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 المヱضヱع
 

 :النص 
ゅالمحذر أصبحن れゅلإنسمع اآن بعض الصيح ゆゅالشبヱ ن المراهقينゅة من إدم ベاستغراヱ ュヰمن استغراقヱ ،れنترني

،ヱيديヘال ゆゅفي ألع ポل كذلゅヘق اأطヱيأكل كثيرا من ال ュلゅأن هذا العヱيヤط العقゅالنشヱ るقゅالطヱ دヰالجヱ れ.  رヱالص ュلゅفع

إنه عゅلュ  يحصل الヘرد من خاله  .الخداعれゅ اإدراكيヱるالュ الخيゅل ヱعゅلュ يヘصل المرء عن الヱاقع ヱيجعヤه يعيش في ع

 るئمゅالق るヤالمتع المتخيヱ るヤالبدي れゅعゅاإشب ュلゅاقعي، إنه عヱال ュلゅفي الع ゅヰقد ا يجد مثيا ل るجدانيヱヱ るمتع إدراكي ヴヤع

ل التي تحدث إنه ヱاقع شبيه بأحاュ اليقظヱ るالتヱヰيヱ ュالخيゅ .عヴヤ أسゅس التヱحد مع مゅ هヱ ヱهمي ヱخيゅلي  ヱافتراضي

ヱ يمكن أن نقゅرن بين المヱقف الخゅص الذヵ يجد المرء نヘسه فيه أثنゅء استغراقه  .عنゅヰ مヘكرヱن ヱعヤمゅء نヘس كثيرヱن

في ألعゆゅ الヘيديヱ، أヱ في أثنゅء تجヱله في مヱاقع اانترنيれ بゅلمヱقف الخゅص بゅلحرمゅن الحسي ヱالذヵ يبتعد من خاله 

،ゅا إرادي ヱأ ゅاقع إراديヱرد عن الヘال   るالحسي るالعزل るلゅمن خال ح ヴاأدن ゅحده ヴاس إلヱحヤالتنبيه ل るيヤض عمヘخ ヱهヱ

 يزه عヴヤ مشゅعره ヱأفكゅره ヱذكريゅتهكمゅ يجرヵ خヘض نشゅطه العقヤي إلヴ حده اأدنヴ، ممゅ يぼدヵ إلヴ انشغゅل الヘرد ヱترك

ュゅالع ポه في اإدراヱالتش ゅلعل أبرزه るبيヤس れر تأثيراヱヰظ ュمن ثヱ .ヱ ゅأم るر في اأنشطヱالص ュلゅعل مع عゅヘلتゅب るصゅالخ

نترنيれ فإن عمヤيれゅ التنبيه الحسي قد تصل أحيゅنゅ إلヴ حدهゅ اأعヴヤ حيث التدفベ ألعゆゅ الヘيديヱ ヱااستغراベ في اإ خال

المستمر لヤصヱر المصحヱبる بゅأصヱاれ المتنヱعヱ るالمゅヘجئヱ るالمثيرة، ヱكذلポ المヱسيقヱ ヴالكヤمヱ れゅمゅ شゅبه ذلポ من 

 ゅم ヱهヱ ، れالحسي"يمكن أن نسميه مثيرا ベاإغرا"  れゅيヤع من التنشيط الكبير لعمヱدة التنبيه، فيحدث نゅعل زيヘب

 れ نヘسهالتヘكير لكن الヘرد ا يكヱن هنゅ متسمゅ بゅلحريる الكゅفيる، إنه ا يمتポヤ إرادته، إنه يكヱن مستمتعヱ ゅمستヤبゅ في الヱق

るتتراجع المتع ゅتدريجيヱ ゆيمن ااستاヰيヱ. べب ゅヰأخرىإنه يصبح شبي るمل مع آلゅتتع るع في لヱض التنヘهكذا ينخヱ ،

ヱيتحヱل النشゅط العقヤي إلヴ نヱع من الヘعل اآلي الاإرادヵ الرتيゆ المتكرر المستヱ ،ゆヤيصبح الشخص آلる  التヘكير

 るنيヱإلكترヱ るزة آليヰعل مع أجゅヘتت ュلゅعن الع るفي . أخرى منعزلヱ ، ن الحسيゅالحرم るلゅيحصل في ح ゅأن م るالنتيجヱ

 るلゅالحسي"ح ベاق" اإغراヱل عن الゅصヘمن اان るلゅث حヱحد ヱعه.  
  شゅكر عبد الحميد. د

 "جゅبيれゅ يعصر الصヱرة السヤبيヱ れゅاإ"  
 (بتصرف )    ヴヱヱ - ヴヱ1: ص   ヲ11ヵنゅير ي 1ヱヱعゅلュ المعرفる عدد 
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 ヲ1ヱヵيヱنيヱ   : الــــــــدヱرة
 اأヱلヴ : المستـــــヱى
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 るــــヤاأسئ: 

