
 

 

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

 ساعة مدة اإلنجاز اإلسالمية التربية المادة

 2 المعامل 1024يونيو  الدورة

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 (ن 41) الوحدات: ــــال األول المج

 التنقيط عناصر مقترحة للتحقق من اإلجابة الصحيحة مؤشرات اإلجابة س

 

س 

1 

 هحدد بأسلوبي -

الخاص القضية 

التي يناقشها 

 الحوار            

:                                                          من بين القضايا التي يتمحور حولها الحوار  ـ 

...                             دور مختلف وسائل اإلعالم في القيام بالتوعية ومعالجة الظواهر السلبية   -

 (تقبل صيغ أخرى مناسبة)....     النهوض بالوضع البيئي والصحي مسؤولية مشتركة -

 

ن 1  

 

س 

2 

 

عرف المفاهيم ي

 المطلوبة

  ...حق مشترك في امتالكه واالنتفاع به وحمايته بين كل أفراد المجتمع :  الحق العامـ 

 ملكة فطرية في اإلنسان تمكنه من اإلحساس بالجمال وتذوقه عبر مظاهر الطبيعة والسلوك :الذوق السليم -

 النظام والتكامل الوظيفي الذي أودعه هللا تعالى في الوجود والموجودات  : التوازن البيئيـ  

 (الكتب المقررة تقبل التعاريف الواردة في)         (ن لكل مفهوم5.0)    -                  األرضية خاصة

 

ن 1.0  

 

س
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 أربعقدم لسعيد ي

نصائح ممكنة 

تفيد من ليس

االنترنت ويتجنب 

هأضرار  

 : من بين النصائح الممكن تقديمها على سبيل المثال -
 أال يفرط في استعماله بحيث يكون سببا في هدر وقته والتخلي عن واجباته المدرسية واألسرية  ـ 
 بل يستثمره لتحصيل البحث في قضايا العلم والمعرفة  ،ـ أال يجعل منه محض أداة لعب ولهو 

  ـ يتجنب المواقع المائعة والهدامة المنافية ألخالقنا اإلسالمية وعاداتنا المغربية األصيلة
 .......أال يطيل الجلوس أمامه حفاظا هلى صحته خاصة البصر  -

 (نصيحة مقبولةلكل ن .5.0)                                                      

 

 

ن 2  

 

س

4 

 

 يبن موقفه من رأي

ال فائدة في :"أيمن

 وسائل اإلعالم

ما هي ،وإنوالتواصل

 مجرد أداة للهو

 ، مع التعليل  والترفيه

 : كأن يقول :شرعي سليم مع التعليل المقبول \عن موقف منقي  المترشح يعبر ـ 

ال أتفق مع هذا الرأي الذي يرى أن ال فائدة من وسائل االعالم وأنها مجرد أداة للهو  - 

 (ن1) : إذا أحسن توظيفهابل لها فوائد وإيجابيات عديدة   ،...والترفيه

يستثمر ( األمة)،وكل ابتكار لصالح المجتمعالعقل اإلنسانيبداع وإ إن هذه الوسائل من ابتكار -

  إيجابيا 

أبواب المعرفة مفتوحة على مصراعيها في كل )فهي وسيلة من وسائل  تحصيل التعلم والمعرفة   -

 (....المجاالت

سواء بواسطة الرسائل االكترونية أو مباشرة بالصوت )وهي وسيلة من وسائل االتصال -

ويتيح المشاركة في الندوات والمناظرات دون حاجة إلى ..ي عن السفر والتنقل والصورة مما يغن

  ..(السفر والتنقل 

             (    ن1,0)وغير ذلك ..تلعب دورا مهما جدا في نشر الوعي الديني والثقافي والصحي والبيئي  -

 (تقبل اإلجابات القريبة من هذا المعنى بصيغ أخرى) 

 

 

ن 2,0  

 

س
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في قول  هرأي يبين

لسنا " أيمن 

مسؤولين بتاتا عن 

" هذه األوضاع   

ية عن الوضع المحلي بكل تجلياته مسؤولية مشتركة بين الجميع كل المسؤول أن: يبين في رأيه ـ 

 (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)من موقعه ومهمته 

تتحمل كل وسائل التنشئة و،انطالقا من الفرد العادي إلى المثقف إلى السياسي إلى المسؤولين -

 بالحقوق والواجبات التوعيةبدورها في التربية على القيم اإلسالمية،ولية القيام واالجتماعية مسؤ

  ...وكل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية في الشارع الفرد في البيت،في المدرسة،)

 

 ن2

 

س
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مقترحات  أربعةقدم ي 

 لحفاظسبة لتراها منا

 ،   ي ئالبي التوازنعلى 

  

