ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  :اﻧﺸﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ

اﳌﺴـﺘﻮى  :اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﲓ اﳌﺘﻮﺳﻂ اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربية

اﳌﺪة  :ﺳﺎﻋﺘﺎن

اﻟﺴـﻨﺪ :

يتراءى لإلنسان للوھلة األولى ّ
انفتاح قنوات االتّصال على ِمصراع ْيھا والتطّور التكنولوجي المعلوماتي ،وانفتاح حريات التعبير عبر
أن
َ
الوسائط االلكترونية المختلفة ھو غاية ال ُمنى الذي سيؤ ّدي إلى إسعاد البشر ظنا ً بأن المعلومات سوف تنتقل بسرعة في مختلف بِقاع األرض كاشفةً
ويسر ودون أ ّ
ي تشويه.
للحقائق بسھولة
ٍ
ً
االتصال الحديثة ال َمطلوقة العنان وغير الخاضعة لضوابط معيّن ٍة ِعبئا على األفراد والمجتمعات وحتى الدول .ففي بعض
لقد أصبحت وسائ ُل
ِ
وسائل االتّصال دون حدود وضوابط ما يؤدي إلى استغالل دول
من
ألنماط
مجالھا
فتح
ات
تعقيد
مواجھة
في
الصغيرة
الدول
الحاالت تعجز بعض
ِ
ّ
ْ
قصف المعلومات َغثھا و َسمينھا ،عبر وسائل متعدد ٍة
كبرى ومتطورة لھذه الوسائل بشكل يضر مجتمعات الدول الصغرى أو حتى أمنَھا ،وباتت تحت
ِ
تخترق حدود الدول الجغرافية والسياسية ،وتقفز على أجوائھا االجتماعية والتي قلبت النظام الكوني اإلنساني القائم على الستر ،وح ّولته إلى نظام
للھتك ونشر الفضائح....
إن المشكلة سابقًا تكمن في األمية وعدم قدرة الكثير من الناس الحصول على المعلومة حينَ )كان الحصول عليھا( يتطلب التنقل أحيانا ً لمسافات
أيام في السفر وربما أشھر ،وقضاء ساعات من البحث بين المكتبات وبين أسطر الكتب ليحصل الباحث على ضالته .أما اآلن فقد بات
طويلة ،وقضاء ٍ
ﱢ
ً
ً
الحصول على المعلومة سلِسا وسھال و لكن المشكلة تكمن في كثرة المعلومات بِ َغثھا و َس ِمينِھا ،فصار العقل البشر ّ
ي عاجزاً أمام اندفاع السيل الجارف
منھا في وقت يحتاج فيه العقل إلى َرتاب ٍة مطلوبة الستيعاب المعلومة وتحليلھا ووضعھا في إطار ِذھن ّي مناسب.....و في الوقــت الــذي تحوّ لت فيه
وقطع ناري ٍة )تتطاير في الفضاء الواسع( كأنھا الشھب والنيازك المتقاذفة ّ
صخور
ھذه المعلومات الكثيفة المو ّجھة وغير المو ّجھة إلى
لكن مرماھا
ٍ
ٍ
ھو عقول البشر.
ّ
حلول سھل ٍة لثورة تكنولوجيا المعلومات وما يرافقھا من سلبيات كثيرة غير محدودة ،وليس
ففي ِظ ﱢل ھذا التحدي لن يكون من ال ّسھل إيجا ُد
ٍ
ﱠ
واع جماعي لالستفادة منھا والح ّد من سلبياتھا.
عمل
عن
ولكن الحديث
الحديث ھنا عن منع ھذه الوسائل
ٍ
األنترنت -بتصرف-

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي6):ن(

ا ٔﻻﺳـﺌةل:

 /1ﻫﺎت ﻋﻨﻮاان ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎ ﻟﻠﻨﺺ1)..............................................................................................................ن(
 /2ﻣﺎ اذلي ٔاﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﳫّﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ؟1.5)...............................................................................ن(
 /3ﻣﺎ اﳊﻞ اذلي اﻗﱰﺣﻪ اﻟﲀﺗﺐ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ؟1.5)...................................................ن(
/4ﻫﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﺮادف ﻣﺎﻳﲇ  :ﲢﺮﻳﻒ – ﻗﻮاﻋﺪ1) .................................................................................ن(
/5ﻫﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺿـﺪ ﻣﺎﻳـــــﲇ :اﻧﻐﻼق -ﻳﻨﻔﻊ 1)......................................................................................ن(

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﲏ2) :ن(

 /1اﺳـﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺒﳱﺎ وﺣﺪّ د ﻃﺮﻓﻴﻪ1) ...........................................................................................ن(
 /2اﺳـﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻃﺒﺎﻗﺎ وﺣﺪّ د ﻧﻮﻋﻪ1)...............................................................................................ن(

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي4) :ن(

ٔ /1اﻋﺮب ﻣﺎﲢﺘﻪ ﺧﻂ ﰲ اﻟﻨﺺ  :اﻻﺗ ّﺼﺎل – ﻋﺎﺟﺰا 1) ...............................................................................ن(
 /2ﻣﺎ اﶈﻞ اﻻٕﻋﺮاﰊ ﳌﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ﰲ اﻟﻨﺺ2)...........................................................................................ن(
 /3اﺳـﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﲨةل ﻣﻮﺻﻮةل وﺣﺪد ﻋﻨﺎﴏﻫﺎ1)................................................................................ن(
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻٕدﻣﺎﺟﻴﺔ 8) :ن( اﻟﺴـﻨﺪ :ﻻﺣﻈﺖ ﰲ اﻟﻔﱰة ا ٔﻻﺧﲑة إدﻣﺎن ﺻﺪﻳﻘﻚ ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ الاﺟامتﻋﻲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﳰﺔ  :ﰲ ﻓﻘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﴩة ٔاﺳﻄﺮ و ّﺟﻪ ﳇﻤ ًﺔ إﻟﻴﻪ ﲢﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻨﺒﳱﻪ إﱃ ﺧﻄﺮ اﻻٕدﻣﺎن ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻊ وﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﳫﻪ ﻣﻦ ﻫﺪم
بالتوفيق
ﻟ ٔﻼﺧﻼق وزرع ﻟﻠﻔﱳ ﺑﲔ ٔاﻓﺮاد ا ٔﻻﻣﺔ  ،ﻣﺴـﺘﻌﻴﻨﺎ ﲟﺎ ﻗﺪ ﲢﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ وﻣﻮﻇﻔﺎ ﲨةل ﴍﻃﻴﺔ واﺳـﺘﻌﺎرة ﻣﻜﻨﻴﺔ.
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