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  األولى متوسطالمستوى :  متوسطة ميسوم حسين 

  ساعتان المـــــــدة : 
 

 

 ه أعمالهت عليبفضل العلم والتكنولوجيا استطاع اإلنسان اختراع الكثير من الوسائل التي سهل السياق :
 اليومية .
روني ف الكتتم تخزين صفحاته على هيئة مل إنه كتابهل تعلم ماذا يعني الكتاب اإللكتروني ؟  النص :

لملف ن هذا اق ، أللمصنوع من الور،وما دام أنه ملف الكتروني فهو يتميز بعدة مزايا ال تتوفر في الكتاب ا
 اإللكتروني من السهل نقله من مكان آلخر على شبكة األنترنيت .

قلة . قة المتنالصف ولكن  أي نوع من الملفات اإللكترونية يتم تخزين الكتب بها ؟ إنه يسمى ملف الوثيقة أو
 والبرنامج الذي ينشئ هذه الوثيقة هو "أدوب" 

 
  143العربي الصغير عدد  

 
 األسئلة :

 
 بعد قراءتك للسند أجب عن األسئلة التالية : الوضعية األولى :

ماذا يعني الكتاب اإللكتروني في نظر الكاتب ؟-1
ما البرنامج الذي ينشئ الوثيقة ؟-2
تخزين . –مزايا  –ما معنى هذه المفردات : هيئة -3
4- 

 ما يلي :عقرأت السند وتذوقت أسالبيه ،أجب  الوضعية الثانية :
حدد نوع النص ؟-1
استخرج من النص أسلوبا إنشائيا واذكر نوعه .-2

 
 درست في الظاهرة اللغوية دروس كثيرة . الوضعية الثالثة :

أعرب ما تحته سطر في النص .-1
استخرج من النص اسما موصوال .-2

  
 لفراغ" صحة واالناس القال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من  الوضعية اإلدماجية :

 عي .جهاز الكمبيوتر يبحر من خاللها في مواقع التواصل االجتما مصديقك يقضي ساعات طويلة أما السياق :
أسطر توضح من خاللها خطر إدمان الشباب على مواقع التواصل االجتماعي مبرزا  ذلك  10اكتب فقرة من  التعليمة :

 عالمات الوقف . –تشبيها  –على مستقبلهم موظفا : مفعول به 
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هل تعلمهل تعلم ماذا يص :

نه ملف الكتروام أنه ملف الكتروني
 السهل نقله مني من السهل نقله من م

ن الملفات اإللكع من الملفات اإللكترو
هذه الوثيقة هشئ هذه الوثيقة هو "أ

األس

ئلة التالية : األسئلة التالية :
تب ؟

لفراغ" لفراغ" احة وا
ي .
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