
 نص االنطالق

 ذن أنا موجودأنا فً غوغل إ

خص لنعرف من هو أو ــدٌث أن ٌعمد واحدنا إلى التنقٌب عن اسم شــالح التواصل بات من مألوف
سات ـث أخرى. مؤســـأو محركات بح« غوغل»حث ــعل أو ماذا ٌقال عنه فً محرك البـــماذا ٌف

قدم ــــكٌف ٌ دـلترص« توٌتر»و« فٌس بوك»تواصل االجتماعً مثل ــال مواقعكبرى باتت تراجع 
ٌب تعرٌف ـــٌفة ما، إذ تظهر أسالــاقهم بوظـــلبات التحـــقبل أن توافق على ط همـأنفساص ـاألشخ

صٌته قد تشكل عامال ـــاسٌة فً شخــه االجتماعً الخاص مقومات أســـسه على موقعـلنف الشخص
 ما فً توظٌفه.ــحاس

تائج البحث التً ــــتجاج على نــإلى االح« Arab Media Watch»ا بمنظمة ـــهذا ما دفع ربم
لمنظمة غة اإلنجلٌزٌة والتً بحسب اـبالل« عرب»لدى البحث عن كلمة « غوغل»ٌقترحها محرك 

 .هً فً الغالب نتائج مسٌئة

تصّح لدى ( هاـــنفس)ضا أن النتٌجة ــٌد أٌـــظمة صحٌح، لكن األكـــــصته هذه المنـــربما ما استخل
اثلة لدى ــــٌجة ممـــذاهب. إنها نتـــوم طوائفرى وعن أدٌان وـــعربٌة عن قومٌات أخــالبحث بال

لٌة تقنٌة ـث الذي هو عمــفالبح«. المرأة»أو « اآلسٌوٌٌن»أو « الٌهود»أو « السود»ث عن ـــالبح
ٌُظِهر معلوم مة نفسها. فً ــابقة التً جرت عن الكلـــعملٌات البحث السدت فً ــات اعتمــخالصة 

َل باللغة ــكترونٌة وما أُدخــاله إلى الشبكة اإللـــم إدخــحث ستظهر ما تــاٌة األمر فإن عملٌة البــنه
 العربٌة لٌس فٌه الكثٌر مما ٌمكن إدراجه ضمن خانة المعرفة.

اشة ــعن اعتبارها مجرد شما أعــظم أن نكف ا فنــــكً تكون محركات البحث منصفة لنا ولتارٌخ
غزارة المواد  عور بالوعً والمسؤولٌة تترجمهـــدي وشــناك بحث جـفً أوروبا والغرب ه. ناقلة

ص واستراق النظر منها ــــإلى التلص أقرببٌة هً ــــــٌزال وسٌلة إٌصال سل ماوتنوعها. عربٌا، 
 إلى البحث.
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 ن(8)أوال : مكون القراءة : 
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 مـــــقــــــال  -                حكاٌة عجٌـــــبة  -ســـــــــٌرة ذاتٌة              -
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 ربٌةــــــادة : اللغة العــــــــــــــم
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 ن(1)                                معلال جوابك.  بٌن عالقة العنوان بالفقرة األولى من النص ، -3

 ن(1)                                              ؟ حدد القضٌة التً تدافع عنها الكاتبة فً النص  -4

 ن(1)                         . القٌمة الواردة فً النص ثم استدل علٌها بما تراه مناسبا  استخرج -5

ه االجتماعً ـــتظهر أسالٌب تعرٌف الشخص لنفسه على موقع : "أٌك فً قول الكاتبة أبرز ر -6

 ن(1)                                                      "اسٌة فً شخصٌته ــالخاص مقومات أس

 ن(2)لخص النص فً حدود ثالثة أسطر.                                                             -7

 ن( 6)ثانٌا : مكون قواعد اللغة :

 ن(1)                                                                  اشكل ماتحته خط فً النص . -1

 ن(1)                                      عٌن المضاف والمضاف إلٌه ونوع اإلضافة فٌما ٌلً : -2

 عملٌات البحث  -

 اـنـــــــخـــتارٌ -

 ن(1)                        وبٌن طرٌقة صٌاغته . الفقرة األخٌرة  عٌن اسم التفضٌل الوارد فً -3

 ن(1)                             فً جملة بحٌث تكون ممنوعة من الصرف . النتائجركب كلمة  -4

 ن(1)                                                              .جملة تعجب  استخرج من النص -5

 ن(1)                                                                   ضع بٌن قوسٌن .أعرب ما و   -6

 ن( 6): ثالثا : التعبٌر واإلنشاء :

مهما وحاضرا فً حٌاة كل واحد وواحدة منا،  « فٌس بوك»اعً ــموقع التواصل االجتم أصبح

والت وجوالت ، وتربطنا بأهله أقوى الروابط والصالت ،  نقضً ـصفحاته صنا جمٌعا على ول

 بٌن جدرانه ساعات وساعات .