 :  على سبيل المثال من بين المقترحات

 ( ةالماء والهواء والترب)ومجاالتها ــ إيالء األهمية المطلوبة للتربية على احترام العناصر البيئية

 ...وتغيير سلوك اإلنسان نحو األفضل في تعاطيه مع القضايا البيئية،ــ نشر الوعي والثقافة البيئية

ترشيد استعمال الثروات الطبيعية والبحث عن السبل المالئمة لمعالجة النفايات التي تخلفها  -

 األنشطة االقتصادية 

 

 ن2

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 جهة الغرب الشراردة بني احسن
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      يتقيد بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفيتها: ملحوظة

التحذير من القيام بعمليات التشجير ووقف التصحر وحماية األنهار من سائر أشكال التلوث ، و ـ  

  ....مخاطر اإلساءة للوسط البيئي باإلسراف والتدمير

 لردع والزجر المناسبة للمتجاوزيناللجوء إلى إجراءات اــ  إمكانية 

 (تقبل االقتراحات األخرى المتقاربة حسب الكتب المقررة )                         

س 

7 

بين العلل التي من 

أجلها حرمت 

الخبائث المذكورة 

مع االستشهاد  

 بنص شرعي

 ( نهى أو) حرم شيئا إال لما فيه من مصلحة وما ما أحلوتعالى يؤكد المترشح على أن هللا سبحانه  -

ما ومن بين العلل التي من أجلها حرم الخبائث كالخمر والمخدرات ...شيئا إال لمضرته ومفسدته 

 :يلي على سبيل المثال

 : ...(التسبب في تعطيل العقل ، وفي أمراض خطيرة متنوعة )صحية أسباب  -

مسيئة إلى من سوء الكالم وسوء التصرفات ال عن فقدان العقلج تنما ي)أسباب تربوية واجتماعية  -

 ..( األسرة أو المجتمع

إنفاق المال وتبذيره في المحرمات وحرمان األوالد أو األسرة االستفادة )أسباب مادية اقتصادية  -

 (من إنفاقه في الضروري أو الحاجي أو التحسيني الحالل والمباح 

 مناسب يقبل كل نص شرعي :  االستدالل
 المعنى بصيغ متقاربة حسب ما هم وارد في الكتب المقررة ذا تقبل اإلجابات األخرى الدالة على ه                 

 

 

ن3  

 (ن 6) الدعامات : ـــال الثانـــــــــيالمجـ

 (ن1) دعامة القرآن الكريم
 التنقيط عناصر مقترحة للتحقق من اإلجابة الصحيحة مؤشرات اإلجابة س

س

1 
بين المقصود  من 

إذ " قوله تعالي 
يبايعونك تحت 

                                                                          " الشجرة 

السنة السادسة من ":صلح الحديبية"تحت الشجرة عام هي البيعة التي بايع المؤمنون رسول هللا 
 الهجرة النبوية

 ن 5.0

 
س

2 

أنواع ستنبط  ي 
لتي كافأ الجزاء ا

هللا تعالى بها  أهل  
                                      الرضوان بيعة 

 
 :الجزاء الذي كافأ بع هللا تعالى أهل بيعة الرضوان يتمثل في  ـ 
 الجزاء المادي وهو المكسب والمغنم  ، -
 ....السكينة والطمأنينة : الجزاء المعنوي  -
هم فمنع القتال بينهم وبين ة واالنتصارات العظيمة ـ حقن دماءعليهم ـ وعدهم بالمغانم الكثيرإنزال السكينة )

 (المشركين ـ الهداية للصراط المستقيم

 
 
 ن 1

س

3 
اآليات  واصل كتابةي

         كل مع الش

 "   
  

   
   

    
    

   
   

    
  

  
     

   
    

     

 من سورة الفتح كتابة تامة مع الشكل ودون التقيد بضوابط الرسم المصحفي  : تتكتب اآليا -
 .أخطاء في الشكل ملة عن كل أربعة تخصم نقطة كا -
   ة أو نقصانا كما تخصم نقطة كاملة أخرى عن كل أربعة في الحفظ زياد -

 

 
 ن 2,0

 (ن2)دعامة الحديث النبوي 

س

1 
حدد مضمونا ي 

لحديث عاما ل
                                                        النبوي                                           

( الطغيان)عن ضد ذلك وهو البغي  أن التواضع أمر واجب ونهى  أخبر اهلل تعالى نبيه محمدا  

 والفخر،فمن تواضع رفعه هللا ومن سعى للترفع وضعه هللا 

 ن1

س 

2 
قيمة  ستخرجي

أخالقية في مجال 
                       الجمال الفني                                                        

 ن1 االقتداء بالسنة .,التواضع ـ الحياء ـ التجمل : من القيم المرتبطة بالمجال الفني 
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