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 السند: 

إنَّ َحاجة الُشرطة اآلن للُمَساندة الجَماهٌِرٌة فً التَّصِدي للَجرائم تبُدو أكثر إلَحاحاً من أّي وقٍت َمَضى، فالَجرٌَمة      

لوك اإلجرامً )يسيُر في عكس اّتجاه  ٌّة، أْي أّن السُّ ٌّة واألخالق فً َجوَهرها ُخروج   على الُعرف والَتقالٌد والقٌِم الّدٌن

ٌَسهُل على المواطنٌن َكشف المجرمٌن وَتَعقّبهم واإلبالغ عنهم بسهولة. القاعدة( ٌّة، وبالتالً  ٌّة واألخالق القانون  

    إّن على الفرد فً المجتمع المعاصر دوًرا جسًٌما فً مُساعدة رَجال األمن على أَداء واِجبهم فً مجال مكافحة 

ة بالمعلوم ات...ومن خالل َتحلٌِل هذه المعلومات وَترَجمتها إلى سٌاسات الجرٌمة من خالل إمداد الجهات الُمختصَّ

، )وهم متلبسون بجريمتهم(أو ُسرعة الَكشف عن ُمرَتكِبٌَها وَتعقُبِهم  ) َتهِدف إلى منع وقوع الجرائم(وأسالٌب تنفٌذٍ 

ٌّة الَجَماهٌر فً الّتعاون مع أجهزة األمن. ادة فعال ٌَ َتأَتى ذلك إّّل ِبز ٌَ  ولَن 

ا وٌُ      ًٌ ًٌّا وحٌو عد الّدوُر الذي ٌقوم به اإلعالم ووسائلُه فً ترسٌخ وتنمٌة الوعً األمنً لدى الجماهٌر أمرا ضرور

فً تشكٌل األجٌال الجدٌدة من الّشباب، وَتحِفٌِزهم على الُمَشارَكة فً َتنِمٌة المجتَمع والُخُروج من سلبٌاتهم، ومواجهة 

ارئة، وذلك فً إطار م ٌّة بعٌدة عن التحّدٌات الطَّ َناُول الّصحٌح لمشكالتهم وبحلول موضوع ٌّة، والتَّ ن الموضوع

ال والُظلم. ٌَ  الَخ

ٌَّة كاَملَة عند     فٌنبغً أن ُندرَك أّن وَسائل اإلعالم فً الُمجتمع بقُدرتِها الَجبَّارة وإمكانٌاتها الَهائلَة مسُؤولَة َمسُؤول

لبٌ ة على الَجرٌَمة وإْعاَلم الَجَماهٌر ِبَدور ُجُهود ِرَجال األمن وَبثِّ الثِّقة َبٌَنهما.تنمٌة الَوعً الَجَماهٌري باآلثار السِّ  

لقد أَجَمع الَباحُثون على أّن َخٌر إستَراتٌِجٌة للوصول بالَرأي الَعام إلى َتحقٌق التَّعاون األمنً اّلٌَجابً هو أن    

َتعمل وَسائل اإلعالم على َتكِثٌف الَحملَة اإلعالمٌة على اإلجَرام والُمجرِمين، وُمَحاَربة كل َخارج على الَمَبادئ 

 والَقوانٌن وَبّث ُروح احِترام آَدِمٌة اإلنَسان وَكَراَم/ته.

 مركز اإلعالم األمني

 الجزء األول21ن

 الوضعية األولى:5ن

حدد فكرة عامة للّنص. -1  

اذكر معنى الجرٌمة حسب الّنص. -2  

اإلعالم فً تحقٌق الّتعاون األمنً فً المجتمع حسب النص.وّضح بأسلوبك دور  -3  

هات مرادف الكلمتٌن من عندك:  التصّدي ، جسٌماً. -4  

 1029: جانفي                             ( 4AM)متوسط  الرابعة: املس توى

 سا 02املدة:                  اللغة العربية       مادة يف الفرض الأول للفصل الثاين 
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 الوضعية الثانّية:5ن

أعرب ما تحته خط فً الّسند. -1  

ٌّن المحل اإلعرابً للجمل التً بٌن قوسٌن. -2 ب  

دراك محددا عناصرها. صّمم من إنشائك جملة مفٌدة تحتوي على حرف عطف ٌفٌد اّلست -3  

 الوضعية الثالثة:1ن

ما نوع الّنص؟ وما هً طبٌعته؟ -1  

ٌّة فٌما ٌلً واشرحها. " إّن السلوك اإلجرامً ٌسٌر فً عكس اّلتجاه". -2 ٌّن نوع الصورة البٌان ب  

