((( بلدية أم الفحم – جناح المعارف )))
نوع االمتحان  :امتحان قبول وتصنيف في اللغة العربية.
موعد االمتحان  :ربيع 4102
تعليمات للممتحن:
أ) مدة االمتحان  :ساعة واحدة فقط.
ب) مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
في هذا النموذج ثالثة فصول:

الفصل األول – فهم المقروء:

( 21 – )5×8درجة .
( 21 – )8×5درجة .

الفصل الثاني – إكمال جمل:

–  41درجة.

الفصل الثالث – التعبير اإلناايي:

المجموع  011 -درجة .
ج) مواد مساعدة يسمح استعمالها  :ال توجد .
د) تعليمات خاصة  :ال توجد .
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذكر وموجهة للممتحنات وللممتحنين على حد سواء .
نرجو لكم النجاح!
أسرة اللغة العربية
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الفصل األول :فهم المقروء –  04درجة
لكل سؤال  5 -درجات).
اقرأ النّ ّ
ص التّايل ،مثَّ أجب عن جميع األسئلة  8-1اليت تليه؛ ( ّ

املقرتح ).
( ضع دائرة حول احلرف الذي ّ
يدل على اإلجاة الصحيح من ةني اإلجاةات األرةع َ

ممالً لطالقاً؛ وةالنس
 .1يعترب التلفزيون لألطفال زميالً يساعدهم وينصحهم ،وهو يف الوقت ذاته ال ميكن أن يكون ّ
.2لألحداث هو مستشار ومصدر للمعرف ودليل ومرشد يف جماالت احلياة اليت مل تعرف ةعد .وةناءً على طلب جملّ
العام ،فقد أجري حبث ملوضو العالق القائم ةني األطفال والش ي
(.3تلغراف) واملعهد الفرنسي لدراس الرأي ّ

السن يشاهدون التلفزيون يوميا
.4وةني التلفزيون ،وأظهر ال حث أن  07%من األطفال
ّ
وةغض النظر عن اجلنس و ّ
.5وهذه النس ت لغ  00%يف املناطق الريفيّ خالل أيّام األس و ،كما أظهر ال حث أ ّن  07%من األطفال الذين
عاما يشاهدون التلفزيون من ثالث لىل أرةع ساعات ورّبا أكرر يف اليوم .7الواحد.
.6ترتاوح أعمارهم ما ةني ً 11 – 8
حاد ميكن االستفادة النافع منه وميكن أن يساء استخدامه فيكون مضرا ،فإنّه يوجب تنمي
 .8التلفزيون مرل س ّكني ّ

يشجع
.9معرف ولدراك العامل ،وهو يساعد األطفال ً
أيضا يف التعليم والتسلي كما أنّه مصدر للّهو واملتع  ،وهو ّ
األخالقي
اجلماعي ،كما أنّه يقوم ةدور املرشد
الفردي و
ويقوي يف األطفال الرغ يف النشاط امل د
ّ
ّ .11
ّ
ّ
لوجي لذا أُدير التلفزيون من ق ل مجاعات مؤمن ولصالحيّ .
.11واأليديو ّ
دورا عظيم األهّيّ يف تنشئ األطفال .ل ّن األهداف اليت يصنعها التلفزيون جتعله
 .12لىل ذلك ،يلعب التلفزيون ً
.13شري ًكا لألسرة واملدرس واجملتمع .ولكن مع ذلك هنالك جوانب سل يّ عديدة للتلفزيونّ ،أما الصحفيّون
املختصون يف علم االجتما فهم غالًا ما يتّخذون موق ًفا سل يا من التلفزيون ويدينونه.
.14واألطّاء واملعلّمون و ّ
.15نعم ،التلفزيون هو من جه نعم  ،لكنّه من جه أخرى خيفي يف داخله خطر تشجيع العادات والسجايا السيّئ
.16يف شخصيّ الطفل.

