
 وزارة التربية الوطنية 

  بدارالشٌوخ متوسطة الشٌخ زٌان عاشور                            الجلفة         مدٌرٌة التربٌة لوالٌة

 م2021 /22/11/ هـ1443 اآلخر ربٌع 32االحد  التارٌخ :                                                
 

طِ   (20) ساعتانالمدة :                    اختباُر الفصِل األّوِل في ماّدِة اللُّغِت العربيِّت للّسنِت الّرابعِت مه التّعليم المتوسِّ

 

:            َزَمــُن الـوسائط المعـرفـّية                                       الّنصُّ

ٌّة        اة الَعْصر ٌَ صغٌرة ، نسٌُر نْحو الُعزلة، وُنعاِشُر  قرٌة  ، وفً العالَم الذي أصبح إّننا ـ الٌوم ـ فً الَح

ٌٌّة ال نتو إلى الُجدران لتفتينم األجهزة قَُنا، فْخطِ تَ اصُل، وهذه ُعزلٌة تكنولوج تالشت ُف أوالَدنا مّنا، وُتفرِّ

ٌٍّة، وال صداقاٍت وال جٌرانٍ  وال  أواصُر القرابِة واألُخّوة، وانقطعت الموّدِة واإلخاِء، فال جلسات أُسر

ٌُّة الّتقاُرَب والّتواصل، ، وهاهً أقاربَ  ٌُّة َتْجَمُح بنا دون إرادتنا، فُكلّما أرادِت اإلنسان الحٌاة ُ العصر

، ُسّكاُنها ٌعٌُشون مع الّشاشاِت قرية  جعل العالََم وجدْت نفسها فً تباُعٍد وقطٌعٍة، وها هو َعْصُر األجهزة 

ٌُوهُمون أنفُسهم أّنُهْم ٌتواصلُوَن عْبَرها، وُهم ُغَربَ   اُء صامُتوَن.و

واالّتصال الحدٌثة إلى وسائل تجهٌٍل  وقطٌعٍة، إّن أخطَر ما نْخشاهُ هو أْن تتحّوَل وسائُل المعرفِة     

ا لفضائلها، َبْل ألّن الُمراهقٌن  ا منها وال إنكار  والّشباَب، أو الكثٌَرٌن منهم أقوُل ذلك لٌس استنقاص 

هم، فهْل  تتحّوُل هذِه  ٌُسٌُئون استخدامها إلى حد   ٌْ ٌُنِذُر بالخطر، َبَسِبِب غٌاب الّرقابة وضْعف الَوْعً لد

 ؟إلى ِنقمٍة بٌنما هدفُها هو الّرحمةُ  الوسائل

البْحَث عن معلومٍة، أو إعداد ال أقوُل ذلك من باب االّتهام فحسب، بل ألّننً عندما أطلُُب من تالمذتً    

ٍل من المعلوماِت وأْكداٍس من  ما، أو ترجمٍة ألحد األْعالِم، أِجُدُهم عْرٍض فً موضوعٍ  ٌْ ٌأُتوننً بس

ا األوراِق، فأْفَرُح فً البداٌة، ألّن َتْحِصٌَل المعرفِة أصبَح  ما سهال  ِبَفْضِل اإلنترنت، ولكن ُسرعاَن أمر 

َبِة أمٍل، ألّننً أكتشُف أّنُهم ٌسحُبون ِتْلَك صَ أُ  ٌْ ٌُكلِّفُوا أنفُسُهم عناَء قراَءتها.اُب بخ  المعلومات ُدون أْن 

ٍة وُعْزلٍة وقطٌعٍة. إلى وسٌلٍة َجْهلٍ  تتحّولَ ى ال ا من الّتعاُمل الواعً مع وسائِط اْلمْعرَفِة، حتّ فال ُبدَّ إذ              ٌّ  وأُّم

 [ٌسٌر بتصّرف، 959لملحق الّثقافً لجرٌدة الحّرٌة، العدد:ا عن جمٌلة الماجري،]                                                                 

، ثّم أجْب عن األسئلة أدناهُ{                    }اقرإ الّنّص قراءة  متأّنٌة  واعٌة 

 األســئــلة: 

 نقطة( 21الجزء األّول: )

 (نقاط 50) الوضعّيُة األُولى:

