
  كري اإلسالمـيـالتف

  

  :ات ـتوصي

هذه مجلة من التوصيات نروم من ورائها مساعدة أعزائنا املترشـحني المتحـان               

البكالوريا يف مادة التفكري اإلسالمي على توفري أفضل احلظوظ للحـصول علـى أعلـى               

  .الدرجات املمكنة إن شاء اهللا

اهللا منذ دخـول     احلرص على التركيز وهدوء األعصاب مع حسن التوكل على           -  

  .قاعة االمتحان

  . قراءة نص االختبار جبميع مكوناته قراءة متأنية-  

  ضمن أي مبحث يترتّل ؟:  حتديد موقعه من الربنامج الدراسي -  

  ...ل بأكثر من مبحث ؟ بأي درس أو دروس يتصل ؟تص   هل ي  

ي حصل عن    إعادة قراءة نص االختبار قراءة فاحصة يف ضوء التأطري الذهين الذ           -  

  .االختبار

  . تسطري الكلمات املفاتيح واجلمل ذات الداللة اخلاصة-  

  :اإلجابة عن أسئلة فهم السند 

  : السؤال األول حول التعامل مع املصطلح فهما وتوظيفا *  

 إذا كان السؤال يتطلب التعامل مع املصطلح حسب سياقه يف السند فإن ذلك              -  

وعندها يتأكد الرجوع إىل السند وعدم التعويل كليا        يقتضي إجابة مستوحاة من مضامينه      

  .على املكتسبات القبلية

 وإذا كان السؤال يتطلب التعامل مع املصطلح دون إشارة إىل ارتباطه بالـسند              -  

فيمكن التعويل يف ذلك على املكتسبات القبلية وليس هناك ما مينع من االستئناس مبضامني              

  .السند

  :ديد إشكالية السند  السؤال الثاين حول حت*  

 تصاغ اإلشكالية يف قالب سؤال مركزي يلخص جوهر القـضية أو القـضايا              -  

  .ة اليت يثريها السند بأسلوب باعث على البحث والتفكريالرئيس

  . كما ميكن أن تصاغ اإلشكالية يف قالب مجلة تقريرية حتقّق نفس الغاية-  

  :ن القضايا اليت يتضمنها السند  السؤال الثالث حول معاجلة قضية أو أكثر م*  



 تتطلب اإلجابة عن ذلك عودة فاحصة للسند قصد االستعانة به يف استخراج ما              -  

يقتضيه املطلوب من توليد أو تعليق أو إبراز ألبعاد فكرة أو أفكار معينة أو تبيني دالالـا        

  .أو مقارنتها بغريها وذلك وفق ما حيدده السؤال

  :حترير املقال اإلجابة عن سؤال *   

األصل يف هذا السؤال أن يكون وثيق االرتباط بالسند وميكن أن خيرج باملترشـح                

عن حدوده ولكن ال ميكن أن خيرج به عن موضوعه، لذا تتطلب اإلجابة عنـه توظيـف     

وحىت تكـون   . مكتسبات املترشح مما درسه وطالعه حول املوضوع دون قطع مع السند          

  :به االلتزام مبا يلي إجابته وفق املأمول حيسن 

ولتحقيق ذلك يتأكد وضع ختطـيط      .  التقيد باملطلوب واحلذر من اخلروج عنه      -  

  .للموضوع بضبط عناصره الرئيسة والفرعية قصد حتديد مسار التمشي أثناء التحرير

  ).مقدمة، جوهر، خامتة( منهجية واضحة للتحرير تباعا -  

ومركزة واجتناب التعابري املعقـدة       احلرص على صياغة األفكار يف مجل مفيدة       -  

  .والفضفاضة

أو عقليـة   /  احلرص على تأثيث التحرير برباهني واستدالالت مناسبة نـصية و          -  

ىتدعم الطرح املتوخ.  

 خيلو التحرير من عنصر الطرافة مما يعكس قدرة املترشح علـى            أالّ احلرص على    -  

  .تقدمي اإلضافات املتميزة دون تعسف وال تكلف

 إىل  30ا، على املترشح أن حيسن استثمار الوقت املخصص لالمتحان فيخصص مـن             أخري

ار واإلجابة عن أسئلة فهم السند ليجد الوقت الكايف لتحرير          تب دقيقة لقراءة نص االخ    40

  . دقيقة90 و80املقال والذي يتراوح بني 

         هذا وباهللا التوفيق              

  

  

  

  

  



  
  ا����ر
� ا�������

 وا����
	وزارة ا�����  
  ا���ـــــ�ن ا���آ���ر
ـــــ�

  2009دورة ��ان
  ���ـــــــــــــــــــــــــــــــ ا�داب

�: ا�����ر ��  �: ا���رب   ��&��ن: ا�$ّ#   ا��!��� ا �
  

  :ا���� 

  
��ء ���ن ��ّ�� ��� ���� ا���ن إزاء        ����) ا'5.ا7ّ� و���5   آ�ن '�3�ب ا'01,/ ا'.ي ُ�,َ+ () ا'&"%ن أ#ُ"  �� إ

