
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مكناس  -لجهة فاس  

العاديةالدورة   االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا 
2020  باكالوريا األولى  المستوى:

س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية )الموضوع(  المادة: 

 جميع الشعب العلمية والتقنية  الشعب:
2المعامل : 

4مجموع الصفحات 

 خاص بكتابة االمتحان 
................................................. االسم والنسب:   

 رقم االمتحان: ................................................... 

تاريخ ومكان االزدياد:............................................  

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

4 من  1 صفحة 

 الصفحات  اسم املصحح وتوقيعه: ................................................ املادة : التربية اإلسالمية خاص بكتابة االمتحان 

1/4 
 : 20النقطة باألرقام على 

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

 ....................................................... النقطة بالحروف:  

 الوضعية التقويمية 

األسناد/ نصوص داعمة 

 

ى مسؤولية مَهنية رفيعة في إحدى الشركات، اتصل به جاُره   : سياق الوضعية 
ّ
عبد الرحيم شاب ناجٌح في دراسته، ذو تكوين علمّي جيد؛ تول

   َل لتحصُ يطلب منه مساعدة ابنِته ذات األخالق الحسنة،  
 
املناسبة، ألنها لم تكمل دراستها    الكفاءةر على  على عمل في شركته، وهي ال تتوف

   استشار فاشل؛    ألسباب صّحية وزواج  
َ
ه، فاعترض

َ
ه قائلة: إيمانك ال  عبد الرحيم أسرت

ُ
تشغيل من ال يستحّق، ألن ذلك  يْسمح لك بت والدت

 لألمانة املهنية وضياع لحقوق الغير؛ بينما
ً
افق والُد  خيانة اقع  ألنه ال يترتب على ذلك أية  و ه على مساعدة الجار ، واعتبر األمر عاديا في الو

 . سنة  19مفسدة اْجتماعية. بل يحافظ على رابطة الجوار التي مّر عليها  

تعالى:   َٰتِهِ } قال  ٰاَي َانُفِسُكمُ   ۦ  َوِمَن  َِن  م  لَُكم  َخلََق  ْن 
َ
ۥ  أ

ِِف   ِانَّ   ًۖ َورَْحَمة  ٗة  َودَّ مَّ بَيْنَُكم  وََجَعَل  إََِلَْها  اْ  ل ِتَْسُكُنو  ْزَوَٰجاٗ 
َ
أ

ُروَنًۖ   َيتََفكَّ ل َِقْوٖم  َٰٖت  ٓأَلَي َٰلَِك  َٰتِهِ   ٢٠َذ ٰاَي َخلُْق    ۦ ۞َوِمَن 
َٰنُِكمُ  لَْو

َ
َوأ لِْسنَتُِكْم 

َ
أ َواْختَِٰلُف  َواَلَْرِض  َِٰت  َمََٰو ِِف    ۥ ًۖ ُ۬السَّ إِنَّ 

َٰلَِمَيًۖ   َٰٖت ل ِلَْع َٰلَِك ٓأَلَي  [. 21-20{ ]سورة الروم:٢١َذ

الداللة))  " واسعة  فريضة  الشرع  في  كل ،  األمانة  معانيها وضع  ومن 

ق له، منصب إال لصاحبه املستِح ند  ْس ش يء في املكان الالئق به، فال يُ 

ترفعُ  الذي  الشخص  إال  بمهمة  ف 
ّ
يكل ال  و  وتعني )...(  كفاءته)...(  ه 

بجودته  يهتم  وأن  كامال  واجبه  أداء  على  اإلنسان  يحرص  أن  كذلك 

 ضعت بين يديه )...( فال يستغل الرجلُ ويسهر على حقوق الناس التي وُ 

منفعة خاصة لشخصه أو لقرابته . فإن االغتناء من   ر  ليُج ،  منصبه

 47-45املسلم، محمد الغزالي ، بتصرف ، ص ص  خلُق  .((جريمة املال العام

ا َكلََّمهُ   ۦ  َوقَاَل َ۬الَْملُِك ُ۪ايُتوِِن بِهِ قال تعاىل: }:  قال هللا تعالى  ْستَْخلِْصُه ِِلَْفِِسًۖ فَلَمَّ
َ
ْينَا    ۥ أ قَاَل إِنََّك َ۬اَْلَْوَم ََلَ

  ًۖ ِ َحِفيٌظ َعلِيمن    ٥٤َمِكٌي َاِمين َٰ َخَزٓاِئِن ِ۬اَلَْرِض إِِن  نَّا َِلُوُسَف ِِف ِ۬اَلَْرِض    ٥٥قَاَل َ۪اْجَعلِِْن لََعَ َٰلَِك َمكَّ َوَكَذ
ُأ ِمنَْها َحيُْث يََشا   ْجَر َ۬الُْمْحِسنَِيًۖ  يَتَبَوَّ

َ
ََّشا ُء َوَلَ نُِضيُع أ ًۖ نُِصيُب بِرَْحَمتِنَا َمن ن ْجُر ُ۬اَلَِخَرةِ َخْْين ل ذِِليَن ٥٦ُء

َوَلََ
. { ]سورة يوسف[  ٥٧َءاَمُنواْ َوَكانُواْ َيتَُّقوَنًۖ 

2السند
 3السند

1السند

ƵƘƢƽȁƗ ƞƜǾǢƭ ǠǾƾǲơǷ ǔǾǮƪơ



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

 4 من  2 صفحة 

 

 ال يكتب ش يء في هذا اإلطار 

 تأمل سياق الوضعية مع األْسناد ثم أجب عن األسئلة: التعليمات:  

 الوضعية (1
َ
 : حدد مشكلة

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

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

 ن 1

اقف الواردة فيها،  (2  : مع ذكر تعليل كل موقف ملخصا ذلك بتعبيرك الخاص،  استخرج من الوضعية املو

افق(  موقفه   افق /غير مو  تعليله )مو

 ........................................................ األم 

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

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

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

 ........................................................ األب 

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

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

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

 ن1,5

3) 

 تعريفها املفاهيم 

 .................... ......................................................,...................................................................... الكفاءة 

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

 .................... ............................................................................................................................. االستشارة 

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

 ن2 عّرف املفاهيم التي تحتها خط في سياق الوضعية تعريفا اصطالحيا

افق والُد     (4  . ثالثالسند ال معتمدا على  موقفه، نتقدا ،  عبد الرحيم  على مساعدة الجار، ليحافظ على رابطة الجوار  و

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

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

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

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

 ن2



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

 4 من  3 صفحة 

 

 ال يكتب ش يء في هذا اإلطار 

  مح بتشغيل من ال يستحق؛ هل تتفق مع قولها؟ وملاذا؟ قالت األم بأن اإليمان ال يْس  (5

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

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

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

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

 ن2

االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم، في التشاور يساعد املسلم على اتخاذ أفضل القرارات. اذكر موقفين من السيرة النبوية  (6

 على إعمال الرسول صلى هللا عليه وسلم للشورى: يدالن  

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

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

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

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

 ن1

 عند فشل الزواج واالضطرار للطالق أوجَب اإلسالم مجموعة من األحكام،  أبرز الحكم الشرعي من التصرفات التالية مع التعليل:  (7

 
خطأ/   التعليل 

 صحيح 
 تصرفال

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

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

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

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

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

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

تخلى خالد عن نفقة زوجته في طالقها  

 . عوق  قد عي مبررا ذلك بأن الطالق ج  الر  

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

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

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

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

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

بعد انتهاء عدة الطالق الرجعي  

 ، اشترطت سعاد للرجوع لزوجها

 . صداقا وعقدا جديدين

 ن2

 السند الثاني. اعتمادا على   يمكنها أن تنجح في زواجها،تعاني بنت الجار من زواج فاشل، في رأيك كيف  (8

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

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

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

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

 ن1.5



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

 4 من  4 صفحة 

 

 ال يكتب ش يء في هذا اإلطار 

)ثالثة على األقل(  .الضرورية لتحقق الكفاءةسس األ  بين شرط من شروط االستحاق؛الكفاءة  (9  

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

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

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

 ن1,5

 املضمون فقط( كر اذ) خليانة األمانة يف سلوك إخوته، اذكر أحد املشاهد بتعبريك اخلاص.  بينت سورة يوسف مشاهد   (10

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

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

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

 ن1

 جمموعة من القيم املهمة لتحمل املسؤولية، استخرجها وفق اجلدول التايل:    )من سورة يوسف(   السند األول   تضمن  (11
 

 القيم  العبارة الدالة عليها من النص 

 األمانة .................................................. 

 .....................  "وال نضيع أجر املحسنين" )يوسف( 

 التقوى  ..................................................... 

1,5 

الصبر،العلم، األمانة،  مستثمرا املفاهيم والقيم:    ،الحل املناسب  كح فيها  رأيَ ، اكتب فقرة توّض ابعد تأملك للوضعية ومشكلته (12

 لكل قيمة(  ين على األقل  من سورة يوسف )نّص بنصّ مستشهدا على قيمتين (  املبادرة الكفاءة،

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

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

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

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

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

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

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

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

 ن3

 

 

 

 

 

 



 

 3 من 1 صفحة
 

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مكناس –لجهة فاس   

العادية الدورة  االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا  
 2020 أولى باكالسنة  المستوى:   

س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية   المادة:   
الشعب العلمية والتقنيةجميع  الشعب: 2المعامل :    

  دليل التصحيح  

 توجيهات عامة: 

 للسيدات والسادة املكلفين بتصحيح إنجازات املتعلمين:

يندرج هذا الدليل ضمن جهود تطوير نظام التقويم واالشهاد في اطار اجراة عملية لقيم االنصاف  

كقناعات  وتكافؤ الفرص واالستحقاق كقيم يجب ان تكون محطة التصحيح اداة الشاعتها وترسيخها 

 وممارسات لدى املكلفين بهذه املهمة؛

ولهذا يهدف هذا الدليل الذي وضع بعناية خاصة من طرف اللجنة املكلفة بوضع االمتحان الى ضبط  

عملية التصحيح عبر مجموعة من التوجيهات العامةالرامية الى  تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين  

 ي:  املتعلمين، وتفصيل هذه التوجيهات كما يل

 التحقق من مقاربة املتعلم لألهداف املعرفية واملهارية املقررة  في املنهاج التربوي للمادة.  .1

العدل مطلوب في تقييم أجوبة املتعلم، فال ينبغي التساهل بدعوى التعاطف معه، وال التشدد  .2

ذلك  بدعوى الصرامة، والوسط هو املقصود املنشود منا جميعا. وهذا الدليل ألجل تحقيق 

 الوسط. 

 يرجى العناية التامة بأجوبة املتعلمين للتحقق من مدى مقاربتها للمطلوب.  .3

لتحقيق أكبر ما يمكن من املوضوعية في التصحيح وتقليص هامش الذاتية  فيه، حرص الدليل   .4

على تفصيل النقطة في كل سؤال مع تبيين الهدف منه حتى تكون واضحة امام املصحح في تقييمه 

 لإلنجاز.

ص الدليل على ذكر الهدف من السؤال مع مؤشرات اإلجابة، لكي ينضبط اإلنجاز ملحتويات  حر  .5

 املقرر وأهدافه وال يبقى هامش للثقافة العامة )كما يشاع(. 

مضمونا وأهدافا، بحيث يمكن تقدير النقطة صالحية تقدير املصحح منضبطة بدليل التصحيح  .6

يذ بنصف اإلجابة يعطى نصف النقطة  حسب نسبة صحة اإلنجاز ، في حالة تمكن التلم

 املخصصة، للسؤال وهكذا، الربع بالربع ..

األسئلة التي يطلب فيها التعبير يجب أن يراعى فيها السالمة اللغوية والوضوح، وال يكتفى فقط  .7

 بذكر  املطلوب في املؤشرات. 

