
 

 اللغة العربية

  المراقبة المستمرة الثالثة

 -:       السنة الدراسية ثانوي إعدادي   األولىالسنة : ..............................                   االسم

/2014 -01-:      بتاريخ       األسدس األول              :..........      الفوج:.....................النسب
 

 

:  اقرأ الٌص قراءح هتأًُخ ثن أجت عي األسئلخ  
 

ولقد ازدادت أهمٌته الٌوم بفضل التقدم . كان االتصال وال ٌزال ٌشكل إحدى الدعائم األساسٌة التً تقوم علٌها حٌاة اإلنسان
. الكبٌر الذي عرفته تكنولوجٌا االتصال، فهو من أبرز عالمات التفوق العلمً الذي ٌتمٌز به عصرنا

د الٌوم حكرا على الوسائل التقلٌدٌة من جرائد ومجالت تـعـوهكذا تحقق تطور سرٌع ودقٌق فً أجهزة االتصال التً لم 
.... وإذاعات

:  ومن أهم الطفرات التً تحققت فً مجال االتصال نجد
لتبادل الرسائل فً " فاكس"الهاتف المحمول هذا الجهاز الذي ال ٌتجاوز حجمه كف الٌد ، صار باإلمكان استعماله كجهاز - 

.  صغٌرة جدا تمكن المتكلم من مشاهدة محاورهشاشةأقصر وقت ممكن ، كما صارت بعض أنواعه تحمل 
ٌمكن أن تشاهد ]التلفزة الرقمٌة التً تمكن من مشاهدة البرامج التلفزٌة عبر العالم وأحٌانا عدة قنوات على الشاشة نفسها- 

. إضافة إلى الصورة الثالثٌة األبعاد  [خمس عشرة قناة
راي "البرٌد االلكترونً الذي ٌمثل ذروة االتصال بٌن بنً البشر فً عالم الٌوم ، والذي ٌرجع الفضل فً اختراعه إلى - 

الذي ٌشٌر إلى مكان انطالق @  ، وهو مخترع الرمز 1982الذي أرسل أول رسالة فً التارٌخ فً ٌونٌو " توملٌنسون

. الرسالة 
التً تعنً باالنجلٌزٌة الشبكة العالمٌة ، والتً أتاحت لمئات المالٌٌن عبر " األنترنٌت " وقد تطورت الشبكات المحلٌة لتظهر 

. العالم إمكانٌة استخدام البرٌد االلكترونً 
 الهائل فً وسائل االتصال له نتائج مباشرة على حٌاة األفراد والجماعات ، من ذلك إشاعة األخبار والمعلومات  التقدمإن هذا]

 [.فً ظرف وجٌز ، مما ٌجعل العالم أشبه بقرٌة صغٌرة ، سكانها أكثر قربا، وأٌسر اتصاال

 2003 ٌَبَر530                                                                                 هجلخ العرثٍ ثتصرف عذد 
   (ى8)أوال أسئلخ الفهن والتحلُل 

 ى0.25    قصخ                                       هقبلخ            :                  حدد نوعية النص -1
 ى0.25 اجتوبعٍ           إًسبًٍ                 حضبرٌ          :                  حدد مجال النص -2

 

: اقترح عنوانا مناسبا للنص من خالل المقدمة -3
 (ى0,5)........................................................................................................................................................

 (ى2                                                                    )                           : اشرح ما يلي حسب سياقه في النص- 4

 حكشا :..........................................-   انذعائى.....................................................:

 وجيض :.........................................-   رسوة......................................................: 

 (ى2)....................................................................................................................: صغ الفكرة العامة للنص - 5

  بفضم يارا صاس االحصال يٍ أبشص عالياث انخفىق انعهًي ؟- 6

 (ى0.5 ).........................................................................................................................................................

  .................................................................................................... :ياهي انطفشة انخي ححققج في انخهفضة ؟  - 7

 (ى0.5)..........................................................................................................................................................

 (ى1)     ياهي َخائج حطىس وسائم االحصال ؟- 8
 .................................................................................................................................................................. 

 (ى1      )هم بقي نهشسانت انخطيت دوس في االحصال بيٍ بُي انبشش؟ ونًارا ؟- 9
 

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

                        (ى6):   أسئلخ التطجُق علً الذروس اللغىَخ : ثبًُب

                      (0.75ٌ).اضبط بانشكم انخاو يا ححخه خط في انُص /-1

(       0.75ٌ) : وواو الجماعة في المضارع مع الشكل (أنتن)إلى ياء المخاطبة ونون النسوة  [وعى]أسند فعل /- 2
 

 :.............................. واو الجوبعخ : .....................................- ًىى الٌسىح – :.................................. َبء الوخبطت- 
  

                                                                                             (ى2.25)    : استخرج من بين المعقوفتين  ما تمأل به الجدول مبينا سبب وحالة بنائها ثم محلها من اإلعراب/-  3

هحلهب هي اإلعراة حبلخ ثٌبئهب سجت ثٌبئهب الكلوخ الوجٌُخ 

  اسن إشبرح  

  ضوُر هتصل   



فٍ هحل جر اسن هجرور    
 

          (ى1)  :ميز فيما يلي بين المنادى المعرب والمنادى المبني /- 4
           

 السجت  هجٌٍ  أم هعرة  الوٌبدي   

 يا عًاس

 يا حهًيز اجخهذ
  

 

          (ى0.5)           :بحيت تكون مرفوعة" شبكة االنترنيت " ركب في جملة مفيدة /- 5

 

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

 

             (ى0.75)       قٌبحخوس عشرحتشبهذ         :اعرب ما تحته خط في الجملة التالية  /- 6

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

 

 :  (ى6)التعجُر واإلًشبء : راثعب

 

 

 الُبثس الوتكسر هي الٌجبد       : الهشُن -  األًفخ ورفض الظلن             : األثٍ-
 ( سطرا12ال تتجاوز). المقطع الشعري التالي مسترشدا بالخطوات التي تلقيتها في مهارة تفسير مقطع شعريووسع  فسر- 
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دونـها النار في الهشيم وقودا ******** إن للمـغـرب األبـي لـروحـا  

ويـرى الـذل مـرتـعـا منـكودا ******** انه الشعب يبتغي العيش حرا 




