
 

 

 

 الよئيس يــــــــــــــــــــــــــــــــ．ع ام．ض

 

かالصفح 

 

 

 امتحان الجه．ي ام．حد لنيل 

 6تة1 ي．ني．دورة  -البكال．رياشهادة 

 :مدة إنجاら ساعか ونصف

1 
 :امعامل

 茅كاديميか الجه．يか للتربيか والتك．ين
سطاき -لجهか الدار البيضاء   

 الشعبか أو امسلك مسلك 栢داب

かإسامي かامادة التربي: 
 السنか الثانيか :امست．・ 

1/2 

 ل

 

 

 

るالوضعي るريゅらااخت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تほمل الヱضعيる ااختبゅريる، ثュ أجゆ عمゅ يほتي

 ن.222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221النظريةالدروس : أوا
   ن1...................................................................الヱضعيる تي تثيرهゅال يるاإشكゅل حدد -1

 نボ ................................................................................. ....1يュمュヱヰヘ الب عرف -2

  ومゅ أثرهゅ ؟تポヤ الボيュ طبيعة فمゅيتゅボسمゅヰ العゅلュ؛ إلヴ قيュ مشتركる يる عدعれ الヱض -3

 ن1.1...............................................................................؟عヴヤ العゅلュ المعゅصر
4-  るضعيヱال れعقدمヱالتنヱ يشゅتعヤل るذجيヱنم るتجرب ゅرهゅعتبゅرة اأندلس بゅحض. 

 الボيュ اإساميる التي أسヰمれ في نجヱ  ゅتほلق التجربる اأندلسيる ؟ رأيポفي  مゅهي - أ

 ن1.....................................................................................:(قيمتين عヤى اأقل)

ゆ - أثر كيفれ  رةゅالحض るديゅصرالمゅةالمع  ヴヤعュ؟المجتمع  قيュヤن2 ............................المس 

1-  ゅصدهゅボمヱ るقيヱボالح ュهيゅヘمヤالمحددة ل ュيボال るضعيヱقش الゅتن 

 ن1............................................مボصدين من مゅボصد حベヱボ اإنسゅن في اإساュ اذكر - أ

 
   

عヤى مグبح まله التقدュ المヵキゅ بعدり ثر عゅلم اليوュ التレميる في بعدهゅ المヵキゅ، مエツيゅ في أغヤب اأحيラゅ لقد آ"  

るحيヱرヱ るطر يممفا ...قيم أخاقيガن ال れراゅツエال ュعض في صداらيقول ال ゅكم ュاليو ゅレيتربص ب ヵグال، 

 ゆゅفي غي ゅنمまヱالتي ن القيم ゅレレبي ゅفيم ゅヰسمゅتق ... ヵرヱرツأكثر -من الヱ  ىツقت مヱ ヵمن أ-  ラى أレらنت

 ゅجヰレلم أكثر عدا أخاقيامゅء عゅレらى قيم تسعى لヤمرتمزا ع، ゅレمゅツأكثر تヱ، ن الجميعツتエلم يゅع،  ロキتسوヱ

りاヱゅالمسヱ るريエالتم ،ال ュعدヱ ュالساヱيزي،  ュاحتراヱا れراゅツエى الレااعتراف بغヱ وعレلت. 

    るらヅبقر るافガヤي لらهグفي العصر ال ゅتت اأندلس، سيمらضي أثゅفي الم،  ゅانطاق るمتألق るفゅء ثقゅレب るنيゅممま

 れゅويヰال キالمج ...من تعد れゅف ممونヤتガم ゅヰسمゅنت تتقゅل القيم التي كツهبفレتمع في حي،  ゆرゅهي قيم تقヱ

るداثエال れمن مميزا ュاليو ゅرهらك التي نعتヤكثيرا ت " 
 ソ :52. منゼوراれ اليونيسكو. らورجترجるヨ درويش وجان  ،مぽلف جヨاعي بإدارり جيروم بندヵ" القيم まلヴ أين"

 