� آ1� <�دت �;��ت ا'5�:�9ّ; وا'9ّ:,�85 وا'�9ّاآ85                 ّ?�> �@� ��� �Aّو"BCدت ا'0ّ;�� ا�� ���Dّ'ا'@��ة ا F� (����

 ّG@'�) Hا �,&�B Iو� �وآ��I ا'P�90/ ه� ه5.  ا'0ّ;��5 اBC"و�5Aّ ا'5ّ�?ّ��     ...�I@?LM ا'��J� "�K ���D(� '.ا7,� �

  F55� 7&�55م ���55 أ<55�س S �55� ا'@�55�ة ا'ّ"اه�550 �9@ّ�'�55ا (55�'1�,�م      ا'559� T55�3'�) 551�نAت ا�SSD55' � ا'�,55+ ا'55:,01

     �ّP�Uم إر�,� ا'9� ه� و<��� 7"ّق راه�0 واY7�ل دا5P+  –و�F ه0� أI@?L ا'�?�دات ا'���ّ��   ... اBC"وّي إ'� �

  H�)–     5�� H5) ا��د Dّ[5A I5و� �� أ#5" ه5.  ا'�?5�دات     أI@?L �:"د [�(�ت �9"اآ�1 �@ّ�'� إ'� (0\ أB"وي �

�Aّوّي... د���"Bن أM^ �  .(8 إّن ا'��Dّ� وا`B"ة ه1� ا�D9اد ز�0� وا[D... ��'�?�داُت ^Mٌن د���ّي آ1� ه

          ���� وا����ّ�� ���وه� ��ّ� أ����� و�� ا� ��� !"�� ه�� �.-�ئ ا�+*�ُ( '"�دة ا$����ج ���� ...  �0"�1-�

� ا��3�ّ�� وا'��اع ��     ���56 ��ّ� آ�ا                 ��ً��0� �0�ّ�0� ?�.�0�ّ ا�-6ّ<0( ��0= وو>60ّ�� ا�03;�رات د�09ً� رو� @��-5! إ�A ا��

    �>ّ� �5-Cل و�Eآ��        : و��>0� !0F �0�ّ���G��0 و$ ا��1� !0F م�I01ا� $ ��ّ ��J*C ��3.KLF أ��*Cأ�� و*EF اءة*E��� ��Gَ*ْ�... �C أَََ

��95ّ�� ا�W�ّ0م     ����@ ���Vت �U�G*ك و��-RّS ر -Q و�     ... أ*ارا �F Q! ا���ن    *.ْ" ��� �G*�ّو� �� ��-E>X � � !; 

��ّ���ة ا���  . وا�

  )بتصرف  ( 589 - 588جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة ص ص .                                 حممد أبو القاسم حاج محد
  

 
  :�أ�\<� 5F] ا���

  

3ْ�� ا�-���ْ�) 1>+I ا���� ِا`*ح ا� !F � وروده b� � : bا'��اع–ا��� .  
�ن ا���� إdْKُ ���e ��ا$ �*آ�ّ�) 2�� ���". 
� �<��"� اXg*وّ�� ا��<.ّ�اُُ) 3�-�K�X *5 � �<ّ�ذآ>��E� ��X !F*وّ�� ا'���9ّ�� و>ّ � إQ-��e �"� ا�g و

    :�eول آ��-��!  �*G� A>" ور�C ا$�-�3ن 
 

   �Aّو"BCا'0;�� ا aP�YB F���ّ?�  �aP�YB F ا'0;�� اBC"و�Aّ ا�A:�(��  ا'

      أ
      ب

  

 
  :��ال 3G*�* ا� �Eل

� 5��� � j�Eار �������9 ا�*Cوإ kد�e�  . إّن ا'� �ن ���6] ا���l�� b ���1 ���6] ا��5Sدة وإّ� � ه� LGآ�� �
�َCW6�6 ا��.m زا*.��ل Eا ا�oه �>� ا���6 ْ��� *َpوأ ���ة ا'���ن  !F Qودوِر ذ� !F k'اع ا�3;�ريا��. 

         ) نقاط 8: ( أسئلة فهم السند 

  



        

        

        

�
�����ر  ��دة ����ر  ��دة ����ر  ��دة ����ر  ��دة اااا        ا��$�ن ا������ر
�ا��$�ن ا������ر
�ا��$�ن ا������ر
�ا��$�ن ا������ر���ا��!��� ا ����ا��!��� ا ����ا��!��� ا ����.��س إ+�ح  ا�(�)�ع�.��س إ+�ح  ا�(�)�ع�.��س إ+�ح  ا�(�)�ع�.��س إ+�ح  ا�(�)�ع    2009        دورةدورةدورةدورة          ��� ا�داب    ��� ا�داب    ��� ا�داب    ��� ا�داب ا��!��� ا �        

  

