
شهــــــادة البكــالىريـــا اهتحـــــــاى ًيــل    

  2012و ــ  دورة يىًي
  (الوترشحــــىى االحــــرار) السٌت الثاًيت هي سلك البكالىريا 

 
 عٌاصر اإلجابت وسلن التٌقيط                                           وزارة التربيت الىطٌيت        

 

العلىم اإلًساًيت          : الوسلك    /       الشعبت 

 2: الوعاهلالتربيت اإلسالهيت                                             :            هـــــادة

1 

3 

 

 (الرحاب والوٌار:تقبل كل الصيغ التي لها ًفس الوعٌى اعتوادا على كتابي   )

 ( ى 8  )الدروس الٌظريت    : أوال

  ن0.5.                                                        الكون وما ٌحٌط باإلنسان: اآلفاق -1
 :     فائدتان للتفكر فً ملكوت هللا -2
  ن0.5.                                                                             ترسٌخ اإلٌمان -
  ن0.5.                                                                  نٌل رضوان هللا ومحبته -

تأكٌد القرآن الكرٌم على التفكر والنظر فً األنفس واآلفاق  : مضمون اآلٌة الكرٌمة

ن 0.5الستخالص                                                                                  

.  تطابق حقائق الكتاب المسطور بالكون المنظور

 :الىضعيت التقىيويت: ثاًيا
 ن 0.5ـ ٌتحدد المشكل موضوع المناقشة بٌن طارق وٌوسف فً تحول القٌم الذي عرفته    1

 . الحضارة الحدٌثة وتباٌن الرؤى حول المسؤول الحقٌقً عن هذا التحول السلبً
حفظ الدٌن : ـ الضرورٌات الخمس هً التً ال بد منها فً قٌام مصالح الدٌن والدنٌا وه2ً

  ن0.5.                                       وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال
 : ـ  تعبئة الجدول من طرف ٌوسف3

    الدلٌل الشرعً -5     وسٌلة حفظها -4 ضرورتان -3

النهً عن شرب  
  ن 0.25. الخمر

: " ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم
  ن 0.25" الخمر أم الخبائث 

. النهً عن الزنى 

  ن0.25

اآلٌة .ٌقول هللا تعالى فً سورة اإلسراء

وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة : " 32

  ن 0.25 " وساء سبيال

 :ـ أعرض أمام طارق حقوق اإلنسان4
  ن0.25.                                                                                ـ حق الحرٌة

 ن 0.25.                                                                      ـ حق الحٌاة
  ن                                                                        0.25.                                                                                ـ حق التملك

  ن                                                                      0.25.                                                                   ـ حق المشاركة السٌاسٌة
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  ن1ـ حفظ الضرورٌات ال ٌتعارض فً اإلسالم مع حقوق اإلنسان ألن الضرورٌات الخمس   5
ومن ثمة فال تعارض بٌن ...  تحفظ لإلنسان حقه فً الحٌاة وفً االختٌار وفً التعلٌم

 .     حفظ الضرورٌات الخمس وحقوق اإلنسان
 ن 0.5ـ مفهوم القٌم فً اإلسالم ٌدل على مجموع المعتقدات أو التصورات التً ٌحملها الفرد  6

 اتجاه األشٌاء والمعانً وأوجه النشاط المختلفة التً تعمل على توجٌه رغباته نحوها وتحدد 
 . له السلوك المقبول أو المرفوض

  ن0.5.                             ـ بعض األبناء ال ٌجدون حرجا فً إٌداع آبائهم دور العجزة7
 ....  ضعف اإلٌمان– التقلٌد األعمى – الغلظة –الجشع والطمع : األسباب تكمن فً

 ن 0.5ـ اإلنسان هو السؤول عن تعففه وحٌائه، فكلما التزم بتوجٌهات اإلسالم الحكٌمة سمت   8

أخالقه وترفع عن اتباع األهواء والشهوات فٌقدم  على السلوك الشرعً المالئم المتمثل 

  ن0.25.                                                                                 الزواج:   فً
"  ٌا معشر الشباب من استطاع  الباءة فلٌتزوج : "         ـ ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم

 ن 0.25.                                                      (كتاب النكاح. صحٌح البخاري)             

 : التطبيقاث: ثالثا

 :التعرٌف االصطالحً لكل من -1
 كالم هللا المنزل على رسوله صلى هللا علٌه وسلم بواسطة الملك جبرٌل علٌه: القرآن الكرٌم -

