
 

شهــــــادج انثكــانىريـــا امتحـــــــان ويــم 

 ( 2012 يىويى ) انعاديحدورجال
 (انمترشحــــىن االحــــرار)انسىح انثاويح مه سهك انثكانىريا 

 
 عىاصر اإلجاتح وسهم انتىقيط                                                                                                           وزارج انترتيح انىطىيح    

 

اآلداب      :   انمسهك  /       انشعثح 

 2: د       المعامل 30س1:  انترتيح اإلسالميح           مدج االوجاز:                 مـــــادج
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 .(الرحاب والمنار: تقبل كل الصيغ واألجوبة التي لها نفس الوارد في كل من كتابي )                        
 : أوال

  ن0.5.                                                                   الكون وما ٌحٌط باإلنسان: اآلفاق
 : فائدتان للتفكر فً ملكوت هللا

  ن0.5.                                                                                      ـ ترسٌخ اإلٌمان
  ن0.5.                                                                            ـ نٌل رضوان هللا ومحبته
تأكٌد القرآن الكرٌم على التفكر والنظر فً األنفس واآلفاق :     ـ مضمون اآلٌة الكرٌمة

 ن 0.5.                                      الستخالص تطابق حقائق الكتاب المسطور بالكون المنظور
 :الوضعية التقويمية: ثانيا

ـ ٌتحدد المشكل موضوع المناقشة بٌن طارق وٌوسف فً تحول القٌم الذي عرفته الحضارة  1 

  ن0.5.                           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

  ن1                         (ينقل الجول الى ورقة التحرير  ):   ـ  تعبئة الجدول من طرف ٌوسف3  
    الدلٌل الشرعً     وسٌلة حفظها ضرورتان

. النهً عن شرب الخمر 

  ن 0.25

ٌقول الرسول صلى هللا 
الخمر أم : " علٌه وسلم

  ن 0.25" الخبائث 

ٌقول هللا تعالى فً سورة   ن0.25. النهً عن الزنى 

وال : " 32اآلٌة.اإلسراء

تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 

  ن 0.25" وساء سبٌال 

   

 

 : ـ أعرض أمام طارق حقوق اإلنسان4
 

  ن0.25.                                                                                حق الحرٌة -
  ن0.25.                                                                                 حق الحٌاة -
  ن0.25.                                                                                             حق التملك -
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 ـ حفظ الضرورٌات ال ٌتعارض فً اإلسالم مع حقوق اإلنسان ألن الضرورٌات الخمس5
 ومن ثمة فال تعارض بٌن...  تحفظ لإلنسان حقه فً الحٌاة وفً االختٌار وفً التعلٌم

  ن1.                                                    حفظ الضرورٌات الخمس وحقوق اإلنسان

 مفهوم القٌم فً اإلسالم ٌدل على مجموع المعتقدات أو التصورات التً ٌحملها الفرد ـ 6
 اتجاه األشٌاء والمعانً وأوجه النشاط المختلفة التً تعمل على توجٌه رغباته نحوها 

  ن0.5.                                                    وتحدد له السلوك المقبول أو المرفوض
  ن0.25.                         ـ بعض األبناء ال ٌجدون حرجا فً إٌداع آبائهم دور العجزة7

  ن0.25....       ضعف اإلٌمان– التقلٌد األعمى – الغلظة –الجشع والطمع : األسباب تكمن فً

ـ اإلنسان هو المسؤول عن تعففه وحٌائه، فكلما التزم بتوجٌهات اإلسالم الحكٌمة 8

  ن1:                              أخالقه وترفع عن اتباع األهواء والشهوات فٌقدم على  سمت
 . ـ الزواج

 ٌا معشر الشباب من استطاع  الباءة: " ـ ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم
  ن                                                                       0.5                                                        (صحٌح البخاري    )"     فلٌتزوج 

 : ـ علٌك بعد إنجاب األطفال أن تضمن لهم حقوقهم مثل9
  ن0.25.                                                                                   حق الحٌاة -
  ن0.25.                                                                                حق الحضانة -
  ن0.25.                                                                                   حق التعلٌم -

حتى ال ٌتعرض األطفال  : ـحكمة تشرٌع حضانة األطفال بعد إنجابهم10

  ن1.                                                                  لإلهمال فٌنحرفوا وٌتشردوا
 :ـ وجه القصور فً أطروحة كل من طارق وٌوسف11

 تغٌٌب دور الدٌن فً توجٌه الحضارة : وجه القصور فً أطروحة طارق -
  ن0.5.                                                                       وحماٌتها من االنحالل

  ن0.5.           تغٌٌب منافع الحضارة الحدٌثة وإٌجابٌاتها: وجه القصور فً أطروحة ٌوسف -
ـ أقترح على طارق وٌوسف خطوتٌن منهجٌتٌن للتفكٌر للجمع بٌن سمو قٌم  12

 : الوحً ومنتفع التقدم الحضاري للخروج من أزمة القٌم المعاصرة
  ن0.5.                                               ـ االستناد إلى الوحً أوال والتمسك بتوجٌهاته

 ن 0.5        ـ إعمال العقل فً استثمار إٌجابٌات التقدم الحضاري بما ال ٌتعارض مع الوحً           

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

  ن0.5.                                    جبرٌل علٌه السالم المتعبد بتالوته المنقول إلٌنا بالتواتر
  0.5. كل ما أضٌف إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم من قول أو فعل أو تقرٌر أو صفة: السنة -

عالم :  المجال الذي ال ٌمكن إدراكه إال من خالل القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة -2

 0.5.الغٌب
 1.                                                    النار–.    الجنة: - مثاالن لما فً عالم الغٌب

 ن

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 
 

 ( 2012دورج يىويى )انسىح انثاويح مه سهك انثكانىريــــاا ـانىريـكـشهادج انة ويـم  نامتحــا
 

التربية اإلسالمية:                  مـــــادة  

 :ـ أختار وجه التكامل بٌن القرآن والسنة3
     وجه التكامل    النص الحدٌثً     النص القرآنً

.  مفصلة لمجمله  

 ن0.75

. مقٌدة لمطلقه  

 ن0.75

   

 
 

 : انجىاب عه أحد انىشاطيه: راتعا
 :أن ٌتضمن التقرٌر -1

  ن1.                                 ـ مقدمة تشمل المكان والزمان والموضوع وتعرٌف الندوة
ثالثة محاور على األقل من  )عرض ٌتطرق ألشغال الندوة والمحاور التً أثارها المشاركون  -

  – وظٌفة التشرٌع الجنائً فً حماٌة الحقوق –مفهوم التشرٌع الجنائً : قبٌل
  ن1.5.                                                              (خصائص التشرٌع اإلسالمً 

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

 
 : أن ٌتضمن التقرٌر  -2

 ن1.                                                           ـ الرأي حول كٌفٌة جمع المعلومات
  ن1.                                                        ـ الرأي حول كٌفٌة توظٌف المعلومات

  ن1.                                                  ـ الرأي حول المحاور التً تضمنها التقرٌر

  ن1.                                                  ـ الرأي حول لغة التقرٌر وعدد فقراته
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