الصف السادس الذين جاءوا من
املختصني ةني تالميذ
ّ
 .17لقد قارنت الدراسات العلميّ اليت أجراها ةعض العلماء و ّ
أقل،
.18ةيوت ي ّ
ث فيها جهاز التلفزيون ةاستمرار ،وةني زمالئهم الذين ّ
يتم تشغيل التلفزيون يف منازهلم لوقت ّ
.19وحني قورنت درجات القراءة لدى هاتني اجملموعتني ظهر اختالف جدير ةاالهتمام .فقد كانت درجات ثلري
الصف ،ةينما فاقت درجات ثلري اجملموع غري
األقل حتت مستوى
.21تالميذ ال يوت
ّ
ّ
املستمرة سن واحدة على ّ
الصف ،أو أعلى من ذلك.
املستمرة مستوى
.21
ّ
ّ
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 .22ويف دراس ثاني ث ت أ ّن األطفال الذين مسح هلم بشاهدة التلفزيون يوميا لساعات كررية يف السنوات الساةق
أقل من
.23لدخوهلم املدارس حصلوا على درجات يف القراءة واحلساب واخت ارات اللغ عند هناي
ّ
الصف ّ
األول ّ
.24األطفال الذين كانت مشاهدهتم التلفزيونيّ قليل خالل سنوات ما ق ل املدرس .
تؤدي لىل لهلاء األطفال وصرفهم عن لجناز وظائفهم املدرسيّ  ،كما
 .25ل ّن امل الغ يف مشاهدة الربامج التلفزيونيّ ّ
.26أ ّن مشاهدة الربامج التلفزيونيّ دون أيّ عمليّ اختيار وانتقاء من شأهنا أن تضعف قدرة الطفل على التمييز ،وأن
اجلمايل؛ وةالتايل فإ ّن التلفزيون يص ح يف الواقع قاتالً للوقت....
تذوقه
.27تضعف ّ
ّ

الش ي من جه والتلفزيون من جه أخرى ،تظهر َّ
أن:
 .1العالق القائم ةني األطفال و ّ
أ .التلفزيون هو من يرشدهم يف حياهتم.
ب .التلفزيون هو مصدر معلوماهتم.
ج .التلفزيون ينصحهم يف حياهتم.
د .مجيع اإلجاةات صحيح .
نافعا ،وقد يكون ضارا.
 .2التلفزيون مرل س ّكني ّ
حاد ،قد يكون ً
الرأي وجه نظر الكاتب.
أ .ميرّل هذا ّ
الرأي وجه نظر األطفال.
ب .ميرّل هذا ّ

الصحفيّني.
الرأي وجه نظر ّ
ج .ميرّل هذا ّ
الرأي وجه نظر طالب املدارس.
د .ميرّل هذا ّ
الضمري يف ( استخدامه) على :
 .3حسب الفقرة الراني  .يعود ّ
احلاد.
السكني ّ
أّ .

ب .التلفزيون.
ج .ال حث.

األخالقي.
د .املرشد
ّ
 .4كلم ( سجايا ) يف الفقرة الرالر تعين:
أ .التّقاليد.
ب .املعرف .
ج .األسرة.
د .مجيع اإلجاةات خاطئ .
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 . 5ما هي الوظيف النحويّ لكلم ( العلميّ ) يف الفقرة الراةع  ،سطر 17؟
أ .مضاف لليه.
ب .نعت.
ج .ةدل.
د .فاعل.
 .6يف الفقرة الراةع ؛ سطر  ،19وردت اجلمل "ظهر اختالف جدير ةاالهتمام" .ماذا تعين هذه اجلمل ؟
أ .كان االختالف طفي ًفا.
ب .كان االختالف ملفتًا للنظر.

ج .مل يكن اختالف يف االهتمام.
د .كان االهتمام خمتل ًفا.
استنادا لىل الفقرة األخرية ،مشاهدة التلفزيون ةكررة:
.7
ً
اجلمايل.
التذوق
حتسن ّ
أّ .
ّ

ب .تساعد األطفال يف لجناز أعماهلم.
ج .ال تفيد األطفال.
د .تعينهم يف انتقاء األفضل.
 .8الفكرة املركزيّ هلذا النّص تتمحور حول:
العلمي لدى األطفال.
أ .أ ّن امل الغ يف مشاهدة التلفزيون تؤثّر سلًا على التحصيل
ّ