 

 وهللا املوفق لكل خير 

  



 

 3 من 2 صفحة
 

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مكناس –لجهة فاس   

العادية الدورة  االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا  
 2020 أولى باكالسنة  المستوى:   

س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية   المادة:   
الشعب العلمية والتقنيةجميع  الشعب: 2المعامل :    

  دليل التصحيح  

 النقطة
 موجهاتو

 الجواب
 السؤال

 ن1
 

العنصران األساسيان  يراعى 
 وهما الكفاءة والتكليف 

ينتظر من المتعلم أن يحدد مشكلة الوضعية، بأن يذكر  
 االختالف بين اآلراء، أو يوردها على شكل سؤال: 

 . له اختالف اآلراء حول إسناد المنصب لمن ال كفاءة  - 
على  إسناد التكليف بالمهمة لمن ال يتوفر   هل يصح  - 

 الكفاءة الالزمة ؟ 

 حدد مشكلة  الوضعية [ 1]

نقطة لكل  0,75ن: 1,5)

موقف مع تعليله= الجواب 
 تام( 

تقّوم مهارة الفهم استعدادا 
  لتوظيفها في التحليل

 والمناقشة والتركيب...
وينتظر منه تمييز المواقف  

 بذكر معناها أو عبارتها 
    

  موافق أو غير موافق  الوضعية تعليله في 
 األم غير موافقة  تجنبا لخيانة األمانة،  

 حفظ عالقة الجوار 
 وعدم مفسدتها 

ميز المواقف وتعليالتها من   [ 2] األب موافق

 ألم، األب( االوضعية ) 

 
 لكل تعريف(   ن1ن: 2)

تراعى العناصر األساسية  
 في التعريف

 
والمهارات فطرية أو مكتسبة التي  : مجموع الصفات  الكفاءة

تؤهل صاحبها للتكليف بمسؤولية معينة والتمكن من أدائها  
 . بإتقان 

 
: جمع اآلراء من أهل العلم والخبرة ثم اختيار  االستشارة

 أفضلها التخاذ القرار المناسب.

عرف اصطالحا المفاهيم   [ 3]

 التي تحتها خط في سياق الوضعية

 (ن2)
ابداء هدف السؤال: مهارة 
 الرأي واالحجاج له.

يعبر صراحة عن موقفه، 
في   الثالثعلى السند ويعتمد 

 استنتاج عناصر الرد 

ببيان أن قيمة األمانة تقتضي أن يسند  يعبر عن رفضه،  
المنصب لمن يستحقه وال يكلف بالمهمة إال صاحب الكفاءة  

مما يضمن أداء الواجب المهني كامال مع السهر على حقوق  
 الناس. 

وافق والد عبد الرحيم  على   [ 4]

مساعدة الجار، ليحافظ على رابطة 

معتمدا ، انتقد هذا الموقف، الجوار

 .ثالثالسند ال  على

 (ن2)
 
 

 ؛مع هذا الموقف يبين المترشح اتفاقه  -
يعلل ببيان أثر اإليمان على سلوك اإلنسان ومحافظته   -

 على حقوق الغير 
 بالسند الثالث يمكن للمترشح االستعانة  -

قالت األم بأن اإليمان ال   [ 5]

يسمح بتشغيل من ال يستحق؛ هل 

 تتفق مع قولها؟ ولماذا؟  

 (لكل مثال ن0.5ن: 1)

 هيوضح عنوان الحدث ووج  
 التشاور في المثال. 
 يقبل كل مثال مناسب

 
 

تشاوره صلى هللا عليه وسلم مع زوجته أم سلمة في   -
تأخر أصحابه عن   لما  حيث كانت له سندا صلح الحديبية

  فينحر ويحلق  نصحته بأن يبدأ بنفسه بالتحلل ف التحلل
 . فتابعوه ،دون أن يكلمهم

فوافقوا وأبدوا   تشاوره مع أصحابه للخروج لغزوة بدر -
 فتوحدت صفوفهم وتقوت مواقفهم  استجابة له 

االقتداء بالرسول صلى هللا   [ 6]

عليه وسلم، في التشاور يساعد  

المسلم على اتخاذ أفضل القرارات. 

اذكْر موقفين من السيرة النبوية على  

إعمال الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 للشورى:   

 

 



 

 3 من 3 صفحة
 

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مكناس –لجهة فاس   

العادية الدورة  االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا  
 2020 أولى باكالسنة  المستوى:   

س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية   المادة:   
الشعب العلمية والتقنيةجميع  الشعب: 2المعامل :    

  دليل التصحيح  

 لكل حكم  0.25: ن2) 

 (لكل تعليل 0.75

 
 يقوم استحضار المعارف. -
التمييز   ةتقّوم مهار -

 والتصنيف المعلل 

 

خطأ/   التعليل      

 صحيح 
 التصرف

بل تجب عليه النفقة ألن  
الطالق الرجعي ال يزيل  

 الزوجية 

تخلى خالد عن نفقة   خطأ

زوجته في طالقها 

عي مبررا ذلك  ج  الر  

 . عوق  قد بأن الطالق 
ألن عدة الطالق الرجعي  

وأصبح الطالق  ،انتهت
بائنا بينونة صغرى 

اليحق للزوج مراجعتها 
 إال بصداق وعقد جديدين 

بعد انتهاء عدة  صحيح

الطالق الرجعي  

اشترطت سعاد  

 ،للرجوع لزوجها

صداقا وعقدا  

 .جديدين

عند فشل الزواج واالضطرار   [ 7]

 اإلسالم مجموعة من وجب  أللطالق 

الشرعي من  حكم،  أبرز الاألحكام

 التصرفات التالية مع التعليل: 

 

 (ن1.5)

تقّوم مهارة فهم النص  
 وتحديد قضاياه وتوظيفها 

ينجح الزواج انطالقا من السند الثاني بالسعي إلى تحقيق   -
غايته من السكينة ومراعاة أسس بنائه على المودة والرحمة  

 ن( 1))غايتين على األقل(

 ( 0.5واعتباره عبادة وآية من آيات هللا ) -

تعاني بنت الجار في   [ 8]

الوضعية من زواج فاشل، برأيك كيف 

تجعله زواجها ناجحا اعتمادا على 

 لسند الثاني. ا

 

 أساس( لكل  0.5ن:1,5)

 
 لكفاءة: ا أسس

 خبرة الو  العلم -أ
    األمانة  -ب

       القوة والقدرة على التكليف. -ت

شرط من شروط  الكفاءة  [ 9]

الضرورية سس األ بين ؛الستحاقا

 )ثالثة على األقل( .لتحقق الكفاءة

 ن(1)

   لالستشهاد
 تقّوم مهارة الفهم  -

المحافظة على أخيهم يوسف  يذكر المترّشح مشهد عدم   -
 والكذب في ذلك على أبيهم 

بينت سورة يوسف مشاهد   [ 10]

لخيانة األمانة في سلوك إخوته، اذكر 

)يذكر   أحد المشاهد بتعبيرك الخاص.

 المضمون فقط( 

 (1,5) 

 لكل جواب (0,5)

تقّوم مهارة الدقة في  
استنباط القيم وتحديد  

 موردها
تقبل كل قيمة مشار إليها  

 في السند

 

 القيم العبارة الدالة عليها من النص

 األمانة  

  "وال نضيع أجر المحسنين" 

 التقوى 

السند األول   تضمن [ 11]

مجموعة من القيم المهمة لتحمل 

المسؤولية، استخرجها وفق الجدول  

 التالي: 

على التركيب   2= ن3)

ن على  1والصياغة و

 االستشهاد(
تقّوم مهارة التركيب  -

 وتسديد السلوك 
يستحضر المشكلة  -

ويوظف المفاهيم توظيفا  
 مندمجا 

   تقوم حفظ السورة -

يقدم نصيحته ورأيه وفق قيم اإلسالم ) الصبر، العلم،  
 األمانة، االستشارة، ضمان الحقوق...(  

واستثمار مواقف من سورة يوسف دالة على ضرورة  
 الكفاءة للنجاح في التكليف. 

من   بنصّ  يجب أن يستشهد على قيمتين على األقل   -
 السورة المقرر. 

بعد تأملك للوضعية   [ 12]

، اكتب فقرة توضح فيها   اومشكلته

رأيك مستثمرا المفاهيم والقيم:  

  الصبر،العلم، األمانة، الكفاءة،

قيمتين مستشهدا على (  المبادرة

 من سورة يوسف بنصين على األقل 

 )نص لكل قيمة(

 



 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 مكناس  -لجهة فاس 

 الدورة العادية االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا 
 األولى باكالوريا  المستوى: 2020

 س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية )الموضوع(  المادة: 

والتقنية  األدبية والعلميةجميع المسالك  الشعب:
 والمهنية. 

 2المعامل : 
 4مجموع الصفحات 

 خاص بكتابة االمتحان 
 االسم والنسب: ................................................. 

................................................... رقم االمتحان:   

تاريخ ومكان االزدياد:............................................     

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

 4 من  1 صفحة 

خاص بكتابة  

 االمتحان 
 اسم املصحح وتوقيعه: ................................................  املادة : التربية اإلسالمية 

 الصفحات 

1/4 

 

 

 : 20النقطة باألرقام على 

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

 ....................................................... النقطة بالحروف:  

  الوضعية التقويمية  

 
 األسناد/ نصوص داعمة 

 

 

 

 

 

  

الباكالوريا الجتياز مباريات املعاهد العليا. توج  : يف غم  سياق الوضعية  لتحصيل    ؛ دارية احدى املصالح ال إىل    هت  رة استعداد تالميذ 

؛  عمله  خروج املوظف قبل انتهاء   عىل ضياع حقه بسبب ويشتم احتجاجا  احد اصدقائك يسب   وعند وصولك وجدت  ؛ بعض الوثائق 

احدى    تدخلت  و   ؛ ه ان يرتك عمله  ولذلك من حق  ؛  الطالق    وقد تؤدي هبام إىل   ، ه يف العمل : ان هلذا املوظف مشاكل مع زوجته زميل    قال  

ل مسؤوليته نه قدم مصلحته اخلاصة عام  ل   ؛ باحلقوق والواجبات املهنية   ، رغم علمه ايامنه   فه هذا يظهر ضعف  تص  :  الفتيات قائلة  من    حتم 

 ! اىل رئيس املصلحة ؛ ثم  اقرتحت  عىل صديقك، تقديم شكاية  مصالح عامة 

 

 

 األعم    حد  أ االيمان بالبعث هو  "       
أ
ساسية للعقيدة  دة األ

ن الخوف من ذلك اليوم الرهيب الذي سيجمع هللا إ المية؛ س  اإل 

 
ا
 بعمله هو الذي يحرك ضمير  فيه الخالئق للحساب ويجازي كال

 االنسان، وي  
أ
  ن
ثار العقيدة  آويعكس  ي فيه روح الخير والصالح . م 

.)عبدهللا نعمة .عقيدتنا في الخالق والنبوة  فعالهم وتصرفاتهمأعلى 

 ( 313.323واالخرة ص.

