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 ةاالمتحان الجهوي في مادة التربية اإلسالميجتياز وجيهات مساعدة على ات

في مادة التربية  باكالوريا ولىتالميذ وتلميذات السنة األل ةالجهوي االمتحانات اقتراب موعد بمناسبة  

عسى أن تكون مساعدة لكل من  وجيهاتمجموعة من التسرني تقديم . يوالمسالك ميع الشعبج االسالمية

المتعلمين والمتعلمات وإرشاد توجيه  في أسرا وفاعلين في الحقل التربوي، يقوم على برامج الدعم والتقوية

في بابه وإنما هو  نه الفريدأزعم المقال وال ي لهذه االختبارات.االجتياز األمثل  لما من شأنه أن يعينهم على

لين بها السادة المؤطرون التربويون واألساتذة المربون، ومبادرات الفاع لى جانب جهود كثيرة يقومجهد إ

 فراد. في مجال التربية من جمعيات وأ

  :ليهانبغي االنتباه إعامة يوجيهات ت -1

  المرجعي  اإلطارلالمتحانات ومنها  ؤطرةالوثائق المرجعية الم واالطالع علىضرورة الرجوع

وكذا المهارات رعية والف ئيسيةفاهيم الرهم المضم أفهو ي م.2021 يالموسم الدراسالمحين برسم 

العلم لمتعلمين التي يلزم ااألساسية المستهدفة في مادة التربية االسالمية تدريسا وتقويما و

 عليهالمتعلمين وتمهير  ستهارمد تهي ما تموالمهارات فاهيم ن هذه المحاطة بها، مع العلم أواإل

مر ما قد يحدث من وما يجعلنا نؤكد على هذا األ قسام.واأل صولالسنة الدراسية داخل الف طيلة

ذهني لدى المتعلمين والمتعلمات خاصة مع كثرة المواد والمحتويات المنشورة  ويششغموض وت

 .شبكة العنكبوتيةعلى فضاءات ال

 التركيز على المضامين المبثوثة ضمن  معنترنيت لمحتويات المنشورة على األبا االستعانة

كذا المعتبرة، و غيرها من المنصات التعليميةو تلميذ تيسة نصكمالرسمية  التعليميةالمنصات 

أو العمومي مين صفحات السادة األساتذة الممارسين المدرسين لمادة التربية اإلسالمية بالتعلي

سياق االستعداد لالمتحانات  فيقدر على ضبط المحتويات المطلوبة فهم األ الخصوصي،

 شهادية. اإل

 المتعلقة بما قبل االمتحان. العامة عض المالحظات والتوجيهات بكانت تلكم  

 . التربية االسالميةالمستهدفة في اختبار مادة بالمهارات  وجيهات متعلقةت -2

 لى ما يلي: يحسن االنتباه إوهنا 

 سئلتها، نموذج تطبيقي، مقترح الجواب. المهارة، مثال أعرض ي هذا المحور سنتعمد الخطة االتية: ف

 

 

 التي تعالجها الوضعية: أو المشكلة تحديد اإلشكالية مهارة  أوال:

البحث عن  السؤال،ويكون المطلوب في هذه  القضية التي تطرحها الوضعية؟  حدد :األسئلةأمثلة ـ 1 

 اختالفحط قد تكون موالتي  التي يطرحها أو المشكلةالوضعية،  اليه فيالموضوع الرئيسي المشار 

 بين طرفين أو أكثر. وجهات نظر متعددة اللهتخبحيث ت

ثر انتشار الفواحش على لين / التالميذ / الزمالء / حول أاختالف وجهات نظر المتدخ :الجوابمقترح ـ 2

: أثر انتشار الفواحش على المجتمع. بذكر الموضوع العام للوضعية فيقول متعلميكتفي الأو  المجتمع

تملك الوضعية لى أخرى، فيحرص المتعلم على قراءة وإويختلف الموضوع والمشكلة من وضعية 

ة ودالموجتقاطعات واالمتدادات لاستفادة من اوالصحيحة. لى الموضوع أو المشكلة التقويمية حتى يصل إ
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في طريقة تحديد االشكال، او يمكن للمتعلم االستفادة من مادتي الفلسفة واللغة العربية ين المواد الدراسية ب

