السَّ وِقع�الّطِ
ُ
توجد�_عـــــــض�املواضيع�ال��nتــــ

�الَكواب�س� فس�أنَّ اء�الــــــنَّ ِطــــــــبَّ
َ
ن�ِأل َّKاشة�معظم�ا_سمته�لألبد،�ولــــــقد�َتـــَب �مــــــا�£`�إال�ولـــــيدة�العنِف�الذي�يراه�ع�IJالشَّ

.                                                                                                                                                                              فُيصاب�بالَكآَبة�والَ�َلع�

ور�ما�£`�إالَّ�� �الصُّ �ما�َيَراه�خـــــيال�وأنَّ فل�إذا�ال�ُيـــــــدِرك�أنَّ سلية�وقـــــــد�ُيبالغ�a`�صناعة�������فالّطِ َّfتركي¦ية�وجــــدت�لل�

ة،و�رى�حياَته�باِردًة�وrال�أحداٍث�ُمثK)ٍة�و�رى�أبطاَل�qفالم�أقو�اء� ور�فKَ)ا5ا�ا$�ِقيَقة�ا$#ِميَلة�واملُِشعَّ ره�ijده�الصُّ َتأثُّ

�qَب�5و�املـــثُل� ف �noالَقائم�ع�IJفكرة�أنَّ _شراَسiªم�و�رى�والَده�ضعيفا�ُم©¨ِ�با�بال�جاذبّية�وrالّتا�`�يفِقد�َتوازنه�النَّ

فل .                                                                                                                                                                                                qع�IJللّطِ

-                 �طر�ق�الطفل�إ��Iف�م�العالم–كر�سfيان�كومباز�                                                                                                            

���������������������������������������������������������������������������������������������������������eعر�ب�مجلة�الشا5د����������������������������

                                                                                             

ة�الّلغة�العرrّية نموذج�اختبار�الفصل�qّول�a`�مادَّ

ّنـــــــّص ال  
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لللتلفزة�تأ

Yان�الوقت�ا

ا�نجلا�نجلس�Yا اااا�كن�كنوحKن�كنَََّّّ َََّّّ

q�ُطفال�qطفال�qطفال�a`�املا Y�َاَن

ب سK)�سK)�َسََ ب) KKKباباِبِِ اَع eeعأوت،أوو� تَ) xََ

IzَI دْد ددُتُُ K|Kٍٍ|ـــــKـــــKK|ةK|ةــK|ة ــــال�زِك ِِ الب

مزززما نوننن�أ ع� ل أل

ـــد�eستـــد�eستققـــــــد�eس.  وق

ون�_عاَلم�متح�متح�مت ُ نن ُ

�م أأأنْنأأأى�عنى�عنى�عن�أنف نن�بَم

عـــــى
َ
أنأ نبَم نــــكوال�يــــــــكون

�ال ةًةً ََiَة iَََن�ن�نّ�ّ ّّ ننننن�م�م�ا�ُم ُ

سسرررسKنسKنن �JعJIJلك�ع�IJJاملـــــــدع�IJاملـــــــدع�IJاملـــــــد

o فْف   ف�ن ابَباكاكاك ببتِت ِترر `aا��`̀̀aعمره��`a�

نفدة�العنف�الذ دةيدةدال�ولـــــيددةدة�ا ِِال
                       

ليةسلية�وقية�وقـــــــد fسسدت�لل

�qفالم�أقو بط

5�ُو�املـــثل
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                                                                                                                      ›0.5‹.               �الظا5رة�ال�6�nعاج�ا�الyاتبَسّمِ  ܀܀1 

                                                                                        ›µ�             .›1ثار�الّنفسّية�للّتلفزة�ع�IJالّطفل�املدمن�عل�iااذُكر  ܀ 2

¶.�َقاَرَن�الyاتُب�بKن�طفِل�qمس�وطفل�اليوم�܀ 3                                                               ›1‹.                  �ذلك�a`�َجْدوٍل وّ·ِ

ياق-َيْ�َ|ِوي�- �Yلمة�اْشَرح ܀ 4                                                                                           ›0.5‹.               �حسب�معنا5ا�a`�الّسِ
                                                                                                                         ›0.5‹.                   عامة�مناسبة�للّنّص �فكرًة�ُصغ ܀5

        

                                               ›1‹-                               صناعة�-     - معظم�ا–.  �تحته�خط�a`�النص�إعرابا�تاماا�مأعرب ܀1 

