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لجهة الدارالبيضاء  -سطات

الشعبة أو املسلك

مسلك آلاداب

التربية إلاسالمية

املادة:

عناصرإلاجابة وسلم التنقيط
رقم
السؤال

2

3

املعامل:

1

املستوى:

السنة الثانية

سلم
التنقيط
12
نقطة

عنــــــــاصر اإلجـــــــــابــــة

أوال
1

مدة إلانجاز:

ساعةونصف

الدروس النظرية

تحديد اإلشكالية :يصوغ المترشح إشكالية تتضمن :اإلشارة إلى التقابل بين مادية العالم
المعاصر وحاجته إلى تبني قيم أخالقية مشتركة.
تحديد مفهوم القيم  :يتضمن التعريف العناصر التالية :
 الفضائل والتصورات المتعارف عليها بين أفراد المجتمع - -والتي يحكم بها على األشياء بالحسن أو القبح والصواب أو الخطأ.

 -الموجهة للسلوك

استخالص المضامين :يصوغ المترشح جوابا يتضمن ما يأتي:
طبيعة القيم  :أخالقية (نصف نقطة)
أثرها على الحضارة المعاصرة  :بناء عالم أكثر عدال وتضامنا وأخوة ،تسوده الحرية

والمساواة والسالم وعدم التميز واحترام التنوع واالعتراف بغنى

1ن

1ن

 1,1ن

الحضارات(.نقطة)
اآلتية(:نقطة)

4

أ -التعبير عن الرأي  :يصوغ المترشح رأيه متضمنا قيمتين من بين القيم
قبول اآلخر ،واالعتراف بخصوصيته الدينية والثقافية،االحترام المتبادل والتعايش
والتعارف واحترام الجار...
ب -التحليل والتفسير  :يصوغ المترشح جوابه مقاربا اآلتي(:نقطتان)
تدهور السلوك واألخالق وطغيان النفعية ،واالرتباط بالماديات وانتشار قيم
االستهالك ..وانتشار نمط العيش العولمي في المأكل والمشرب والملبس...وتراجع
قيم التكافل والتضامن واألمانة...

3ن

أ -يذكر المترشح مقصدين من بين مقاصد حقوق اإلنسان اآلتية :
 تحقيق العبودية هلل -حفظ الحياة – إشاعة السلم في العالم -تحقيق العدالة االجتماعية –حفظ مصالح العباد – تكريم اإلنسان...
(نقطة واحدة)

5

ب -التصنيف في الجدول:
محرمات تحريما مؤقتا
أخت الزوجة
المطلقة ثالثا

(نقطة ونصف)

محرمات بسبب النسب
بنت األخ
الخالة
مالحظة :ربع نقطة لكل جواب صحيح

5,1ن

محرمات بسبب المصاهرة
أم الزوجة
بنت الزوجة المدخول بأمها
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املادة :التربية إلاسالمية
ج-

االستنباط واالستدالل (ثالث نقط)

من حقوق الطفل

الحكم الشرعي الذي يحفظه
تحريم التبني
أو
تحريم كتمان المطلقة
لحملها

1
5

52.0ن

الدليل الشرعي المناسب
قال تعاالى" :ادْعُاو ُه ْم آآلبَاائآ آه ْم ه َُاو
سااا ُ
ط آعنااادَ َ آ
اّلل فَااا آن لَااا ْم تَ ْعلَ ُماااوا
أَ ْق َ
ُ
ْ
َ
آين
آبَاااااا ُه ْم فااااا آخ َوانُك ْم فآاااااي الاااااد آ
األحزاب 0
َو َم َوا آلي ُك ْم"
اان أنَ
َ
َ
قاااال تعاااالىَ " :وال يَ آحااال ل ُها َ
اام آه َن
يَ ْكت ُ ْمنَ َماا َخلَاقَ اّللُ فآاي أَ ْر َح آ
اآلخ آر"
إآن ُك َن يُؤْ آم َن بآاّللآ َو ْاليَ ْو آم آ

1ن
3ن

البقرة ..2

2

3
ثانيا

اى
قال تعالىَ " :وا ْبتَلُواْ ْاليَت َا َمى َحتَ َ
إآذَا بَلَغُاواْ النآ َكااا َ فَا آ ْن آنَ ْساتُم آما ْن ُه ْم
ُر ْشاادا فَااادْفَعُواْ إآلَ ا ْي آه ْم أَ ْما َاوالَ ُه ْم َوالَ
اااااارافا َو آبااااااادَارا أَن
ت َأ ْ ُكلُو َهاااااااا آإ ْسا َ
النساء6
يَ ْكبَ ُرواْ"

حاااق الطفااال
فااااااي حفااااااظ
مالااااااه ماااااان 52.0ن
الضياع
حق الطفل
في الحياة

52.0ن

تحريم اإلجهاض والوأد

52.0ن

التطبيقات

تحديد قضية النص :يصوغ المترشح قضية مناسبة من مثل:
حقيقة التدبر ،مجاالته ومقاصده
استخراج مصادر المعرفة اإلسالمية وإبراز العالقة بينها:
المصادر :الوحي والكون (نصف نقطة)
العالقة  :انسجام وتكامل (نقطة واحدة)
التحليل والتعليق:
 يعبر عن وجود خلل في هذه العالقة (الهجر-عدم التدبر -ترك العمل به()2222نصف نقطة) -يقتر حلوال مناسبة وعملية (نقطة واحدة)

1

2

3

ثالثا

1ن

األنشطــة

 4نقط
1ن

 1 .1ن

 1 .1ن

 4نقط

يكتب المترشح تقريرا يتضمن العناصر اآلتية :
 إثبات المحاور المضمونية المقترحة للورشة رسائل يراد إيصالها إلى الحضور -يتضمن التقرير مقدمة وعرضا وخاتمة

(محورين أوثالثة)
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 1 .1ن
 1 .1ن
1ن