 أو القضية التي يتحدث عنها. تحديد موضوع النص

شارت اليها هذه المهارة من المهارات التي أ :بهاواالستدالل  الشرعية حفظ النصوص ثانيا: مهارة 

النص الشرعي لمعنى من  يرادويكون المطلوب من المترشح إادي.  الوثائق المتعلقة باالمتحان االشه

من سورة  آياتظيف أو توالواردة في النص الشرعي،  المناسبة حكام التكليفيةستنباط األو االمعاني، أ

 . أو قيمة من القيم و موقف من المواقفم راي ألدعأو غيرها يوسف 

 من سورة يوسف".  مناسببنص شرعي تي استدل على المعنى اآل :ـ أمثلة األسئلة1

ال تقبل أي ا عليها بحيث ما دام منصوصن سورة يوسف تحديدا م اآلية المناسبةيراد المطلوب لإلجابة: إ

 ية من أي سورة من سور القرآن الكريم. أ

الصبر على المحن من صفات أهل تي: المعنى اآلسف على استدل من سورة يو نموذج تطبيقي:ـ 2

 يمان. اإل

َوَجاُءوا َعلَٰى قَِميِصِه بَِدٍم التي تدل على التزام الصبر ومنها قوله تعالى"  اآلياتيراد إ :الجوابمقترح ـ 3 

ُ اْلُمْستَعَاُن عَلَٰى َما تَِصفُوَن"  لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا ۖ فََصْبٌر َجِميٌل ۖ َوَّللاَّ سورة يوسف االية َكِذٍب ۚ قَاَل بَْل سَوَّ

 . وتقبل كل اية صريحة او ضمنية دالة على هذا المعنى. 18

 لحكمتحديد ا عي المستفاد من اآلية. ويكون المطلوب في هذه الحالةاستخرج الحكم الشر: خرل آمثا

) آنا أو حديثا، ويستحسن صياغته بصيغة المصدر و النص الشرعي قرليه في السند أالمشار إ الشرعي

قاعدة  المناسب من النصوص الشرعيةلقواعد المساعدة على استخراج الحكم ا منو .وجوب، حرمة.....(

الوارد في  باألمرلى وجوب القيام إفي الغالب اآلية أمرا علمنا أنه يشير المر والنهي، فمتى وجدنا في ا

 ليه هو التحريم.إذا وجدنا صيغة نهي علمنا أن الحكم المشار إـ ونفس االمر اآلية

لُونَ َعلَْيِه تََوكَّْلُت ۖ َوعَلَْيِه فَْليَتََوكَِّل اْلُمتَوَ قوله تعالى " :تطبيقينموذج  من فالحكم المستفاد . 67" يوسف .  ك ِ

 هو وجوب التوكل على هللا.  صيغة األمر

ِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ  ْوحِ َّللاَّ ِ ۖ إِنَّهُ اَل يَْيأَُس ِمن رَّ ْوحِ َّللاَّ   .  .87 " يوسف مثال اخر قوله "َواَل تَْيأَُسوا ِمن رَّ

في فنقول  .التي تفيد حكم التحريم " تيأسوا  صيغة النهي " الب اآليةفي  ورد الحكم :الجوابمقترح 

 من صفات الكافرين.، وتقبل كل صيغة تدل على الحكم. ألنه" تحريم اليأس  الجواب مثال

يكون المطلوب تعزيز  هنا :والمواقف اآلراءلدعم أو غيرها  من السورة المقررة اآلياتمثال توظيف  

تعليل مناسب متى كان سؤال ال ، أو بنص شرعيمتى صرح بذلك مناسبة من سورة يوسف بأيةوقف مال

، شريطة أن يكون النص المطلوب من المتعلم اإلتيان به سبق أن درسه فتوحا غير مقيد بالسورة المقررةم

وأحيانا قد يكون المطلوب من المتعلم  ويكون في الغالب وارد في الكتابين معا ضمانا لتكافؤ الفرص.

