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 2014جوان :                             دورة                                     امتحان شھادة التعلیم المتوسط      

 1ساعتان:                                المدة                               اللغة العربیة      : اختبار في مادة إجابة 

  :اإلجابة
  )  نقطة12( :الجزء األّول

  )  نقاط06( :أ ـ البناء الفكرّي
   ن1                . خفایا األلعاب اإللكترونیة/ عصر المعلوماتیة : ح عنوانا مناسبا للّنّصا ـ اقتر1
مغریاتھا الجذابة و سحرھا، باإلضافة إلى :  ـ سبب إقبال األطفال على األلعاب اإللكترونّیة الحدیثة2

   ن50,+ن50,+ن50,                                                                     .سھولة استخدامھا
   ن50,                                                                .ھم األوالد:  ـ الخاسر حسب الكاتب3

   ن50,                              . افتقدوا األلعاب الجسدیة الضروریة-: ل بذكر أثرْین سلبیْینالتعلی
   ن50,                     .صبحوا غیر مرتاحین نفسیا فھم منطوون أ-

   ن50,+ن50,                              . یفرح بشّدة =  یغتبط  /یشجعھم    =  یحّفزھم:شرحال ـ 4
   ن50,+ن50,                             .االنغالق    االنفتاح/  نشطة       خامدة:الكلماتضّد  ـ 5

  
  ) نقطتان (:ـ البناء الفنّيأ 

  ". یظّلل االنغالق حیاة األطفال" ـ 1
 و )المشبھ بھ(ھا فحذفتظلل  شبھ االنغالق بشجرة: ، شرحھااستعارة مكنیة:  ھيبیانیةالصورة ال

                                                                                   . "الظل"ترك ما یدل علیھا 
   ن50,+ن50,

   ن50,+ن50,          . إیجابطباق: یتھسمت، األمس: الیوم : ج من الّنص محّسنا بدیعّیاا ـ استخر2
  ). السعادة و الشقاوة(و كذلك طباق إیجاب في 

  )  نقاط04 (:أ ـ البناء اّللغوي
  : ب ما تحتھ خّط في الّنّصاعرإ ـ 1

   ن57,0                        .لظاھرة على آخره مفعول بھ منصوب و عالمة نصبھ الفتحة ا:مشتقة
   ن57,0                             .  فاعل مرفوع و عالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره:االنغالق

  
  : ین الواقعتین بین قوسین في الّنص ـ المحّل اإلعرابّي للجملت2

   ن57,0                                        . جملة فعلیة في محل جر مضاف إلیھ):أن غزت(
   ن57,0                                         .  جملة اسمیة في محل رفع خبر إّن):ھم األوالد(

  
   ن50,                                                .أكثر ممارسة: "یمارس" ـ اسم تفضیل من الفعل 3
   ن50,                                . ي أكثر ممارسة للعدو من غیرهالریاض: فھ في جملة مفیدةیوّظت
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بوراس عبد المجید ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ :  ـ األستاذ1  
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   ) نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

اإلنترَنت سالح ذو حّدین فإذا ما قمنا باستغاللھا استغالال حسنا فنعم الوسیلة فھي تثقفنا عن طریق 

المواقع و المنتدیات الثقافیة و التربویة و ھي مدرسة ثانیة بعد المدرسة التي نتلقى فیھا المعرفة، كما تعتبر 

 المسافات بین الناس عن طریق مواقع التواصل االجتماعي وسیلة من وسائل التواصل فھي التي قربت

المعروفة الفایسبوك و السكایب و غیرھما من المواقع، كما تعتبر وسیلة ترفیھیة ھاّمة لما تتوفر علیھ من 

  . ألعاب إلكترونیة ذائعة الصیت كالمزرعة السعیدة و غیرھا

ول جقیات المجتمع إذا ما أسأنا استخدامھا كالتو لكن ھذا ال یمنع من أنھا تصبح وسیلة ھدم لقیم و أخال

لبعض المواقع اإلباحیة المسیئة لألخالق و القیم، كما أنھا أحیانا تصبح وسیلة إدمان تجعلنا نعیش حیاة 

  . افتراضیة بعیدا عن الواقع

تھ و و بین أداء واجبا شبكة العنكبوتیةفمستغل اإلنترنت إذا عرف كیف ینظم وقتھ بین الدخول إلى ال

مطالعة یقدم على ذلك بانتقاء المواقع المفیدة بذكاء و فطنة كبیرین، و یجعل لأللعاب اإللكترونیة حظا بسیطا و 

فقد أفلح، أّما إذا أساء ذلك كلھ فقد و ینھل من مواردھا قصد إعداد البحوث و شرح الدروس الكتب المفیدة 

  . خاب و خسر
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