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    2 من 1صفحة  

   الّنّص:
  قنیةُ والتِّ  األطفالُ 

 من جد أجیاًال قنیة الجدید هذا، نر التّ عصْ  لّ لة، وفي ظِ هِ ذمُ  قنيّ یة في المجال التّ رات الحالِ طوّ التّ  باتتِ     
د غالبا من المؤكَّ  هك اآلنجْ وَ  تَ یْ لَّ جیل سابق. فأینما وَ  لم یتعّرض لها أيّ  ألشیاءضون ذین یتعرَّ األطفال الّ 

 هاتواألمّ ا لآلباء ستنفَّ هاز منها مُ و بجِ ة، قد یكون الّلهْ قین في شاشات إلكترونیّ حدِّ أن ترى أطفاال صغارا مُ 
  لألطفال؟ مفیدٌ  هوُ هل هذا اللّ  ة. ولكنْ الیومیّ  همهامّ رطون في أداء مَ نخَ ذین یَ الّ 

دة محدَّ  ةترة زمنیّ قنیة فذین یتجاوز استخدامهم للتّ عارضا تجاه أطفالهم الّ خذ كثیر من اآلباء موقفا مُ یتَّ     
. ل االجتماعيّ فاعُ یق التّ عها یمكن أن تُ وأنّ  ،مانمكن أن تصبح سببا لإلدْ قنیة یُ التّ  نّ هم أن أسبابُ مّ یومّیا، وتتضَ 

م دیهِ تناول أیْ ي مُ حیث یكون ف ،لها رَ ال حصْ ة رصا تعلیمیّ م لألطفال فُ قنیة تقدِّ التّ  آباء آخرون بأنّ  ویحتجُّ 
  م.عن العالَ  معلوماتٌ 

إطالة  ؛ ألنّ ةاشات اإللكترونیّ ر أطفالهم إلى الشّ فس اآلباء على تقلیل وقت نظَ م النّ براء علْ خُ  وقد حثّ     
، ص االنتباهواالكتئاب ونق ريّ كّ والسّ الت اإلصابة بأمراض القلب إلى زیادة معدّ  يَ ظر إلیها یمكن أن تؤدّ النّ 

  .الثةّن الثّ ون سِ لألطفال دُ  راكيّ اإلدْ  موّ ة على النُّ لها آثارا سلبیّ  كما أنّ 
بل  ،)اعيّ مل االجتِ فاعُ عیق التّ قنیة ال تُ التّ  أنّ ( فس دراسات أثبتتْ ى علماء النّ ومن جهة أخرى، أجرَ     

نترنت وتطبیقات اإلبرامج  ائهم وأقاربهم. كما أنّ واصل مع أحبّ تّ هل على األطفال الجعلت من األسْ  هاإنّ 
تیرة بالوَ م علُّ تّ ماح لهم بالرون إلیها، باإلضافة إلى السّ تقِ تي یفْ هارات الّ على تطویر المَ یمكن أن تساعدهم 

   هم.تي تناسبُ الّ 
من  ه ال بدّ هو أنّ واء مین واآلباء والباحثین على حّد سَ المعلّ فق علیه معظم ذي یتّ يء الوحید الّ والشّ     
م قوّي وسلیم ة على فهْ لئة األجیال المقبِ تنشِ  المستقبل، وٕانّ  لُ ما یمثّ الهُ واألطفال كِ  قنیةُ فالتّ  ،دودزام بالحُ االلتِ 
م إلى ر العالَ قد یغیّ  هبل إنّ  ،بم البالغین وحسْ هم ودخولهم إلى عالَ موّ قنیة لن یساعدهم أثناء مراحل نُ للتّ 

                    األفضل.
   69-68، ص516طارق راشد، المجلة العربیة، العدد:              



 2020امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة                                   اللغة العربية مـادةتابع ملوضوع 

    2 من 2صفحة  

  األسئلة
  نقطة) 12( ل:الجزء األوّ 

  نقاط) 04( ة األولى:الوضعیّ 
 ن) 01( ذكر دوافع كّل طرف.. اُ معارض ومؤّیدبین  قنیةَ لتّ ایقف اآلباء من استخدام أطفالهم  )1
 ن) 01(ة مناسبة. في فكرة عامّ  ّص ص مضمون النّ لخّ  )2
 ن) 0.5( ." موافقا "كلمة  ضدَّ  ّص من النّ  هاتِ  )3
 ن) 1.5( فها في جملة مفیدة.ثّم وظّ  " انمَ اإلدْ  "اشرح كلمة  )4

 

  نقاط) 08( انیة:ة الثّ الوضعیّ 
 ن) 02( وما بین قوسین إعراب جمل.إعراب مفردات  ّص في النّ  أعرب ما تحته خطّ  )1
 ن) 01( توكیدا وبّین نوعه. ّص من النّ استخرج  )2
 ن) 0.5( ؟ "المفید لألطف الّلهوُ هل هذا  مرفوعة في الجملة اآلتیة: " لكنْ  هو"" اللّ كلمة  تدور  ِلمَ  )3
 ن) 01( ، وبّین نوعه.ّص النّ  منالفقرة األولى  محّسنا بدیعّیا معنوّیا في حّدد )4
 ن) 1.5( الثة.الفقرة الثّ  منن ریْ ل له بمؤشّ ومثّ  ،ّص مط الغالب على النّ مّیز النّ  )5
  ن) 01( .هوانسجام بّین دوره في اّتساق الّنّص ابعة؟ ذي هیمن على بناء الفقرة الرّ میر الّ ما الضّ  )6
 ن) 01( قنیة یمكن أن تصبح سببا لإلدمان".التّ  " أنّ  :ة قول الكاتبناقش بالحجّ  )7

 

  نقاط) 08( اني:الجزء الثّ 
 ة:ة اإلنتاجیّ ة اإلدماجیّ الوضعیّ   

  

لكّن ك، تبادل أطراف الحدیث مع أفراد أسرتل تنتظره بفارغ الّصبركنت  ااجتماعا عائلیّ  حضرتَ  :یاقالسّ 
متناسین  ،واصل االجتماعيّ ح شبكات التّ ت وتصفّ هم منغمسون في اإلبحار عبر النّ ، فكلّ آمالك تالشت

 ة.ولوجیّ كنلهذه الوسائل التّ ة لبیّ تنبیههم إلى االنعكاسات السّ  مان والمكان والمناسبة. فأردتَ الزّ 
  

عدد مستخدمي اإلنترنت یتكاثر یوما بعد یوم، ویبلغ العدید منهم مرحلة اإلدمان  راسات أنّ تؤّكد الدّ  ند:السّ 
 ة.ة والمجتمعیّ یّ حّ ة والصّ على استعماله مسّببا لهم كثیرا من المشكالت األسریّ 

 

االستعمال  ین مضارّ ة والبراهن فیه ألفراد أسرتك باألدلّ ة عشر سطرا تبیّ عن ستّ  ا ال یقلّ أنتج نصّ  :علیمةالتّ 
  لموضوع. فا مكتسباتك المناسبة ل، وتنصحهم بحسن استغاللها، موظّ واصل االجتماعيّ المفرط لوسائل التّ 