 بشرط الصحة والمناسبةن معا فيقبالو العقلي بالشرعي أالتعليل التعبير عن موقفه مع التعليل دون تقييد 

 .موافقة المنطق والشرعو

ن عدم العدل بين األبناء في المحبة ال يؤثر على العالقة بين موقفك ممن يرى أ أبرز :تطبيقينموذج 

 مع التعليل بنص شرعي مناسب من سورة يوسف. خوةاإل
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من سورة ديم الدليل المناسب تقمع ذا الرأي همعارضة  هناالمطلوب الجواب يكون  :الجوابمقترح 

"اْقتُلُوا يُوسَُف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكونُوا ِمن بَعِْدِه قَْوًما َصاِلِحين"  : قال تعالىيوسف

 . 9يوسف 

 كن من المعارف األساسية المكتسبة.مهارة التمثالثا: 

.  من مظاهر كذاو مظهرين ما تحته خط في الوضعية أو اذكر نوعين من أنواع أ األسئلة: عرفأمثلة ـ 1

وهذا النوع من األسئلة يكون الجواب عنه متضمنا في ثنايا محاور  كذا.مثلة وكذا....... إيت بمثالين من أ

حديد موطن الجواب من لتتعلمات واستحضار ما تلقاه من طلب من المتعلم التركيز بحيث ي دروس المداخل

 . ورقة اإلجابةى الدروس أوال ثم صياغة الجواب ثانيا، وبعدها تحريره عل

 الغيب. العفة، الوضعية:ما تحته خط في  اشرح :تطبيقينموذج ـ 2

ف الذي درسه المتعلم في درس االيمان التعريومكونات عناصر كتابة  لمطلوبا :الجوابمقترح ـ 3

 .والغيب والعفة والحياء

  من مفاوضات الرسول عليه السالم،  مثالين آخر: أذكرمثال  

الرجوع الى درس الرسول عليه السالم مفاوضا ومستشيرا،  المطلوب في هذا السياق :الجوابمقترح 

 فيستحضر المترشح مثالين من المفاوضات التي درسها اثناء الدرس. 

 صنف االعمال التالية حسب مجالها:  :آخرمثال 

لى حقوق االسرة والمجتمع: حق التعليم، حق الحضانة، الحق في الحقوق اآلتية إ : صنفتطبيقينموذج 

 النسب، الحق في الصحة. 

الرجوع الى درس رعاية األطفال في اإلسالم. واالستعانة  المطلوب في هذا السؤال  :الجوابمقترح  

 بمضامينه لتحديد الجواب الصحيح. 

 لمفاهيم الشرعية وتحديد خصائصها.مهارة توظيف ارابعا: 

 و قارن، ميز بين كذا وكذا.أحدد العالقة بين كذا ..وكذا  ـ األسئلة:أمثلة ـ 1

 .حدد العالقة بين الصبر واليقين. ـ قارن بين تعريف العفو والتسامح :تطبيقينموذج ـ 2

بين الصبر ة المشترك واسمتحديد أوجه التقاطع، التشابه، التضاد، الق المطلوب هنا  :الجوابمقترح ـ 3 

 العفو والتسامح، مع االستعانة بالدروس التي سبق دراستها في مقرر السنة الدراسية.  واليقين، أو

 :االتية للحالةبين الحكم الشرعي المناسب : ال اخرمث

 : طلق صديقك زوجته في أيام حيضها.  نموذج تطبيقي

ة السالفة الذكر يكون الحال: هل هذا التصرف جائز /غير جائز ، مقبول/ مرفوض. وفي اإلجابة مقترح 

ن يقع روط الزواج السني وهي ألشن مخالفة لما فيه م الوارد في السؤالالسلوك  عدم جوازالجواب 

 الطالق في طهر.