 6تة1 ي．ني．دورة  -البكال．رياامتحان الجه．ي ام．حد لنيل شهادة  
か2/2 :الصفح 

 ربيか إساميかالت: امادة

"ュرآن الكريボة الヱتا ヴヤقف عヱالتدبر ا يتヱ، ヱده أن يتدبرゅأمر عب ヴلゅه تعゅف ،るعヱة المسمヱヤته المتゅا آي
فゅلتدبر اأヱل تヘكر في الدليل الボرآني، ... عبرةヱتذكرة تكヱن  ゅبم ،يる المشヱヰدة في صヘحる الكヱنヱالمرئ

بل بينヰمヱ،  ゅا تعゅرض بينヰمゅ ،الدليل العيゅني؛ اأヱل كامه ヱالثゅني خボヤهヱالتدبر الثゅني تヘكر في 
     " انسجュゅ تュゅ يぼدヵ إلヴ غゅيる التヘكر ヱالتدبر

 7: ص2 اجعبد ه إبراهيュ المغ2 د2تدبر القرآن وسゅئヤه وموانعه

ゆ -  كرهن دفي الج فنصク اآتي れゅرمエل المヱتエدرجن تレي ヵグوع الレن1.1...................فيه ال 
ゅヰالمدخول بأم るجヱت الزレل -بゅガال る-   るجヱأخت الز-  るجヱالز ュأ- ォت اأレب - ゅثاث るقヤالمط 

ゅمؤقت ゅريمエت れゅرمエسب مレب الらبس れゅرمエم るالقرابヱ りهرゅب المصらبس れゅرمエم 
   
   

 ن3 ...........................................................................الجدヱل بمゅينゅسゆ امإ - ج
 الدليل الشرعي المنゅسゆ الحكュ الشرعي الذヵ يحヘظه من  حベヱボ الطヘل

   في الヱヰيヱ るالنسゆالطヘل   حق -1
2-  ヴمゅال اليتヱأكل أم ュتحري  
ヱد∠ة⊥  إآذ∠اヱ : "تعゅلヴ قゅل   -3 ⊥ぼヱْ آ  س⊥ئآれ∠ヤْ  اْلم∠  ヵ∠ほبآ   ゆذ∠ن  ْれ∠ヤق⊥تآ  "

 9-2التكوير 
ゅنيゅث :れゅن2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224التطبيق 

 ن1......................................................................الボضيる التي يتنヱゅلゅヰ النص حدد -1
 ن1.1.................طبيعる العاقる بينゅヰ من النص مصゅدر المعرفる اإساميる مع إبراز استخヤص -2
 ن1.1.......................؟ゅヰلتصحيح اقترحゅتポمヱ ゅ ،اليュヱ بゅلボرآن الكريュ قる المسュヤعا ترى كيف  -3

ゅلثゅن222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224اأنشطة: ث 
 : لمنゅقشる مヱضヱع ورشةكれヘヤ مع مجمヱعる من زمائポ ب عداد 

" ベع نسبة الطاゅر :ارتفゅواآث ゆゅاأسب " 
 ゆأسطر- تقريرااكت るنيゅز ثمヱゅضح فيه -ا يتجヱت : 

 لヱヤرشるالرئيسる المボترحる  المحゅور -

-  ュئلأهゅالرس ゅヰيغヤن تبヱالتي تعتزم 

 

 ويشار إلى معطياتها بأرقامها تنقل الجداول إلى ورقة التحرير: ملحوظة

 
 



  

 

 

 

 

  

 

 

 عناصよ إجابか وسلê التنقيط

かالصفح 

2/ヱ 
 امتحان الجه．ي ام．حد لنيل 

 6تة1 ي．ني．دورة  -البكال．رياشهادة 

 :مدة إنجاら ساعかونصف

1 
 :امعامل

 茅كاديميか الجه．يか للتربيか والتك．ين
سطاき -لجهか الدار البيضاء   

 الشعبか أو امسلك مسلك 栢داب

かإسامي かامادة التربي: 
 السنか الثانيか :امست．・ 

 

 