 .فكرة  رئٌسة  للِفْقرة األُولى من الّنصِّ  اقترحْ  (1

 .والُمراهقٌن واقَع استخدام اإلنترنت من طرف المتعلّمٌن زْ أبر (2

ِن: الّرذائل ـ نعمة.من الّنصِّ ضّد هاِت  (3 ٌْ ن اآلتٌت ٌْ  المفردت
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 .الكاتبة من واقع المتعلّمٌنانصدام سبب وّضْح  (4

ٌّمٍة،  (5  .بأُسلوبَك الخاصِّ ا ُصْغهَ ختمِت الكاتبُة نّصها بنصٌحٍة ق

 (نقاط 85: )الوضعّية الّثانيةُ 

دِ  (1  .والّتمثٌل من الّنصِّ  الّتعلٌل فً الّنّص، مع الّنمَط الغالبَ  حدِّ

 ُف أوالَدنا مّنا "ْخطِ تَ بدأت الوسائلُ الّتكُنولوجّيُة  "الُجملة الّتالٌة:  تمّعنِ  (2

ٌّة الواردة فً الجملة، ثّم اشرْحها.سمِّ  ا/ ورَة البٌان  الصُّ

 الّناسخ ونوَعُه واسَمَه وخبَرهُ ونوَعُه. حّددِ ب/ 

ٌِّن استخرجْ  (3  .أركاَنهُ  من الّنصِّ عْطَف نسٍق؛ وب

ا.  أعربْ  (4 ا تاّم   ما تحتُه خطٌّ فً الّنّص إعراب 

ن، وصّنفُهما. استخرجْ  (5 ٌْ ن نّصٌ ٌْ  من الّنّص رابط

ٌَّة ،  (6 ها اإلحالة الّنصِّ ها ودورها فً الّنصِّ مّثلْ وّظفِت الكاتبُة فً نصِّ ٌْ ا ُركن ن  ٌّ ٌّة؛ مب  .لإلحالة القبل

ن بالُحروف؛ و اُكتبِ  (7 ٌْ ن بٌن القوس ٌْ ن اللّذ ٌْ رْ العدَد ( 7مكتبِة أبي )" في ٌجُب تغٌٌُرهُ. ما  غيِّ

 ( كتاب ديني "05موسوعة ثقافّية؛ و)

 نقاط( 57الّثاني:) الجزء

 الوضعّية اإلدماجّيُة اإلنتاجّيُة:

ا بمالئك على زُ  الحظتَ  الّسياُق: ًِّ التً شغف ا كبٌر  زت عالمنا الُمعاصر، غوسائل الّتواُصل االجتماع

ٌّة، و وهو راس ا على نتائجهم الدَّ ٌّة... َفَعِمْلَت تكاُسلِهم عن أداء واجباتِ أّدى إلى ما انعكس سلب  هم المدرس

ًِّ وعواقبه الوخٌمِة.  على إقناعهم بتغٌٌر ُسلوكاتهم، وحاولَت َتْنبٌَهُهْم لمخاطر اإلدمان الّتكُنولوج

ًْ  حصدَ  " من جّد وجَد، ومن زرعَ  :الّسنَداتُ  ه انقلب إلى" " إذا زاد الّش قٌل: " إّن  ضّده " ُء عن حدِّ

 مواقَع الّتواصِل قّربِت البعٌَد؛ وبّعدِت القرٌَب "

ًْ عشر سطْ  أنتجْ  الّتعليمة: ا ال ٌقلُّ عن اثن ٌُّن فٌه لُزمالئك بأدلٍّة وبراهٌَن ُخطورة اإلدمان نّص  ا، ُتب ر 

ٌّة الحدٌثة، و ُهُهم على الوسائل الّتكنولوج ٌُعّدلوا ُسلوكاِتهمإلى ُتوجِّ ، موّظفا ُحْسن استغاللها، حّتى 

 ُمكتسباِتك الُمناسبة لخدمة الموضوع.

 .لكم الّتوفٌق انٌرُجون/ ل ّم الّنو، أالح/ع ص  ا الماّدةأستاذ                                               

ن )ي( خّطك. استغّل )ي( ُكلَّ وقتك، ونّظم )ي( إجابتك، دقّق)ي( فٌها،تنبيٌه:   وحسِّ
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