 

 

 

العل    "  أخالقيات  األصيلة  من  العمُل    م  اإلسالم،  في 

بين العلم ذلك ببُمقتضى العلم،   أن تكون هناك صلةٌ 

واإلرادة، فإن آفة كثير من الناس أن يعلم وال يعمل،  

أو يعمل بضّد ما يعلُم )...( إن العلم الحّق هو الذي 

البّر   على  عزيمته  ويقّوي  صاحبه  بصيرة  ينير 

 " والتقوى، ويُضعُف رغبته في اإلثم والعدوان 
  72-71، ص  2001)الرسول والعلم .يوسف القرضاوي، دار الصحوة،  

 (بتصرف

َ  }قال تعالى: : قال هللا تعالى  َحُدُهَمآ إِِّّنِّ
َ
ْجَن َفتََيَٰنِِّۖ قَاَل أ َ  َوَدَخَل َمَعُه ُ۬الِسِّ َِٰنِّ ۪ري

َ
َ أ ُ َخْمرا ۖٗ َوقَاَل َ۬اَلََخُر إِِّّنِّ ْعِصِّ

َ
َ أ َِٰنِّ ۪ري

َ
أ

نُْهۖٗ َنِبِّْٔينَا بِّتَاوِّيلِّهِّ  ْْيُ مِّ ِسِّ ُخْْبا  تَاُكُل ُ۬الطَّ
ْ
ُل فَْوَق رَأ ْحمِّ

َ
نَِّيۖٗ   ٓۦ أ َن َ۬الُْمْحسِّ ََٰك مِّ َٰنِّهِّ   ٣٦  إِّنَّا نَ۪ري   ۦٓ قَاَل َلَ يَاتِّيُكَما َطَعامٞ ُتْرَزَق

ِّ َوهُ  ۦ ُتُكَما بِّتَاوِّيلِّهِّ إَِّلَّ َنبَّأْ  ُنوَن بِّاَّللَّ لََّة قَْوٖم َلَّ ُيومِّ ۖٗ إِِّّنِّ تََرْكُت مِّ َ َمِنِّ َرِبِّ
ا َعلَّ مَّ َٰلُِّكَما مِّ ْن يَّاتِّيَُكَماِۖ َذ

َ
َرةِّ  َقبَْل أ م بِّاَلَخِّ

ُروَنۖٗ    [. 37-36]يوسف:  {٣٧ُهْم َكَٰفِّ
 

 

 

2 3 

1 



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

 4 من  2 صفحة 

 

 ال يكتب ش يء في هذا اإلطار 

ناد ثم أجب عن األسئلة: التعليمات:    تأمل سياق الوضعية مع األس 

 الوضعية (1
أ
 : حدد مشكلة

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

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

 ن 1

اقف الواردة فيها،  (2  : مع ذكر تعليل كل موقف ملخصا ذلك بتعبيرك الخاص،  استخرج من الوضعية املو

 تعليله موقفه   

 ........................................................ الصديق 

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

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

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

 ........................................................ الفتاة 

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

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

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

زميل  

 املوظف 

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

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

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

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

 ن1,5

3) 

 تعريفها املفاهيم 

 .................... ......................................................,...................................................................... املسؤولية 

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

 .................... ............................................................................................................................. الطالق 

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

 ن1 عر ف املفاهيم التي تحتها خط في سياق الوضعية تعريفا اصطالحيا

 ؟  موعد انتهاء عمله ثر االيمان بالغيب في تغيير سلوك املوظف الذي خرج قبلأن  بي   2السند  اعتمادا على    (4

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

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

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

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

 ن2



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

 4 من  3 صفحة 

 

 ال يكتب ش يء في هذا اإلطار 

 هل تتفق مع رأيها  ؛ه وواجباتهبحقوق    رغم علمهيظهر ضعف ايمانه  املوظف،    تصرف  أن  الفتاة  ذكرت (5
 
جوابك انطالقا من  ل  ؟ عل

 . 3السند 

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

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

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

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

 ن2

   ورة يوسفمع االستدال ل بآيات مناسبة من س  ذلك،من تجليات املسؤولية: مسؤولية الوالدين، ومسؤولية املوظف في عمله، أبرز    (6
تجليات  أثرها على الفرد أو املجتمع االستدالل من سورة يوسف

 املسؤولية 

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

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

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

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

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

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

مسؤولية األب على  

 رعاية أبنائه 

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

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

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

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

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

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

مسؤولية املوظف  

 في عمله

 

 ن2

   اإلسالمية التي يحتاجها صديقك؟ وكيف تؤثر على تصحيح السلوك؟  ن سب وشتم صديقك قد يؤدي الى العنف .ما القيم أالشك   (7

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

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

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

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

 ن2

ن الزميل   (8 د بها االسالم الطالق للحفاظ على استقرار  ما الشروط التي قي  قد تؤدي إلى الطالق:    ،مشاكل مع زوجتهأن املوظف له    بي 

 ؟ سرة األ 

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

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

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

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

 ن1.5



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

 4 من  4 صفحة 

 

 ال يكتب ش يء في هذا اإلطار 

) مبادرتني  الصدقائك مبادرات عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه خلدمة الصالح العام اقتداء بسرية الصحابة ريض اهلل عنهم؛ قدم   (9

 ... .....................................................................................................................................املبادرة األولى:  :فقط(

... ...................................................................................................................... املبادرة الثانية: ...............................  

 ن1

  - توظف فيها القيم واملفاهيم )االيامن   لصدقائك    خمتصة  م نصيحة ومشكلتها، قد    انطالقا من املواقف الواردة يف سياق الوضعية   (10

 : سفدليل رشعي من سورة يو ( مع  التكليف - ميزة احلقوق يف االسالم  - املسؤولية   - العلم 

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

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

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

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

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

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

 ن2

 : ، عما يلي من سورة يوسف، ثم أجب ( 1) تأمل السند  (13

 يستفيد منهما املسلم في حياته. ، درسين أو عبرتين  آيات السند، من  استخلص -أ

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

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

)املضمون    اذكر مشهدين يظهران تلك القيمة، بتعبيرك الخاص"قيمة اإلحسان"،  منها    ةتتضمن قصة يوسف قيما مركزي -ب

 فقط( 

 ................................... ............................................................................................................................. : 1مشهد 

 ................................... ................................................................................................................................ :2مشهد 

 بما يناسب من سورة يوسف:  املضمون التالي استشهد على  -ج

 ة العزيز  أتثبت براءته باعتراف النسوة وامر  يوسف حتى امتناعجن و خراج يوسف عليه السالم من الس  إامر امللك ب

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

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

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

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

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

 

 

 ن1

 

 

 ن1

 

 

 

 ن2

 

 

 

 

 

 



 

 4من 1صفحة 

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 مكناس –لجهة فاس 

 الدورة العادية االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا
 السنة أولى باك  المستوى: 2020 

 س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية   المادة: 

 والعلوم اإلنسانية اآلداب  الشعب:
 2المعامل :  والمسالك المهنية 

 اربع صفحات  دليل التصحيح  

 توجيهات عامة: 

 املكلفين بتصحيح إنجازات املتعلمين: للسيدات والسادة 

يندرج هذا الدليل ضمن جهود تطوير نظام التقويم واالشهاد في اطار اجراة عملية لقيم االنصاف وتكافؤ الفرص  

كقناعات وممارسات لدى املكلفين  واالستحقاق كقيم يجب ان تكون محطة التصحيح اداة الشاعتها وترسيخها 

 ؛ بهذه املهمة

الى ضبط عملية   ،ولهذا يهدف هذا الدليل الذي وضع بعناية خاصة من طرف اللجنة املكلفة بوضع االمتحان 

التصحيح عبر مجموعة من التوجيهات العامةالرامية الى  تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين املتعلمين،  

 لي: وتفصيل هذه التوجيهات كما ي

 التحقق من مقاربة املتعلم لألهداف املعرفية واملهارية املقررة  في املنهاج التربوي للمادة.  .1

وال التشدد بدعوى    ،تقييم أجوبة املتعلم، فال ينبغي التساهل بدعوى التعاطف معه في العدل مطلوب  .2

 . مقاربة هذا الهدفوهذا الدليل ألجل  الصرامة، والوسط هو املقصود املنشود منا جميعا.

 للتحقق من مدى مقاربتها للمطلوب. بأجوبة املتعلمين  العناية التامةيرجى  .3

حرص الدليل على تفصيل    ،لتحقيق أكبر ما يمكن من املوضوعية في التصحيح وتقليص هامش الذاتية  فيه .4

 تبيين الهدف منه حتى تكون واضحة امام املصحح في تقييمه لإلنجاز. النقطة في كل سؤال مع 

حرص الدليل على ذكر الهدف من السؤال مع مؤشرات اإلجابة، لكي ينضبط اإلنجاز ملحتويات املقرر   .5

 وأهدافه وال يبقى هامش للثقافة العامة )كما يشاع(. 

مضمونا وأهدافا، بحيث يمكن تقدير النقطة حسب  ملصحح منضبطة بدليل التصحيح صالحية تقدير ا .6

نسبة صحة اإلنجاز ، في حالة تمكن التلميذ بنصف اإلجابة يعطى نصف النقطة املخصصة، للسؤال  

 وهكذا....  الربع بالربع و 

 يكتفى فقط بذكر   وال أن يراعى فيها السالمة اللغوية والوضوح، األسئلة التي يطلب فيها التعبير يجب  .7

 املطلوب في املؤشرات. 

 

 وهللا املوفق لكل خير 



 

 4من 2صفحة 

 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 مكناس –لجهة فاس 

 الدورة العادية االمتحان الجهوي الموحد للباكالوريا
 السنة أولى باك  المستوى: 2020 

 س 1:30 مدة اإلنجاز  التربية اإلسالمية   المادة: 

 والعلوم اإلنسانية اآلداب  الشعب:
 2المعامل :  والمسالك المهنية 

 اربع صفحات  دليل التصحيح  

 موجهات  مؤشرات اإلجابة  السؤال  

 مشكلة الوضعيةحدد  ( 1

 
 يعرب املرتشح بأحد التعبريات اآلتية: أن يمكن

   حقوق لل املفهوم الصحيح حولآراء األصدقاء اختالف -

   حول مفهوم احلقوقالتصورات اخلاطئة لبعض االشخاص -

 ترصف املوظف يف ممارسة حقهاالختالف حول تقييم  -

 ن( 1)

كل تعبير يتضمن  يقبل 

  املعنى املطلوب

  الواردة   املواقف   استخرج  ( 2

مع ذكر تعليل  الوضعية   يف 

 كل موقف: 

 

اقف:   استخراج املو

 تعليله موقفه  املتدخل

قبل  خروجه  بسببحقه أضاع ه ألن سب وشتم احد املوظفين   الصديق

 العمل. انتهاء وقت

ة حمل مسؤوليممارسة حقه في ت دفاعه عن زميله   له في العملزمي

 ن لديه مشاكل مع زوجته ل  أسرته/

تصرف املوظف يظهر ضعف ايمانه   الفتاة

بالحقوق والواجبات   رغم علمه

 املهنية 

الخاصة عما  قدم مصلحته  ألنه

 تحمل مسؤوليته من مصالح عامة 

 

(1.5 ) 

 لكل جواب  0.25

يستخرج املتعلم املواقف 

لختبار قدرته على الفهم ، 

تمهيدا للتحليل 

 والستنتاج، والتقويم

عرف املفاهيم تعريفا   ( 3

 اصطالحيا :

 الطالق -املسؤولية 

 ماكلفه هللا به من امور دينية او دنيوية. هي قدرة االنسان على القيام برعاية    : سؤوليةامل -

 .فان وفى ما عليه من الرعاية حصل له الثواب وان فرط فيها حصل له العقاب

اقبة    هو حل ميثاق الزوجيةيمارسه الزوج والزوجة كل    :لطالقا - حسب شروطه تحت مر

 القضاء

 ن( 1)

 على كل تعريف  0.50

يراعى ذكر العناصر  

 تعريف. األساسية في كل 

بين   2اعتمادا على السند  ( 4

اثر االيمان بالغيب في  

تغيير سلوك املوظف  

الذي خرج قبل انتهاء  

 عمله

    ينتظر من املتعلم أن:

 . ة السالمية ان اليمان بالغيب اساس العقيد ليبين  2السند  يعتمد على -

الحساب والعقاب   تحضار مراقبة هللا والخوف من اليمان بالبعث سيدفعه الى اسأن  -

فيتحرك ضميره ويتنمى فيه الخير والصالح فينعكس ذلك على سلوكه فيمتنع عن التقصير  

 في واجبه والتفريط في الحقوق.