) ラ 01 ( القراءة ラا: مكوヱأ 

 الヨاحظة: 

 ن 1............................................................................................ بين عاقる مヱضヱع النص بمصدره -0

 الفヰم:

2 - るمゅن 1.....................................................................................................لخص النص في فكرة ع  

ن 1............................................................؟نترنيれاستعمゅل اإ نヘصゅل عن الヱاقع بسبゆكيف يحصل اا – 3  

 التحヤيل:

ن 1.............................................................................. العاقる بينゅヰحدد الحقヱل الداليる لヤنص ヱبين   - 4  

ن 1،1.........................................................نترنيヱれالسヤبي عヴヤ مستعمل اإاإيجゅبي  بين تأثير الصヱرة  - 5  

 ن                                                                        1،1 ....................................................................... مゅ هヱ البنゅء المنヰجي المعتمد في النص ؟ - 6

 :التركيب

ن 3........................................................................نترنيれخاصる مヱجزة رأيポ في استعمゅل اإ بين في -7  

) ラ 4 ( غةヤال ュوヤع ラثانيا: مكو 

ن ヱ.........................2بين صيغتヰمゅ أحدهمゅ ثاثي ヱاآخر غير ثاثي ، من النص مختヘヤين استخرج مصدرين - 0    

 ن 2....... ..................................................................... استعمل أسヱヤبي اأمر ヱالنヰي في جمるヤ مヘيدة - 2  

  (ラ  6) مكوラ التعらير ヱاإنشاء : ثالثا  

 .                                              في ما ا يتجاコヱ عشゲة أسطゲ" تحليل صورة " حلل الصورة اآتيる معتヨدا تقنياれ مヰارة   
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ヱأ るالشعب ポヤالمس: 
 るميヤالع ゆجميع الشع

るنيボالتヱ 

 
 العربيるالヤغる :  المゅدة

 

 

1 
1 

   5112يヱنيヱ  : الــــــــدヱرة

 اأヱلヴ :المستـــــヱى
 سゅعتゅن : مدة اإنجـゅز
 5 : المعゅمـــــــل

 

 

 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط
 
 

るسبゅمن るبゅبل كل إجボتヱ ゅヰصر يستأنس بゅعن 
 (ラ  01) مكوラ القراءة : أヱا 

 الヨاحظة:     
 نترنيれ اإيجゅبي ヱالسヤبي في مستعمゅヰヤيعكس النص تأثير صヱر اإ - 0 

ن 1.....................................................
 الفヰم:

نترنيれ بين المتعる استعمゅل اإ - 2
ゆااستاヱ.....................................................................................1 ن  

3 - ゆヤمستヱ متكررヱ ゆرتي ヵفعل آلي ا إراد ヴي إلヤط العقゅل النشヱيتح 
ن 1...................................................  

 التحヤيل:
ヱحقل سヤبيゅتヱ ゅヰالعاقる الرابطる بينヰمゅ عاقる  ،إيجゅبيれゅ اانترنيれ النص يتقゅسمه حقان داليゅن حقل -4

ن 1..تعゅرض  
ااستاゆ، انخゅヘض التنヱع في : سヤبيゅتゅヰ / تنشيط عمヤيれゅ الヘكر، المتعる : اانترنيれ إيجゅبيれゅ صヱرة  - 5 

  حヱل النشゅط العقヤي إلヴ فعل آليت           التヘكير ، 
ن 1,1...........................................................................................

る اإغراベ الحسي ليصل نص عヴヤ المقゅرنる بين حゅلる الحرمゅن الحسي  ヱحゅلالاعتمد الكゅتゆ في بنゅء  - 6
ヱ           るنتيج ヴاقعإلヱل عن الゅصヘاحدة هي اان 

  ن 1,1............................................................................................
 التركيب: 

نترنيれ رأيه في اإ كيヘيる تبرير المترشح عヴاتر – 7 
ن 3................................................................

) ラ 4 ( غةヤال ュوヤع ラثانيا: مكو 



تراعヴ صحる المصدر ヱبيゅن   -0  -1
 ن 2.................................................................................صيغته

 المترشح جمるヤ مヘيدة تجمع بين اأسヱヤبينيراعヴ استعمゅل  -2 
 ن 2........................................................

 ثゅلثゅ: مكヱن التعبير ヱاإنشゅء ) 6 ن (
 :يراعヴ في تقヱيュ إنتゅج المترشح مゅ يヤي   

- るبヱヤرة المطゅヰالم れゅمدى التمكن من تقني  (ゅヰدالت ، ゅヰعヱضヱرة ، مヱالص れゅنヱمقصدي مك ، ، ゅヰت
 ュالحك)  

-  ゅヰمゅانسجヱ رゅح اأفكヱضヱ 
 سامる الヤغヱ るالتعبير  -   

 
 
 
 
 
 

 


