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  األجهزة الرّقمّية  :صالنَّ   ساعة ونصف: اللغة العربية                                         املدة: اختبار يف مادة 
ِ  يّ مِ لْ عِ الْ  رِ وُّ طَ ّل التَّ ا يف ظِ هَ نْ مِ  يدُ زِ مَ الْ  عُ قَّ وَ تَ يُ ة، وَ ايَ دَ ى بِ وَ سِ  يَ هِ  ا، مَ ةَ يَّ ِص خْ الشَّ  يَب اسِ وَ َمْحُمولََة والحَ َوأَْجِهزََة اْسِتْقَباِل الَْبثِّ الَْفَضائـِّي َوالَْهَواتَِف الْ ، ةَ حَ سطَّ مُ الْ  ّن هذه الّشاّشاِت إ  .اهَ ْربَ عَ  رُّ ـمُ ا تَ نَ اتِ ومَ لُ عْ مَ  ُب لَ غْ أَ ا وَ نَ تِ االَ َص ُجّل اتِّ ة، وَ يَّ مِ وْ يَ ا الْ نَ اتِ يَ حَ  نْ مِ  أُ زَّ جَ تَ يَ  ُجزًءا الَ ةُ يَّ مِ قْ الرَّ  ةُ َز هِ جْ األَ  ِت حَ بَ صْ أَ    كَْيَف نَُهيُِّئ أَبَْناَءنَا : َولََعلَّ أََهمَّ ُسَؤال يَِجُب أَْن يَْشَغلََنا أَكTََْ أََماَم َهَذا الزَّْحِف الرَّْقِمّي الَْمْحُتوِم ُهوَ   . انَ مُ الَ عَ  هُ دُ هَ شْ ي يَ ذِ يع الَّ الرسَّ ْعُض ِبَتْشِديِد الُْمَراَقَبِة الَْعائِلِيَِّة، بَْيَنaَ اكَْتَفى آَخُروَن ِباالِْمِتَناعِ لِلتََّعاُمِل َمَع هِذِه األَْجِهزَِة؟ لََقْد طَالََب الْبَ  اَراِت الُْمَناِسَبِة، َوألَنََّنا نُِريُد ِبَناَء ِجيٍل إِيَجاِبـيٍّ َقاِدر عىل اتَِّخاِذ الَْقرَ  .َعِن اْقِتَناِء َهَذا النَّْوعِ ِمَن األَْجِهزَةِ 

ة و و  بiَّ يَْنَبِغي َعَىل اآلبَاء َوالُْمرَ  ِْبيَِّة  يَُساِهُموااإلعالميi أْن األَئِـمَّ ِحيَحِة، َوالرتَّ َجِميًعا ِيف التَّْنِشَئِة الصَّ
لِيَمِة    )نقاط 3: (أسئلة الفهم) أ  األسـئلة  .]بتصرف" األنترنيت " عن [                    .  احِ َوالَْمْمُنوعِ، َوالنَّاِفع والّضارّ ؛ لَِيكُونُوا َقاِدِريَن عىل التَّْمِييِز ِبأنُْفِسِهْم بiَ الُْمبَ ألَبَْنائِِهمْ السَّ

  .ِيف الّنصَوَرَدْت األجهزة الرّقمّية التي أسaء اُْذكُْر  �
  األجهزة الرّقمّية؟ تَْهِيَئِة األَبَْناِء لِلتََّعاُمِل َمعَ َمْن ُهُم الَْمْسُؤولُوَن َعْن  �
  )نقاط 3( :أسئلة اللغة) ب  .طَالََب  –ُجّل : َتiِْ مَ لِ الكَ ِمْن إِنَْشائِك َتiْ لَ وظّف يف ُجمْ  �
  .أَْعرِْب ما تحته خّط يف الّنص �
        اسم ممدود  أداة استفهام  فعل مثال  :ما ييل الفقرة الّثانية للّنصاستخرج من  �
  .»لَِيُكونُوا َقاِدِريَن عىل التَّْمِييِز ِبأنُْفِسِهْم بiَ الُْمَباحِ َوالَْمْمُنوعِ  «       : الُْمَؤنَّث مع الّشكل الَْجْمعِ إىل ما يأ� حّول  �
  )نقاط 4( :الوضعية اإلدماجّية) ج  .»ُسَؤال «يف كلمةعىل الواو علّل سبب كتابة الهمزة الْمتوّسطة  �

  .التعّجب، والحال: ْسَتْعِمالًمُ استغالُل هذا الجهاِز ِبَشكْل َسلِيم يَُعوُد عىل ُمْسَتْخِدِمِه ِبالَْخْ�ِ َوالنَّْفعِ، عن أرضار االستخدام الخاطئ للتلفزيون، وبiّ كيف يـُْمِكن ) أسطر 10إىل  8من (تحّدث يف فقرة   .لرّقمّية الّتي ال يكاد يخلو منها منزليَُعدُّ التِّلِِفْزيُوَن أََحَد األجهزة ا  
  