 

  

 

 
 
  
  
 

 

 

 

 ュرق
سلم عنــــــــاصر اإجـــــــــابــــる السؤال

الわنقيط

 ヱ2الدروس النظرية أوا
نقطة

ヱ 
اإشゅرة إلヴ التゅボبل بين مゅديる العゅلュ : يصパヱ المترشح إشكゅليる تتضمن: تحديد اإشكゅلية 

るمشترك るأخاقي ュتبني قي ヴجته إلゅحヱ صرゅالمع. 
 ن1

ヲ 
 : يるالتゅل ゅصريتضمن التعريف العن :  القيュ  مفヰوュتحديد  
  المヱجるヰ  لヤسポヱヤ -                   الヘضゅئل ヱالتصヱراれ المتعゅرف عヤيゅヰ  بين أفراد المجتمع -

 .الガطأعヤى اأشيゅء بゅلエسن أヱ القらح ヱالصواゆ أヱ بヱ  ゅヰالتي يエمم - -
 ن1

ン 

 :يصパヱ المترشح جヱابゅ يتضمن مゅ يほتي: استخاص المضゅمين

 (نصف نقطる)أخاقيらヅ : るيعる القيم 
 りصرゅالمع りرゅツエى الヤع ゅلم : أثرهゅء عゅレب  るريエال ロキتسو ،りأخوヱ ゅレمゅツتヱ أكثر عدا

れراゅツエى الレااعتراف بغヱ وعレالت ュاحتراヱ التميز ュعدヱ ュالساヱ りاヱゅالمسヱ(.るنقط) 

 ن 1,1

ヴ 

 (نقطる):متضمنゅ قيمتين من بين الボيュ اآتيるيصパヱ المترشح رأيه :  أヵالتعبير عن الر - أ

قبヱل اآخر، ヱااعتراف بخصヱصيته الدينيヱ るالثゅボفيる،ااحتراュ المتبゅدل ヱالتعゅيش 
 ...ヱالتعゅرف ヱاحتراュ الجゅر

 (نقطわان):مゅボربゅ اآتي جヱابهيصパヱ المترشح :  التحヤيل والتفسير - ゆ ن3

 ュر قيゅانتشヱ れゅديゅلمゅط بゅاارتبヱ ،るعيヘن النゅطغيヱ ベاأخاヱ ポヱヤر السヱتده
ポاヰبس.. ااستヤالمヱ ゆالمشرヱ كلほلمي في المヱر نمط العيش العゅانتشヱ... تراجعヱ

るنゅاأمヱ منゅالتضヱ فلゅالتك ュقي... 

ヵ 

 (نقطる واحدり):  من بين مゅボصد حベヱボ اإنسゅن اآتيる يذكر المترشح مقصدين - أ

 –تحボيق العدالる ااجتمゅعيる  -إشゅعる السュヤ في العゅلュ –حヘظ الحيゅة  -تحボيق العبヱديる ه -
  ...تكريュ اإنسゅن –حヘظ مصゅلح العبゅد 

 (نقطる ونصف) :ヱلدف في الجレيصالت  - ゆ ن5,1
ゅمؤقت ゅريمエت れゅرمエسب مレب الらبس れゅرمエم りهرゅب المصらبس れゅرمエم 

るجヱأخت الز ォت اأレب るجヱالز ュأ 
ゅثاث るقヤل المطゅガالる ゅヰالمدخول بأم るجヱت الزレب 

 نقطة لكل جواゆ صحيح ربع: ماحظة



 

 6تة1 ي．ني．دورة  -البكال．رياامتحان الجه．ي ام．حد لنيل شهادة 
か2/2 :الصفح 

 ربيか إساميかالت: امادة

 
 
 
 

 
 

 