 ن( 2)

يراعى حسن التعبير 

 واالستثمار 

القدرة  يستهدف السؤال  

على التحليل وتوظيف  

 والتطبيق  .املعارف

تصرف  إن قالت الفتاة  ( 5

ضعف  املوظف يظهر 

 رغم علمه ،ايمانه

  ؛بحقوقه وواجباته املهنية

رأيها، معلال   عهل تتفق م

جوابك انطالقا من 

 .3لسند ا

 

 :علم تينتظر من امل

وهي عالقة عالقة اليمان والعلم استحضار  ؤكده من خالليو  يأمع هذا الر  ان يتفق  -

 .فاليمان يدعو الى العلم و ينبذ الجهلترابط وتكامل.

. وان العمل  ن بما يعلم البيان ان اخالقيات السالم ان يعمل النس 3العتماد على السند  -

في   القائم على العلم ينير بصيرة صاحبه ويقوي عزيمته على البر والتقوى ويضعف رغبته

 .الثم والعدوان 

 ن( =  2)

عن ذكر عالقة   ن( 1)

مكانة  االيمان و العلم و 

 العلم في االسالم 

  عن حسن استثمار ن( 1)

 في تأكيد العالقة   3السند 



 

 4من 3صفحة 

من تجليات املسؤولية:    .6

مسؤولية الوالدين،  

ومسؤولية املوظف في 

عمله، أبرز  آثارها على  

جمتع ، مع االستدال ل  امل

ورة بآيات مناسبة من س

 يوسف

 

 االستدالل من سورة يوسف  أثرها على الفرد أو املجتمع   املسؤوليةتجليات 

مسؤولية االب 

 على رعاية ابنائه

 تماسك السرة  واستقرارها 

 وضمان حقوق األبناء 

على  تقصص رؤياك قال يابني ل))

 إخوتك فيكيدوا.. 

إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف  ))

 ((أن ياكله الذيب..

مسؤولية املوظف 

 عن عمله 

ضمان الحقوق  و تحقيق 

التنمية و الرفع من 

 املردودية 

إني   ائن الرضز قال اجعلني على خ ))

 ((حفيظ عليم 

أل ترون أني أوف الكيل وأنا خير  ))

 املنزلين(( 
 

 ن( 2)

لكل   0,5) اآلثارن ن( ع1)

 خانة(

 لكل خانة( 0,5)ن(1)

الستدلل الصحيح  ل 

 واملناسب 

 

السّب والشتم الشك ان    .7

صديقك،  فعله    الذي 

الى العنف ؛ ما هي يؤدي 

التي  اإلسالمية  القيم 

صديقك  ؟يحتاجها 

تصحيح    وكيف تؤثر على  

 ؟ السلوك

باعتباره مخالفا للتعاليم السالمية.مع   السلوك، هذا  ارضة  عممن املنتظر أن يقوم املتعلم ب

   تمعه من العنفتقديم قيمتين على القل لتحصين نفسه ومج

 ... الحوار -املبادرة –العفو . التسامح  -القيم مثل . الصبر  -

اقتراح حلول بديلة للخروج من   – كف اللسان عن  األذى اللفظي: تصحيح السلوكاثرها في  -

 –التعبير باحترام عن الرفض والدفاع عن الرأي   – تجنب الصراع والخصام – املشكل

 ....  -إشاعة األمن والسالم في املجتمع

 ن( 2)

 على ذكر القيم ( 0,5)

على اآلثار: أثرين  ( 1,5)

 على األقل.. 

مهارة  يستهدف السؤال 

توظيفها في  و  تمثل القيم

اتخاذ املوقف وتصحيح  

  السلوك

املوظف بّين    .8 أن  الزميل 

قد  مشاكل مع زوجته  له  

الطالق:   إلى  اذكر تؤدي 

أحكام بها  قيّ   ثالثة  د 

االسالم الطالق للحفاظ  

 ؟ على استقرار االسرة 

قيد بها االسالم الطالق للحفاظ على استقرار االسرة  التي  يذكر األحكامأن ينبغي على املتعلم 

 الطالق السني:، بما فيها شروط وحمايتها من التفكك

 ان يقع الطالق بسبب معقول وال صار محرما او مكروها  -

 ل جماع فيه ان يقع الطالق في طهر   -

 ها بطلقة اخرى في العدة يل يردفن ان يكون طلقة واحدة  وا-

 تشريع العدة  -

 تشريع الرجعة -

 ن( 1.5)

 حكمعن كل   0,5

هدف السؤال القدرة على  

 استحضار املعارف 

اقتداء بسيرة الصحابة   .9

رض ي هللا عنهم؛ قدم 

لصدقائك مبادرات 

عثمان ابن عفان رض ي  

هللا عنه لخدمة الصالح  

   العام

 بادرتين فقط(: امل) 

  مبادرات عثامن ابن عفان ريض اهلل عنه خلدمة الصالح العام  ينتظر من املتعلم أن يستحضر

 ،مثل:  

 انفاقه في الجهاد في سبيل هللا حيث جهز جيش العسرة بماله الخاص. -

 انقاقه في سقي املاء حيث اشترى  بئر رومة و جعلها للمسلمين.  -

ليها من الطعام على انقاقه في املساجد و الشدائد و املحن حيث تصدق بتسعة من الرواحل بما ع -

  فقراء املسلمين في زمان قحط على عهد ابي بكر الصديق  رض ي هللا

 ن( 1)

 مبادرة عن كل  ن(0.5)

والهدف استحضار قيمة  

البذل واإلنفاق لخدمة 

 الصالح العام. 

10.  

 
انطالقا من املواقف  

الواردة يف سياق الوضعية   

ومشكلتها، قدم نصيحة  

ألصدقائك  توظف فيها  

  - القيم واملفاهيم  )االيامن 

ميزة    - املسؤولية   - العلم 

- احلقوق يف االسالم 

دليل رشعي  - التكليف 

 من سورة يوسف( 

 

ينتظر من املتعلم أن يقدم نصيحة ليصحح بها الختالف  حول مفهوم الحقوق باستحضار   -

 –تكليف ال -ميوة الحقوق في السالم -املسؤولية -العلم -املفاهيم والقيم التالية: اإليمان 

 دليل شرفي من سورة يوسف 

يحاول تقويم املواقف و يستدمج موارده من القيم واملفاهيم  و املعارف والنصوص   -

 لحقوق في السالم.الصحيح لالشرعية املناسبة لبيان مفهوم ا

 على قيمة أو عبرة أو ....  بآية على األقل من سورة يوسفيستدل  -

 

 ن( 2)

 مهمة كلية هذا السؤال  -

  الستدماجعلى  القدرة  -

  املصحح يقدر األستاذ -

مدى قرب التلميذ من  

تحقيق الهدف أو البعد 

 منه  



 

 4من 4صفحة 

 

 

من  األول تأمل السند   .11

سورة يوسف، ثم  

 أجب: 

 

 استخلص من اآليات عبرتين، يستفيد املسلم منها في حياته.  -أ 

استغالل املسلم جميع الفرص   -صبر واليقين من صفات املحسنين  ال. -

 للدعوة الى هللا

 الحق ينسب النعم لخالقها، ول ينسبها لنفسه. املسلم   -

   جهيستعين باهل العلم والخبرة لقضاء حوائاملسلم  -

 حسن  معاملة املسلم للغير سبب للثقة به واإلقبال عليه.  -

اذكر مشهدين  ، تتضمن قصة يوسف قيما مركزيا منها "قيمة اإلحسان"  - ب

 : بتعبيرك الخاصيظهران تلك القيمة، 

 العبارة الدالة عليه  القيم 

 عدم استسالمه ملراودة امرأة العزيز املشهد األول 

 إكرام يوسف إلخوته بتوفية الكيل    املشهد الثاني 

قد يأتي املترشح ببعض املشاهد األخرى بشرط ان تكون دالة وواضحة.. ولو كانت في  

 ....(غير املقاطع املقررة.)كالعفو عن إخوته 

امر امللك بإخراج يوسف عليه السالم من الّسجن وامتناع يوسف حتى      - ج  

 تثبت براءته باعتراف النسوة وامرأة العزيز  

ا َجآَءُه ُ۬الرَُّسوُل قَاَل َ۪ارِْجِع ِاََلٰ َرب َِك    ۦ  َوقَاَل َ۬الَْملُِك ُ۪ايُتوِِن بِهِ } قال تعالى:   فَلَمَّ
ِ بَِكيِْدِهنَّ َعلِيم     يِْدَيُهنَّ  إِنَّ َرّب 

َ
ْعَن أ قَاَل َما    ٥٠فَْسـ َلُْه َما بَاُل ُ۬الن ِْسَوةِ ِ۬الِِت َقطَّ

ْفِسهِ  ُقلَْن َحَٰش لِِلِ َما َعلِْمنَا َعلَيِْه ِمن ُسوٓء ٖۖ   ۦ   َخْطُبُكنَّ إِْذ َرَٰودتُّنَّ ُيوُسَف َعن نَّ
نَا َرَٰودتُّهُ 

َ
ُت ُ۬الَْعِزيِز ِ۬اَٰلَن َحْصَحَص َ۬الَْحقُّ أ

َ
ْفِسهِ   ۥ قَالَِت ِ۪اْمرَأ لَِمَن    ۥ ِإَونَّهُ   ۦ َعن نَّ
ِدقَِي    ٰ  {{  ٥١َ۬الصَّ

 ن1

نصف نقطة لكل   -

 عبرة.

يقدر املصحح العبرة   -

 . بمدى مناسبتها للسند

 

 

 (ن1) 

لكل مشهد مع   0,5

حسن التعبير  

 ووضوحه

 

 

تخصم ربع نقطة  ( ن2) 

: )نسيان   لكل خطأ

وكل    كلمة .. تحريف .. (

اضطراب في النص  

يقدر األستاذ املصحح  

 القرار املناسب. 
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  تصحيح االمتحان الجهوي املوحد للسنة األولى بكالوريا / 

 سطات -/ أكاديمية الدار البيضاء  2020دورة أكتوبر 

 

 املشكلة التي تثيرها الوضعية هي: -1

  األسرة وضمان استقرارها.والقيم الروحية بنجاح  االيمان عالقة حول  راءال  * اختالف      

 * هل تكفي اإلمكانات املادية لنجاح األسرة واستقرارها أم أن اإليمان والقيم الروحية ضرورية لذلك؟      

  والعمل به سلوكا. ،قوال به اإلقرارو  الوحي،ما جاء به ب القلبي التصديق ن: هواإليما -2

          .القضاء مراقبة تحت بحسب شروطه كل الزوجان يمارسه حل ميثاق الزوجيةالطالق:      

 حقوق جة واألبناء، والتي تحكمها مجموعة من الهي الوحدة االجتماعية التي تتكون من الزوج والزو   :االسرة     

 والواجبات، وهي الشكل االجتماعي الشرعي إلنجاب األطفال.

 وتفريط ،الزواج بمقاصد الجهلو  ،مانياإل  ضعف لىإ يعزى  الحاضر وقتنا في سرةأل ا استقرار عدم :حججك -3

 الزوجين في أداء األمانة واملسؤولية األسرية.

 اإليماندون الحاجة إلى  اليومية الحاجات تلبيةو  ،املادية مكاناتاإل  رفابتو  رهين األسرة استقرار :معاذ حجج-   

 .القدوةو  

  وعلم تأويل الرؤى. بالنبوة والرسالة السالم ماعليه يوسف البنه يعقوب تبشير -أ -4

 ، ومن ذلك:محن عدةل أثر كبير في تجاوزه  كان لعلم يوسف  -ب    

* علمه بتفسير الرؤى، حيث كان تأويله لرؤيا صاحبه الذي نجا من السجن، ورؤيا امللك أثر في تجاوزه ملحنة           

 السجن.

