
 

 :الّسند

على عالمنا. وكما  الوافدةُ  الجديدةُ  ، وتعّددت اآلالتُ األخيرةِ  في الّسنواتِ  الحديثةُ  رت االختراعاتُ كثُ        
ا. منذ أكثر من ربع قرن حّل في يً ؤذِ ا ومُ ضارًّ  أّن لكّل اختراع وجھا مفيدا وصائبا، فإّن له وجھا آخرَ 

، فأقبل والجاھلَ  تعلّمَ القاصي والّداني، المُ  كبرى وغدا حديثَ  ضّجةً  ُمحِدثا اسمه الكمبيوترُ  األسواق جھازٌ 
 واتھافتُ و المقولةَ  ، وصّدق النّاسُ الكمبيوتر ن استخدامَ حسِ اليوم من ال يُ  على استعماله وقالوا: األّميُّ  النّاسُ 

  ه.من فوائدِ  على شرائه لالستفادةِ 

 في األدغال، فالكمبيوترُ  ، وتتجّولَ البحارَ  ، وتخوضَ القاّراتِ  رَ ، وتعبُ مَ العال إذا شئت أن تطوفَ ف       
 مٌ عالَ  وھو، الّسفرِ  وعثاءَ  في مكانك من غير أن تتحّملَ  وأنت جالسٌ  ينقلك إلى كّل تلك المعالمِ  الّريحِ  بساطُ 
بسرعة.  المطلوبَ  على الّزّر فتراه ينفّذُ  ك، يكفيك أن تضغطَ تشتھيه نفسُ  فيّاضٌ  له من االتّساع، ونبعٌ  الحدَّ 

ك ؤذي بصرَ ك، ويُ وقتَ  كويسلبُ  ودراستكلھيك عن عملك ؛ فھو يُ األضرارِ  ولكنّه في الوقت نفسه كثيرُ 
مك بالمعلومات وھِ قبل العلم، ويُ  عك بالھزل، يعلّمك اللّھوَ ، ويمتِّ ريك الّرذلَ ، وھو الّذي يُ كويُثني ظھرَ 

ك متعة كّل ك ويحرمُ إبداعَ  ك ويقلّلُ جّمد تفكيرَ عن المطالعة ويُ  تتوانىو المتوفّرة داخله، فال تشتري الكتبَ 
  .وخسارةً  مفسدةً  اللّھو به، وال تقبل عليه إال لعلمك وإال كان الجھازُ شيء، فحذار من 

  دروس اإلنشاء و الّتعبير د. محّمد الّتونجي

  
  

 ن)50( :ريّ ـــالبناء الفك
 ن 01 ....................................................................للنّّص  فكرة عاّمةاقترح ـ  1
 ن 01............ .................................؟ ......سلبيّات الكمبيوتر في نظر الكاتبما ـ  2
  ن 01 ...................................................؟بم ينصح الكاتب مستخدمي الحاسوبـ  3
  ن  01................................  وعثاء  -      /       الوافدة - اشرح الكلمتين اآلتيتين:ـ  4
      ن 01 ......................وظّفھا في جملة مفيدة/          الجدّ  -استخرج من النّص ضّد: .  5

  
  

  ن)02( :يّ ــالبناء الفنّ  -ب
   ن 01................................................................... .محّسنا بديعيّا مبيّنا نوعهستخرج من النّّص اـ  1 
  ن 01...."حّدثني التّاريخ عن أمجاد أّمتي فشعرت بالفخر واالعتزاز: "وحّدد نوعھاالّصورة البيانيّة  اشرح -2 
  

  ن)05: (البناء اللغويّ  -ج
  .ن 02. .............................................أعرب ما فوق الّسطر إعرابا مفّصال................................ -1
         .ن 02. ................وبيّن طريقة اشتقاقھما : ........مختلفين في الّصياغة النص اسمي فاعلين استخرج من  -2
   ن. 01 يحسن استخدام الكمبيوتر. الْل عليه إال بعلمك / األّمي من قبِ تُ  الماذا أفاد حرفا المعنى في الجملتين :  -3
  

  :ن)08(:الوضعية اإلدماجية
  إّن اإلنترنت سالح ذو حّدين، يتوقّف ضررھا ونفعھا على طبيعة استخدامھا.

 النّصائحمبرزا أھّم نترنت، اإل سلبيّات وإيجابيّاتعّرجا على اكتب موضوعا تفّسر فيه ھذه العبارة، مالتّعليمة:  
                                                                            .، تشبيھااستعارة، عالمات الوقف لالستفادة منھا، موظّفا:

 أسرة الماّدة تتمنّى لكم التّوفيق   

7201/8201    السنة الدراسية بن مسلم محّمد ـــطةمتوسّ   
 ساعتان ةالمـــــــــــــدّ    ــــطمتوسّ  الّثالثة   المستــــــوى

ة غــة العربيّ في مــادة اللّ األّولاالختبار
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