  ن0.25.                                               السالم المتعبد بتالوته المنقول إلٌنا بالتواتر
 كل ما أضٌف إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم من قول أو فعل أو تقرٌر: السنة -

  ن0.25.                                                                                      أو صفة
  المجال الذي ال ٌمكن إدراكه إال من خالل القرآن الكرٌم والسنة -2

  ن0.25.                                                               عالم الغٌب:  النبوٌة الشرٌفة
  ن       0.25.                                                 الجنة أو النار: - مثال لما فً عالم الغٌب

 :أختار وجه التكامل بٌن القرآن والسنة -3
      وجه التكامل     النص الحدٌثً     النص القرآنً

 ن0.5.  مفصلة لمجمله  

 ن0.5.    مقٌدة لمطلقه  

   

األنشطة : رابعا
 :  الجواب عن أحد النشاطٌن

 :                                                                        ـ أن ٌتضمن التقرٌر1
  ن1.                                  ـ مقدمة تشمل المكان والزمان والموضوع وتعرٌف الندوة

 ثالثة محاور على )ـ عرض ٌتطرق ألشغال الندوة والمحاور التً أثارها المشاركون 
  – وظٌفة التشرٌع الجنائً فً حماٌة الحقوق –مفهوم التشرٌع الجنائً :  األقل من قبٌل

  ن1.5.                                                            (خصائص التشرٌع اإلسالمً ـ 
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 خاتمة تتضمن خالصة واستنتاج أو رأي حول أهمٌة التشرٌع الجنائً اإلسالمً  -
  ن1.5.                                                                      وحاجة البشرٌة إلٌه

 : ـ  أن ٌتضمن التقرٌر2
  ن1.                                                        الرأي حول كٌفٌة جمع المعلومات -
  ن1.                                                     الرأي حول كٌفٌة توظٌف المعلومات -
  ن1.                                               الرأي حول المحاور التً تضمنها التقرٌر -
  ن1.                                                     الرأي حول لغة التقرٌر وعدد فقراته -
-  
 : السيرة الٌبىيت العطرة: خاهسا
 :  نشأ صلى هللا علٌه وسلم ٌتٌما -1
  ن0.25.                                      مات أبوه عبد هللا وأمه حامل به لشهرٌن فحسب -
  ن0.25.                       ماتت أمه آمنة بنت وهب لما أصبح له من العمر ست سنوات -
 : أربع من خصائصه العامة صلى هللا علٌه وسلم من خالل نشأته فً صحراء بنً سعد -2
  ن0.25.                                                                           نشأ قوي البنٌة -
  ن0.25.                                                                          نشأ سلٌم الجسم -
  ن0.25.                                                                        نشأ فصٌح اللسان -
  ن0.25.                                                                       نشأ جريء الجنان -
 : صفتان له صلى هللا علٌه وسلم كانتا وراء حل حادثة الحجر األسود -3
  ن0.25.                                            اتصف صلى هللا علٌه وسلم برجحان العقل -
  ن 0.25.                                             اتصف صلى هللا علٌه وسلم بأصالة الرأي -
 : ظروف وعدد مرات وعمره أثناء سفرتٌه صلى هللا علٌه وسلم خارج مكة -4
  ن0.5.                                          سافر خارج مكة صلى هللا علٌه وسلم مرتٌن -
  ن0.5.                        أوالهما مع عمه أبً طالب حٌن كان عمره اثنتً عشرة سنة -
  ن0.5.                  ثانٌتهما حٌن كان عمره خمسا وعشرٌن سنة متاجرا للسٌدة خدٌجة -
 : خمس عظات لنشأته صلى هللا علٌه -5
  ن0.5. كلما كان الداعٌة إلى هللا فً شرف من قومه كان ذلك أدعى إلى استماع الناس له -
 تحمل الداعٌة آالم الٌتم أو العٌش وهو فً صغره ٌجعله أكثر إحساسا بالمعان -

  ن0.5.                                                                        النبٌلة  اإلنسانٌة
 كلما عاش الداعٌة فً جو أقرب إلى الفطرة كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه -

 ن 0.5.                                                                                وقوة عقله

  ن0.5.                             ٌنبغً للداعٌة أن ٌعتمد فً معٌشته على جهده الشخصً -

  ن0.5.                      الداعٌة المستقٌم فً شبابه ٌظل أبدا رافع الرأس وناصع الجبٌن -
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