حتما توصل لىل لةعاد الطالب عن لجنازاهتم.
ب .امل الغ يف مشاهدة الربامج التلفزيونيّ هي ً
تقوي قدرة الطفل على مالءم الوقت.
ج .انتقاء الربامج التلفزيونيّ ّ
د .مجيع اإلجاةات صحيح .
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أجب عن جميع األسئلة  11-9اليت أمامك.
كل سؤال مجل نقصت منها ةعض الكلمات .أكمل اجلمل ةواسط جمموع الكلمات األكثر مالءمة من ةني
تظهر يف ّ

يدل على اجلمل اليت اخرتهتا).
املقرتح  ،حبيث يكتمل املعىن( .ضع دائرة حول احلرف الذي ّ
اجملموعات األرةع َ
فخطفت _____ من يده.
الرجاء،
صو َ
ُ
.9مل َأدعهُ ____ َ
غ ع ارة ّ
الصّرة.
أ .يكملّ ،
ب .يعيد ،القلم.

ج .ي وح ،احلقي .
د .خيرج ،ال ّدمو .
ظ ____ با نقذفه فيها ،وتزدحم ____ فيها  ،فيطالعهم جواب ّأمي ____ :يف احلقائب.
 .11تكت ّ
أ .الشوار  ،السيّارات ،ال مكان.
السماء ،النّجوم ،ال مكان.
بّ .
ج .احلقائب ،الكتب ،ال مكان.
د .املدارس ،املعلّمات ،ال مكان.
 .11املقلق يف _____ ّأهنا تدفعنا لىل _____ وذلك ملا تفرزه خمتلف احملطّات التلفزيونيّ .
أ .املدرس  ،التق ّدم.
ب .شوارعنا ،التكافل.
ج .حاراتنا ،الرتاةط.
د .احلياة  ،االنعزاليّ .
كل ما _____ املرء _____ جتري الرياح با ال تشتهي _____.
 .12قال الشاعر  :ما ّ
السحب.
أ .جيود  ،باله ّ ،
يتمىن  ،يسل ه ،احملن.
بّ .
السفن.
جّ .
يتمىن  ،يدركه ّ ،
د .مجيع اإلجاةات خاطئ .
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علم ةأنّه قد ____ من ذلك الطّعام ____ ةنقل املائدة ،وغاب عن احلاضرين ___ أخذ ما يريده.
ّ .13
فلما َ
ِ
أمرهم ،مثَّ.
أُ .حرَمَ ،
أمرهم ،ةعدما.
ب .امتألَ ،
جهَز ،أرشدهم ،كلَّما.
جّ .
أمرهم ،حينَما.
د.
أحضرَ ،
َ

 -مالحظات وتوجيهات :

 -عليك أيها الطالب أن تقرأ النص قراءة عميقة تامة .

فهما دقي ًقا  ،ومحاولة اإلجابة بصورة موضوعية ومباشرة.
 -قراءة االسئلة وفهمها ً

تاما .
فهما ًّ
 اإلجابة عن األسئلة يجب أن تكون المرحلة الثانية بعد قراءة النص وفهمه ًتبعا لفهمك النص الذي أمامك .
 -عليك اختيار اإلجابة التي تراها مناسبة وصحيحة ً ،

تبعا لعدد األسئلة وعدد درجاتها.
 الوقت عنصر هام في النجاح  .فعليك أيها الطالب أن توزع الوقت ً -األمانة سر من أسرار النجاح ومقوماته.

 عند كتابة التعبير اإلناايي ،يجب عليك أن تراعي الترتيب  ،والوضوح  ،والتسلسل الفكري ،واللغةالصحيحة  ،واللمسات اإلبداعية وعدم الوقوع في األخطاء اإلماليية  ،باإلضافة إلى التقيد بعالمات الترقيم
 قبل أن تسلم ورقة االمتحان ،تأكد أنك قد أجبت عن جميع األسئلة بصورة تبعث على القبولواالقتناع.

وسموا
 -نرجو لكم تمي ًزا وإبداعا ًّ

الفصل الثالث – التعبير اإلناايي  04 :درجة
تقل عن عشرة أسطر ،يف املوضو التّايل.
اكتب
ً
موضوعا لنشائيا ،ال تزيد أسطره عن اثين عشر ً
سطرا ،وال ّ
 -رسالة أبعثها إلى مخترع التلفزيون ...
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