* علمه بشؤون الوزارة مكنه من تجنيب مصر خطر محنة الجفاف، حيث أحسن تدبير املحاصيل وطلب من         

  األقوات على املحتاجين. امللك تقلد وزارة املال وأشرف بنفسه على توزيع

ِیكُۡم وَتَكُونُوا۟ مِۢن بَعۡدِهِۦ قَوۡمࣰا َصٰـلِِحینَ   : هللا  قال -ج    ٱقۡتُلُوا۟ یُوُسَف َأوِ ٱۡطرَُحوهُ َأۡرࣰضا َیخُۡل ل َكُۡم وَۡجهُ َأب
ࣱِل م ِۡنهُۡم لَا تَۡقتُلُوا۟ یُوُسَف وََألۡقُوهُ فِی غَیَٰـبَِت ٱۡلجُب ِ  ى  ارَةِ ِإن ُكنتُمۡ فَٰـعِلِینَ قَاَل قَۤا ی َّ َلۡتَقِۡطهُ بَعُۡض ٱلس َّ   . ی

 إجناز األستاذ: حكيم فركش 

http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://www.oujdacity.net/national-article-76995-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
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؛ ألن التكاليف الشرعية تعتبر أمانة يماناإل  لترسيخدافعا مهما  املسؤولية وتحمل مانةباأل  الوفاء يعتبر -أ – 5

كلما قوي إيمانه. كما أن اإليمان هو   وحقا هلل تعالى يجب الوفاء بها، وكلما حفظ العبد مسؤولياته تجاه ربه  

املحرك للوفاء باألمانة ورعاية املسؤوليات؛ وذلك باستشعار خطورتها، واملحاسبة عليها، وامتثال أمر هللا في 

َ   حفظها، لقوله سبحانه:  ُسوَل وََتخُونُۤوا۟ َأمَٰـن هَ وَٱلر َّ هَا ٱل َّذِیَن ءَامَنُوا۟ لَا َتخُونُوا۟ ٱلل َّ  . ٰـتِكُۡم وََأنتُمۡ تَعۡلَمُونَیَٰۤـَأی ُّ
 
 
 
 
 

ة، االستقامة شرطان للتكليف: -ب -5  القوة. ، العلم، الخبر

 بالبذل والحياء.  . وقد امتاز قريش بالتفاوض مع كفار    عفان بن عثمانسيدنا   كلف النبي  – ج

  

  (.للفرج حصنأو  للبصر غضأ نهإف ؛فليتزوج ةءالبا منكم استطاع من ،الشباب معشر يا : ) النبي  قال -أ - 6

  -ب     

 التعليل الرأي الوضعية

تزوجت فتاة عمرها سبعة عشر سنة 

 دون إذن نائبها الشرعي.

 الولي الشرعي شرط من شروط الزواج. أنا أعارض

اشترط رجل أثناء الخطبة تنازل 

 املخطوبة عن الصداق

من شروطه عدم الصداق ركن من أركان الزواج و  أنا أعارض

 إسقاطه.االتفاق على 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النفسية اتالحاج تلبيةب وذلكالشرعية  مقاصده يحقق الزواج أن أالحظ للواقع معاينتي خالل من -ج

، وتحقيق العفة األمة سواد تكثير إضافة إلى للزوجين، من خالل تحقيق املودة والرحمة والسكينة، ةجتماعياال و 

 .الفواحش انتشار من املجتمع حماية بما يضمن
 

 

 

 

 

 -أ -7 

 الدليل الشرعي نوع الطالق التصرف

طلق رجل زوجته الطلقة األولى لكنه 

 راجعها قبل انقضاء عدتها.

تَاِنِۖ فَِإۡمسَاكُۢ بِمَعۡرُوٍف َأۡو تَسۡرِیحُۢ بِِإۡحسَٰـنࣲۗ  طالق رجعي لَٰـُق مَر َّ    ٱلط َّ

طلق رجل زوجته مرتين وجدد العقد 

 ثم طلقها طلقة ثالثة.

طالق بائن 

 بينونة كبرى 

 ٰۗى تَنِكَح زَۡوجًا غَیۡرَهُۥ قَهَا فَلَا َتحِل ُّ لَهُۥ مِۢن بَعۡدُ َحت َّ    فَِإن َطل َّ
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 :في للطالق في اإلسالم مقاصد تتجلى نأل  هذا الرأي؛ وافقأ ال -ب

 .استحالت فيه العشرة بين الزوجينتفادي األضرار النفسية والصحية الناجمة عن زواج فاشل  -

 دفع الزوجين إلى معاودة الحياة الزوجية بروح جديدة وبأسلوب أفضل. -

 حقوق الزوجية.بالوفاء  استحال عليهرفع املشقة عن أحد الزوجين إن أصيب أحدهما بمرض أو  -

 ويكون الفراق أفضل. ،املعيشة الشقاق، فتتنغصتنافر الطباع الذي قد يزيد من  -

 

 التسامح. العفو و أن أذكر: األمانة و  يمكن الحديبية وصلح مكة فتح من املستفادة القيم بين من -8

 حقوقهم، 
ُ
وهاتان القيمتان لهما أثر بالغ في بناء مجتمع آمن؛ بحيث إن األمانة تنشر الثقة بين الناس، فُتْحَفظ

األخوة والتراحم بين الناس، فيتماسك املجتمع شيع األمن والطمأنينة. كما أن العفو والتسامح يقوي روابط وي

 وتعم السكينة واإلخاء.

  

فليس املال  في أسر ال تعاني من مشاكل مادية، تله؛ ألن كثيرا من حاالت الطالق وقعال أوافق زميلي في قو  أنا -9

بالسكينة واملودة وحده كفيال بضمان استقرار األسرة وتماسكها، خاصة أننا نجد كثيرا من األسر الفقيرة تنعم 

واالستقرار على الرغم من معاناتها من ضيق املعيشة، إال أن التحلي باإليمان والصبر يجعل الزوجين حريصين على 

 دوام العشرة ورعاية األبناء وصيانة األسرة من التفكك.

 



































































ن الوضعية ِسياق اقرأ-  :المطلوبة المهام َأنجز ثم بتمع ُّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ن1)                                                                                   .الوضعية ِسيَاق يثيرها التي الُمشكلة حدد (1

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

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

 (ن1)                                                                                                       :اآلتيين المفهومين عّرف (2

 ...........................................................................................................................................................................:الصبر -

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

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

 .......................................................................................................................................................................: التسامح -

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

......................................................................................................................................................................................... 
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دد19اعال مع انعكاسات وآثار جائحة كوفيددتف  ؛، نظَّد  ندادا اليِديَ  والُموا بدة سُمتّسسدتك  نَددوو تَرسويدة عدن سُع 

 . «19أخالقُبا وسلوكاتُبا في ضوء جائحة كوفيد» : تحت عبوان

  گ گ گ گ کک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈچ :تعالى قوله ستالوو البدوو، افتُتِحت

ه كلمةً، الُمحاضر قدَّم ث  ،چڳڳ ڳ ڳ  والمستولية كاإليمان المغرسي؛ للمجتمع األصيلة ساليِيَ  فيها نوَّ

َهِراَّ  َدورها مبيِّبا العام، الصالح خدمة إلى والمبادرو والعطاء، والبذل التضامن وروح والييين، والصبر  في الَجو 

 البعض انصراف أنَّ  إلى ومببِّهاً  الجائحة، لهذه التصدا سداية مع َواِزٍن، إيجاسي نموذج تشكيل من المغرب تمكين

َه  اليي ، سهذه االلتزام عن  من مزيد إلى داعيا سبالدنا، الصحي الوضع يعرفه سات الذا التدهور في كبير سشكل أَس 

 .والعباد البالد سالمةِ  وِحفظ الوساء هذا محارسة تحدا لرفع الصادقة، سالموا بة والتحلّي التعاون

فمبه  من استبكر اسدتِهانة : سعد ذلك، فَتح ُمَسيّر البَّدوو ساب المباقشة، فتعدََّدت زوايا المتدّخلين وتبَايَبَت َمواقِفه 

ة التزامه  سحييية سعض الموا بين سالتداسير  واليَدَدر، وامتثداله  اإليمدان سالغيدو والرضدى ساليضداء االحتَِرازية؛ سُحجَّ

لوجوب عبادو هللا وحده؛ ومبه  من دعا إلى مزيد من التضامن والبدذل، للتيلديم مدن التدداعيات الماديدة والمعبويدة 

نشددر األخبددار الكاذسددة، والتو يدد  الددبعض فددي تَددَور   عددن الّسددلبية، البّاجمددة اآلثددار للجائحددة؛ أّمددا أنددت فتطّرقددت إلددى 

 .االجتماعيليبوات التواصل الالَّمستول 

 

 المغربيةالمملكة 
 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
 والتعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

– –

 

 

 

 

20
– –

 



 (ن1.5).                                                    تأمل اآلية الواردو في سياق الوضعية؛ ث  امإل الجدول سما يباسو( 3

 چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک کڈ ڈ ژ ژچ

 

 

 (ن0.75:                                                          )تأمل اآلية الكريمة في الجدول اآلتي ث  أجو عن الستالين (4

 

 

 

 

 (ن1.5)                                                                   .الحق واإليمان الصحيح الِعل  سين تعارض ال أنه أسِرز (5

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

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

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

 .19أشار المحاضُر إلى أهمية قيمة المبادرو إلى خدمة الصالح العام، في إنجاح جهود التصدا لجائحة كوفيد ( 6

َهُد على مبادرِو نبي هللا يوس  . أ     (ن1)   .                   إلى خدمة الصالح العام ايت سآية من سورو يوس ، تَش 

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

 ،19كوفيد لجائحة التصدا في اإلسهام إلى المغارسة، والموا بين الموا بات سعض لمبادرو عملية أمثلةٍ  ثالثةَ  قَدِّم .ب

 (ن1.5)                                                                                             :اآلتية العامة المجاالت أحد في
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 واردو في اآلية قيمة اإليمان سالغيو ............................ الرحمة

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

................................. 
............................   چڑ ک ک کچ

............................ 
 الميطع المتضمن للييمة

 المجاالت :19إلى خدمة الصالح العام، عبر المساهمة في التصدي لوباء كوفيد مثال عملي للمبادرة

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

............................................................................................................................. 
 المجال التربوي التعليمي 

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

............................................................................................................................. 
 مجال التكافل االجتماعي

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

............................................................................................................................. 
 مجال البحث العلمي

 چڱڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ: ييول هللا تعالى في سورو يوس  

 :  من سياق الوضعيةأستخرُج . أ :أَضُع مضمونا مباسبا لآلية. ب

 :العبارو الدالة على الحك  الشرعي الوارد في هذه اآلية

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

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



 .أهميةُ التخطيط السليِ  في التَّجاوِز البّاجِح لألزمات: من الِعبَِر المستفادوِ من سورو يوس  (7

إلنيداذ مصدر مدن ؛ عن الُخطَّة التي أرشد إليهدا هللاُ عدز وجدل نبيَّده يوسدَ  اكتو اآليتين الكريمتين اللتين تتحدثان  -

 (ن1).                                                                                 خطر المجاعة؛ من خالل تعبيره لرؤيا الملك
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

 التزامه  سحجة الوساء، عدوى تفشي من االحترازية سالتداسير الموا بين سعض استِهانة من التعليل، مع موقفك؛ حدِّد (8

 (ن1.5)                                                                         .واليدر ساليضاء والرضى سالغيو اإليمان سحييية

 ...........................................................................................................................................................................:الموق  -

 ............................................................................................................................................................................:التعليل -

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

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

 (ن1.5)                                                 .الصحيح اإليمان ترسيخ في الموضوعي؛ الفلسفي المبهج دورَ  سيّن (9

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

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

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

 .دعا سعض زمالئك إلى مزيد من التضامن والبذل، للتيليم من التداعيات المادية والمعبوية للجائحة (10

ز موقفه ، عن  ريق التعري  سخصال الصحاسي الجليل عثمان سن عفان    (ن0.75: )، من خالل ملء الجدول اآلتي سما يباسوعزِّ

 

 

 

 

 

 

 (ن2)      چڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ :تعالى قوله إلى چی ی ىئ ىئچ:تعالى قوله من كتاسة أتِم  (11

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
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 :من خصال سيدنا عثمان  :بذلك المواقف أو األدلة الشاهدة له  من

 خصلة البذل والعطاء ............................................................................................................

