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عة واحدةسا :                              زمن اإلنجاز                                              اللّغِة الَعربيِّة         الفرُض الثّالُث في 
:   السنـــــــــــــــد 

َباِب أهمَّ وأكبَر تأثيًرا ِمَن      ْقِميُّ لكثيٍر ِمَن الشَّ ِة َوأَحّقية َتَوّفِر اإلنَتْرَنت لكلِّ إنَساٍن ، أْصَبَح الُوجوُد الرَّ كيَّ ِفي َعْصِر األْجهَزِة الذَّ
عيدةِ  (الوجوِد َعلَى أْرِض الَواقِع ، َفأْضَحوا   أكثَر ِمْن استمَتاِعهم ِبعيِش هذه األْوَقاِت َنْفِسَها  ) َيستمتُعوَن بالتقاِط ُصَوِر األوقاِت السَّ

َواُصل االجِتَماعيِّ التي اْزَدَحَمْت  َوَيتصّفحوَن َمنُشوراِت الّشبكاِت االْجتَماعّية ِبَال َهَدفٍ  ، َوَعلَى َجاِنٍب َبعيٍد ِمْن َمَواِقِع التَّ
بالُمْسَتخدميَن ِمْن ُكّل الِفَئاِت َواألْعَماِر ، اّتَخذ أولئك الُمَراِهقُوَن َمْنَفًذا لهم ، بعيًدا َعن أَْعُيِن الّرقيِب َوالَعِتيِد ِمْن أَْفَراد الَعائلِة  

ْقِص والَحَركاِت يَن َنَظَراِت اْستْنَكاِر الَماّرِة بالرَّ لُيعّبروا َعن أَنفُِسهم مْن َداِخل ُغرِفهم الُمغلَقة ، أَو ِفي الشَّواِرع الَمْفتوَحِة ، ُمَتَحدِّ
َدِة ، َوَنْشِرَها علَى اإلَنَتْرنت لُِيَشاِهدها  . “ بالّتيك توك ”  المْشَتِركيَن َحوَل الَعالِم على َتْطبيٍق ُيْعَرُف َماليينُ التَّعبيريَّة الُمَتَمرِّ

، لَِتِصلَها الَعْدَوى “تيك توك”َخريطة  َدخلِت الَجَزائر وَمَع ِزَياَدة انتشاِر هذا التَّطبيٍق في الَعالم ، واْسِتْخداِمه ِمْن ِقَبِل الُمَراِهقيَن ،    
غِم ِمْن زيادِة َعَدِد ُمستْخدِميه إِّال أّنه لم ُيْحِدث َضّجًة َحْولَُه ، َنظًرا لَِعَدم الِتَفاِت األََهالِي لَه َوَجْهلِِهْم   لَِماَولَِكْن ِبهُدوٍء َوَصْمٍت ، َفبالرَّ

َع ُمْسَتْخَدِميِه الذيَن َوَجُدوا َضالََّتُهْم ِفيهؤُ َيْصَنعه أَْبنا ِة َشجَّ َقاَبة األَُسرّيِة َوالُمْجَتَمِعيَّ قَّالَِة ، َفِغَياُب الرَّ فالجميع في ذلك  ، هم بَهواِتِفِهم النَّ
اِت يبحثونَ  الَعالَم ْعِبيُر َعِن الذَّ ْهَرِة ، َوِزَياَدة َعَدِد الُمتاِبعيَن ، َواألََهمُّ ِمْن َذلَك التَّ .   َعِن الشُّ

ُه َعالٌَم ِبال قيوٍد ، فأيُّ َشخٍص ُيْمِكُنُه َفْتُح ِحَساٍب َعلَى َهذا الّتْطبيق ، َوِبإِْمَكاِنِه أْيًضا َتَصفُُّحُه َوُمَشاَهَدةُ ُمحتواهُ ُدون االْشِتَراِك      إِنَّ
َباِب ِمْن َذِوي ذَ لَتْفَتِرَسُه ب لَك ثَقافٌة َفاِسَدةٌ َبعيدةٌ ُكّل الُبعِد َعن َعقيَدِتَنا اإلْسالِميَّة ، ولألَسِف فقد اقتَرَن الَقُبوُل الُمْجَتَمِعيُّ في أَْذَهاِن الشَّ

ِة بالّنْفِس ِبَعَدِد اإلْعَجاَباِت َوالُمَتاَبَعاِت ، ِفإَذا َكانْت َقليلًَة أو َمْعدوَمة أّثرت ِفي أنفِسهم ، َوَجعلْتهم َيْشعُروَن ِبأنَّهم مْنبوُذوَن   الّثقِة الُمَتَدّنيَّ
ْفَقِة َواالهِتَماِم ، إِّن َهُؤالِء ةٍ َحاجَ  فهو ب ،) أنَّ اإلْنَساَن َقْد ُخلَِق اْجتَِماعّيا (َوال أَحَد َيْرَغُب ِفي ُمَصاَدَقِتِهْم ، َوَنْحُن َنْعلَُم   إِلَى الرِّ

