
تسٌ هللا اىشزَِ اىشزيٌ        

  
االمتحان الجهىي المىحد للسىت الثاويت مه سلك 

 البكالىريا
(المترشحىن  األحرار  )   

2012دورة يىليىز   

  االستدراكيتالدورة

 

 عناصر اإلجابة
 

2/1  

 

 المملكت المغربيت

 
 وزارة التربيت الىطىيت

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه

 جهت العيىن بىجدور الساقيت الحمراء

  

   

 2: المعامل ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز التربية اإلسالمية: المادة اآلداب: مسلـــــــك

  
(ن12): الدروس الىظريت: أوال  

 ( ن 1)   : تحديد المفاهيم   1  

ٕي ٍدَ٘ع اىفضائو اىَتؼاسف ػييٖا تيِ أفشاد ٍدتَغ ٍا، تَ٘خثٖا يسنَُ٘ ػيٚ األفشاد أٗ اىدَاػاخ : القيم –   

   ( ُ 0.5 ).   أفشاد اىَدتَغ. تاىسسِ أٗ اىس٘ء، ٗيسنَُ٘ ػيٚ األشياء تاىدَاه أٗ اىقثر

(0.5)...  اىتشتيح– اىسياسح– االقتظاد– اىَؼشفح–اىقيٌ:اىَْ٘رج اىغشتي ػيٚ ٍست٘ٙ ٗفق ٕي تَْيظ اىؼاىٌ: العىلمت  -   

 ( ن 1) : ٕي اىقضيح اىتي تؼاىدٖا اى٘ضؼيح - 2      

.                         اختالف اىَ٘اقف إصاء اّتشاس قيٌ اىؼ٘ىَح تيِ األخز ٗاىشفض  

: يتأتٚ زَايح اىَدتَغ اإلسالٍي ٍِ سياذ قيٌ اىؼ٘ىَح ب– 3      

 ( ن 1) . اىسشص ػيٚ تشسيخ اىقيٌ اإلسالٍيح في اىقي٘ب ٗتأطيشٕا ىيسياج اىؼَييح        - 

 ( ن 1) .  زفع اىٖ٘يح اإلسالٍيح ٍِ خاله تثْي قيَٖا ٗتفؼييٖا في اىسياج      - 

 (ن 2 )( ُ ىنو ٗازذج 0.5 ): يَنِ اختياس أستغ خظائض ٍَا ييي:  أستغ خظائض تَيض ٍْٖح اىتفنيش اإلسالٍي -4   

 – اى٘سطيح ٗاالػتذاه – اىؼقالّيح – تناٍو ػاىَي اىغية ٗاىشٖادج – ٗزذج اىَؼشفح –اىتؼذد ٗاىتْ٘ع ٗاىشَ٘ه    - 

. االستْاد إىٚ اىقيٌ ٗاىَؼاييش األخالقيح– ازتَاىيح اىَؼشفح اىطثيؼيح – االّفتاذ ٗاىٖيَْح –اىتدذيذ   

  (ن 3) :  ماآلتييتناٍو اى٘زي ٍتَثال في اىقشآُ اىنشيٌ ٍغ اىنُ٘ في تْاء اىَؼشفح - 5    

 اىقشآُ اىنُ٘

 مُ٘ ٍقشٗء ٗزي ٍْظ٘س

 مالً هللا تؼاىٚ طْغ هللا تؼاىٚ

 متاب هللا اىَتيــ٘ متاب هللا اىَدي٘

 

(ن 3) :  تسذيذ ٍفًٖ٘ اىتذتش في اىقشآُ اىنشيٌ ٍغ االستذاله تْض ششػي ٍْاسة – 6         

1.5ٕ٘ زاىح في اىقشاءج تقاتو زاىح اىَشٗس اىسشيغ اىؼاتش، يستخذً فيٖا اىَسيٌ مو قذساتٔ اىؼقييح ٗاىشٗزيح : التدبر-   
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( ُ 1.5 ): االستذاله تْض ششػي، يَنِ اختياس أزذ اآلياخ اىقشآّيح اآلتيح-   

    29  س٘سج ص اآليح"متاب أّضىْآ إىيل ٍثاسك ىيذتشٗا آياتٔ ٗىيتزمش أٗى٘ا األىثاب " : ق٘ىٔ تؼاىٚ   - 

  82 س٘سج اىْساء اآليح "أفال يتذتشُٗ اىقشآُ، ٗى٘ ماُ ٍِ ػْذ غيش هللا ى٘خذٗا فئ اختالفا مثيشا"  :ق٘ىٔ تؼاىٚ-   

 24 س٘سج ٍسَذ اآليح "أفال يتذتشُٗ اىقشآُ أً ػيٚ قي٘ب أقفاىٖا:"   :  ق٘ىٔ تؼاىٚ-   

(ن4: )التطبيقاث: ثاويا  

 : اػتثش اإلسالً األسشج أساط اىَدتَغ ىألسثاب اآلتيح - 1    

 ( ُ 1 ). ىَا ت٘فشٓ ٍِ شؼ٘س تاىطَأّيْح اىْفسيح ٗاىزْٕيح اىالصٍح ىإلّساُ ىتسقيق راتٔ     - 

 ( ُ 1 ). أداج أساسيح ىظُ٘ اىَدتَغ ٍِ اىف٘ازش ٗاختالط األّساب     - 

 ( ُ 2 ):  ٗاقغ األسشج في اىَدتَغ اىَغشتي– 2   

      يتأسخر تيِ اىسفاظ ػيٚ اىقيٌ اإلسالٍيح ٗاىٖ٘يح اىسضاسيح ىيخظ٘طيح اىَغشتيح ، ٍٗ٘اخٖح تسذياخ اىتغيشاخ 

اىسذيثح ٗاىَتْ٘ػح ٗاىَتساسػح تفؼو اىتفاػو ٍغ ٍشاسب ٗقيٌ َّٗارج ٍتؼذدج دخييح ػيٚ اىَدتَغ اىَغشتي،ٍغ اتساع 

 ...اىؼْف، اىشؼ٘رج، اىدشيَح، االّساله اىخيقي: دائشج تؼض اىَظإش اىَْسشفح داخو تؼض األسش اىَغشتيح

(ن4): األوشطت: ثاويا  

 :    المطلوب كتابة تقرير حول حقوق الطفل مستحضرا العناصر اآلتية

 الحق في – الحق في المساواة – الحق في الهوية االجتماعية – الحق في الحياة :حقوق الطفل في اإلسالم- 1       

 (ُ 1)  . الحق في طفولة طبيعية– حق التملك –الحصانة 

 (ُ 1)  .  بين االستقرار األسري والتفكك األسري: واقع الطفولة في المجتمع– 2   

 (ن1). جمعيات المجتمع المدني– مؤسسة الدولة– اإلعالم– المسجد– المدرسة–األسرة:  تحديد المسؤوليات– 3  

 محاربة كافة الفواحش بالوسائل –ترسيخ القيم اإلسالمية في النفوس بالتربية السليمة : -  اقتراحات وحلول– 4  

 (ُ 1)  . إحياء سنة كفالة األيتام ورعاية األطفال المحرومين من الرعاية–التربوية والزجرية 
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