 .......................................... «أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة»: يف حقه قول الرسول 



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

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

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

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

قت في البدوو إلى اآلثار السلبية، الباجمة عن تدور   الدبعض فدي نشدر األخبدار الكاذسدة والتو يد  الالمسدتول  (12 تطرَّ

 (ن1.                   )سيِّن دوَر االلتزاِم سأمانة الصدق، في دع  استيرار المجتمع وصالحه. ليبوات التواصل االجتماعي

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

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

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

 زواج؛ عيود إسرام على والشبان الشاسات سعض إقدامُ  االجتماعي، التواصل لمواقع السلبي التو ي  مظاهر من (13

 ما .واالستحياق الكفاءو َشر َي من التثَب ت وُسبل األسرا، التشاور فيها يغيو افتراضية، تعارف عالقات على سباء

 .اليضاء سواسطة الزواج ميثاق حل إلى كليهما أو الزوجة أو الزوج لجوءو التبازع؛ إلى تتول العالقات هاته ُجلَّ  يجعل

م .أ  (ن0.5)                                                                              :خط تحتها التي للعبارو ُمراَِدفا، مصطلحا قدِّ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ن1)                                                                                .اإلسالم في الزواج مياصد من سميصدين ايت .ج
-....................................................................................................................................................................................... 

-....................................................................................................................................................................................... 

د .د  (ن1)                                                                        :اآلتية الطالق حالة عن المترتبة األحكام حدِّ
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 :يباسو سما اآلتي الجدول امأل .ب (ن1.5)      المستفادة القيمة

........................................ 
ٱ ٻ ٻ      ىبی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ. 1

 سورة يوسف   چ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

....................................  
سعد صلح الحديبية، امتبدع الصدحاسة رضدوان هللا علديه  عدن التََّحل دِل مدن اإلحدرام؛ فأشدارت أّم . 2

 .أن يُبَاِدَر إلى ذلك سبفِسه؛ ففََعل المتمبين أّم سلمة رضي هللا عبها، على الببي 

....................................  
 يون أن ِ ن  ما تظ  »: إليده قريشدا، فيدال لهد  عَ َمدحدا، جَ إلدى مكدة فاتِ  سعد دخول الرسدول . 3

 .«اء  ق  ل  بوا فأنتم الط ُّ ه  اذ  »:  كري ، فيال له   ، اسن أخٍ يكر أخ  : قالوا« فاعل بكم؟

مدراد وزوجتده الحامدل،  وقع خالف شدديد سدين نوع الطالق مدو العدو أحد واجبات الزوج أحد حيوق الزوجة

انتهدى ستطلييهمدا الطَّل يَدةَ األُولدى، سَعدد أقدلَّ ِمددن 

 ................. .............. ......................... ......................... .سبٍة على زواجهما





 :  توجيه
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يــ
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و
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 1س 
المشددد ال ال ددد  يحددد    -

 .الوضعيليثيرها سياق 

 ..19في تعاملهم مع  جائحة كوفيد وسلوكاتهمتباين أخالق الناس  -

ل صددرتاا الخالقخةيددل لالادداوالاا الخ اددسللل تدد  سددياق  عا دد  ا تددرا   دد  ا -

 .19جائحل الوتي 

، عاددس سدداوالا   ، تدد  سددياق  عدداعا    دد  انع اسدداا  ع ادد اا الودداق لالقخة دد  -

 19جائحل الوتي 

 .19القخةوا لساوالا وا ت  ضوء جائحل الوتي  -
 (0.5حسن الصياغة /  0.5تحديد المشكلة )

 (تيبل كل صيغة سليمة في تحديد المشكلة)

 ن 1

 .يعّرف المع و ين  2س 

. لالا رة عاس  حم  الش ائ  ت  ثباا لياين،  لن ش وى الل جزع الجاَ : الصبر -

 (ن0.5)

اليار ت  المعا ال الواب   ن جو  الم اا ح لالر ه، لهو قاد  يشدم  : التسامح -

ال وازل عّما لاوعس  ن حد  عود  ارقدرين، / المعا خا الماليل لاالج ماعيل 

 (ن0.5). ال عن ضعف الل قوف، ل ن رغبل تيما عو  هللا  عالس
 (ييبل كل تعري  صحيح)

 ن 1

 3س 

ي أ   اريل الوار ة تد  

سددددياق الوضددددعيل  ثدددد  

يمددددددو الجدددددد لل بمددددددا 

 يواسب

 ن1.5

 4س 

ي أ   اريل ال ريمل ت  

الجددد لل ثددد  ياددد  ر  

الح   الشرع ، ليض  

 : ضمونا  واسبا لآليل

ن0.25)( لجوب اإليمان بالغيب/ لجوب عبا ة هللا لح ه) -أ
0.75 

ن ال ر هللا عز لج   / عوة يوسف عايه الاخم الاجيوين إلس عبا ة هللا لح ه -ب

 (ييبل كل مضمون سلي )(ن0.5)...بعبا  ه لح ه ال شريك له 

 5س 

يبددرز  الندده ال  عددار  

بددددين العادددد  الصدددددحيح 

 :لاإليمان الح 

ال ي عار  العا  الصحيح    اإليمان الح ،  ن الخ  و ما ي مد  ارقدر لياويده، 

تالعا  ي  ي إلس اإليمان، لاإليمان يسسس لاعا ، لة  حّث الارآن ال دري  تد  آيداا 

الثيددرة عاددس اسدد عمال الع ددر لال دد بر لاويددول إلددس اإليمددان، لال إيمددان إال بعادد  

 ..يحيح، لهذا  لي  عاس العخةل ال  ا ايل بين العا  الصحيح لاإليمان الح 
 [لحسن الصياغة والتعبير(  ن0.5/  )لسالمة الفكرو ( ن1: )ييبل كل رسط وتحليل سلي ]

ن1.5  

 6س 

يدددأ   ب يدددل  دددن سدددورة  .ال

يوسددددددف،  شدددددد   عاددددددس 

إلددس   بددا رة يوسددف 

 ق  ل الصالح العام

 چ چ چ چ ڃڃڄ ڃ ڃ  ڄچ

 (9انظر الستال)تطبق عليه معايير االستظهار( ن0.5) )الختيار البم المباسو؛ ( ن0.5)

 ن 1

ال ثادددل  ياددد م  ثخثدددل. ب

عمايل  ش ال المبدا رة 

إلس ق  ل الصالح العام 

لا صددددددددد ي لجائحدددددددددل 

ت  المجداالا  19الوتي 

 :الثخثل

 ن1.5

1/2 

الرحمل  اإليمان بالغيب اإلحسان

اآلخرة خير للذين  وألجر وال نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشءا
 ـامنوا وكانوا يتقون

توفير / توفير دروس رقمية/ عملية التدريس عن بعد إنجاح
 ...مكتبات رقمية أو مسطحات تعليمية مجانية

المجال الترسوا 

 التعليمي

اقتنعععاد أدوات رقميعععة للتالميععع  / توزيعععع مسعععاعدات   ائيعععة

حمععالت تحسيسععية لتوعيععة النععاس وحعع هم  تنظععيم/ المعععوزين
 ...على االلتزام بالتدابير االحترازية

التكافل  مجال

 االجتماعي

/ اختععراأ أجهععزي طبيععة /تصععميم أدوات الوقايععة وتصععنيعها
 ...اختراأ أجهزي تعقيم

مجال البحث 

 العلمي

 المملكة المغربية
 التربية الوطنية والتكوين المهني وزارة 

 العلميوالتعليم العالي والبحث 
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و
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ـ 

ـة
ـــ
يــ
يم
و
تي
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 7س 

ي  ددددب اري ددددين ال ددددريم ين 

الا ددين   حدد ثان عددن ال  ددل 

ال دد  الرشدد  هللا  عددالس إلي ددا 

إلنادددددا  سدددددي نا يوسدددددف 

  صر  ن شبح المجاعل

  ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ

  چ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 (9انظر الستال)تطبق عليه معايير االستظهار( ن0.5) )الختيار البم المباسو؛ ( ن0.5)

 ن 1

 8س 

دن ي ح    وةعه  د  ال عايد    

اسددد  انل بعدددا المدددوا وين 

بال  ابير االح رازيل  بحجدل 

ال ددددزا    بحاياددددل اإليمددددان 

بالغيددب لالرضددس بالاضدداء 

 .لالا ر

 (ن0.5)؛  ع م المواتال: الموق * 

حايال اإليمدان بالغيدب  ادوم عادس ال صد ي  بالاادب لالعمد  بدالجوار ، : التعليل* 

 الذي يجع  الرضا بالاضاء لالا ر ي جادس تد  ال والد  عادس هللا عدز لجد  لا قدذ

اإليمدان بالغيدب لبالاضداء لالاد ر، ../  با سباب الخز ل لر  الدبخء بصدبر ليادين

يوجه  صور العر  لساواله، ليحثه عاس ا باع ا لا ر لاج واب الوواه ، ل ن ثد  

 (ن1... )ع م اإللااء بالوعس الل الغير إلس ال  ا ل
 (لحسن الصياغة والتعبير(  ن0.5/  )لسالمة الفكرو (  ن0.5: )ييبل كل تعليل سلي )

 ن1.5

 9س 

يبددددددددين  لر المددددددددو   

العااددع  الموضدددوع   

تدددد   رسددددي  اإليمددددان 

 .الصحيح

 العاا ، البرهان اع ما ه قخل  ن هللا إلس ال عوة ت  الموضوع  العااع  المو    لر يبرز -

 اإليمان بما ضياا العب  ال زام  ن يزي   ا لإلن ار، ةابال غير  و ايل بأ لل الع ر ل  ا ب ه

 // ..عايه لالثباا ل رسي ه الصحيح،

 إلس لي عو ال راتيل، لالمع ا اا ا لهام  ن العا  يحرر الموضوع  العااع  المو   اع ما -

 . /..ل اوي ه الوعس ت  اإليمان  رسي    ن يزي   و ا ، عاخن  ب  اب  عالس هللا لح انيل

-................................................................................................................. 
 .لحسن الصياغة( ن0.5) -لسالمة الفكرو ( ن1: )كل رسط سلي  ييبل

 

 ن1.5

 

 10س 
يمددددددو الجدددددد لل بمددددددا 

 يواسب
 ن0.75 

 11س 
يددددددد م  ال ابدددددددل اريدددددددل 

 :ال ريمل

  جت يب ىب خبمب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئچ:تعالى يقول

  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ختمت حت

  ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ

   چ ڱ ڱ
 .والبحويةعدم احتساب األخطاء اإلمالئية / َعدُم مراعاو الشكل/ الحفظ السلي يُراعي 

 .عن كل خطأين، زيادو أو نيصانا في متن البّم( ن0.25)خص  رسع  نيطة  -

 ن 2

 12س 

 لر االل ددددددزام  يبددددددين 

بأ انل الص ق تد   عد  

اسدددددددد ارار المج مدددددددد  

 .ليخحه

ت  المج م ، ال    مث  الح  اله  السدس  قيمة الثية ي رق االلتزام سأمانة الصدق -

 .يخ  المج م  لاس اراره

ال ددزام الصدد ق يحمدد  المج مدد   ددن ارثددار الاددابيل الوا جددل عددن  دد الل ا قبددار  - 

 ... الزائعل، ال    سثر عاس ا مئوان ا ترا  لاس ارار ل وازن المج م 
 (ييبل كل رسط وتعليل سلي )

 ن 1

 13س 

يادددددددد م المصدددددددد اح . ال

 ..المرا ف
 ن0.5 لطالقا: المرا ف لاعبارة ال    ح  ا قط المص اح 

ياددددد  ر  الايمدددددل . ب

الما عا ة  ن الدو  الل 

 الموةف

/ الوتاء/ ال عال . 1

 (ن0.5/.. )ا  انل
 (ن0.5) ال شالر. 2

/ الععو . 3

 ن1.5 (0.5)الرحمل/ال اا ح

يأ   بماصد ين  دن .  

