
 دةـــــــــــــــــــــــــــــــساعة واح:  املدة-                                                                                       العقلة  -متوسطة اجلرف 
ط ـــــــ متوسالرابعة: وىــــاملست م                                                                                     2018 نوفمرب 13 الثالثاء

الّلغة العربية : مادة للفصل األّول في الثّانيالفرض 
: النص

 بال استثناء وال خيلو دخل كل البيوت أمهية كبرية يف عاملنا املعاصر، فلم يعد من الكماليات كما كان، بل ذا اإلعالم بوسائله املختلفة أضحى
 )يكتسب قيََّمُه وأخالقياتِِه من خالله(الطفل الصغري و ، األسرة تقضي أوقات فراغها أمام شاشات التلفازفأمست. خلإ...و تلفازأبيت من جملة 

رق ثوب تخ ،أصبحت وسائل اإلعالم احمللية شوكة يف ظهور أبناء األمةفقد  .وساعد كذلك يف تعديل وتغّري الكثري من العادات السلوكية واالجتماعية
نزال املسلمني إوا مع الغرب يف ؤ وكأmم تواط،عالم غريب، وتناسى اإلعالميون هدف اإلعالم العريب اإلسالميإىل إ وحتول طرق اإلعالم العريب ،اإلسالم

، من برامج خمربة للعقل والفكر، ومهدمة ملقومات اخرتق قيم األسرة املسلمة مبا تبثه الفضائياتقد فالتلفاز ،  تعصف بالدين واألخالقسحيقةٍ ىل هّوٍة إ
.  من حيث درجة تأثريها يف القارئ)أْن ننَسى الصِّحافَة المكتوبة(اهلوية اإلسالمية دون 

 تضامنت كل من الصحافة والتلفاز إذا... ذا تركت أثرها يف نفس قارئهاإ ، أو تُنسى، ولكن ال ميكن للفكرة أن متوت،قد يندمُل جرح السيف
، وعليه؛  مدعاًة للتقليدستكون ومن مث ،اجلرمية الكاملةمشهدا جيسد  الكلمة املقروءة مع املشاهدة ستشكليف عرض صور اجلرائم وعرض تفاصيلها، 

               . لكي تنهض وتعيد أجمادها،ىل أمهية أن يعي دوره الريادي يف تلبية حاجات األمةإعلى كل مسلم وعريب أينما كان موقعه أن يسعى لتنبيه اإلعالم 
 )-بتصرف  – مقال، عن الشبكة( صالح ناصر طوق                                                                                       

 : األسئلة التاليةن ثم أجب ع، النص قراءة متأنية عدة مراتإِاقر
               ) نقطة12(فهم المكتوب : الجزء األول

I.نقاط06(: أفهم النص ( 
اقرتح فكرة عامة للنص؟ .1
 كيف تؤثر وسائل اإلعالم يف ا�تمع؟.2
 . بّني من خالل ما ورد يف النص أن اإلعالم سالح ذو حدين.3
ة  (: هات مرادف الكلمتني التاليتني.4 . يف مجلة من إنشائك) املرادف(مث وظف كل واحدة منهما  ) يـَْنَدِمل–ُهوَّ

II.نقطتان(: صــــــــــذّوق النـــــــــــأت( 
 . اشرح الصورة البيانية الواردة يف العبارة، مث ّمسها: )َدَخَل ُكلَّ البُـُيوت(.1
 ُعُقوُل أُنَاٍس ُكنَّ بِاْألَْمِس بـُلََّها*** َفِللَِّه َدرُّ الِعْلِم َكْيَف اْرتـََقْت ِبِه :                قال الشاعر.2

 .قّطع البيت، مث سم حبره-
III.نقاط04(: قواعد اللغة ( 

 .)سحيقةٍ - ذا (: أعرب ما حتته خط يف النص.1
 .بّني نوع ووظيفة اجلملتني الواردتني بني قوسني يف النص.2

 ) نقاط08(إنتاج المكتوب : الجزء الثاني
IV.نقاط08(: الوضعية اإلدماجية ( 

 »تعّد وسائل اإلعالم مصدرًا مهًما من مصادر التوجيه يف أي جمتمع«: فاطمة البريكي.قالت د: الّسند
  . سألك صديقك عن حقيقة كون وسائل اإلعالم قوة فّعالة لتقومي النواحي السلوكية والتأثري يف ا�تمع إجيابا وسلبا:الّسياق

 أنتج نصا حجاجّيا ال يتعدى اثين عشر سطرا، حتاول فيه الرد على صديقك، مبّينا فيه دور وسائل اإلعالم يف ا�تمع، موظفا مجلًة :التعليمة
. نعتيًة، وحمرتًما عالماِت الوقف
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وساعد كذوساعد كذلك
 وحتول وحتول طرق،،اإلسالماإلسالم

 تعصف تعصف باamٍٍسحيقةسحيقةٍٍٍّةىل هوٍةإ
َى ننسى (المية دون اإلسالمية دون  نأْن )ْ

و ولكن،،ُُليندمل جرح السيف جرح السيف
ستشوعرض تفاصيلها،جلرائم وعرض تفاصيلها، 

موقعه أن يسأينما كان موقعه أن يسعى لت
                                  

رقرقرإإِاقر  النص قراء النص قراءة متأنيِ
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) املرادف(حدة منهما ل واحدة منهما  يفاملراد(
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