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   :الّنّص 

اّلذي " تحّدى المللت" إعالنُ  ذلك مثالُ  ،الّتلفزیونّیةَ  المسلسالتِ  لُ لَّ خَ تَ ا تَ اهَ نَ دْ جَ وَ  ا إلى اإلعالناتِ نَ رْ ظَ ْن نَ إِ      

أّن  رَ یْ غَ سینمائّي،  اثٍ رَ تُ و  قدیمةٍ  من أفالمٍ  القناةتلك  هُ ُتذیعُ ما  أهمّیة نْ مِ  مِ غْ الرَّ بِ فَ . القنوات بعض ُیعرض في

 .هُ عُ نَ صْ ُیدّمر ما تَ  اإلعالنَ هذا 

 دفعِ  في تتمّثلُ  عبةٍ ارسة لُ مَ في مُ  الفراغِ  ن أوقاتَ اِ یَ ضِ قْ یَ  ،)1949(موالید سنة  نْ ، مِ انِ نَّ سِ مُ  انِ جَ وْ زَ  انِ ذَ هَ     

ــكُ  ــ، ال یشعُ إلى الحفرة صغیرةٍ  رةٍ ــــ  ،نّظارته هِ یْ نَ یْ على عَ  یضعُ  ،دٍ من ُبعْ  ويُّ ــــلقا سّلل الّرجلُ فجأة یتو  ،ران بالمللـــ

 مللٍ  فأيُّ . جّثة هامدة على األرض، فیقعُ  هُ فُ ذِ ـــقْ یَ و  بیدیه رفعهـــیو  ،العجوز )الّزوج من خلف(یأتي . ّمتهویشحذ هِ 

 ن؟یْ نَّ سِ ضّد هذین المُ  ارسهامیُ  قسوةٍ  أّیةُ هذا الوحش؟ و  یتحّداهُ 

 یأتيو  ،)من ورائه( فیتسّلل الوحش ،على آلته فُ زِ عْ یَ و  ألصدقائه غّنيیُ  ،عاما )33( یتجاوزال  هذا شابٌّ و  

ــتْ قَ لِ  ىلَ ــالُمثْ  ب بها رأسه، فهل هذه هي الوسیلةُ رِ ضْ راوة یَ هِ بِ   ؟لِ لَ المَ  لِ ـ

ویجّره  ،)من خلفه(فیأتي الوحش  الّضیفُ  رُ ثِ رْ ثَ وٕاعالمّي، وكما هي العادة یُ  بین ضیفٍ  ارٌ وَ حِ  )3(والَمْنَظُر   

 فهل اإلعالم البدیل هو القّوة والبطش؟. على صخرٍة َجْرَداء هُ عُ وقِ یُ فَ  هِ یْ مَ دَ من قَ 

فكیف . طریقه الغدرو  البدیل، والبطش هو، هي الحلّ یجعل القّوة ألّنه  من غیره،خطورة  رُ ثَ كْ َأ هذا اإلعالنُ  

. بعض اإلعالم یحّث علیها، و االنحرافالمجتمع بعد ذلك من العنف واإلرهاب واالنحالل و یشتكيال 

أن نستبدل الملل  يفما الفائدة ف. العنفو  غیر القّوةآخر  ّدى الملل بشيءٍ القنوات الّتلفزیونّیة تتح تَ یْ ا لَ یَ فَ   

بالخوف؟ 

 .بتصّرف) القرآن بمنتدى حنفي حسن للّدكتور مقال(      

 األسئلة

  : الوضعّیة األولى

  .   ُاذكر عنوانا مناسبا للّنّص  )1

  .حّدد الّشعور اّلذي یزرعه هذا الّنوع من اإلعالنات في نفسّیة المتلقيّ  )2

 .وّضحه. في الّنّص عبارات ُوضعت بین قوسین تكشف سلوكا خاّصا في الرّجل الوحش )3

  .العاّمة للّنّص استنتج الفكرة  )4
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 .البطش –.    هامدة - :اشرح الكلمتین اآلتیتین) 5

: الوضعّیة الثّانیة

 .أعرب ما تحته خّط في الّنّص  )1

 .بالحروف، ثّم اضبطها بالّشكل الّتامّ ُاكتب األعداد الواردة بین قوسین في الّنّص ) 2

 .هامدة -صغیرة -مسّنان: بّین نوع المشتّقات اآلتیة )3

 :یلي استخرج من الّنّص ما )4

 أسلوب استثناء، ثّم حّدد عناصره ونوعه. 