  ااي  الزلا 

يون ا عرا  /  ابيل الحاجاا الم با لل لازلجين /  الا ن لالمو ة لالرحمل - 

  ثيدر سدوا  /  ييانل المج م   دن ان شدار العدواحا لا  درا / لحعظ ا نااب 

 /...ضمان اس مراريل الوا  البشري/  ا  ل

 ن1

يحددددددددد   ا ح دددددددددام .  

الشرعيل  الم ر بل عدن 

حالددل ال دددخق الما  دددل 

 له

 

 

 

 
 

 .؛ يعتبر الجواب صحيحا(حق البفية مثال/ واجو البفية )سحق وواجو متياسلين؛ ( و)في حال إتيان المتعل  )*(:

 ن1

 2/2 

 .رضا لتوسعة المسجد الببواأ شراؤه  -

 سئر رومة وتصدقه سها على المسلمين شراؤه  -

 (ن0.5)                                   وجيش العسرتجهيزه -
 خصلة الب ل والعطاد

 «الال الس حي   ن رج   ا ح   وه المخئ ل»: ت  حاهةول الرسول 
خصلة الحياء  

 (ن0.25)

   نوأ الطالق  مدي العدي الزوجواجبات أحد  الزوجةحقوق أحد  

/ ح  الوعال  -

اإلرث / السكنى

 (ن0.25)

/  لاجب الوعال -

. الا وس

 (ن0.25)

لض  

 الحم 

 (ن0.25)

بائن / خق رجع  

 بيوونل يغرى

 (ن0.25)



ن، التقويمية الوضعية سياق اقرأ  :المطلوبة المهام أنجز ثم بتمع ُّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ن1)                                                                                  .الوضعية ِسياق يعالجها التي المشكلة   حّدد (1

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

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

ّرف (2 ين ع   (ن1)                                                                                                       :اآلتيين المفهوم 

 ....................................................................................................................................................................:االستحقاق -

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

 ......................................................................................................................................................................... :العفو -

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

 :بْين قِيم بيّن ت اآليةُ الكريمة الواردة في سياق الوضعية، العالقة  ( 3

 .المبادرة إلى خدمة الصالح العام -المسؤولية  -الكفاءة 

 (  ن0.75):                                                                          وظّف هذه القيم، لتمأل الجدول  اآلتي بما يناسب
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ي استُدعي  ل جنة منه فطلب ت األسرة، قضاء محاكم بإحدى اجتماعيِّين مس اعِدين لتوظيفِ  مقابلة   اِلجتياز لُؤ 

لُه التي كفاءتِه أُُسس   يُبِرز أنْ  المقابلة  قوله في  يوسف هللا نبي لسان على جاء كما الوظيفة؛ هذه استحقاق تُخوِّ

 19كوفيد جائحة أثر » :موضوع تناُول خالل من وذلك ؛چچچ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ :تعالى

 :ُمب يِّنا فقال والتحليل؛ بالمناقشة «الزوجية الِخالفات تدبير وأُسس األُس رية، العالقات على

ْته ما بسبب األسرية؛ العالقات تماسكِ  على بآخر أو بِش كل   أث رت قد 19كوفيد جائحة أن   فيه شك ال ِمّما »  ض   ف ر 

اطِ  في تغيير من ْيشِ  أ ْنم  ن قد اإلسالم   أن   غير .معا واألطفال األزواج على ضغوط من تُفِرزه وما األُس ر، ع  ص   ح 

اِء، الس راء في األُسرةِ  تماُسك ر   اإلحصانُ  غايتُه غليظا ميثاقا الزواج   فاعت ب ر   والقِيم؛ األُُسس ِمن بمجموعة   والض 

ْتنا والعفاف، عل م   أساسُ  ومسؤولية   بها، الوفاءُ  يجب أمانة   أن ه الشريف، الحديثِ  ونصوصُ  الكريم القرآنِ  آياتُ  و 

 التفاوض على وحث ت ؛والت شاور والتسامح والعفو والصبر، واإلحسان والرحمة، والموّدة بالغيب، اإليمانُ  :نجاِحها

حذ رت الطالق؛ إلى الُمؤدي والنِّزاع الخالف أسبابِ  تفادي ضرورة على شّددت كما االختالف، لتدبير  مخاطره من و 

 « .عموما والمجتمع خصوصا، األبناءِ  على الّسلبية وتداعياته

 مقاطع اآلية ڄ ڄچ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ

 القيمة المتضّمنة .......................................... ................................................. .................................................

 

 

 

 
 

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

 

 

– –

 ..........................................................................:الّشخصي والعائليـ االسم 

 ............................................................................:ـ تاريخ ومكان االزديــــاد

 .................................................................................:وتوقيعه( 1)اسم المراقب  -
 ................................................................................: وتوقيعه( 2)اسم المراقب  -

 

                      20   

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

– –

 ....................................................................................................................ـ



 (ن0.75)                                                        :استخرج من سياق الوضعية، ما يناسب لتمأل الجدول اآلتي( 4

 

 

 

 

 

 
 

 والصبر بالغيب اإليمان :نجاحها أسسِ  من ومسؤولية   بها، الوفاء يجب أمانة   الزواج أن   الوضعية سياق في جاء (5

 ..والتشاور

ا ايت -   د بم  ث ل   يجسِّ لّي األعلى الم  ْبر القيم؛ بِه اته للتّح   (ن1.5)                      :يناسب بما اآلتي الجدول ملء ع 

 

 

 

 

 (ن1)                         .باإلحسان اإلساءة وُمقابلةِ  الخير، ن حو اإلنسان سلوك توجيه في بالغيب اإليمان د ور بي ن (6

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

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

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

 بن عثمان سيُدنا :الخيرات إلى والمسارعة بالفضائل الت حلِّي في به، يُحتذى نموذجا قد موا الذي الكرام الصحابة ِمن   (7

 .عنه هللا رضي عفان

 (ن0.5.                               )ايت بمثال من األمثلة الشاهدة، على مبادرة هذا الصحابي الجليل إلى البذل والعطاء. أ

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

 وباء ضد معركتنا إنجاح ُسبُلِ  تعزيزِ  في ؛وعطائِه  عفان بن عثمان   سيدنا بِبذلِ  االقتداء فوائد ِمن فائدة   اذكر .ب

 (ن1)                                                                                                                            .19كوفيد

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

........................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................... 
ففُد قيمففة موقففف  مففن سففيرة الرسففول  -أ سِّ التشففاور بففين ، يُج 

 :الزوجين

ة  -ب .........................................................................................  :في سلوك نبي هللا يعقوب  الّصبرموقف  يجسد قِيم 

 :سلوك نبي هللا يوسف  في الوفاءموقف  يجسد قيمة  -ج .........................................................................................

 :العبارة التي تدل على ذلك

 :مقصد من مقاصد الزواج -أ .....................................................................................................

 :أساس من أُسس نجاح مسؤولية الزواج -ب .....................................................................................................

 :فائدة من فوائد التفاوض بين األزواج -ج .....................................................................................................



 من وحذ رت الطالق، إلى المؤدي والنزاع الخالف أسباب تفادي ضرورة على شّددت اإلسالم تعاليم أن   لؤي ي رى (8

   .عموما والمجتمع خصوصا األبناء على الّسلبية؛ وتداعياته مخاطره

 (ن1.5)                                                                                     .جوابك معلال الرأي، هذا من موقفك حّدد -

 ......................................................................................................................................................................... :الموقف -

 ........................................................................................................................................................................... :التعليل -

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

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

 (ن1.5):                                             حّدد موقف الشرع من التصرفات اآلتية في الجدول أسفله، مع التعليل( 9

 

 

 

 

 

 

 (ن1)                                                                                    :تأمل الجدول اآلتي، ثم امأله بما يناسب (10

 

 

 

 

حي ِمن ِعند هللا تعالى( 11 ص، دليل  على أن ه و   (ن1).     ايت بآية من سورة يوسف، تُبيِّن أن  نزول  القرآِن الكريم بِأ حسن الق ص 

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

جب حب      حئ مئ ىئ يئ یجئی ی ی   ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئچ  :يقول هللا تعالى في سورة يوسف( 12
  چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پپٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

م -أ ْوُضوِعي ْين مقط عين إلى النّص   هذا ق سِّ  (ن0.5)                                                                                   .م 

 .......................................................... :إلى...ۈئ ېئ ېئچ: المقطع األول من•

  چ ڀ ٺ ٺ.... :إلى..............................................................:المقطع الثاني من•
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 التعليل
 /جائز

 غير جائز
 التصرفات

.................................................................................... .............. 
 اتفق خالفد وزينفب علفى إبفرام عقفد زواجهمفا، -أ

 .سنوات 4لمد ة  

.................................................................................... .............. 
في بيت زوجها، خالل فترة ِعّدتها  ب قِي ت ليلى -ب

 .ِمن طلقتها األُولى منه

.................................................................................... .............. 
فنة  -ج طلّق مراد زوجته الطلقفة الثانيفة؛ وب عفد س 

 .أراد أْن يراجعها دون عقد جديد

 :ِمن األحداث التي وقعت قبل فتح مكة :ِمن الدروس والِعب ر الُمستفادة منها

 

، وتحقُّقُها الزٌم َولَو َبْعد حين  ...................................................................................... .ُرؤيا األنبياء حقٌّ

................................................................................ 
لَم على الحرب، وإصرراُر   َتفضيلُ الرسوِل   السِّ

 .على إبرام ُصلح الحديبية؛ رغم ُبنود  الُمجِحفة



 (ن1.5)                                                                   :وتعلمه وتعليمه العلم، طلب من اإلسالم موقف   بيِّن -ب

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

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

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

 به اإليمان إلى ودعوتِهم تعالى، هللا بُوجود الس جين ين إلقناع المنِطقي العقليّ  الدليل   ، يوسف هللا نبي   وظ ف   (13

 (ن1)                                                          .ذلك على شاِهدة بآية   يوسف سورة من ايت .وتوحيِده سبحان ه

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

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

 (ن1)                                                             .     أ بِرز أن ه ال تعارض بين الفلسفة الراشدة واإليمان الحق( 14

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

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

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

 (ن2)            . چ ٹ ٹ ٹ ڤچ: إلى قوله تعالى چہ ہ ہ چ :من قوله تعالى ر كتابة  استظهِ ( 15

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

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

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

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

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

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

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

 بالدنا تجاوز في لإلسهام بالمسؤولية، التحلي ضرورة فيها لهم تُب يِّن والمواطنين؛ المواطنات لِعموم نصيحة   ق دِّم (16

حي لِلوضع  (ن1.5)                        .والمجتمع األفراد على وخيمة   وعواقب   بِتداعيات يُنِذر أصبح الذي الُمقلق؛ الصِّ

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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ة 
ـــ
يــ
ضع

لو
 ا
ـ

ـة
ـــ
يــ
يم
قو
الت

 

