
 

 

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

 ساعة مدة اإلنجاز اإلسالمية التربية المادة

 2 المعامل 1024يونيو  الدورة

 األســــــــــــــــئـــــــــــــلــــــــــــــــة 

 (ن24)  لوحداتا:أوال  

 :دار الحوار التالي بين الصديقين أيمن وسعيد                     :تقويميةالوضعية ال   

ألم تستفد مما درسناه حول  .رغم علمك بأضراره الكثيرة ،األنترنيتالحاسوب و أمام الجلوس  منتكثر أراك كعادتك : أيمن -

 ! ؟وما نبهنا إليه كثير من األساتذة  الموضوع 

بصدد وإني  .من الوسائل اإلعالمية والتواصلية المهمة في عصرنا الحاضر األنترنيت  الحاسوب وإن مهما يكن األمر ف  :سعيد - 

 ،عبر التواصل االجتماعي  وأ على إحدى الجرائد اإللكترونية مقال ألنشره كتابة 

 في هذا المقال ؟  عالجهما هو الموضوع الذي ست  :أيمن -

لتوازن البيئي،تراجع الحس االخالل باانتهاك الحق العام،:هاتعاني من كثير من الظواهر السلبية ؟ من ن أوضاعنا المحلية إ :سعيد  -

في حلقة خاصة كل موضوع  -إن شاء هللا  -وسوف أعالج ،وضعف الرعاية الصحية،المخدرات ظاهرة تعاطي انتشارالجمالي والفني،

عن هذه  بتاتالسنا مسؤولين إننا ثم ..للهو والترفيهون إلى هذه الوسائل فأغلب الشباب يلجأ.نفعايجدي سال أعتقد أن ذلك :أيمن -

  األوضاع

الصحية والبيئية :كل المجاالتوتأثيرها على الظواهر السالفة  خطورة ،ولم تدركك أنت الذي لم تستفد مما درسناهيبدو أن :سعيد -

 وغيرهما 

حرية تحد من و تصرفات الناسلك أن تتدخل في يحق وكيف  ؟ عالقة البيئة بالصحة مثال فما:األمورتخلط بين  لكنك:أيمن -

 ؟...اختياراتهم

 ...إذا اطلعت على مقالي هذا فستتضح لك األمور ويمكن أن تغير وجهة نظرك   ،يا صديقي حسبك : بكل هدوء واحترام  :سعيد  -  

 في ورقة تحريركـ اقرأ الحوار بتمعن وأجب عن األسئلة 

 (ن2)                                                                      التي يناقشها الحواراألساس  ـ حدد بأسلوبك الخاص القضية  2  

 (ن2.1)                                                         ئيالتوازن البي -الذوق السليم   -الحق العام  :ية آلترف المفاهيم اع - 1  

 (ن1)                                   أضراره ؟   وتجنبمن االنترنت  االستفادة يةتبين له من خاللها كيفنصائح  أربعـ قدم لسعيد 3  

 (ن1,1) علل جوابكوالترفيه؟ إنما هي مجرد أداة للهوهل تتفق مع أيمن الذي يرى أن ال فائدة في وسائل اإلعالم والتواصل ،و ـ 4  

 (ن1)                                                            ؟ "  لسنا مسؤولين بتاتا عن هذه األوضاع " ـ ما رأيك في قول أيمن 1  

 (ن1)                                                           .        لحفاظ على التوازن البيئي سبة لمقترحات تراها منا أربعةـ قدم 6  

    ة واألشربة بعض األطعمالتي حرم هللا من أجلها والحكم  األسبابكيف ستقنع غيرك ب : الذي سيكتب المقالسعيد  لو كنت أنت - 7  

   (ن3)                 مع االستشهاد بنص شرعي مناسبعن ذلك في خمسة أسطر ( وضح ذلك )عبر   ،.....كالخمر والمخدرات      

                                                      

 (ن6) الدعامات :ثانيا 

  (ن4) :القرآن الكريم 

    " :  81 ـ قال هللا تعالى في سورة الفتح اآلية
  

  
    
  

  
   

 
 (ن0,1)                                                                    "إذ يبايعونك تحت الشجرة " تعالي قوله بين المقصود  من  ـ2  

 (ن 2)                               أنواع الجزاء التي كافأ هللا تعالى بها  أهل هذه البيعة  طالقا من هذه اآلية وما بعدها استنبط ـ ان1  

 (ن1,1)  "بما تعملون بصيرا" إلى قوله تعالى  ...."   روا ولو قاتلكم الذين كف" اآليات مع الشكل من قوله تعالى  ـ واصل كتابة3  

  (ن.01)الحديث النبوي الشريف
 رواه مسلمو ال  يبغي أحد على أحد « ، ال يفخر أحد على أحد  ىتَّ  أن تواضعوا حيل»إن اهللا أوحى إ  قال رسول هللا : 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 جهة الغرب الشراردة بني احسن
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 (ن 2)                                                                                           مضمونا عاما لهذا الحديث النبوي ــ حددأ
 (ن 2)                                                                   الفني ديث قيمة أخالقية في مجال الجمالستخرج من الحا -ب  

 في ورقة التحرير                                                                                األسئلةاإلجابة عن : ملحوظة                                                                                  

radouane
Typewritten text
www.9alami.info


