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اآلالت الجديدةُ الوافدةُ على عالمنا .وكما
ت األخير ِة ،وتع ّددت
كثُرت
االختراعات الحديثةُ في السّنوا ِ
أن لك ّل اختراع وجھا مفيدا وصائباّ ،
ّ
فإن له وجھا آخ َر ضا ًّرا و ُمؤ ِذيًا .منذ أكثر من ربع قرن ح ّل في
َ
ضجةً كبرى وغدا
حديث القاصي وال ّداني ،ال ُمتعلّ َم والجاھ َل ،فأقبل
األسواق جھا ٌز اسمه الكمبيوت ُر ُمح ِدثا ّ
حسن استخدا َم الكمبيوتر ،وص ّدق النّاسُ المقولةَ وتھافتُوا
النّاسُ على استعماله وقالوا :األ ّم ﱡي اليوم من ال يُ ِ
على شرائه لالستفاد ِة من فوائ ِده.
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وتخوض البحا َر ،وتتج ّو َل في األدغال ،فالكمبيوت ُر
ت،
فإذا شئت أن
َ
َ
تطوف العال َم ،وتعبُ َر القارّا ِ
ّفر ،وھو عالَ ٌم
ّيح ينقلك إلى ك ّل تلك
ِ
المعالم وأنت جالسٌ في مكانك من غير أن تتح ّم َل وعثا َء الس ِ
بساطُ الر ِ
المطلوب بسرعة.
الح ﱠد له من االتّساع ،ونب ٌع فيّاضٌ تشتھيه نف ُسك ،يكفيك أن تضغطَ على ال ّز ّر فتراه ينفّ ُذ
َ
األضرار؛ فھو يُلھيك عن عملك ودراستك ويسلبُك وقتَك ،ويُؤذي بص َرك
ولكنّه في الوقت نفسه كثي ُر
ِ
ھو قبل العلم ،ويُو ِھمك بالمعلومات
ويُثني ظھ َرك ،وھو الّذي يُريك الرّذ َل ،ويمتﱢعك بالھزل ،يعلّمك اللّ َ
الكتب وتتوانى عن المطالعة ويُج ّمد تفكي َرك ويقلّ ُل إبدا َعك ويحر ُمك متعة ك ّل
المتوفّرة داخله ،فال تشتري
َ
شيء ،فحذار من اللّھو به ،وال تقبل عليه إال لعلمك وإال كان الجھا ُز مفسدةً وخسارةً.
دروس اإلنشاء و ال ّتعبير د .محمّد ال ّتونجي
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ب -البناء الفنّــ ّي02) :ن(
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 1ـ اقترح فكرة عا ّمة للنّصّ  01 ....................................................................ن
 2ـ ما سلبيّات الكمبيوتر في نظر الكاتب؟  01 ...................................................ن
 3ـ بم ينصح الكاتب مستخدمي الحاسوب؟ 01 ...................................................ن
 وعثاء  01 ................................ن 4ـ اشرح الكلمتين اآلتيتين - :الوافدة /
 . 5استخرج من النّص ض ّد - :الج ّد  /وظّفھا في جملة مفيدة 01 ......................ن
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 1ـ استخرج من النّصّ محسّنا بديعيّا مبيّنا نوعه 01................................................................... .ن
 -2اشرح الصّورة البيانيّة وح ّدد نوعھا" :ح ّدثني التّاريخ عن أمجاد أ ّمتي فشعرت بالفخر واالعتزاز" 01....ن
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 -1أعرب ما فوق السّطر إعرابا مفصّال 02 ..............................................................................ن.
 -2استخرج من النص اسمي فاعلين مختلفين في الصّياغة وبيّن طريقة اشتقاقھما  02 ......................... :ن.
 -3ماذا أفاد حرفا المعنى في الجملتين  :ال تُقبِلْ عليه إال بعلمك  /األ ّمي من ال يحسن استخدام الكمبيوتر 01 .ن.

الوضعية اإلدماجية08):ن(:

ّ
إن اإلنترنت سالح ذو ح ّدين ،يتوقّف ضررھا ونفعھا على طبيعة استخدامھا.
ّ
ّ
التعليمة :اكتب موضوعا تفسّر فيه ھذه العبارة ،مع ّرجا على سلبيّات وإيجابيّات اإلنترنت ،مبرزا أھ ّم النصائح
لالستفادة منھا ،موظّفا :عالمات الوقف ،استعارة ،تشبيھا.
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