
 

 2020/2021 ׃راسي  العام الد       - بجاية -مولود قاسم نايت بلقاسم   ׃متوسطةال

طالث الث   ׃المستوى  دقيقة 45  ׃ منيةة الز  المد                         . متوس 

 الل غة العربي ةفي مادة ة األولى قويمي  الوقفة الت                   

ن  ꞉دــــــــالس 

رعاتِ ِت التِّكنولوجيا بكلِّ ُصورها وِصرعاتها حيات  اْجتاح        يْلفي'' آِخر هذه الصِّ لَّ ُصور'' السِّ الّتي  نا، ولع 
ساً  و  ْت ه  أْدبة  شاركبات  سات قبل النَّاس العاديِّين ، فال تخلو ُمناسبة أو م  انون وُمؤسَّ فيه زعماء سيَّاسيون وفنَّ
واقِف ُمضِحكة وأخرى ُمرِعبة إالّ وتكون''  عشاء أو يْلفي''حاضرة فيها .احتَّى اجتماع عائلّي وأحياًنا م   لسِّ

ر على موقع للتَّواصل االجتماعّي .  تعني و كلمة'' سيلفي'' صورة ُملتق طة ذاتّيًا بواسطة هاتف ذكّي ، وُتنش 
غم من  بكات االجتماعّية أنّ وبالرَّ ور  قد ساهمت الشَّ إلى  يعودفي انتشارها، إالّ أّن نشأة هذا النَّمط من الصُّ
ور  براوني''، ، وذلك بفضل كاميرات''91نهايات القرن  رون الّذين يلتقطون تلك الصُّ حيث كان الـُمصوِّ

، قبل أْن يتّم اعتمادها  2002الّشخصّية يستعينون بمرايا اللتقاطها ، أّماعن تسمية ''سيْلفي'' فتعود إلى سنة 
ور  2092على نطاق أْوسع سنة  ائدة، إالّ ال. ففي حين يوصف االلتقاط الـُمفِرط للصُّ  شَّخصّية بالنَّرجسية الزَّ

ة بذلك على  ه نوًعا جديًدا من التَّواصل االجتماعّي ، خاّصة بعد أن ظهرت تطبيقات خاصَّ أنَّ هناك من ُيعدُّ
كيَّة، مثلما هو عليه الحال مع تطبيق '' سناب شات '' .                                                                                                                                    الهواتف الذَّ

                                                       

                                                          [،  12/05/2012 مجلّة فكر الثّقافيّة  ]  ف ــ  ــ بتصرُّ

                                                                                                      :األسئلــــــــــــــــــة

 ( ن80 ) الوضعية األولى 

 ...................................................׃العنوان  -1ج    نا مناسبا للّسند . ااقترح عنو -1س 

 ....................................................................-2ج     .مصطلح "الّسيلفي" عّرفْ  -2س

.................................................................................................................. 

 مواقف تكون فيها تقنية "الّسيلفي" حاضرة .     ثالثة   ندخالل السّ  من عّددْ  -3س

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 رط .فْ المُ ، ة  عب  رْ مُ  : كلمتيناشرح ال  - 4س

  ......................=رط فْ ..................... المْ  =ة عب  مرْ    -4ج

ائدة"  ׃ وّضح معنى هذه العبارة -5س ور الشَّخصيّة بالنَّرجسية الزَّ  "يوصف االلتقاط الـُمفِرط للصُّ

 ...........................................................................................................................׃5ج

................................................................................................................ 

 في ""الّسلْ  ورِ صُ   اطِ تق  دمنين على الْ للمُ  يننصيحتْ  اقترحْ  -6س

 .....................................................................................................................................-1 ׃انت  صيح  النّ 

.2- .................................................................................................................................................. 

 ن .ؤشريْ مُ  ذكرْ ص . اُ الب على الّن  ط  الغ  سّم الّنم   -7س

 ...........................................-1׃ؤشران هما........................المُ ׃هو البُ مط الغ  النّ  -7ج

....................................2-......................................................................... 
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 ...............قباللّ و االسم
 ف.......م3 ׃القسم

                   ..............           العالمة
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 انية   (ن12): الوضعية الث 

 .في الّسند أعرب ما تحته خطّ  – 1

 ..............................................................................................................كار  ش  
 ................................................................................................................نيعِ ت  
 ...............................................................................................................ودعُ ي  

                                             
رون  ) ׃  هذه الكلمات في الجدول الّتالي رّتبْ  -2                           (رةاضِ ح   -  تْ تاح  اجْ   -اهمتْ س    -ولُ خْ ت     -الـُمصوِّ
 

 اسم فاعل  
 من فعل ثالثيّ 

 من اسم فاعل
 الثيالثّ  غير

 فعل مضارع
    

 عرابعالمة اال
 ببوالسّ  

 فعل ماض
 مبني  

 عالمة البناء
 ببو السّ  

 يادةحروف الزّ  فعل مزيد 

       
 

 
 
 

 .   كلثّم اضبطها بالشّ  أدخل عليها "ال الّنافية للجنس "، العبارة الّتالية الحظْ  -3

 ............................................................................................(صورة ُملتق طة ذاتّيًا بواسطة هاتف ذكيّ )   -

 ".ِت التِّكنولوجيا حياتنااْجتاح  "  ׃العبارة. ثّم اشرح سمّ ،ة العبارة صورة بيانيّ  هذه في   -4 

 ׃نوع الصورة البيانية........................................ 

 شرحها…………………………………………………………………………………………………………………..            

………………….……………………………………………………………………………………………… 
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                                       وفيقالت   وهللا ولي                                    

 
 
 
 
 
 2/2ص

    

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com




