
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 2021/2022سنة الدراسية ال                                                       -تلموني–متوّسطة درار سعيد  

الـــــــــــــــــــمــــــــدّة:                                                           ط  ـــــــــالمستوى: الّرابـــــــع متوسّ 

ـــــتــــــــــــــــــــــــان      ساعــــــــ  

ــــــــــــةاالخـتــبــــــــار األّول في مــــــــادّة اللّــغــــــة العـــربيـّــــــــــ  

 
 الســــــــــــّنــــــــــــــد:

لكترونيةاإل الّشياطين  

بينماَ كنت ُمستغرقًا في التّأمِل و التّفكير بيَن أروقة المكتبة، إْذ ِبَمن يدفُع الباَب بعنف، و يصيُح في وجِهي بــــــــالَ         

َم ـــــ".وقْبل أن أفه نــــــــــان الّتي تخطَّاهاَ الّزمــــــــاول أن تتخلّص من هذه األطنـــــــــــاذ ...حـــحياء ، قائالً :"يا أست

مــــــــــــــــرادَهُ مــــــن هـــــــــــــــــــذه الوقاَحـــــــــــةِ  ...راَح يتلُــــــو علـــّي قائمــــــــــــة طويلـــة جـــــــــــداً من 

ل الكتـــــــــــــــــــاب ــمعـــــــــراجهاَ ، مثــة ــــــــــــــاء الّتي  صارت التكنولوجيــــــــاَ الحديثـــــــــــــــــاألشي

ة و الَمســْح ــــــــاَعة الّرقميـــرونِي و ثــــــورة الطبــــوَرق االلكتـــــة و الـــــلكترونيـة اإلــــي ، والّصحيفــــــلكترونِ اإل

لكترونِي ، وغير ، والتّعليِم اإلــــــــــــــــــُوّي و أقراص الفيديـــمِ لكترونـــــــــــــــــــّي و التَّْصِويــــــــــــــــــر الّرقاإل

اَت الَجْوفاء التي يتشبّث بهـــــــــــــا أبناء هذا الجيل .ــــــذلك من المَسّمي  

ــــــوع في الّسنوات ورحُت أتساءل مع نفِسي بحسرةٍ وقلـــــــــق: هْل يُمكـــــن أن يختــِفي الكـــتاب المطـــــبُـــ     

مْن مخلَّفات الماِضي ؟ وهْل سينتِهي دور النّشر إلَى األَبد ؟ وهل َستَتَحّول  ــة القادمــــــــــــــة ويصبحَ القليلـَـــــــ

حـــالمكتَــبــــــــــــات إلَى محالَّت لبيعِ أشرطة الفيديُو و المالبِس ؟ وه ة إلى ـــــافيْل ستتَحّول مبانِي المؤسَسات الصَّ

ذه األْسئلة فرَضت نفَسَها على تفِكيري بقّوة . ــــــــــزة ؟ كــــــــــّل هـــــم للوَجبَات الَجاهِ ـــــمَطاع  

لكتُْروني الّذي حلَّ ضيفًا غريبًا فيِ َمطلع لذي يقُود ِزَماَمه الشَّيطان اإلبصراَحة إنّني غير مطمئن علَى المستقبَل ا       

مــــــــــــــان، و الّذي ظهــــــــَرت بَشائـــــِ ره َمع طوابيِر الَجَهلَ ـــــة و الَحمقَى و الُمغَفَل ين.  األَلفيَة األخيَرة من الزَّ

ف فأهـــــــــــــــــــــــالً بالجيِل اإللكتروني من الطاّلِب العاجزيَن عن كتابة طلٍب إدارّيٍ ؟ ثّم أهاًل وسهالً بالموظَّ 

لِذّكريات قواَي واسترجْعُت شريَط ا واستْجَمْعتُ  اإللكتروني الفاِشل فـي أداِء عملـــــــه المسند إلْيه لكن بعدما توظَّْفتُ 

هد و البَ و ُشيوِخــــــــي البَُسَطاء و أساتذتــــــي القداَمى وَما َكانُوا علَيه من الِعْلِم و التَّقوَ  وَحاَل جيليِ المساكين ركة ى والزُّ

ن َهَمزاِت شيَاطيِن اإلْنِس ـــــــــــــــــد استعَْدُت باهلل م، وبْين هذَا الجـِـــيــــــــــــــــــل االلكتروني السَّاجِ األَخاَلق وَمَكاِرم