 ا ممنوعا من الّصرف لعّلة واحدة، ثّم ُاذكر هذه العّلةاسم. 

  نسبة(تمییز جملة.( 

  خبرّیا مثبتا، وآخر منفّیاأسلوبا.         أسلوبا إنشائّیا، ثّم بّین نوعه وصیغته. 

 محّسنا بدیعّیا معنوّیا، ثّم بّین نوعه  .   ،مبّینا نوعها وأثرها البالغيّ  استعارة، ثّم اشرحها. 

 ثالثة مظاهر من مظاهر اّتساق الّنّص مع الّتمثیل. 

 .نمط الّنّص، داعما إجابتك بثالثة مؤّشرات حّدد )5

 .أبد رأیك فیما ذهب إلیه. رّكز الكاتب في الّنّص على دور اإلعالنات في تولید العنف )6

  : الوضعّیة اإلدماجّیة

ما الحظت تراجع مستواه تعّلق صدیقك ببرامج تلفزیونّیة خطیرة غّیرت سلوكه وأّثرت في تصّرفاته، ك   

 .ساءك ذلك كثیراف الّدراسّي،

 :انطالقا من الّسند، واعتمادا على مكتسباتك، اُكتب نّصا ال یقّل عن اثني عشر سطرا   

 )ثالثة مخاطر على األقلّ ( .حّذر فیه صدیقك من مخاطر هذه البرامج اّلتي تشّوه حیاتنا -1

  )أربعة آثار على االقلّ ( .تي یسّببها اإلدمان على الّتلفازبّین له اآلثار السلبّیة الّ  - 2 

  .اهتماماته ومشاهداته اّلتي تعود علیه بالّنفع كیفّیة تنویعوّجهه إلى  - 3  

. أّن مشاهدة البرامج المنافیة لألخالق والقیم تسّبب آثارا نفسّیة واجتماعّیة سلبّیة* :یلي أثبتت الّدراسات الحدیثة ما

   .أّن التعّرض لموجات الّتلفاز الكهرومغناطیسّیة تسّبب القلق والّشیخوخة المبّكرة*

)األنترنت، بتصّرف(
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  :الّنّص 

 اِإلثَــاَرُة اِإلْعـــَالِمــیَّةُ 

لقد أصبَح َعاَلُمَنا الیوَم َقْریة َواحدة، . َأنََّنا نعیُش في عاَلٍم ُمَتَغیَِّرٍة َأْحَواُلُه، تنطلُق َعَجَلُتُه بسرعٍة َخِطَرةٍ  ال َشكَّ 

 فما یحصُل في الَقاِصي ِمَن الكرِة األرضّیِة یصُل إلى الّناس ِبِتْقِنیٍَّة َعاِلَیٍة، َبْل قد تراُه على الهواِء ُمباشرًة صوتًا

، خطراِلَذا أصبحِت اإلثارُة اإلعالمّیُة هي الَغاِلَبُة في مناِبِرنا اإلعالمّیة، كما ازدادْت وسائُل اإلعالِم . وصورةً 

وذلك ِبَنْشِر الوقائِع الغریبِة بین الّناس، واّلتي ال َتُمتُّ إلى الّدیِن واألخالِق ِبِصَلٍة، َیْسَتِوي في ذلك المقروُء 

 .يُّ والمسموُع والَمْرئِ 

الجدیدِة، َقْد ُتَحقُِّق ِلْلِجَهِة الّناشرِة َسْبًقا ِإْعَالِمی�ا، َتْكِسُب به  البرامجَصِحیٌح َأنَّ الُمسارعَة في نشر األخبار و

 َغْیَر أّن المشكلَة َتْكُمُن في أّن الِجَهاِت . رصیدا جماهیرّیا واسعا، َوِرْبًحا جّیدا، َوُیَشاُر إلى أصحاِبَها ِبالَبَنانِ 

الّناشرَة حین ُتَساِرُع لنشر األخبار من دون التََّمعُِّن، والّنظر في نتائجها، إّنما ُتَركُِّز على مصالحها، ناِسَیًة 

َفِبَم ُتِفیُد المجتمَع والفرَد حین ُتْعَنى ِبَبّث مشاِهد وُصَوٍر، وَنْشِر أخباٍر خطیرٍة آثاُرَها، َكُعُقوِق . َدْوَرَها الحقیقيَّ 

