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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 1026 يونيودورة  -البكالورياشهادة 

 :مدة إلانجاز ساعة ونصف

1 
 :املعامل

 داكاديةية الجهوية لربيةية والتيوي ألا
سطات -لجهة الدار البيضاء   

 أو املسركالشعبة  جةيع مسالك الشعب العرةية والتقنية

 :املادة البيةية إلاسالمية
 السنة الثانية :املستوى 
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:االختبارية الوضعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تأمل الوضعية االختبارية، ثم أجب عما يأتي

 ن61..........................................................................النظريةالدروس : أوال
   ن1...................................................................الوضعية تي تثيرهاال يةاإلشكال حدد -1

 ن1.... ................................................................................ قيممفهوم الب عرف -2

 ما أثرها و ؟تلك القيم فما طبيعةيتقاسمها العالم؛ إلى قيم مشتركة ية عدعت الوض -3

 ن1.1.......................................................................................؟على العالم المعاصر

 .للتعايش والتنوعقدمت الوضعية حضارة األندلس باعتبارها تجربة نموذجية  -4

 ؟وتألق التجربة األندلسية في رأيك القيم اإلسالمية التي أسهمت في نجاح  هي ما - أ

 ن1.........................................................................................:(قيمتين على األقل)

 ن2 ............................المسلم؟المجتمع  قيمعلى  ةالمعاصرالمادية الحضارة  تأثر كيف - ب

 تناقش الوضعية القيم المحددة للمفاهيم الحقوقية ومقاصدها  -1

 ن1............................................مقصدين من مقاصد حقوق اإلنسان في اإلسالم اذكر - أ

 ن1...........المقصود بهما أوضح. الربانية والثبات: من خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم  - ب

 
 

على مذبح إله التقدم المادي بعدة ثر عالم اليوم التنمية في بعدها المادي، مضحيا في أغلب األحيان لقد آ"  

 ،الذي يتربص بنا اليوم كما يقول البعض في صدام الحضارات ن الخطر يممفال ...قيم أخالقية وروحية

نتبنى أن  -من أي وقت مضى  وأكثر -من الضروري ... تقاسمها فيما بيننا التي ن القيموإنما في غياب 

وتسوده  ،عالم يحتضن الجميع ،وأكثر تضامنا ،مرتمزا على قيم تسعى لبناء عالم أكثر عدال أخالقيامنهجا 

 .لتنوع واالعتراف بغنى الحضارات اواحترام  ،يزيوالسالم وعدم التم ،الحرية والمساواة

إممانية بناء ثقافة متألقة انطالقا  ،في الماضي أثبتت األندلس، سيما في العصر الذهبي للخالفة بقرطبة    

وهي قيم تقارب  ،المجتمع في حينهبفضل القيم التي كانت تتقاسمها مختلف ممونات  ...من تعدد الهويات 

 " كثيرا تلك التي نعتبرها اليوم من مميزات الحداثة
 82: ص. منشورات اليونيسكو. بورجترجمة درويش وجان  ،مؤلف جماعي بإدارة جيروم بندي" القيم إلى أين"
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 يةية إلاسالميةالب: املادة

 حمي كيان األسرة بكل مكوناتها توأحكاما اإلسالم تشريعات يتضمن  -6

 ن3 .......................................................................يناسب بمااآلتي الجدول  امإل - أ
 الدليل الشرعي المناسب الذي يحفظهالحكم الشرعي  الطفل من  حقوق

   في الهوية والنسبالطفل   حق -1
  تحريم أكل أموال اليتامى  -2
ِ  ُسئِلَتْ  اْلَمْوُؤودَةُ  إِذَاو : "تعالى قال   -3 "  قُتِلَتْ  ذَنب   بِأَي 

 9-8التكوير 
 ن3........................................................ ..............اآلتي بما يناسبالجدول  امإل  - ب

 ن1.1..........................فيهالنوع الذي يندرجن  تحتذكرهن المحرمات اآلتي ول دفي الج فنص -ج  
 المطلقة ثالثا - بنت األخ -أم الزوجة  -أخت الزوجة   -ة الخال -بنت الزوجة المدخول بأمها