:                                                                                                           �من�الّنّص�حسب�املطلوب�a`�ا$#دول�eµياستخرج  ܀2 

              

              

              

              

ل   ܀ 3            ›0.5‹.                      �العدد�الوارد�a`��الّنّص�من�صورته�الرقمّية�إ��Iصورته�ا$�رفّية�مع�الّشyل�الّتامّ حّوِ

    ›eُ�”      ›1ْسَلب�_ْسَمُتُه�و�ِمْن�َتمَّ  ”. �الّصورة�البيانّية�الواردة�a`�العبارة�الّتالية،وKّrن�نوع�ا�وِسرَّ�بالغiªااشرح  ܀4

                                                 ›q�                   .›0.5طراف�امللقاة�ع�IJعاتق�ا�حماية�الّطفل�من�خطر�5ذا�ا$#�ازحّدد  ܀5

ن ܀6                                      ›1‹      ِKّالعبارة�الّتالية�ب�`aي�5ذه�الّظا5رةماذاو.�الُعنصَر�املُحيل�واملَُحال�إليه�             ؟�eسّمِ

”                                                                                                                         eْسَتقبل�qّم�_عَض�صديقاisا�                               ” 

ص  ܀7 ِÁّ$عة�أسطرÂفقرة�من�أر�`aاجّية�#Ã$1.5‹.                     �الّنّص�وفَق�بنَ�ته�ا‹                                                           

   ›1‹ .�رأْيَك�من�موقف�الyاتب�اتجاه�خطر�التلفزة�عq�IJطفال،ُمق*)حا�حلوال�ل��د�من�ظا5رة�Åدمان�عل�iاابِد  ܀8

                                                                               

iا�:الّسياق Å�nقبال�املفرط�لزميلك�ع�IJفضاءات�qن*)نت،�وإ5ماله�لدروسه�َظّنا�منُه�أ�َّ ِoÈمحيِطك�املدر�`aالحْظَت��

واِب .فكرٌة�سديدةٌ  ِة�الصَّ .                                                     فحاولَت�إقناَعه�بخطورة�5ذه�الّظا5رة�والعودة�إ��Iَجادَّ

”                                                                                                                 الّتوازن�مطلوب�Y�`aّل�noÉء” �يقول�املثل�:الّسند

�اكتب�نّصا�Ê#اجّيا�توج�iّيا�ال�يقل�عن�أرÂعة�عشر�سطرا�ُتقنع�فيه�أَخاك�بَضُروَرة�lستعمال�العقال9ي�:الّتعليمة  

نا�له�آثاَر5َا�الوخيَمة�عليه�،�وتدعوه�إ��IالَتخJ`�عن�فكرته موظفا�ما�أمكنك�من�املعارف�ال��n.لشبكة�qن*)نت،ُمبّ�ِ

.  اكfسبiªا  

ْن�نوَعه܀ ِKّr0.25‹:........................َتوِكيدا�܀܀    ›0.25‹: ...............................................و‹ 

رف܀܀   ْن�سَ¦َب�َمْنِعِه�من�الصَّ ِKّr0.25‹:.....................و‹ رف܀܀     ›0.25‹:..اْسما�مْمُنوعا�من�الصَّ  

›0.25‹:.........................................�وKrن�نوعه܀    نا�بد6عّيا�معنوّ�ا܀܀      ›0.25‹:.....�ُمحّسِ  

) ن12( ا$#زء�qول   

Iو�qن4(الوضعّية�(

انية )ن8(الوضعّية�الثَّ  

) ن8(لّثا9ي�ا$#زء�ا  الوضعّية�Åدماجّية 
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ته�خط�a`�تحته�خط�a`ته�خط�a`�النصا

بسب�امل�حسب�امل صصّص صصنن�الّنّّ ّّ

�I�Iة�إ��Iصو ةيرقميرقمي

روعوعن�نوع�ا�وِسر ِ Kّrوو نية ّ

ا$#�اا$#�ازطر�5ذا�ا$#�از خط

ااااييي�5ذه�الظ�5ذه�الظي�5ذه�الظاا5ر ييِ ييeسّمّ ّّ

                                                              

       ›››1 5.5555‹                 

دل��د�من�ظمن�ظد�من�ظا5ر ل ل�ال

اّنا سه�َظ للدر له
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