 مع ِقَیِمَنا ودیِننا وعاداِتنا؟ َیَتنافىما ... ، أو الّسرقة، أو الُعْنِف، أو الِخیانةالوالدین

 َمْكَسبامكاسَب إّال  ُتحّققحیَنما نتأمَُّل َبثَّ هذه الّصوِر واألخباِر والمشاهِد الفتَّاكِة والهّداَمِة، َنِجُد أّنها ال 

اَب القلوِب الّضعیفة، والّنفوِس المریضِة، على اِإلْتَیاِن ُمْشَتِمال على مخاِطر كثیرٍة، فهي ُتشّجع أصح )1(

ِبِمْثِلَها، وتقلیِد شخصّیاِتها، وُتِشیُع األخالق الفاسدة، وتُْبِعُد عن الّدین، كما ُتْلِهي عن الواجبات في مجاالت 

 .الحیاة كّلها

ي اإلعالِمیِّیَن أّال َیْبَتِعُدوا عن ضرورِة أنا ال أریُد في مقالي هذا، الَحْجَر على اإلعالم، لكّنني أریُد من إخوان

َفِلَم ال َنُبثُّ وَنْنُشُر قصصا . إشاعِة الفضیلة، وَتْعِزیِزها في الّنفوِس َعْبَر الكشِف عن الجوانِب الُمْشِرَقِة ِللُمجتمع

 األمثلة في ِبرِّ آباِئِهم وُأمَّهاِتِهم للِعزَِّة والبطولِة ِهَي تیَجاٌن على ُرُؤوِسنا؟ ِلَم ال نحكي عْن ُأَناٍس ضربوا َأْرَوعَ 

؟ وصنع المعروف آخرین َسَمْوا في حفظ الِجَوارِ وعن  رجال اْشُتِهروا بالكرم والوفاء، ، وعنوصلة أرحامهم

ال انا ِللتََّقدُِّم، ُعْنوَ إخواني اإلعالمّیین، ِإْن نسع إلى تحقیق الهدف الحقیقّي من رسالتنا اإلعالمّیة، نكْن   

َیاِع واالْنِحطاطِ   .ِللضَّ

 مجّلة الجزیرة، بتصّرف 

)2008أكتوبر  24( 

 .الحّد من ُحرّیة اإلعالم، وَتْضِییق داِئرته :الَحْجُر على اإلعالم*.  أطراف األصابع: الَبَنانُ * :المعجم والّداللة
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 األسئلة

  : الوضعّیة األولى

.  والبرامج لبلوغ أهدافهم، ُاذكرها األخبار یقوم اإلعالمّیون بالمسارعة في نشر )1

 . عّدد خطرین من مخاطر اإلثارة اإلعالمّیة )2

 .زخر الّنّص بقیم متنّوعة، استخرج واحدة منها )3

.فّسر ذلك. رأى الكاتب أّن العالم أصبح الیوم قریة واحدة )4

 .كتابة هذا الّنّص  الكاتب من هدف وّضح )5

 . َسَمْوا –.   الَقاِصي – :اشرح ما یلي )6

 .ة الّرئیسة للقسم األّول واألخیر فیهااستنتج الفكر حّدد أقسامها، ثّم . الّنّص مقالة )7

: الوضعّیة الثّانیة

  .أعرب ما تحته خّط في الّنّص  )1

 .عّلل ذلك ،...)رِ وَ حیَنما نتأمَُّل َبثَّ هذه الصُّ (: في الجملة اآلتیة مجرورة "رِ وَ الصُّ " كلمة تْ دَ رَ وَ  )2

 .كلمة مضبوطة بالّشكلإلى ین في الّنّص بین قوس حّول العدد الموضوع) 3

  .اسم فاعل مبّینا فعله   :استخرج من الّنّص ) 4

        اسما ممنوعا من الّصرف لعّلة واحدة، ثّم حّدد هذه العّلة. 

  أسلوبا إنشائّیا، ثّم بّین نوعه وصیغته. 

   ،ثّم بّین نوعهاإحالة نّصّیة.  

  محّسنا بدیعّیا معنوّیا محّددا نوعه.  