 1س 
يحدد الوضعية المشكلة  -

 .التي يعالجها سياق

 ./الزوجية في ظل جائحة كوفيد أسس تدبير الخالفات-

 .الزوجيةالخالفات  جائحة كوفيد على العالقات األسرية وأسس تدبيرأثر -
 ([تقبل كل صيغة سليمة في تحديد المشكلة)/(ن0.5)حسن الصياغة / ( ن0.5)المشكلة تحديد ]

 ن 1

 .يعّرف المفهومين  2س 

األولويةةة واأليليةةة واألةقيّةةة والجةةداء  بالشةةيت لمةةن تةةوفرت فيةة  : االسففتحقاق -

 (ن0.5) .الكفات  شروط

/ على إنزالها ب  إسقاط العقوبة عن المذنب المستحق لها مع وجود القدء : العفو -

 (ن0.5. )التجاوز وترك االنتقام مع القدء  علي 
 (يقبل كل تعريف صحيح)

 ن 1

 3س 

يوظةةةةةةا قةةةةةةي  المسةةةةةة ولية 

إلةةةةةى  والكفةةةةةات  والم ةةةةةادء 

لةةةيم  خدمةةةة الحةةةالم العةةةام 

 .الجدول بما يناسب

 ن 0.75

 4س 
يسةةةةةةةةتخرج الع ةةةةةةةةاءات 

المناسةةةةةة ة مةةةةةةن سةةةةةةياق 

 :الوضعية

 (ن0.25). اإلةحان والعفاف غايت  -أ

التشاوء  /التساممالعفو و /اإلةسان والح ر /المود  والرةمة /اإليمان بالغيب -ب

 (ن0.25). والتفاوض

 (ن0.25). الم دي إلى الطالقتفادي أس اب النزاع / االختالفتدبير  -ج

 ن 0.75

 5 س

ةةد  يمةة  الجةةدول بُمةةا ي جس 

الُمثُُل األعلى للتُّحلّي بِقةي  

الحةةةةةةةةةة ر   التشةةةةةةةةةةاوء 

  .والوفات

زوجت  أم سلمة ءضي هللا عنها في مسةللة امتنةاع الحةحابة  مشاوء  الن ي  -أ

 (ن0.5). ءضي هللا عنه  عن التحلل

 (ن0.5) .على فقدان ابن  يوسا ص ر ن ي هللا يعقوب  -ب

وفةات للعزيةز الةذي أكةرم  عن االسةتجابة لمةراود  امةرأ  العزيةز  امتناع   -ج

 ( ن0.5).  مثواه
 (يقبل كل جواب مناسب)

 ن 1.5

 6س 

ي ةةةةةةةةةيّن ُدوء اإليمةةةةةةةةةان  

بالغيب في توجية  سةلوك 

 اإلنسةةةةةان نحةةةةةو الخيةةةةةر 

ومقابلةةةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةات  

 .باإلةسان

والحسةةاب   اإليمةةان بالغيةةب يجعةةل اإلنسةةان موقنةةا بوجةةود هللا تعةةالى وبةةالجزات-

فيكون دافعا إلى استقامة سلوك  على الخير  والترفع عةن مقابلةة اإلسةات  بمثلهةا 

اإليمةان بالغيةب يجعةل اإلنسةان يستح ةر  //..طمعا في ءضى هللا تعالى وعفةوه

مراق ةةة هللا عةةز وجةةل فةةي السةةر والعلةةن  فيحةةرر علةةى فعةةل الخيةةر والطاعةةات 

 ...وي تعد عن المعاصي والمنكرات  ويجتهد ل لوغ دءجة اإلةسان
 [لحسن الصياغة والتعبير( ن0.5)لسالمة الفكرة؛ ( ن0.5: )يقبل كل ربط سليم]

 ن 1

7س   

يةةةةةةلتي بمثةةةةةةال علةةةةةةى . أ

م ةةادء  سةةيدنا عثمةةان بةةن 

إلةةةةةى ال ةةةةةةذل   عفةةةةةان

 والعطات

 .ءضا لتوسعة المسجد الن ويأ شراؤه  -

 بئر ءومة وتحدق  بها على المسلمين شراؤه  -

 ..  جيش العسر تجهيزه  -
 ن 0.5

يةةةذكر فائةةةد  مةةةن فوائةةةد . ب

االقتةةدات ب ةةذل سةةيدنا عثمةةان 

وعطائةةةةةة   بةةةةةةن  عفةةةةةةان 

تعةةزز إنجةةام المعركةةة ضةةد 

 .19وبات كوفيد

التقلةي  والحةد مةن تفةاق  / بين أفةراد المجتمةع تعزيز قي  الت امن وءوم التعاون

مةن  ةمايةة االقتحةاد الةوطني/ الناتجة عةن الحجةر الحةحي األضراء االقتحادية

مواسةةا  المت ةةرءين / المحافظةةة علةةى االسةةتقراء االقتحةةادي/الركةةود واالنهيةةاء

 ........اقتحاديا  وصحيا

 ن 1

 8س 

يوّضةةم موقفةة  مةةع التعليةةل مةةن 

إن تعةةالي  اإلسةةالم : )قةةول لةة ي

شةةةّددت علةةةى ضةةةروء  تفةةةادي 

أسةةةةةةة اب الخةةةةةةةالف والنةةةةةةةزاع 

الم دي إلى الطةالق  وةةذءت 

مةةةةةةةةن مخةةةةةةةةاطره وتداعياتةةةةةةةة  

السل ية؛ على األبنات خحوصةا 

 (والمجتمع عموما

 (ن0.5). يع ر عن موافقت  لرأي ل ي: الموقف -

ألن أسةة اب الخالفةةات الزوجيةةة تنةةافي قيمةةة المةةود  والرةمةةة التةةي تعةةد : التعليففل -

مقحةةدا مةةن مقاصةةد الةةزواج  وتةة دي إلةةى الطةةالق الةةذي يةةنعكس سةةل ا علةةى كيةةان 

األسةةر  فيفككهةةا  ويحةةدا غثةةاءا غيةةر محمةةود  علةةى المجتمةةع  كانتشةةاء الجةةرائ   

واالنحراف  والتشرد  والعنا  وغيريا  لذلك دعةا اإلسةالم إلةى التحلةي بالحة ر 

 (ن1).والعفو  وتجاوز الخالفات بالتشاوء والتفاوض

 (لحسن الصياغة والتعبير( ن0.5/ )لسالمة الفكرة( ن0.5: )يقبل كل تعليل سليم

 ن 1.5
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 المملكة المغربية
 

 التربية الوطنية والتكوين المهني وزارة 
 العلميوالتعليم العالي والبحث 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄچ

 ن0.25. الكفاءة ن0.25. المسؤولية ن0.25 .المبادرة إلى خدمة الصالح العام



 9س 
يحةةدد موقةةا الشةةرع مةةن 

التحةةةرفات ويعللةةة   مةةةن 

 .خالل ملت الجدول

 .الزواج عقد وميثاق ترابط على وج  الدوام واالستمراء -/ غير جائز -أ

 .السكنى ةق من ةقوق المطلقة طالقا ءجعيا فتر  العد  -/   جائز     -ب

 انتهات العد  ينقل الطالق الرجعي  إلى طالق بائن بينونة صغرى -/ غير جائز   -ج

 ن 1.5

 .يم  الجدول بما يناسب 10س 
 .معايد  صلم الحدي يةإبرام / ءؤيا الرسول أن  دخل مكة معتمرا -

 .اإلسالم دين سل  وأمن -
 ن1

 11س 

يةةةةلتي بميةةةةة مةةةةن سةةةةوء  

يوسةةةةا ت ةةةةين أن نةةةةزول 

القةةةةرغن الكةةةةري  بلةسةةةةن 

القح   دليةل علةى أنة  

 .وةي من عند هللا تعالى

  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ

   چ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
 ن 1

 12س 

ةةةةةة  الةةةةةةنّ  إلةةةةةةى  -أ يقُس 

وِعيُْين  .مقطُعين ُمْوض 

 (ن0.25) چمئ ىئ يئچإلى  چۈئ ېئ ېئ چمن (: 1)المقطع  -

 (ن0.25)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چإلى   چحب خب مب ىب چمن (: 2)المقطع  -
 ن 0.5

ي ةةين موقةةا اإلسةةالم  -ب

من طلةب العلة   وتعليمة  

 . وتعلم 

دعا اإلسالم إلى طلب العل  في أول غية نزلت  وةث على تعلمة  وتعليمة   وجعةل 

طل   فري ة على كل مسل   وأعلى دءجة المعل  والمتعل  وف له  علةى غيةري   

وءبط اإليمان والع اد  ب   وجعل  موّجها وضةابطا ل عمةال  وةةاءب كةل أشةكال 

 .الجهل
 [لحسن الصياغة والتعبير( ن0.5/ )لسالمة الفكرة( ن1: )يقبل كل ربط سليم]

 ن 1.5

 13س 

يةةةةلتي با يةةةةةُ الشةةةةاِيد  علةةةةى  

توظيةةا ن ةةي هللا تعةةالى يوسةةا 

 الةةةدليُل العقلةةةّي المنِطقةةةي  

جةةةةود هللا  إلقنةةةةاع الَسةةةةجينُين بو 

تعةةالى  ودعةةوته  إلةةى اإليمةةان 

 .ب  س حان  وتوةيده

 چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ

   چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ
 ن 1

 14س 
ي  ِرز أن  ال تعةاءض بةين 

الفلسفة الراشد  واإليمةان 

 .الحق

 الذي الموضوعي  الفلسفي التفكير على تقوم الراشد  الفلسفة أن :إلى يشير أن -

 وال رايين الحجج خالل من تعالى هللا وجودب اإليمان إلى اإلنسان يوصل

 .فيها والتفكر النظر إلى الشرع دعا والتي ذلك  على الدالة المنطقية
 [لحسن الصياغة والتعبير( ن0.5/ )لسالمة الفكرة( ن0.5: )يقبل كل ربط سليم]

 ن 1

 15س 

ر كتابةةة مةةن قولةة  سةةتظهِ ي
ہ چ :تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى

إلةةةةةةةةةةةى  چہ ہ

ٹ ٹ چ: قولةةةةةة  تعةةةةةةالى

 چٹڤڤ

  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ :وتعالى سبحانه يقول

  ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

  وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

  یی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ

  ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

   چ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ
دُم مراعاة الشكل/ يُراعي الحفظ السليم -  .والنحويةعدم احتساب األخطاء اإلمالئية / ع 

 .عن كل خطأين، زيادة أو نقصانا في متن النّص( ن0.25)خصم ربع  نقطة  -

 ن 2

 16س 

 يقةةةةدم نحةةةةيحة ي ةةةةين فيهةةةةا

ضروء  التحلي بالمسة ولية 

لإلسةةهام فةةي تجةةاوز بالدنةةا 

للوضةةةةةع الحةةةةةحي المقلةةةةةق 

المنذء بعواقب وخيمةة علةى 

 .األفراد والمجتمع

الوضةةع الحةةحي فةةي بالدنةةا  وتفةةادي عواق ةة  الوخيمةةة  تجةةاوز  أن: أن يشفير إلففى

فةرد مةن أفةراد المجتمةع  كةللمس ولية المشتركة  التي تفرض على ءيين بتحمل ا

االلتزام والتحلي بقيمة المس ولية مةن موقعة  وفةي مجةال تخححة   وةةث غيةره 

ممن يو مس ول عنه  على تحملها  باعت اءيا شرطا إلنمات المجتمةع وإصةالة   

 .وت ييعها ت ييع لحق هللا  وإيالك لل الد والع اد
 [لحسن الصياغة والتعبير( ن0.5/ )لسالمة الفكرة( ن1: )يقبل كل ربط سليم]

 ن 1.5

 .يتقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها : توجيه

           يراعى في تصحيح القرآن الحفظ دون الرسم أو الشكل. 
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