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 الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة

 توّسطة الّشهيد مغيني محمدم    وزارة التّربيّة الوطنيّة                                                           

  2022ماي ورة : د    االمتحان التجريبي لشهادة التّعليم المتوّسط                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمــــــــّدة : ســاعتانا                           اختــبار في مـــادة : اللّغة العربيّة                            

 

 ـ النّّص :

 عـرف  ت، فأصبحت   اانتشار األكثر عبر االنترنت، مثل " الفيس بـوك " االجتماعي   واصل  ع الت  ت مواق  لقد أضح          

على  افتراضي  ا امجتمع   هدايات  وقد كان في ب، الس ريع   ر  طو  ديناميكية من الت   حركة   ، الذي يشهد  الجديد   االجتماعي   باإلعالم  

 ة  سمعي   ة  عالمي  إ ى أداة  إل ة  مكتوب ية  نص   ة  إعالمي   من أداة   ل  ليتحو   مع الوقـت   ما لبث أن ازداد   ، ثم  ومحدود   ضيق   نطاق  

 ثيرهـا األنماط  فـي تأ دم  تستخي تال   رة  المؤث   ة  هم، بضغوط من القو  واستجابات   (المتأثرين فـي قرارات   ر  ؤثّ تـ  ) ة  وبـصري  

أي ـ ةستغل  ، متأثير  لية الفي عم مهم   وأنماطـه محور   المتأثر   أن   باعتبار   ،يالسمعي، والبصري، والحس   للفرد   ة  خصي  الش  

ه في قرارات   ذر  ح البصري  و، عه  أو يسم ث به  ما يتحد   ويتخيل   ه عالية  طاقت   ه ألن  في قرارات   معي سريع  الس   أن   ـالقوة المؤثرة

 تي مر  ال   جارب  لت  ة من ابط  لمستنه اره وعواطف  على مشاع   ه  ي يبني قرارات  ، والحس  لألوضاع   الدقيق   حليل  على الت   ة  ها مبني  ألن  

 . ك  ، والسلومواقف  ، وال، والمشاعر  واألفكار   والمفـاهيم   اآلراء   رين لتغييـر  ـؤث  ك الم  من أولئ   بها، في محاولة  

 كة فيشتر  م فئة   كل   غبة  رق لتحق   المشاركة   ة في تفعيل  ات عظيم  االجتماعي إسهام   واصل  الت   ت مواقع  هم  لقد أس           

 تفاعل  ل  وا غط  لض  وا رة  صوالمنا  شبيك  فـي الت    ا مهم  هدور كما أن   فهل أدركنا ذلك حق ا؟، نفسها، واألنشطة   االهتمامات  

 وجيهها بشكل  ا وتالله  واستغ ااستثماره   إذا ما أحسن   ة  المجتمعي   المسؤولية   ، وفـي تحقيـق  مـة  بقيادات غيـر منظ   والتأثير  

 أن نعد   لذا ال يمكن   ،نفيذ  تلل   جاهزة   عمل   هات إلى مشروعات  والتوج   واألفكار   (ل األقوالأن تحوّ  )، فقـد استطاعتـد  جي  

 .من  الز   مـع مـرور   ة تتغيـر  شبابي   ة موضة  االجتماعي   بكات  عبر الش   واصل  الت  

ر في نيته  يأن  إلى تلك المواقع   عندما يدخل   المسلم   اب  على الش   ويجب             ، هع إخوان  م ف  رعاللت   دخل  ه يأنـ   ستحض 

كثير من  قع  ي مثلما ات  الفتي ث إلىد  أو التح ة، وليس لتضييع الوقت  ـ  ه العملي  ه في حياتـ  ة تفيد  يجابي  إ ول على خبرات  والحص  

ل   ه على المسلم السوي  ، كما أن  ظور  حفي هذا الم لألسف   باب  الش   ى لنا؛ حت   -الى تع -هلل  رهاتي سخ  هذه المواقع ال   أن يستعم 

 الدخول   ، ويتجن ب  الحرام   تجن ب  يوأن ، ، وال يستعمله إال للحـالل  ال الش ر   في الخير   عوب  بين الش   عارف  والت   واصل  الت   يكث ر  

ص  ش ألي   خـصية  الش   ة  الحري    واقتحام، في خصوصيات الغير    . خ 

           3ج   169امعة األزهر ـ العدد:جمجلة كلية التربية/                                                                        

 

 ـ األســـــئلة : 

 ن(12ـ الجزء األّول : )

 ن( 04ـ الوضعيّة األولــى : )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ا ذكر ذلك كما ورد.   في الن ص  إشارة إلىـ  1  ن(01)                    اإلسهامات العظيمة لمواقع الت واصل االجتماعي 

 ن(01)                   استخلص من الن ص  وصي تين دعا إليهما الكاتب عند دخول مواقع الت واصل.                   ـ  2

.                 ـ  3  ن(01)                                                                          اقترح عنوانا مناسبا للن ص 

 ن(01)                        اشرح مفردة " المحظور"، ثم  وظفها في جملة مفيدة.                                       ـ  4

 ن( 08الوضعيّة الثّانيّة : )

.                    أعرب ما تحته خط  في الن  ـ  1  ن( 03)                ص  إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل 

. االكتروني   موقعا 15إليك العبارة الت الية:  " تصف ح الش اب ـ  2  في ظرف  وجيز 

 ن(01)                                              ا كتب الرقم في الجملة بالحروف كتابة صحيحة .                          

 ن( 01)                           استخرج من الفقرة األخيرة طباقا، وبي ن نوعه.                                           ـ  3

 .. فهل أدركنا ذلك حقّا؟". :"  ورد في الن ص  ـ  4

 ن( 01)                                سالفة الذ كر.                       ع األسلوب في العبارةبي ن نو                         

 ن(01)                                 "تشتاق اللّغة إلى المعاني".:  مع الش رح  الص ورة البياني ة في الجملة الت الي ةـ سّم  5

 ن(01)                              منها.      نمطها الغالب، ومث ل له بمؤش ر واحد   أبرزاقرأ الفقرة األخيرة بتمع ن، ثم  ـ  6

 ن( 08الجزء الثّــاني : ) 

 الوضعيّة اإلدماجيّة : 

 واصل.مواقع الت  مذهل ل، رغم االنتشار الال يزال التلفزيون من أهم  وسائل اإلعالم تأثيرا في حياة الن اسالّســياق : 

واقف  وم نقل أفكاراين، فهو تبر الت لفزيون الوسيلة الجماهيري ة األقوى واألكثر تأثيرا في جمهور المشاهدييع: "  الّســند

ف، كما أن   فاتنا. ونماذج  للت صر   "  له تأثيرا جذري ا على طرق تفكيرنا وإحساسنا وتصر 

 صالح عبد الحميد. /39م ص 4الكتاب المدرسي                                                                       

 التّـــعليمة : 

ه في وتأثير نوة التلفزييهم  ما جاء في الس ياق والس ند ) أ عن ه( سطرا، تدافع في 14ا ال يقل  عن )أنتج نص                

تنا ننا وثقافمع دي اب حسن استغالله بما ال يتناقض، وناصحا الش بما موضوعك بالحجج والش واهد الالئقةالمجتمع(، مدع  

  وقيمنا المجتمعي ة، موظ فا مكتسباتك القبلي ة.
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