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السند:
إنﱠ من الوس ائل الحديثة التي س ھلت االتص ال والتواص ل تقنية المعلومات ،والتي ينبغي أن تُس تثمر في
يواكب
تحص يل العلوم النافعة الدينية والدنيوية وأن تُس تخدم لألخذ بالرقي والتقدم الحض اري حتى
َ
المسلمون الحضارة المتقدمة،
]فاستخدام )اإلنترنت( أمر مباح شرعا ،ولكن في حق من يستفي ُد من فضائل األعمال واألخالق والتزود
بالخير[،
وقد يكون مكرو ًھا ،وذلك في حق من يُس رف في اس تعمال الش بكة في غير مص لح ٍة ظاھرة ،أو ينش غل
بھا عن نوافل الطاعات والعبادات ،وقد يكون بعض ھا محر ًما ،وذلك في حق من يس تعين بھا على فعل
المحرمات .الش بكة المعلوماتية س الح ذوحدين ،ح ﱞد قاطع ال ھوادة فيه ،يتمثل في البرمجيات والمنتجات
الھاب طة ،وح ﱞد يتمثل في جوانبھا المعرفية ومحتوياتھا العلمية و قدراتھا الفائقة .لذا علينا أن نختار
جانبھا المش رق ونمنع جانبھا الرديء )فھل يا ترى نجد آذانا ص اغية عند أبنائنا؟( فتقع كلماتنا في
أستاذ المادة شافي مصطفى
محلھا.
البناء الفكري8 :ن
 .1يع ﱡد استعمال الشبكة المعلوماتية بإسراف في غير مصلحة ظاھرة أمر :مباح -مكروه -مح ﱠرم
)اختر(2ن.
شدﱠة -الكرم -اللﱢين والرفق( )اختر ثم
 .2للشبكة المعلوماتية ح ﱞد قاطع ال ھوادة فيه )ھوادة تعني :ال ﱢ
وظف(2ن.
 .3متى يكون استعمال )اإلنترنت( مح ﱠرمـًا؟ .........................................................

)أجب(2.ن

س ﱠھلَتْ االتصال وينبغي استثمارھا في................................. :
 .4تقنية المعلومات وسيلةٌ حديثةٌ َ
)أكمل(2.ن

البناء الفني6 :ن
 -1ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﻨﺺ وﻧﻮﻋﻪ2.ن
 -2اﺳﺘﺨﺮج ﺻﻮرة ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ اﺷﺮﺣﻬﺎ2.ن
 -3ﻣﺎ ﻧﻮع اﻷﺳﻠﻮب وﻣﺎ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ2.ن

البناء اللغوي6:ن
 -1ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻜﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ2.ن
 -2اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﺳﻤﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ2.ن
 -3اﺳﺘﺨﺮج اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻘﻊ(1.ن
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 -4اﺳﺘﺨﺮج اﺳﻢ آﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ1.ن
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