 الجزء الثاني:8ن

 الوضعّية اإلدماجّية:

اإلعالم ووسائله فً ترسٌخ وتنمٌة الوعً األمنً لدى الجماهٌر أمرا  ٌُعد الّدور الذي ٌقوم به الّسياق:

ٌّا وحٌوٌا فً تشكٌل األجٌال الجدٌدة من الّشباب .ضرور  

ٌّن فٌه دور اإلعالم فً توعٌة المجتمع وتوجٌهه توجٌها  التعليمة: أكتب فقرة من ثمانٌة أسطر تب

 أخالقٌا موظفا عطف نسق،وتعبٌرا مجازٌا.
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 التصحٌح النموذجً

 الوضعية األولى:5ن

الفكرة العامة للّنص هً: تحدث الكاتب عن دور اإلعالم فً توعٌة الجماهٌر لمساعدة األمن فً تصدي ظاهرة  -1

ن1اإلجرام.    

ٌّة، أي أّن الّسلوك  خروجمعنى الجرٌمة حسب الّنص هً:  -2 ٌّة واألخالق على الُعرف والتقالٌد والقٌم الّدٌن

ٌّة ٌسٌر فً عكس اّتجاه القاعدةً اإلجرام ٌّة واألخالق ن1.5   القانون  

إّن لإلعالم دور فّعال فً تحقٌق الوعً الجماهٌري ومساعدة رجال األمن فهو ٌعد مسؤول عن بّث روح الثقة  -3

   1.5بٌنهما وتحفٌزهم على المشاركة، وتحقٌق التعاون األمنً لّتصدي لظاهرة الجرٌمة واإلجرام.  

ن1مرادف الكلمتٌن من عندك:  التصّدي : تحدي، مقاومة، مواجهة .جسٌما: عظٌما، جلٌال، كبٌرا. هات -4  

 الوضعية الثانّية:5ن

ن1األعراب: -1  

 خروج: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 المجرمٌن: اسم معطوف مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه جمع مذكر سالم.

ن3قوسٌن:المحل اإلعرابً للجمل التً بٌن  -2  

ٌسٌر.....: جملة فعلٌة فً محل رفع خبر أّن. -  

تهدف إلى......: جملة فعلٌة فً محل جر نعت. -  

وهم متلبسون.....:جملة اسمٌة فً محل نصب حال.  -  

ن1صّمم من إنشائك جملة مفٌدة تحتوي على حرف عطف ٌفٌد اّلستدراك محددا عناصرها.  -3  

 ما جاء      الرئٌس        لكن          نائبه.                                                                               

المعطوف علٌه   ، حرف العطف ، المعطوف.          

 الوضعية الثالثة:  1ن

ن1نوع الّنص: نثري. طبٌعته: أدبً.   -1  

ٌّة فٌما ٌلً واشرحها. " إّن السلو -2 ٌّن نوع الصورة البٌان ن1ك اإلجرامً ٌسٌر فً عكس اّلتجاه".   ب  

 استعارة مكنٌة، شبه الكاتب السلوك اإلجرامً باإلنسان فذكر المشبه وحذف المشبه به وترك قرٌنة دالة ٌسٌر.

 الجزء الثاني:

 الوضعّية اإلدماجّية:8ن
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 المعاٌٌر المؤشرات التقوٌم
 
 

ن3  

ن1  

ن1  

 

ن1  

ثمانٌة أسطركتابة نص من  -  
اإلعالم فً توعٌة  دورالموضوع: -

 المجتمع.
.عطف النسق، تعبٌرا مجازٌاالتوظٌف:  -  
 

 الوجاهة

 

ن2.5  
ن1  

ن1.5  
ترابط األفكار ووضوحها. -  
احترام تصمٌم نص )مقدمة، عرض،  -

 وخاتمة(.

 

 اّلنسجام

 

ن1  
ن5.5  

 

ن5.5  

 

خلو الّنص من األخطاء اإلمالئٌة،  -
 واللغوٌة، والنحوٌة والصرفٌة...

عالمات الوقف. حسن توظٌف -  

 سالمة اللغة
 

 

 

ن1.5  
ن 1  

ن5.5  

حسن تنظٌم الورقة. -  
وضوح الخط. -  
. 

 اإلتقان واإلبداع


