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 ساعتانالمدة :        اللغة العربية                           مادة اللغة العربية  في الثاني  اختبار الثالثي
 التكنولوجيا وعالقاتنا االجتماعيةالسنـــــــــــــــد :  

ر إلى إضعاف  ىالذي شهدته اإلنسانيَّة خالل الثَّورة الفرنسيَّة وما بعدها أدَّ  والتقدمإنَّ التطوُّ
الروابط االجتماعية، التي درج عليها األجداد، ولقد كان الختراع الكهرباء وما لِحقَه من 

؛ ففي السَّابق معظمها أثر إضافي في إضعاف الروابط -اختِراعات كالتلفاز وجهاز الراديو 
ماعيَّة ويتزاورون، وكانت العالقات االجت كلها لسماع قصص األجداد )يتحلَّقون(كان النَّاس 

بينهم أمتن، ولضيق الوقت وكثرة العالقات وبوجود التقنيات الحديثة مثل: رسائل الجوال 
والبريد اإللكتروني التي غيَّرت من طبيعة تعامالتنا وعالقاتنا، فكان لها آثار إيجابيَّة وآثار 

الديني، باإلضافة سلبيَّة، ومن بين اآلثار اإليجابيَّة: نقل األخبار المفيدة على الصعيد العلمي و
 .فائقةإلى سهولة تمرير المعلومة إلى اآلخرين وبسرعة 

ي الدقَّة في نْقل المعلومات التي قد تِصل إلى اآلخرين بطريقة  من الناحية السلبية فعدم تحّرِ
هة وم ، لها آثار خطيرة على الصَّعيد العلمي أو السياسي، أو على الصَّعيد الوطني ريبةمشوَّ

االجتماعي من تخريب أفكار الجيل، عبر تسميمه بقيم خاطئة  أو على الصعيدمن نقل فتنة، 
أكثر  فيصبح همشاعرلتتغيره الفطرية السليمة التي فطره هللا عليها، تقد تقضي على ميوال

د على أنَّ الوسائل و لهذا  .، وأقلَّ صبًرا، وأجفَّ عاطفة، وأسرع تبدُّالً إلحاًحا نؤّكِ
سالح ذو حدَّين، واألمر يتوقَّف على كيفية اسِتْخدامها وتوجيهها  التكنولوجيَّة المعاصرة

 .الِوْجهة التي تُرضي هللا
-مجتمع و اصالح  -المغربي منالد.                                                                                                    

 األســــــــئلة :                                                              

 نقطة ) :  12الجـــــــزء األول : (

 : )نقاط  04(: أ ـ الوضعيّة الجزئيّة األولى

   عدد األثار السلبية للتقنيات الحديثة .ـ 1

  صف حالة الشخص المتأثرسلبيا بهذه التقنيات المتطورة. ـ  2

 =.......... إلحاًحاهات مرادف الكلمات التالية: الفطرية=...........   ، ـ  3

 مالئمة للّسند. فكرة عامةاستنبط ـ  4

 اقلب الورقةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1/2ــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحةــــــــــــــــــ
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السالسنـــــ

ُُّّ التطو التطورر والتقَّإنإنَّ
روابط االجتمالروابط االجتماعية

عات كالتلفاز وجراعات كالتلفاز وج رخت
قون(َّالنَّاس  للسمونونققونقون)))َّقون(

وقتالوقتولضيق الوقتن، ولضيق الوقت وك ضيقضيق
ي التيني التي غيتروني التي غيَّرت مررت ََّّررررو
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الّسنة الّرابعة المتوّسط                  اللغة العربيّة .    مادة الثاني فيختبار الثالثي ال تابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: نقاط ) 08(الوضعيّة الجزئيّة الثانية : 
 فائقة . -الحاحا–كلها :أعرب ما فوق الخط في السندأ ـ 

 )يتحلَّقون( :ما محل الجملة الواقعة بين قوسين من اإلعراب ب ـ

 .استخرج من الفقرة األولى بدال محددا نوعه ومبينا المبدل منه-ج

 .الفقرة الثانيةبين نوع الصورة البيانية في -د 

 محسنا بديعيا معنويا و بين نوعه و أثره. األولىحدد في الفقرة -ه

لقد كان الختراع الكهرباء وما لِحقَه من اخِتراعات كالتلفاز وجهاز الراديو  أثر إضافي  "-و
 .دعم هذه الفكرة بالحجة. "معظمها في إضعاف الروابط

:  نقاط ) 08( :الجزء الثّاني 
 اإلدماجية :ـ الوضعية 

تناقشت أنت وزميلك حول أهمية وسائل التواصل االجتماعي بحيث اعتبرها زميلك  وسائل  السياق:
 .للترفيه و مضيعة للوقت فقط  فعزمت أن تغيّر له فكرته.

   األسناد:
وهديَّة، : "صلة الرحم واجبة ولو كانت بسالم، وتحيَّة، -رحمه هللا  -قال اإلمام ابن عابدين الحنفي -1

ومعاونة، ومجالسة، ومكالمة، وتلطُّف، وإحسان، وإن كان غائبًا يصلهم بالمكتوب إليهم، فإْن قدر على 
."السير كان أفضل

: أضافت هذه التقنيات الكثير، فهي مصدر سريع للمعلومات في -  زايد لمى– مساعدة اجتماعيةتقول ال-2
ف إلْيِهم في الحياة كل األوقات، وهي مصدر للتعارف بين أناس تقف ا لمسافة والزمن عائقًا أمام التعرُّ

.العادية
 

) سطرا تعّرف فيه هذه الوسائل، وتبيّن أهميتها 15(خمسة عشرمن أكتب نصا حجاجيا  التعليمة:
 وضرورة ترشيد استعمالها بين فئة الشباب .

 

 

 

 انتهى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما مب ـ ب ـ

استخرج ماستخرج من ال--جج

ن نوع الصوبين نوع الصورة-د

مألوألولىاألول األولىالفقرة  في الفقرة 

وختراع الكهربن الختراع الكهرباء و كاع الك ختالختر
"معظمها طبطرواب ظمها"معظمها"معظمها  ..دع..دعممم 

 ::

جتمجتماالتواصل االجسائل التواصل االجتماع سائل
.ه.ه فكرته.

ة ولو كانبة ولو كانت بساجبة ولو كانتحم واجبة ولو كانت بسال اوا
صلهم بالمكت يصلهم بالمكتوهم بالمكتوب إليها يصلهم بالمكتوب إليه ً ًائ

فهيي مصدرهي مصدري مصدر سر، فهي مصدر سريع للم فهي،
مممهِهم فم في الح ْْههف إليف إلي التعرمام التعر ا ُّأ

هميتها ن أهميتها  ّن وتبي
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