 محرمات بسبب المصاهرة والقرابة محرمات بسبب النسب محرمات تحريما مؤقتا
   
   

 ن4...................................................................................األنشطة: ثانيا
 : لمناقشة موضوع ورشةكلفت مع مجموعة من زمالئك بإعداد 

 " األسباب واآلثار :ارتفاع نسبة الطالق "
 : توضح فيه -ال يتجاوز ثمانية أسطر- تقريرااكتب 

 للورشةالرئيسة المقترحة  المحاور -

 التي تعتزمون تبليغها الرسائلأهم  -

 

 ويشار إلى معطياتها بأرقامها ،تنقل الجداول إلى ورقة التحرير: ملحوظة

 
 

 المناسب الدليل غير جائز/ جائز  الحاالت 
   ث في عدتهاطالق ثالزوج يراجع مطلقته من  -1
   امرأة تغادر بيت الزوجية في عدتها من طالق رجعي -2
   رجل تكفل بطفل وألحقه بنسبه  -3
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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 1026 يونيودورة  -البكالورياشهادة 

 :دة إلانجازم ةونصفساع

1 
 :املعامل

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
سطات -لجهة الدار البيضاء   

 الشعبة أو املسلك جميع مسالك الشعب العلمية والتقنية

 :املادة التربية إلاسالمية
 لثانيةالسنة ا :املستوى 

 

 

 

  

 

 
 
 

  
 

 

 

 

رقم 
سلم عنــــــــاصر اإلجـــــــــابــــة السؤال

التنقيط

 11الدروس النظرية أوال
نقطة

1 
رة إلى التقابل بين مادية العالم ااإلش: يصوغ المترشح إشكالية تتضمن: تحديد اإلشكالية 

 .المعاصر وحاجته إلى تبني قيم أخالقية مشتركة
 ن1

2 
 : يةالتال اصريتضمن التعريف العن :  القيم مفهوم تحديد ـ
  الموجهة  للسلوك -                   الفضائل والتصورات المتعارف عليها  بين أفراد المجتمع -

 .على األشياء بالحسن أو القبح والصواب أو الخطأبها  والتي يحكم - -
 ن1

3 

 :يتضمن ما يأتييصوغ المترشح جوابا : استخالص المضامين

 (نصف نقطة) أخالقية: طبيعة القيم 
تسوده الحرية وأخوة، تضامنا أكثر عدال و بناء عالم : أثرها على الحضارة المعاصرة 

 (نقطة).ز واحترام التنوع واالعتراف بغنى الحضاراتيوالمساواة والسالم وعدم التمي

 ن 1,1

4 

 (نقطة):قيمتين من بين القيم اآلتيةيصوغ المترشح رأيه متضمنا : التعبير عن الرأي  - أ

قبول اآلخر، واالعتراف بخصوصيته الدينية والثقافية،االحترام المتبادل والتعايش 
 ...والتعارف واحترام الجار

 (نقطتان):يصوغ المترشح جوابه مقاربا اآلتي:  التحليل والتفسير - ب ن3

ات وانتشار قيم بالماديتدهور السلوك واألخالق وطغيان النفعية، واالرتباط 
وتراجع ...وانتشار نمط العيش العولمي في المأكل والمشرب والملبس ..االستهالك

 ...قيم التكافل والتضامن واألمانة

1 

 (نقطة واحدة): المترشح مقصدين من بين مقاصد حقوق اإلنسان اآلتية  يذكر - أ

 –لعدالة االجتماعية تحقيق ا -إشاعة السلم في العالم –حفظ الحياة  -تحقيق العبودية هلل -
 نصف نقطة لكل مقصد ...تكريم اإلنسان –حفظ مصالح العباد 

 (نقطة واحدة) بيان المعنى المقصود بالخاصيتين - ب ن2

ال حق ألحد أن يعترض عليها  -أن كل الحقوق مصدرها إلهي يقصد بها : الربانية -
 ن5.0.منحة من هللا وليست تفضال من أحد -أوينكرها

