
 

 موفقون إن شاء ّهللا 

 
 

  
  
  

 

ّا:   
  

واقع التواصل االجتماعّي التي یُقبل على استخدامھا شریحة من فئات مختلفة ال یمكن حصرھا من الناس یعتبر التویتر من أشھر م         

حول العالم، حیث یتیح ھذا الموقع الشھیر العدید من الخدمات على رأسھا إمكانیة التواصل بین األشخاص من أي مكان بالعالم خالل ثواٍن 

ابّي بل یمكن تبادل المعلومات المختلفة والمشاھد الصوتیّة والمشاھد المصورة أو الفیدیو من معدودة، وال یقتصر ذلك على التواصل الكت

خالل خدمة التدوین المصغر أو التغرید، مع إمكانیّة التعبیر عن الحالة الشخصیّة وعرض الصور الخاصة أو الشخصیة وغیرھا، كما یتیح 

لك صفحة خاصة بتسویق منتج معین أن تمتر من أقوى المواقع التي یمكن من خاللھا للشركات والمنظمات والدول إمكانیة التسویق، ویعتب

أو عرض نشاطات مؤسسة أو منظمة ما على نطاق عالمي واسع، وھذا ما یفسر إقبال المشاھیر على استخدامھ بكثرة كطریقة للتواصل 

  . مع الجمھور بكل سھولة
م تحدیداً في شھر مارس، كمشروع تطویر بحثي خاص بھا حتى 2006میركیة التي أطلقتھ عام األ أودیو تعود ملكیة التویتر لشركة          

أصبح واحداً من أكبر شبكات التواصل االجتماعّي وذلك على ید المبرمج  األمریكّي جاك دورسي،  وتشیر أحدث اإلحصائیّات إلى أنھ یضم 
  . ملیون مستخدم نشط 271ما یزید عن 

فمثال نفترض أنك تود .سیلة لتعرف األصدقاء على ما یفعلھ الجمیع دائماً وفي كل األوقاتر نذكر من بینھا استعمالھ كوكثیال هومن فوائد   
  كیف ستفعل ذلك؟. الذھاب نھایة األسبوع إلى مركز تجاري مثالً للتنزه، وتود إخبار كل أصدقائك لتعرف من سیأتي معك

مع التویتر تستطیع توفیر كل ذلك ألن كل ما علیك . ھم  رسائل نصیة أو  إلكترونیة على البریدإما أنك ستتصل بھم واحدا  واحدا أو ترسل ل
  .سأبدأ المراجعة تحضیرا لالختبارات فمن سیراجع معي ؟ سیظھر ھذا التحدیث لكل أصدقائك ومتابعیك :فعلھ ھو كتابة تحدیث

كل ما علیك فعلھ ھو الدخول على التویتر وكتابة ما . فیھ وكنت تود نشرهأو لنفترض أنك شاھدت حدثاً ھاماً یحدث في المكان الذي تسكن  
بالمقابل یمكنك من خاللھ  متابعة كل األحداث الھامة التي یكتبھا الناس من كل ، و  شاھدت فیراه كل متابعیك لیُسمع صداه في أنحاء العالم

  .مكان في العالم
كثرة  ھناك قلة ینتحلون شخصیات  ،و ،و سرعة انتشار الشائعات في التویتر،نجمل عیوب یوبع ال وسیلة اتصال إال و لھا كما أنھ          

،أیضا استخدامھ فیما یُفسد ویضر كأي آلة أو  وقتلا اضیعمیكون المستخدم التھریج وعدم االستفادة الجدیة منھ بالنسبة للبعض ومن ثم 
  .جھاز آخر لھ وجھ حسن وآخر سیئ حسب من یستخدمھ

   -بتصرف  -عن اإلنترنت                                                                                                                 

  

  
  :األسئلة

  )  ن 06:( أفھم النص 
  .ــ ھات عنوانا مناسبا للنص1
  ــ ما ھو مفھوم التویتر؟2
  ــ عدد ایجابیاتھ و سلبیاتھ؟3
                                                     )د، تو مستخدم : ( تینالتالی ینلمتالكشرح ــ ا4

  )  ن  02:( أتذوق النص 
  .ــ استخرج من الفقرة األخیرة صورة بیانیة وبین نوعھا 1
  .ــ استخرج من النص طباقا و بیّن نوعھ2

  )ن04:(أعرف قواعد لغتي
  .ــ أعرب ما فوق الخط في النص1
  . نون التوكید و نون النسوة و أعربھا في الحالتین" یقبل " ل على كلمة خداــ 2
  اسم الفاعل مبینا صیاغتھ) یستخدم ( ــ صغ من  الفعل   3

  ) ن08:(الوضعیة اإلدماجیة
تشھد الصحافة المكتوبة أكبر ثورة منذ ظھور المطبعة في القرن الخامس عشر، ھذه الثورة التي یعتبر النشر 

  . ني أھم تجلیاتھا ومحركاتھا، وفي خضم ھذه الثورة التكنولوجیة ظھرت الصحافة االلكترونیة  االلكترو
  :التعلیمة

مدى تأثیر ھذا التطور التكنولوجي في تطویر الصحافة فیھ ا موضحا سطر عشراثني على ضوء ما سبق اكتب نصا من 
                                                                                                                         .اإنشائی ا، أسلوبامجازی ا، تعبیرماضیا مبنیا و اآلخر مضارعا ، موظفا فعالبكل أشكالھا
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                                                                        نتاساع: المّدة           م                                                  3 س: المستوى 
  

 اقرأ النص قراءة متأنیة عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالیة
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