  .استخرجها ثّم بّین داللتها .لتحقیق تماسك بناء الّنّص مجموعة من الّروابط المنطقّیة الكاتب  وّظف )5

    .معّلال إجابتك بمؤّشر واحد ،حّدد نمط الّنّص ) 6

أصبح عالمنا الیوم قریة ( ،)تنطلُق َعَجَلُتُه بسرعٍة َخِطَرةٍ إّننا في عالم ( :حّلل الّصور البیانّیة اآلتیة )7

  ).َفِلَم ال َنُبثُّ وَنْنُشُر قصصا للِعزَِّة والبطولِة ِهَي تیَجاٌن على ُرُؤوِسنا(، )ُیشار إلى أصحابها بالبنان(، )واحدة

  .اإلعالمّیون بها لتحقیق إعالم هادف، وبناء مجتمع مثاليّ  بّین حسب رأیك الّرسالة اّلتي یجب أن یلتزم) 8
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  : الوضعّیة اإلدماجّیة

أخبرك زمیلك بأّنه یقضي ساعات طویلة أمام جهاز الحاسوب، یتصّفح مواقع الّتواصل االجتماعّي، معتقدا أّن  

  .فسعیت إلى تعدیل موقفه. ما یقوم به ُیَرفُِّه عنه، ویوّسع اّطالعه

  

  

  

ُاكتب نّصا ال یقّل عن خمسة عشر سطرا، تبرز فیه المخاطر الّنفسّیة والجسدّیة الّناتجة ، انطالقا من الّسند   

عّما یقوم به زمیلك، مبّینا عواقب ذلك على دراسته ومستقبله، مقنعا إّیاه بضرورة استعمال هذه المواقع بطریقة 

  .صحیحة تعود علیه بالّنفع

  

  

  

  

  

موقع الفیسبوك أكثر مواقع الّتواصل االجتماعّي انتشارا، كما یوجد مواقع أخرى تحظى بانتشار واسع ُیعّد    

  .ماي سبیس، وتویتر، وٕانستغرام، وریدیت: مثل

  )، بتصّرفاألنترنت(                                                                                                                 
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    :الّنّص 

وُح الَجماعیَُّة اّلتي ُتَشكُِّل ُقّوُتها سد�ا َمنیعا أمام ما ُیصیب المجتمَع مِ إّنُه  ما َأْعَظَم التََّعاُونَ       حوادث نْ الرُّ

  . ، فیقطع علیها السُُّبَل ویضعف قّوتها، وبه یعّم األمن، وتنام العیون مطمئّنةكوارثو

  .وتقوى، وَشْطَر إثم وعدوان برٍّ  َشْطرَ : )2( ولكن، لو َأْمَعْنَت الّنظر في الّتعاون، لرأیته َشْطَرْینِ     

ف عنه نوائب األّیام، واعلم أّنه َفُكن مع الشَّْطِر األّول، تقف إلى جانب أخیك، وتضُع یدك في یده، لتخفّ     

مع إخوانك الموِسریَن في األحیاء الفقیرة عّمن استبّد  تبحثومن صور الّتعاون الّناصعة أن . ِنْعَم الّتعاوُن هو

  . كمكم وٕاحسانِ رِّ بِ م المرض، فتمّدون لهم ید العون بِ هُ دَ عَ قْ بهم الجوع وَأ

فال تقْف أنت والمرض  اإلثم والعدوان، فِبْئَس الّتعاوُن هو، شطرِ َوْلَتُكْن أبعَد ما تكون عن الشَّْطِر اآلَخِر،     

للكراهّیة بابا، وللشّر  ذلك، تفتحْ  فمتى تفعلْ  ،والفقر والعجز ضّد أخیك، تفرح لمصیبته، وتشمت لخسارته

  .، والخیانةاإلذاللو، طریقا، ویتحّول المجتمع إلى غابة ینتشر فیها الغدرُ 

واعلم أّن الّتعاون اإلیجابيَّ ینبغي َأْن ُیشاِرك فیه الجمیع لتحقیق أهدافه الَمْرُجوَِّة، فكلُّ إنسان یترّتب علیه    

أن یكون مع أهله وبلده في سّرائهم وضّرائهم، في حزنهم وفرحهم، في الّدفاع عن البالد وصّد الُعدوان، في 

  .مشفى ٕانشاءِ و  َمَداِرس غرس شجرة وتعبید طریق، في بناءِ 

في تربیة الّطفل  واألمِّ  األبِ   ترى أّن تعاونَ الَ ، َأللّتعاون أهمّیة كبرى في حیاة األفراد والّشعوب أنّ  َس نْ تَ وال    