مقياس إسناد   

  األعداد

   ما ال يقع حتت طائلة اإلدراك احلسي - :  الغيب) 1

  حتقيق إنتاج أصيل وغري مسبوق وذي قيمة من الفرد أو من  اجلماعة هو -:اإلبداع    

                    
03  

  03  كيف يؤثر فهم دالالت الغيب يف حياة اإلنسان ؟ : اإلشكالية) 2

  اخلصائص) 3

  من خصائص الرتعة األخروية اإلجيابية  من خصائص الرتعة األخروية السلبية  

  التوكّل  التواكل  أ

  ارتباط العبادات باحلياة  بادات عن احلياةعزل الع  ب
  

02  

 

  تقبل كل إجابة سليمة ممكنة ولو اختلفت صيغتها، خاصة إذا تالءمت مع فهم السند:    مالحظة   

  

  ) نقطة12: (سؤال حترير املقال 

    املؤشرات  املعايري

وع
ض

ملو
ع ا

م م
الؤ

الت
  

   :توافق املنتوج مع املوضوع �

راز  العالقة القائمة بني عامل الغيب وعامل الشهادة    توفّق  املترشح يف إب

  وأثرها يف

  .   حياة اإلنسان ودوره يف اإلبداع احلضاري

   :حسن التصرف يف السند فهما وتوظيفا �

    استثمار املعلومات واألفكار الواردة يف السند مبا يساعد على طرق 

  .املوضوع ومعاجلته
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ت
وما

ملعل
ة ا

الم
س

  

 : املقدمة سالمة املضامني �

طبيعة كل منهما، : (إبراز العالقة اجلدلية بني عاملي الغيب والشهادة  -

  ...)حدود العالقة بينهما

وعي العالقة القائمة بني عاملي الغيب والشهادة وأثره يف حياة  -

تلبية حاجيات اإلنسان اجلسدية والعقلية والنفسية : (اإلنسان املسلم 

 ...)والروحية مبا حيقق التوازن

وعي العالقة القائمة بني عاملي الغيب والشهادة ودوره يف اإلبداع  -

يدفع بالعقل البشري حنو أقصى درجات االكتمال : (احلضاري 

االعتبار ، التفكر ، الكدح ، العلم ، : الفردي واالجتماعي

 ...)العمل

 :متثل املصطلحات واملفاهيم املتصلة باملوضوع  �

ضاري،  االستخالف، األمانة،  الغيب، الشهادة، اإلبداع احل-  

 ...املسؤولية

  .حتكّم املترشح يف اللغة املستخدمة رمسا وتركيبا �
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  املؤشرات  املعايري
مقياس إسناد 

  األعداد

الل
تد

الس
 وا

هنة
لرب

ا
  

أو أمثلة /أو أدلّة عقلية و/م األفكار وتأييدها بشواهد نقلية وتدعي �

 :واقعية 

أو أحاديث حول الغيب والشهادة واإلبداع / استحضار آيات و-  

 :احلضاري مثال 

مثّ تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم : " قوله تعاىل 

  )8اجلمعة " (تعملون

ان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه يا أيها اإلنس            " 

  )6االنشقاق (

  )1العلق" ( اقرأ باسم ربك الذي خلق               " 

( وماذا أعددت هلا ؟ : مىت الساعة ؟ : ملن سأله  εεεεقول الرسول 

 )البخاري

االستدالل على ما ال يرى وال يدرك مبا يرى :  تقدمي أدلة عقلية مثل -  

  ويدرك

 "    سنه احلقن هلم أنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبي ) "

  )53فصلت 

02  



هج
املن

ح 
ضو

و
  

 :حسن التدرج يف عرض املضامني وتنظيمها  �

 : أن يتضمن التحرير -

 : يعتين فيها بـ  : مقدمة) أ  

جدلية :  حتديد اإلطار العام الذي تترتّل فيه اإلشكالية املطروحة -    

  .والشهادةالغيب 

إميان اإلنسان بثنائية الغيب والشهادة وأثر :  ضبط املشغل الرئيس -    

  ذلك يف حياته

         ودوره يف اإلبداع احلضاري 

  تفريع املوضوع إىل عناصر -

  :يعتين فيه بـ  : جوهر)  ب

  . حتليل معىن الغيب والشهادة وإبراز العالقة اجلدلية بينهما-     

ر اإلميان بثنائية الغيب والشهادة يف حياة اإلنسان  استعراض آثا-     

  .املسلم

  . بيان دور اإلميان بثنائية الغيب والشهادة يف اإلبداع احلضاري-     

  :تتضمن  : خامتة) ج 

الغيب ضرورة وجودية يف حياة ( حصيلة النتائج املتوصل إليها -     

  )ارياإلنسان املسلم ودافع لوعيه يف اجتاه اإلبداع احلض

إىل أي مدى استطاع : من قبيل (فتح املوضوع على أفق جديد  -

اإلنسان أن حيقق اإلبداع   احلضاري من منطلق إميانه بثنائية 

  )الغيب والشهادة

  تناسق األفكار وارتباط بعضها ببعض  �

03  
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تقدمي إضافات نوعية تقيم الدليل على عمق متثل املترشح للعالقة اجلدلية  �

ني الغيب والشهادة وأثر اإلميان ا يف حياة اإلنسان ودوره يف اإلبداع ب

 احلضاري
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