ح الرواد ، وتطمئن ـه لتتصفح وتكتشف ما جادت به قرائـــكعادتك بالولوج إلٌ ت  م  م  فً المساء ه  

حولك  كان منبعك على أٌقونته حتى امتأل المــاد والبالد ، وما أن ضغطت بأصـــعلى حال العب

اء ، سألته بعد أن ـغٌرة بٌضـــه شٌطانا بلباس أزرق ، وقرون صــٌفا ، أخفى من ورائــدخانا كث

 .«س بوكإبلٌ»التقطت أنفاسك ، من تكون ؟ فأجاب فً ثقة 

ٌ  تخٌل الحوار ال ن النواٌا السٌئة التً ٌحملها ذي دار بٌنك وبٌن هذا الزائر الغرٌب ، وب

 العالم والناس أجمعٌن .هذا الكائن تجاه 

 هللا ولً التوفٌق والفالح 
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 مادة : اللغة العربٌة

 مدة اإلنجاز
 عـناصــر اإلجــابة وسلم التنقٌط ساعتان

 تٌة :وٌم أجوبة المترشحٌن بالعناصر اآلفً تق ٌستأنس

    ن(8)أوال : مكون القراءة : 

 ن(1)                                                                                        :   مقالة  نوعٌة النص   -1

 ن(1)                                                                    بحث  : حسب السٌاق  مرادف كلمة تنقٌب  -2

                                                                    ضد كلمة منصفة حســـب السٌاق :  ظالمة 

                     ن(1)          ن( 0,5ن(وأن ٌستدل علٌها بما ٌناسب من النص )0,5ٌنبغً أن ٌبٌن المترشح  عالقة العنوان بالفقرة األولى ) -3

وٌعطً عنا صورة  تدافع الكاتبة عن قضٌة مفادها أن نوظف محركات البحث ووسائل التواصل فٌما ٌنفع ، -4

       ن(                                           1)أفضل، وأال نقتصر على اعتبارها وسائل للمتعة والترفٌه.                                                    

 ن(                   1)                           ن( 0.5) من النص  ن( وٌستدل علٌها بما ٌناسب0.5) تقبل جمٌع القٌم المناسبة  -5

 ن(1)                       . ن(0,5ن(وأن ٌعلل موقفه )0,5)ٌنبغً أن ٌبٌن المترشح رأٌه فً القولة بالتأٌٌد أو بالمعارضة  -6

                                                                                                           ن(0,5)وأن ٌخلو من األخطاء  ن(1ن(وأن ٌتضمن جمٌع أفكار النص )0,5)أال ٌتعدى التلخٌص عدد االسطر ٌجب -7

 ن(6ثانٌا : مكون الدرس اللغوي : )

 ن(1)                            ٌشكل المترشح الكلمات حسب موقعها فً النص.                                -1

 ن(1)                    عٌن المضاف والمضاف إلٌه ثم بٌن نوع اإلضافة                                       -2

 نوع اإلضافة المضاف إلٌه المضاف التركٌب

 عملٌات البحث -
 تارٌــــــــــــخنا -

 عملٌات       
 ن(0,25)  تارٌخ 

 البحث
 ن(0,25) نا

 معنوٌة
 ن(0,5)معنوٌة         

 ن(1)                                    وبٌن طرٌقة صٌاغته         حدد اسم التفضٌل الوارد فً الفقرة الثالثة -3

 طرٌقة صٌاغته  اسم التفضٌل 

 ن(0,5)بطرٌقة مباشرة على وزن أفعل  ن(0,5) أقرب

 ن(1)                                    ممنوعة من الصرف . شح جملة مفٌدة تتضمن كلمة النتائجرٌنشئ المت -4

 ن(  1)               صٌاغة مباشرة على وزن ما أفعل – فما أعظم أن نكف عن اعتبارها مجرد شاشة ناقلة  -5

 ن(,55) ن(  ها : ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه5,0نفسها :  نفس توكٌد معنوي تابع للمؤكد فً نصبه وهو مضاف ) -6

 ن(       6التعبٌر واإلنشاء : ) ثالثا :

 مراعاة المعاٌٌر اآلتٌة فً تقوٌم اإلنجاز :

  ن(3)                                                                .وى المطـــــــلوب ـــــــــــــــــــلمـــــــحت جازـــــاإلن  مالءمة -

 ن( 1)                                                     .          الحكاٌة العجٌبة وتقنٌات كتابة  ،مع محتوى المطلوبالنسجام ا -

 ن(1)                                                       . وبــــــــــــــــــــســـــــــالمة اللــــــــــغـــة واألســــــــــــــــل -

 ن(1)                                                     م .ــــــٌـــــرقات التــــــــــــــــــــــــــمال عالماستعــــــ  -