 (ثاゐ نقط) ااستنبゅط وااستدال - ج

 الدليل الشرعي المنゅسゆ الحكュ الشرعي الذヵ يحヘظه من  حベヱボ الطヘل

1  
 تحريュ التبني

ヱأ 
るボヤن المطゅكتم ュتحري 

ゅヰヤلحم 

ن52.0  

ヴلゅل تعاゅق" : ْュ⊥هヱادْع⊥ا  ْュ ب∠اゅئآヰآ  ه⊥اヱ∠  آآ
اااط⊥  ناااد∠  أ∠ْقس∠ آ  عآ َّ اااヱا لَاااュْ  ف∠ااا آن ا  ت∠ْعヤ∠م⊥
 ْュ⊥ه ゅآب∠ااااا  ْュ⊥ان⊥ك ∠ヱينآ  فآاااااي ف∠ااااا آْخ  الاااااد آ
 ْュ⊥الآيك ∠ヱ م∠ ∠ヱ "              ゆن1 0اأحزا 

ヴلゅل تعاااゅا∠ : "قااا ∠ヱ   ااال ااانَ  ي∠حآ ⊥ヰ∠أ∠ن ل 
اゅ ي∠ْكت⊥ْمن∠  ヤ∠اق∠  م∠ ⊥  خ∠  ّ نَ  فآاي ا ヰآ اゅمآ  أ∠ْرح∠
نَ  ك⊥نَ  إآن آ  ي⊥ぼْمآ  ّ ゅآ  بآュヱْ∠اْلي ∠ヱ  رآ  " اآخآ

 2..البقرة 

2 

حاااق الطヘااال 
فااااااي حヘااااااظ 
مゅلااااااه ماااااان 

 الضيゅع
  ن52.0

ヴلゅل تعゅاْ ": قヱ⊥ヤ∠اْبت ∠ヱ ヴ تَاヴ∠  اْلي∠ت∠ゅم∠  ح∠
ااゅ ∠  ب∠ヤ∠غ⊥اヱاْ  إآذ∠ا ュْ  آن∠ْساات⊥ュ ف∠اا آنْ  الن آك∠ ⊥ヰااْن  م آ

ْشاادا   ュْ  ف∠ااゅدْف∠ع⊥ヱاْ  ر⊥ ュْ  إآل∠ااْيヰآ ⊥ヰ∠ال ∠ヱا∠  أ∠ْماا ∠ヱ 
ゅااااااا افゅ   ت∠ほْك⊥ヱ⊥ヤه∠ بآاااااااد∠ارا   إآْسااااااار∠ ∠ヱ أ∠ن 
ヱاْ   6النسゅء                 " ي∠ْكب∠ر⊥

 ن1

3 
حق الطヘل   

  نヱ 52.0الヱأد تحريュ اإجゅヰض ن52.0 في الحيゅة
 

 

 

 

 

 

 ن3

 

ヵ 

 نقط 4 الわطらيقاれ ثانيا

1 
  :يصパヱ المترشح قضيる منゅسبる من مثل: النص د قضيةيحدت 

 るボيボصدهحゅボمヱ اتهゅالتدبر، مج 
 ن 1

2 
 :مصゅدر المعرفة اإسامية وإبراز العاقة بينゅヰ  استخراج 

 (نقطるنصف )الヱحي ヱالكヱن : المصゅدر
 (نقطة واحدة) انسجヱ ュゅتكゅمل:  العاقة

 ن 1. 1

3 

 :التحヤيل والتعヤيق
-  るل في هذه العاقヤد خヱجヱ يعبر عن(جرヰالتدبر-ال ュالعمل به -عد ポنصف نقطة2222()تر) 
-  るيヤعمヱ るسبゅا منヱヤتر  حボ(نقطة واحدة)ي 

 ن 1. 1

 

ゅثゅنقط 4 اأنشطــة لث 
 :   يكتゆ المترشح تقريرا يتضمن العنゅصر اآتية       
-  れゅر إثبヱゅالمح るنيヱالمضم るترحボالم  るرشヱヤن 1. 1 (محورين أوثاثة)ل  

ن 1. 1 رسゅئل يراد إيصゅلゅヰ إلヴ الحضヱر  -  

- るتمゅخヱ ゅعرضヱ るدمボرير مボن1 يتضمن الت 
 