ه لكـــــــــــــــن أَْعَجَز ل تعليمَ ــــــِن والتكنولُوْجيَا حينهاَ تذَكَّرت "المنفلوطي"الذّي لــــــــــــــــــــم يكمـــــــــّ و الجِ 

ــــــــــــــ ولَــــــــم يَتَحصَّل إالَّ  اسالفَُصَحاء بأسلُِوبه العْذب ،َوبيَانه الَجميل ، وتَذَّكْرت "العقاد "الذّي مََل الدُّنيَا وَشغَل النَـّ

م يملك ســَوى ــــكتاب(، ول  99ر من )ــــــــــأْكثَ رت "المـــــازني " الذّي ألَّف ـــــــادة االبتدائية و تذّكـــــــعلَى الشَّه

واِئع قْبل أن تُْبتَلى ــــِ قلم ه وحِصيَـــــــــــــرة باليَة يْجـــِلس علَيها وَسَط الَمقاَبر، وتذّكرت "الّزيات"الذّي كتَب الرَّ

ـتــــرونــيــة فقُْلُت:"َسالماً َسالماً علَى الّزمِن الجميل الذّي تشّرَف لــكــن اإلــــــــــــــــــــِ الدُّنــــيـــــــــــــــــــا بالشَّيَاطي

 بجيِل اللّفائِف الورقيِة ."

-بتصرف-440العددِ–المجلّةِالعربيةِ–محمدِعبدِالّشافيِ  

 الـــــــجـــــــــــــــــزءِاألولِ:

 الوضعيةِاألولى)04ن(:

.ن01الّسند إنجازين من إنجازات التّكنولوجـيـــــــــا................................... مناُذكــــــــــــــــــــــــــرِِ*1  

ـــــــــــــــــــــــــفِ *2 الحــــــــــــــــــــــــــالة النّفســــــــــــــــــية للكاتب  ص 

ن01.................................................  

 3*اشـــــــــــــــــــــــرح بالمرادف كلمة : تخّطاها ووّظفها في جملة من إنشائك ............................01ن

ن01....................بأسلوبك الخاص فكرة عامة للّسند ............................ ُصــــــــــــــــــــــــــــغِ *4  
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 الوضعيةِالثانيةِ)08ن(:

ــــــــــــربِ *1 ن01ـد.............................................................ـــــما تحته خط في الّسنـــــ أَعــ   

ــــــــتُــــــــــــــبِ *2 ن01بالحروف العدد الوارد في النّص واضبط المعدود بالّشكل التّام  ..................... اُك   

ألخيرة من الفقرة ااستخرجِ*3  

ن 01.........................................................حدد عناصرهوب استثناء وــــــــأسل– أ              

ن01........................................وبين نوعه......................يــيــــــــــــــــــــــزا ـــتم –بِِ              

ــــــــــــــــَرحِ *4 ن 01الّصورة البيانية في العبارة اآلتية : " المستقبل الّذي يقود ِزمامه الّشيطان "........... اشــ   

5*ِ د  ن01..........................نـــــوع اإلحالة النّصية في الجملة اآلتية ....................حـَـــــــــــــــــــّد   

الموّظف االلكترونّي الفاشل في أداء عمله المسند إليه...."." أهال وسهال ب    

6 *ِ ز  ـــــــــــــــر  ِن01النّمط الغالب في النّّص ومثّل له بمؤشٍر واحٍد.......................................أبــ   

ِرأيكِ*7 ن01.......................................ر النّّص...ـــفي موقف الكاتب الّذي ورد في آخأب ــــــــــد   

 الوضعيةِاالدماجيةِ)08ن(:

الّسيــــــــاق : إدمانك على االنترنيت جعلَك تتراَجع في دراستِك، وقد كنَت من األوائِل، األمر الّذي جعَل أباَك يأخذُ منك 

 الهاتِف النَّقال.

 الّسنـــــــــــــد : قِيل :" االنترنيت كالّسيارة ،ال يُمكن التّحّكم فِيها بال براَعة وال ِدراية "

التعليمــــــــــة : اُكتب نّصا تفسيريّا  ال يتعدّى ستة عشر سطرا تُظهر فيه التّأثير الّسلبّي لالستخدام المفرط للهاتف النّقال 

موّظفا ما اكتسبته من على أخالقك من جهة وعلى مشوارك الدّراسّي من جهة أخرى، مبرهـنا على ذلك بحجج مقنعة و 

 معارف.

 بالتّوفــيـــــــــــــــــــــــــــــــق
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