ُم سلوك الّتلمیذ، ویجعله ناجحا، وأّن الّتعاون بین الّطبیب  یجعُلُه سلیما، وأّن الّتعاون بین البیت والمدرسة ُیَقوِّ

الوطن، ویحمیه  ةَ كَ وْ قّوي شَ وهكذا فإّن الّتعاون بین المواطنین كلِّهم یُ  .الّشفاء لُ ـــــجِّ عَ العالج، ویُ  لُ ــهِّ سَ والمریض یُ 

  .األعداء، ومؤامراتهممن غدر 

وخصوصا إّنه من أفضل ِخَصاِل الخیر، لذا علینا أن نحرص على دوامه والّتمّسك به،  هللا َدرُّ التََّعاُونِ    

  .وعزیمًة وثباًتا قّوةً نحُن معشَر الّناشئِة، لكي نتوّجه إلى المستقبل وقلوُبنا وضمائُرنا َتْمَتِلُئ 

  

  )بتصّرف(قّصة اإلمالء ألحمد الخوص                                                                                                        
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  األسئلة

  : الوضعّیة األولى
  

    .ن، ُاذكرهماـــإلى شطری الّتعاونَ  قّسم الكاتبُ  )1

    .عّدد فائدتین من فوائد الّتعاون اإلیجابيّ . شّجع الكاتب في نّصه على الّتعاون لما فیه من فوائد )2

 .وّضح األدّلة اّلتي ساقها الكاتب إلبعاد الّناس عن الّتعاون على اإلثم والعدوان )3

 .، استنبط واحدة منها، ثّم بّین نوعهاالّنّص بقیم متنّوعةزخر  )4

 .حّدد خاتمة الّنّص، ثّم استنتج الفكرة الّرئیسة لها )5

    .  خصال - .   الموِسرینَ  - .  نوائب –.  منیعا -  :اشرح ما یلي )6

  

  : الوضعّیة الثّانیة
  

  .أعرب ما تحته خّط في الّنّص  )1

  .إلى كلمة مضبوطة بالّشكلین في الّنّص بین قوس حّول العدد الموضوع) 2

  .حّدد نمط الّنّص الغالب، داعما إجابتك بثالثة مؤّشرات )3

  .استخرج من الّنّص مثاال عن ذلك. ، ثّم تفسیرها)الّنصیحة(َعَمَد الكاتب غیَر مّرٍة إلى طرح الفكرة  )4

دِّیَُّة  )5   .َأِشْر إلى ثالثة أمثلة منها، )الطِّباقُ (كُثَرت في الّنّص الثُّناِئّیاُت الضِّ

  .استخرج ثالثة منها مختلفة، ثّم بّین نوعها. في الّنّص روابط لغوّیة حّققت اّتساق الّنّص وانسجامه )6

، )أخیك بِ إلى جانِ  فُ قِ تَ (، )قّوُة الّتعاوِن َسدٌّ َمِنیٌع أمام ما ُیصیُب المجتمع( :حّلل الّصور البیانّیة اآلتیة )7

  ).المواطنین ُیقّوي َشْوَكَة الوطنالّتعاون بین (

  .بّین ذلك ُمْبِدًیا رأیك. ، وٕاغراء القارئ بااللتزام بهحاول الكاتب في الفقرة الخامسة االرتقاء بأهمّیة الّتعاون) 8
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  : الوضعّیة اإلدماجّیة

أبصرت  "الّسوقعمارات "لزیارة أحد أقاربك، أثناء مروركما بحّي  "أحمد مدغري"رافقت والدك إلى مستشفى    

  .ي حالة یرثى لها، فأشفقت لحالهمعائلة إفریقّیة على الّرصیف ف

  

 

  

   

    

  

  :انطالقا من الّسندین، واعتمادا على مكتسباتك، ُاكتب نّصا ال یقّل عن اثني عشر سطرا  

  )أربعة مظاهر على األقلّ . (هر الفقر والحاجة البادیة علیهمأبرز مظا )1    

  . بّین أهمّیة الّتكافل والّتضامن في حیاة الّشعوب )2    

  )ثالثة حلول على األقلّ ( .اقترح حلوال لهذه الّظاهرة )3    
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