
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
                                                             وزارة التربية الوطنية                                           

 2018/2019الدراسية:الّسنة
 السنة الثالثة متوسطالمستوى:                                                                         

تانالمدّة:ساع                                               

 ةالثاني في مادة اللّغة العربيّ  اختبار الثالثي 

              
   

 األنترنيت السند: 
 ّن التطورات الّتي حصلت في عالم اإللكترونيّات،وانتشار استخدامها بشكلإ      

 في مجاالت حياّتية متعدّدة تعتبر الّظاهرة األكثر أهميّة في الحياة المعاصرة، واسع 
 لوصف» ثورة المعلومات«أو » ثورة الكمبيوتر« أطلق لفظ أو اصطالح  حيث 
 مجمل الظواهر العلمية واالجتماعية الّتي يفرضها تطّور عالم اإللكترونيات، 
م بعالم االنترنيت.تتجلى فيما يعرف اليو صـّورهاوها هي أرقى  

 على األلسن في البيوت و الشوارع  تتردد» أنترنت«عبارة  بدأت     
بفضل الشبكة العالمية أصبح اليوم العالم كالقرية فالمقاهـي و المدارس والمعاهد والجامعات... و 

كون جيّدا الّصغيرة،بل أصغر من ذلـك بكثير،فإّن من رسخت أقدامهم في ميدان االتصاالت واإلعالم يدر
بين مختلف أقطار العالم قد أسقطت، ويقدّرون جسامة بل خطورة هذا التمازج الخارج عن  الحدودأّن 

نطاق مراقبة األسر لما يشاهده األبناء من خير وشّر مّما قد ينفع أو يضّر. ولذا بات من الواجب علينا أن 
العلمي والتّكنولوجي ليكون منتوجنا محترما نكون منتجين ال مستهلكين، سبّاقين في األخذ بناصية التقدّم 

 وجديرا بالتّقدير واإلكبار مّما يجعلنا متسلّحين ضدّ أّي اكتساح من أّي جهة كانت.  

عبد الوهاب الطــريقـــي                                                                             
 األســــــــئلة :                                                              

 نقطة ) :  12الجـــــــزء األول : (

 : )نقاط  04(: أ ـ الوضعيّة الجزئيّة األولى

  .عدد أماكن تردد عبارة األنترنيت-1 

  .المعلومات ثورة تسمية مصطلحسبب  فسر-2

 اشرح مايلي من السند: مختلفة=.......احتالل=....... -3

≠....التخلّف≠....ضيقهات ضد الكلمات من السند: -4

.مالئمة للسند عامة استنبط فكرة-5

 الورقةاقلب ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2/  1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة 
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xاألنترنيتاألنترنيت سند:
يي حصتي حتي حصلت تورات ال التطورات الّّ ّ

ّ متة متعدتية متتية متعدّدة ّّ  حيت حيا حيامجاالت حيا
صطال اصطالح ظ أو اصطالح  أ ثورة اثوثورة« « ظ

الجتماعيةواالجتماعية جتماعية اعلمية واالجتماعية الّتي ي تة ومية و
فف الى فيما يعرفتتجلى فيما يعرف اليو مى فيمتتجلى فيما

ععلىعلى األلسن فيعلى األلسعلى األلسن في ال د رددتر
معاتجامعات... والجامعات...  لبفضبفضل الففا ففف

ت أقت أقمن رسخت أقدام من رسخت أقدامهم ف ّإنفإن
ّّويت، ويق، ويقدقطت، ويقدّّرون جسامةرون جسامة

فع أوينفع أوا قد ينفعا قد ينفع أو يض اامم مّمّ ّّشرر وشر
ّككالعالع وا والتالعلمي واالعلمي والتككنوّقدتقدلتقدصية التقدّممم م 

ّّاكت من من أيياح من أي اكتساح من أي جه جهة كاج جهة ك
بعبدعبعبد الو                             
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اللغة العربيّة .                      الّسنة الثالثة متوسط مادة الثاني في الختبار الثالثيتابع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نقاط ) 08(الوضعيّة الجزئيّة الثانية : -ب

 بدأت.-صورها:في السند أعرب ما فوق الخطأ ـ 

  استخرج من النّص إطنابا. -ب

 . و بين نوعه و أثره الفقرة الثانية في معنويا حدد محسنا بديعيا -ج

 .اشرح الصورةالبيانية في الفقرة الثانية ثم سمها-د

بين مختلف أقطار العالم  الحدودكون جيّدا أّن من رسخت أقدامهم في ميدان االتصاالت واإلعالم يدر -و
 أيد هذه الفكرة بحجة مناسبة. قد أسقطت

:  نقاط ) 08( :الجزء الثّاني 
 ـ الوضعية اإلدماجية :

اليوم العالم كالقرية بفضل الشبكة العالمية أصبح " تناقشت أنت وزميلك حول قول الكاتب السياق:
حيث اعتبر زميلك أنه يمكن االستغناء عن زيارة األقارب و االكتفاء بتفقد احوالهم عن طريق  "الّصغيرة

 هذه الشبكة فقط فعزمت أن تغيرفكرته .
   األسناد:

وهديَّة، : "صلة الرحم واجبة ولو كانت بسالم، وتحيَّة، -رحمه هللا  -قال اإلمام ابن عابدين الحنفي -1
ومعاونة، ومجالسة، ومكالمة، وتلطُّف، وإحسان، وإن كان غائبًا يصلهم بالمكتوب إليهم، فإْن قدر على 

."السير كان أفضل

 أن صلة الرحم من األمور التى دعا إليها اإلسالم ونادى بها كتاب هللا والنبى ملسو هيلع هللا ىلص، حيث يقول هللا:"الدكتور دمحم عبد العاطى  قال-2
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحامَ  َّO تعالى فى كتابه "َواتَّقُوا   َ َّO َّالنساءَكاَن َعلَْيكُْم َرقِيبًا" سورةإِن""

 
لزميلك ، وتبيّن فيه هذه الوسائل) سطرا تعّرف 12من اثني عشرة( توجيهياأكتب نصا  التعليمة:
 . فئات المجتمعترشيد استعمالها بين وضرورة  مخاطرها
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حدد مححدد محسنا ب--جج

رح الصورةالباشرح الصورةالبيانية-د

فم فيسخت أقدامهم فين رسخت أقدامهم في مي م
الفك الفكر بح بحجة هذه الفكرة بحأيد هذه الفكرة بحجةت

))نقاط )نقاط )08008( : ::ن نق 
:: ةة

لكاتب قول الكك حول قول الكاتب قوول قول بفض"حولحول
ن االستغناء عنكن االستغناء ع يمكن االستغناء عن زي

هته

رحم وارحم وا ولوالرحم واجبةصلة الرحم واجبة ولو ك
م بالمكا يصلها يصلهم بال ًًااكانن غائبن كان غائبًً يصلا يصل

uc
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"لنساءucالم ونادى بها ك

لوسذه الوساوسائل الوسائل  لزمّنن، وتبي، وتبيّننهذهذ
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