 حكامها. تحليل النصوص الشرعية واستخراج أ مهارةرابعا:  

و استخرج من النص .كذا.... او وي. أو الحديث النبالنص القرآني أ استخلص مضمون مثلة األسئلة:أـ 1

 و الحديث .. بين حكم كذا .اآلية أانطالقا من 
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ا مما تدل عليه من مضمون أو حكم ..انطالقالمطلوب التلميذ  ستخرحن يالمطلوب في مثل هذه األسئلة أ

قوف على مواطن الشاهد من تلك . ومما ييسر عليه األمر الواآلية أو الحديث من معاني ومستفادات

 اد الصحيح.لى المرحتى يصل إالنصوص الشرعية 

ِ ْبِن َمْسعُود   مثال تطبيقي:ـ 2 ِ  : َعْن عَْبِدَّللاَّ بَاِب، َمِن اْستَطَاعَ ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لَنَا َرسُوُل َّللاَّ يَا َمْعَشَر الشَّ

ْج، فَإِنَّهُ أََغضُّ  ْوِم؛ فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاء  فَْليَتََزوَّ  ُمتَّفَق  عَلَْيِه  .ِلْلبََصِر، َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ، َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فَعَلَْيِه بِالصَّ

الى الزواج لمن له القدرة دعوة النبي عليه السالم  يقول المترشحن النص. يمكن أ ـ استخرج مضمون 

 .الصوم عند عدم القدرة على الزواجلى رشاده عليه السالم الشباب إعليه، أو إ

ج من وسائل : الزوا فيكون الجواب مثالاستخرج من النص وسيلة من وسائل الوقاية من الفواحش، ـ 

 و الصوم وقاية من الوقوع في الفواحش. الوقاية من الفواحش، أ

 لقادر عليه. باحة الزواج ل:  إ فيمكن الجواببين حكم الزواج لمن توفرت له القدرة واالستطاعة، 

 مهارة استخراج القيم وتوظيفها: خامسا:  

و ناسب القيمة اآلتية، أت سلوكياتاو الحديث، قدم  اآليةاستخرج القيمة التي تضمنتها  :األسئلةمثلة أـ 1

 تنافيها، بين أهمية قيمة .... في تحقيق كذا. بين خطورة غياب قيمة كذا ........ 

كما قد ن القيم التي قد يطلب من المتعلم استخراجها قد ترد صريحة في النص الشرعي أ ونشير هنا إلى 

والوقوف على  النص نىفهم معاستيعاب وفيكون ، و الحديثيالنص القرآني أوعبارات  تفهم من سياق 

أهمية توظيفها لى واستخالص المناسب من القيم مع اإلشارة إصول المراد حيه معينا على موطن الشاهد ف

 عبر عنه في االطار المرجعي بالتوظيف.في الحياة متى ما كان ذلك مطلوبا فيما 

ُ ِمن فَْضِلِه ۗ" النور تعالى " : قالتطبيقينموذج ـ 2 َّٰى يُغْنِيَُهُم َّللاَّ . 33َوْليَْستَْعِفِف الَِّذيَن اَل يَِجدُوَن نَِكاًحا َحت

 ته.غيابها على حيا وأثر. والمجتمع وبين أهميتها في حياة الفرد اآليةاستخرج القيمة الواردة في 

هميتها تتمثل فيكون الجواب هو قيمة العفة وأ والحياء،يستعين المترشح بدرس العفة  :الجوابمقترح ـ 3

صالح المجتمع واستقرار االسرة. أما في حالة غيابها  في كونها أساس تحصين الفرد من الفواحش وسبيل

 . والمنكرات واحشالف باقتراف ، وتنتهك االعراضوالمجتمعخالق االنسان فتفسد أ

 مهارة تحديد المواقف والتعبير عنها.سادسا:  

 و الظواهر االتية: السلوكيات، أبين موقفك من  :األسئلةـ أمثلة 1

 دروسه وعندما يحضر للفرض يقوم بالغش فيه. ل: زميلك خالد ال يحضر نموذج تطبيقيـ 2

تي يجب الغش من الفواحش ال معلال موقفه بأنذا السلوك له أن يبدي المتعلم معارضته: اإلجابةـ مقترح 3 

من الفواحش التي نهانا اإلسالم  ألنهلى الغش االعتماد على نفسه وعدم اللجوء إ يلزمه التلميذ وأن تجنبها

 عنها. 

 اعداد: األستاذ عبد الحق لمهى. 

 



5 
 

 

  

 

 

 

 


