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 ن(8) القراءة

 ن(1)      .مالحظة النص
 الجواب الصحيح : أمام xحدد نوعية النص و مجاله بوضع عالمة  -/1

  اجتماعي     حضاري       وطني  مجال النص :   
  ةــــــــــــالـــــقـم      ةـــــــصـــــــق      رسالة  نوعية النص :  

 .............................................................................................................................................. : ضع عنوانا مناسبا للنص -/2

 ن(2)     .الفهم

 ن0.75اشرح ما يلي حسب السياق : -/1

 : أفلح ............................................   : طفرات ............................................    : سطوتها ............................................ 

 ن0.5 التقدم التكنولوجي من خالل النص إحداث تحوالت جذرية مفيدة في حياة اإلنسان؟هل استطاع  -/2
................................................................................................................................................................................................. 

 ن0.75 صغ الفكرة المحورية للنص : -/3
................................................................................................................................................................................................. 

 ن(3)     .التحليل

تغيير اإلنساني اليوم في تحقيق طفرات واسعة جدا في مجال التقدم التكنولوجي، مما ساعد على  المجتمعأفلح ( 1
ات لم تؤد ر ر الحياة على سطح األرض و إحداث تحوالت سريعة ومفاجئة، إال أن هذه التغيهو إعادة تشكيل كثير من مظا

 تحوالت أو تعديالت جذرية في ماهية اإلنسان و مقوماته األساسية.إلى حدوث 
االرتباط بفكرة  كلكبيرا، فإذا كانت الحداثة ترتبط  اللقد اختلت المبادئ و القيم بفعل التغيرات التكنولوجية اختال( 2

يحمل كثيرا من المخاطر التي قد  هلهالك، ألنالتقدم و بقوة سيطرة العلم و التكنولوجيا، فإن هذا التقدم سوف يؤدي إلى ا
 ضي على الحضارة اإلنسانية، وعلى اإلنسان نفسه كما يحدث عند االلتجاء إلى أسلحة الدمار الشامل.قت

غيير التكنولوجي و إدراك و المشكلة التي تواجه اإلنسان المعاصر اآلن، هي كيف يستطيع التعامل مع الت( 3
فاإلنسان يبدو كما لو كان  هم ما يميز المجتمع المعاصر، هو سيطرة التكنولوجيااص في هذا العالم؟ ذلك أن أ خوضعه ال

و  االنترنيتاإلرادة أمام سطوتها، يقلد كل ما يشاهده عبر القنوات الفضائية و مواقع  مسلوباضعا لها كل الخضوع خعبدا 
 اآلخر و مواكبة تطورات العصر.ار الموضة و التفتح على عمن برامج و محتويات، وذلك تحت ش الهواتف المحمولة

لقد جعلت هذه الوسائط الشباب العربي يعيش في عالم خيالي بعيدا عن مجتمعه و أسرته، يفكر دائما في ( 4
و  القنوطله مرض االحباط و  العالم المثالي الذي صورته له وسائط اإلعالم في مخيلته، مما ولد  إلى محاولة الوصول

 .اليأس من واقعه المعاش، و محاولة ركوب أمواج البحر
لهذا يرى العلماء، أن الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية أصبح التحدي المطروح علينا في عصر السماوات ( 5

تنطوي عليه من ا مالقنوات التلفزيونية من كل أنحاء العالم ب مئاتالمفتوحة التي تكتظ باألقمار الصناعية و التي تحمل 
 تعرض للخطر.نحث عن الهوية و االنتماء حتى ال بالخطر يستلزم الب فاإلحساس تأثيرات مختلفة على الفكر و الوجدان.

                                                                      

أحمد أبو زيد " الوضع اإلنساني                                                                                                          
 في عصر التكنولوجيا "

https://inscription.ma/


 ن1 هذه العبودية من خالل النص؟بدا للتكنولوجيا. أين تتجلى مظاهر عالي اعتبر الكاتب إنسان العصر الح -/1
................................................................................................................................................................................................. 

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

 ن0.75                                                   " ركوب أمواج البحر"     : ماذا يقصد الكاتب بعبارة -/2
................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 التين على حقل اإلنسان و ذلك في الجدول التالي :د لفظتينتين دالتين على حقل التكنولوجيا و ظقلاستخرج من النص  -/3

 ن1
 

 حقل اإلنسان حقل التكنولوجيا
 

.-.........................  - ............................. 

 

-.........................-.............................. 

 

 ن0.25 عالقة هيمنة و سيطرة؟هل العالقة بين الحقلين عالقة ترابط و تكامل أم  -/4
................................................................................................................................................................................................. 

 ن(2)   .التراكيب

 فاإلحساس بالخطر يستلزم البحث عن الهوية و االنتماء حتى ال تتعرض للخطر ""      : حلل قول الكاتب مبرزا رأيك فيه

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

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

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

II-  : ن6التطبيق على الدروس اللغوية 
 ن0.75        مسلوب  -كل      -اشكل ما تحته خط في النص : المجتمع   -1
 ن0.75استخرج من الفقرة األولى ما يناسب الجدول :  -2

 نوعه داللته المفعول فيه
   

 
 

 ن1استخرج من الفقرة الثانية ما يناسب الجدول  :  -3
 وظيفته نائب المفعول المطلق وظيفته مفعول مطلق

 
 

   

 ن 0.75به على الفاعل وجوبا :  استخرج من الفقرة الرابعة جملة تقدم فيها المفعول -4

https://inscription.ma/


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

 

 ن0.5:  ايت من النص بمثال ل -5

  جمع مؤنث سالم

........................................................................................................................:

......... 

  : جمع تكسير

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

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

 ن1:  ( والثانية تتضمن مفعوال فيه )ظرف غير متصرف(صفته جملتين تتضمن األولى ) نائب المفعول المطلق  أنشئ -6
 

............................................................................................................................*....

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

...........................................................................................*.....................................

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

 تعرض للخطر"أظهر الفاعل في هذه الجملة " ن -7
 ن0.5............................................................................................

 ن0.25   صل بسهم بين الجملة و ما يناسبها. -/8

 نائب المفعول المطلق 
 نائب المفعول فيه 

                                                                   القنــوات مئـاتتحمل      أعرب ما تحته خط في الجملة التالية : -/9

 ن0.5

 ...................................................................................................................................................................................... : مئات

 
 ن(6)    .التعبير و اإلنشاء

 االنطالق مراعيا الخطوات األساسية التي تعرفت عليها في مهارة بناء تصميم. صغ تصميما محكما لنص
 

  الوقت بعضانتظرتك   

https://inscription.ma/