 ن5.0   ..حقوق أصيلة أبدية ال تقبل الحذف والتعديل والنسخ والتعطيلها أنها يقصد ب: الثبات -
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 ربية إلاسالميةالت: املادة
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 (ثالث نقط) االستنباط واالستدالل - أ

 الدليل الشرعي المناسب الحكم الشرعي الذي يحفظه من  حقوق الطفل

1  

 تحريم التبني
 أو

 تحريم كتمان المطلقة
 لحملها

 ن52.0

ب   ادُْعوُهمْ : "قال تعالى مْ آلآ  ُهو   ائآهآ
ند   أ ْقس طُ   ت ْعل ُموا لَمْ  ف إآن اّلَلآ  عآ

انُُكمْ  آب اءُهمْ  ينآ  فآي ف إآْخو   الد آ
الآيُكمْ  و  م   ن1 0األحزاب              " و 

ال  : "قال تعالى ل   و   أ ن ل ُهنَ  ي حآ
ا ي ْكتُْمن   ل ق   م  ُ  خ  نَ  فآي اّلل  هآ امآ  أ ْرح 

نَ  ُكنَ  إآن آ  يُْؤمآ اْلي ْومآ  بآاّلل  رآ  و   " اآلخآ
 2..البقرة 

2 
حق الطفل في 
حفظ ماله من 

 الضياع
  ن52.0

اْبت لُواْ : "قال تعالى ى و  تَى   اْلي ت ام   ح 
ْنُهمْ  آن ْستُم ف إآنْ  الن آك اح   ب ل غُواْ  إآذ ا  م آ

مْ  ف ادْف عُواْ  ُرْشدا   ال ُهمْ  إآل ْيهآ ال   أ ْمو   و 
افا   ت أُْكلُوه ا بآد ارا   إآْسر  " ي ْكب ُرواْ  أ ن و 

 6النساء                  

 ن1

حق الطفل في  3
  ن52.0 تحريم اإلجهاض والوأد ن52.0 الحياة

 

 ن5.1
 

 

 

 

 

 

 

 (ثالث نقط) الموقف الشرعي ودليله  - ب

 (ن لكل دليل صحيح مناسب52.0)المناسب الدليل الشرعي غير جائز/ جائز  الحاالت
ا إآنف" ن52.0 غير جائز  -1 ل   ف ال   ط لَق ه  ن ل هُ  ت حآ تَى   ب ْعدُ  مآ ح   ح  ْوجا   ت نكآ هُ  ز   35.البقرة " غ ْير 

 ن52.0 غير جائز  -2
ُجوُهنَ  ال  " ن تُْخرآ نَ  مآ ال   بُيُوتآهآ ش ة   ي أْتآين   أ ن إآالَ  ي ْخُرْجن   و  ب ي آن ة   بآف احآ  " م 

 1الطالق 
 ن52.0 غير جائز  -3

ب ائآهآ  اْدُعوُهمْ " ند   أ ْقس طُ  ُهو   مْ آلآ انُُكمْ  آب اءُهمْ  ت ْعل ُموا لَمْ  ف إآن اّلَلآ  عآ  ف إآْخو 
ينآ  فآي الآيُكمْ  الد آ و  م    0األحزاب " و 

 (نقطة ونصف) ولدف في الجنيصالت -ج
 محرمات بسبب المصاهرة والقرابة محرمات بسبب النسب محرمات تحريما مؤقتا

 أم الزوجة بنت األخ أخت الزوجة
 بنت الزوجة المدخول بأمها ةالخال المطلقة ثالثا

 

 ربع نقطة لكل جواب صحيح: مالحظة

 نقط 4 األنشطــة ثالثا
 :   يكتب المترشح تقريرا يتضمن العناصر اآلتية       
ن 1. 5 لورشةل المقترحة المضمونية المحاور إثبات  -  

ن 1. 5 رسائل يراد إيصالها إلى الحضور  -  

  ن1 قرير مقدمة وعرضا وخاتمةيتضمن الت -


