
    

    

 2015-2016: الدراسية السنة                                                ......   ........: ........................االسم 

 د60_ 2016_03_14: بتاريخ                                          :..........         الفوج...:..................النسب 
        

Ⅰ _ ن( 14: ) الوحـداتمـكـــــــــــــــــون 

 

األطفال بأمراض عضوية  إصابة إلىانترنيت" يؤدي  –هاتف  –سوء استخدام األجهزة التكنولوجية : "تلفاز  إن" 

أن هذه األجهزة لها فوائد كثيرة لو استغلت بشكل ايجابي  إلى اإلشارةمع اإلدمان درجة  إلىونفسية خاصة عند الوصول 

ينصح بالتقليل من مدة  اإلدمانالعقلي بشكل صحيح ومن اجل تفادي الوقوع في  إدراكهفي توجيه الطفل وتنمية 

أما عن اآلثار السلوكية التي تخلفها ألعاب الصراعات والحروب فتتمثل في  ومراقبة األطفال بشكل مستمر... استخدامها

يرة من األلعاب واألفالم على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين تعزيز الميول نحو العنف والعدوان، حيث تعتمد نسب كب

كما تسبب اضطرابات النوم وحدوث الكسل ارتكاب الجريمة وفنونها... أساليبوالتدمير مما يصبح لدى الطفل المراهق 

وقد أكد رد...لدى الف  واإلرادةير الحر وانحسار العزيمة جتماعية وفقدان المقدرة على التفكوالخمول والعزلة اال

العيون والزيادة في ألم أسفل الظهر  بإمراض اإلصابة إلىعلى الهواتف الذكية يؤدي  اإلدمانمجموعة من األطباء أن 

 ..."عصابالكسل في األخمول في العضالت وناهيك عن ال

  (بتصرف )2016مارس 7 االثنين 1015دد األخبار العجريدة                                                                        

     :  عرف ما يلي  -1

 ن0,5 ..........................................................................................................................األنترنيت: -

 ن0,5 ............................................................................................................................: اإلدمان -

 ن2.5 استخرج من النص حسب المطلوب:– 2

 سلبيات األجهزة التكنولوجية على المستوى

 األمني العقلي االجتماعي البدني النفسي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ن1.5؟  لتكنولوجيةد من مخاطر األجهزة اانطالقا من النص ما هو دور األسرة في الح – 3

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

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

 ن1.5حدد بعض فوائد االنترنيت؟  -4

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

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

 ن2انطالقا مما درست اتمم تعبئة الجدول التالي :  -5

 السمعية البصرية اإلعالمضابطين لالستفادة من وسائل  المقروءة والمكتوبة اإلعالمضابطين لالستفادة من وسائل 

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

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

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

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

 

 

 

 المراقبة المستمرة األولى

 مادة : التربية اإلسالمية 

 األسدس الثاني

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي
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 ن1.5استدل على ما يلي :  -6

 ..............................................................................الصحي : ........................................... الحجر -أ

 ......تراط االستطاعة في أداء العبادات : ...........................................................................................شا-ب

 أساس الصحة النفسية :............................................................................................... العقيدة القويمة -ج

 

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  إنماتعبدون،  إياهكنتم  إنن طيبات ما رزقناكم واشكروا لله يا أيها الذين آمنوا كلوا م: " قال تعالى  -7

 173-172البقرة   هللا غفور رحيم" إنعليه  إثما أهل به لغير هللا فمن اضطر غير باغ وال عاد فال وم
 

 ن1حدد مضمون اآلية ؟  -أ

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

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

 ن1لماذا حدد هللا المحرمات وسماها باسمها في اآلية وترك الطيبات من غير تسميتها ؟  -ب

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

 ن1ما العلة من تحريم لحم الخنزير ؟  -ج

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

 ن1عليه" . إثمعاد فال  فمن اضطر غير باغ وال"اشرح بأسلوبك الخاص: -د

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

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

II   : ن( 6)دعامة في القرآن الكريم      
 
 

 ن1.5        اآلية" . موكف أيدي الناس عنك هذه ومغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم" قال تعالى :  –1

  
 .....................................................................................................................من حضي بالغنائم ؟ -أ

 .............................................................................................................................ما سببها ؟ -ب

      ...........................................................................................................................متى كانت ؟ -ج

 ن2.5            نصيرا" وال...........إلى...: "وأخرى لم تقدروا عليها  أكتب من قوله تعالى -2

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

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

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

 
 ن2 : امل الجدول بما يناسب -3

 

 تعريفها القاعدة التجويدية المثال
 

 األدبار الولو
 

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

 

 فانزل السكينة
 

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