 :َمْخلُوَقاٌت َياِئَسٌة ، ُيِريُدوَن اْجِتَذاَب االنِتَباِه ِبأيِّ َطِريقٍة ُمْمِكَنٍة ، َفَتَراُهْم ُيقاِرنوَن أنفَسهم بَغْيِرِهْم َولَو كانت ُمقاَرَناٍت َغيَر َمنطقّيٍة 
َماذا َيْنقُُصِني َحّتى َال أَْحصَل علَى إِعَجاباٍت َكفالٍن َوَعّالٍن ؟ َهْل أَنا فاشٌل ؟ َفُسرعاَن َما يَتحّوُل األْمُر ِعنَدُهم إلى ُمَحاَوالٍت َياِئَسٍة 

ا َواِقِعيَن ِفي ُهّوَة االْكتَئاِب ، الذي َتُكوُن ِنَهايتِه َغالًبا ُمؤلَِمًة ا  َبْينَ َتْجَعلُهم إِّما أْضُحوكةً  .  لّناٍس ، َوإمَّ
 

  ـ بتصّرف ـ 2018 ـ 11 ـ 17ُمَحّمد فَْضل ـ موقع إضاءات                                                                     

                                                                                         : األسـئلــة

   ) نقطة 12(: الجـــــــزء األول 

 ] نقاط 04 [الوضعيّة األولى  ـ أ

 . تطبيق جديد هّدام ، انتشر مؤّخرا بشكل رهيب   “تيك توك” الــ

                                                                                                  . من خالل الّسند  “تيك توك”ظاهرة الـ  على تعّرفْ  ـ 1

 . ِسلبيّات هذا التّطبيق استخلصْ  ـ 2

                                                                                 . كيف أسهم األولياء في انتشاره فّسرْ  ـ 3

 .    الفكرة العاّمة للّسند حّددْ  ـ 4

  ]  نقاط08 [ : وضعيّة الثّانية ـ الب

 .                                       ما تحته خط إعراب مفردات ، وما بين القوسين إعراب جمل أعربْ  ـ 1

     ]َفٌة َفاِسَدةٌ الَتْفَتِرَسُه ِبَذلَك َثق [:  الصورة البيانيّة التّالية حلّلْ  ـ 2
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 الّسنة الّرابعة المتوّسطة.                                                                                تابع للفرض الثّالث في اللغة العربيّة 
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 .   عليه بإحدى قرائنه اللّغويّة دلّلْ على نمط النّص ، ثّم  برهنْ  ـ 3

 . من الّصرف " َعْدَوى : "  سبب منع الكلمة علّلْ  ـ 4

 ] ِفإَذا َكانْت َقليلًَة أو َمْعدوَمة أّثرت ِفي أنفِسهم [:  ـ تأّمل الجملة التّالية 5

 . أّنها مرّكبة برهنْ              أ ـ 

 .  أركانه حّددْ  أسلوبها ، و مّيزْ              ب ـ 

بََكاِت اِالْجتَِماِعيَِّة بَِال هََدفٍ  " [:  قول الكاتب ناقْش بالحّجة ـ  6                                                    ] " َويتََصفَُّحوَن َمْنُشوَراِت الشَّ

 

 : الجزء الثّاني 

  ] نقاط 08 [ : وضعيّة اإلدماجيّة اإلنتاجيّةـ ال

 . تعد تسمع منهم أّي موضوع غيره ولَمْ  ، "التّيك توك " رأيت من زمالئك تهافتا منقطع النّظير على برنامج  : الّسياق

                .  مرٌض يَْنَخُر كرامة فاعله ، ويجعل منه أضحوكة يتسلّى بها المشاهدون " التيك توك "    :السند

. لهم مجموعة نصائح لتجنّبه ، والحذر من كّل مضاّر اإلعالم والتكنولوجيا وّجهْ  لزمالئك سلبيّات هذا التّطبيق ، ثم فّسرْ  : التعليمة

  . استعارة مكنية ، مجازا مرسال ، جملة نعتيّة:  وظّف في تعبيرك 

. سطّر تحت ما طلب منك توظيفه : مالحظة 
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بِيِل "  صالح عيواز:                                                                                           إعداد األستاذ "َوَعلَى َهللاِ قَْصُد السَّ
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لللعلعلّْلل  ـ 44 sسبب 

ّّلل ـ تأم ـ تأمل الجملل الجملة الت55

ها أنهam   برهنبرهْن       أ ـ           أ ـ 

سلوب أسلوبها ،xaزز  ميمّيّزْزب ـ   ب ـ 

/ ةحجة ّx و  "[:ل الكاتب :  قول الكاتب

  ]]نقاط  نقاط 08

ر على برظير على برنامج  "ّظالنّ

ويجعل منه أضله ، ويجعل منه أضحو

مجموعة نصائح لت لهم مجموعة نصائح لت

  . ّةعتية
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