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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

متوسطة بركات العرافي                                  وزارة التربية الوطنية                                 

 م 2018 أفريل 24التاريخ :                                             م                            4المستوى : س 

 ساعة واحدةالمدة :                                               ة                    في اللغة العربيّ  الفرض الخامس
 النّص : 

إلى التّحّدي  لَ قبل أن نِص  )أن تنسحب( ، وإذا أردت ناك ضغطٌ هُ  للّعب ؟ ليسَ  مستعدٌّ  مرحبا ... هل أنتَ      
منتشرة هذه  لعبةٌ  تَسيطَر عليكأن  ها قبلَ األولى التي ستسمعُ  كلماتُ ال خبرني ، هذه هيَ تُ  أنْ إّال فما فعليك األّول 
مجّرد لعبة إلكترونيّة  أنّها الّظاهرُ  ، فت بالحوت األزرقِ رِ ، عُ  تتحّدى فيها الموتَ  في جميع دول العالم ، األيّام
، ليجد ارواالنتححياة لل ا ما ينتهي بوضع حدٍّ تطبيق قاتل غالبً  أمرها حقيقةشبكة اإلنترنت ، إّال أنّها في على 

.الّشنق مرتفع ، أوالقفز من مبنىضحيّتها نفسه بين خيارين أحالهما مّر ؛

ما ف ؛ ا مافذلك حيوان أليف نوعً  ، حجمااألعظم  الذي يعدّ  المائيَّ  ذلك المخلوقَ  األزرقُ  الحوتُ  م يعدل     
 هوادةٍ  أو تلتهم حياة األطفال والمراهقين دون رحمةلكترونية اإلعبة لُّ ال فهذه،  ةة ودمويَّ أكثر وحشيّ  نتحدث عنه

قيّم يضعها  كلّها تثير االشمئزاز ،مهّمة من خمسين تتألف ، نّقالةالهواتف ال  على تحّمل ببساطة تحّديات إنّها
 حيث ؛ي األخيرحدّ التّ  فين الخطر والفزع هنا مُ كْ يَ و ، عليهم إتمامها خالل خمسين يوما يشترطوأمام الالعبين ، 

، وإال يتم تهديدهم بقتلهم مع أفراد  وال يسمح للمشتركين باالنسحاب ،) ه منتحرا يطلب من الالعب إنهاء حيات(
 . وتشجعهم على إيذاء أنفسهم بطرق استفزازيةوالمراهقين ،  األطفاَل عبة القاتلةاللّ هذه  ستهدفُ تَ ...  أسرهم

 
ألن القيّمين عليها يتحكمون  ، ك على األرجح لن تعثر عليهاعلى اإلنترنت فإنّ  عن اللعبةِ  البحثَ  إذا حاولتَ    

يرسلون إليهم ، فدون ضحاياهم هؤالء القيّمين يحدّ  . وتذكر تقارير حديثة أنّ  بشدة في من يمكنه الوصول إليها
ن ذلك وسيلة ضغط ، فيجعلون م يقوم بنسخ كامل البيانات من جهازه إليهم هواتفهمد فتحه على بمجرّ  رابطا

كما يصاب بين الفينة واألخرى وتأثير على الّضحيّة ، الذي سرعان ما تبدأ عالمات الكآبة واالنطواء تالزمانه ، 
وما  ! عواقبهافما أفظع  . ّل ما كان يهواه من أنشطةبنوبات مفاجئة من الغضب الذي يفقده اهتمامه الّسابق بك

  )! نفسه حماية أحسن أن يتجنّبها من أراد(

 بتصرف ـ ـ  رماح الّدلقموني [ الجزيرة نت ]  

 األسئلـــــــــــــــــــــة : 

نقطــــــة):  12الجزء األول (  

  نقاط ): 06البناء الفكري : (أ ـ 

. ّسندمناسبا لل فكرة عامة اقترح ) 1  

؟  فيم يكمن خطر لعبة الحوت األزرق ) 2  

؟  عّدد أعراض ضحاياها ) 3  

  .ـ األرجح : هوادة ـ القيّمينالكلمات التّالية ثّم وظفها في جمل من إنشائك اشرح  ) 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقلب الورقة   2/  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة   

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sلفرضs : ّّصالنالنّّصص

مرحبا .مرحبا ... ه    
إال فما فعليكفما فعليك ّاألولل 

 جميع دولفي جميع دول العال
ه أنها ّنترنت ، إالكة اإلنترنت ، إّال

ن خيارين أحاله بين خيارين أحالهم

m/eذلك المخُق

omَّفه، يةَّموي 

co
mالهواتف

coامها خالل خ

n co (،وال

n.cوالمراهقل

ontio
nك على األرجح

ati
oهؤالءيثة أن

atiمن جهازه 

caواالنطواء تالز

uc
aيهواه من 

du
c

ّّح الّدّلقموني [ الجلقموني [ الجزير

4am.ency-education.com

https://www.ency-education.com/4am.html


 

.                                               الفرض الخامس في الثالثي الثّالثاللغة العربيّة  ماّدة : تابع فرض  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

  )البناء الفني : (نقطتانب ـ 

 استعارة ، بين نوعها واشرحها . فقرة الثّانيةاستخرج من ال ) 1

                  لها إلى الّصيغة الثّانية . " ثّم حوّ  ! حّدد أركان الجملة التّعّجبية التّالية : " فما أفظع عواقبها ) 2

نقاط ) : 04غوي : (البناء اللّ ـ  ج  

.  ، عواقبها حجما: ند في السّ  أعرب ما فوق الخطِّ  )1  

   بين قوسين من اإلعراب ؟ الواقعة ما محل الجمل ) 2

. صغّر كلمة " قاتل "  ) 3  

. تريدأتمم الجدول التّالي معتمدا على الفعل :  ) 4  

 اسم تفضيل صيغة مبالغة ! أفعل به ! ما أفعله
    

 

:  نقاط ) 08( الجزء الثاني :  

 الوضعية اإلدماجية :

ته حين ابتكر تطبيقا قاتال كهذا . ال شّك أن مخترع " الحوت األزرق " قد تجّرد من إنسانيّ :  الّسياق  

: قال حافظ إبراهيم :   الّسند  

   خالقٍ ـتّوج ربّه بـم يـما ل  وحده    ينفعُ  ال تحسبّن العلمَ                              

في الجانب العلمي .أثر غياب األخالق  علىتتحّدث فيه ، عَشرة أسطر ناكتب نّصا حجاجيا م:  التّعليمة  

تشبيها بليغا ـ جملة حاليّة . : وّظف في إنتاجك    
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 . إعداد األستاذ : صالح عيواز                              " .                          " وعلى هللا قصد السبيل 

البناالبناء الب ـ ب ـ 

استخرجاستخرج من))1

حّدّد أركان الجد أركان الجملة)
نقاط0404لغوي : (غوي : (ء اللّّ

سندّفي افي السِِّّ الخط فوق الخّط

بين قوسيبين قوسين معةلواقعة

.ترتريد الفعل : على الفعل : 

ما n!!فعل بهأفعل به ccccnoooon
يته حين ابتكر تطته حين ابتكر تطّّنسانيّّ

   خالٍق
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