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 الجمهوريّة التّونسيّة

◊ ◊ ◊ 
 وزارة التّربية

*** 
 امتحان البكالوريا 

 4102دورة جوان 

 الّتفكير اإلسالمي: االختبار

 ساعتان: الحّصة

 1: الّضارب

 اآلداب: الّشعبة
 

 :الّسند

ا ع ل  ذ  : "قال اهلل تعاىل -1 ًة أ نْ ع م ه  يٌع ع ِليمٌ  ٰى ق  ْوٍم ح َّتَّٰ يُ غ ي ُِّروا م ا بِأ نُفِسِهمْ ِلك  بِأ نَّ اللَّه  َلْ  ي ُك ُمغ ي ِّرًا ن ِّْعم   35األنفال "و أ نَّ اللَّه  َسِ 
فهو كادح إىل ربّه كدحا فمالقيه، وهو يف الوقت الّذي يعرف غاية وجوده : اهلل شرّفه حني كّلفهأّن  إّن املؤمن ليدرك » -2

وال يبالغ يف تصّور قدرته وإرادته  املبدعة فيه، ال يتعّدى حدود سلطاته،يف هذا الكون وآثار القّوة الفاعلة وحقيقة كّل شيء 
للمشاهبة أو املقارنة بني إرادته اإلنسانّية احملدودة، ومشيئة اهلل وعلمه وما أودعه اهلل فيه من مواهب وملكات، وال يرى جماال قّط 

 ...باتاملتفردة بالفاعلّية احلقيقّية الكامنة وراء مجيع األسباب واملسب
ق إال من خالل اإلنسانّية داخل املشيئة اإلهلّية الكربى، يؤّكد أّن قدر اهلل نفسه ال يتحقّ  إّن نوع احلركة اليت تتصّرف هبا اإلرادة

 ...ية واالختيار لدى بين اإلنسانفسّية اليت هي أمارة احلرّ النّ خصّية والبواعث وافع الشّ شاط اإلنساين القابل للتغّّي تبعا للدّ النّ 
شاط البشري أحد األسباب يُثبت أّن النّ  –فردا ومجاعة  -وعزُو هذه القدرة إىل اإلنسان : غيّي مرتبطة بالقدرة عليهادة التّ وإر 
شاط مركزا ممتازا، ويضّخم دوره يف شاط جماال يف الكون كبّيا، ويهب صاحب هذا النّ أثّي، ويفرد هلذا النّ ة وال تّ اهرة يف الفاعليّ الظّ 

  «.رض وعمارهتاخالفة اهلل يف األ
 .بتصرف 275-272ص. اإلسالم ومستقبل احلضارة: صبحي الّصاحل. د

 

 (نقاط 8): أسئلة فهم الّسند
 .األسباب/ االختيار : عّرف املصطلحني اآلتيني يف عالقتهما بعقيدة القضاء والقدر -أ :الّسؤال األّول

 ."صفة لإلنسان ووظيفة له يف الوجود: "ىن اآليتاستخرج من السند املصطلح الذي يفيد املع -ب                 
 .صغ اإلشكالية املناسبة للسند: الّسؤال الثّاني
 .أنقل اجلدول إىل ورقتك وأّثث فراغاته مبا يناسب -أ: الّسؤال الثالث

 الّتعليل العبارات من الّسند المصطلح
 ...................................... .......................................... احلريّة
 ...................................... .......................................... التحّرر

 .يشّي الّسند إىل بعض مؤّهالت اإلنسان اخلليفة، استخرج اثنني منها -ب                  
 

 ( نقطة 21) :سؤال تحرير مقال

 بأن حماوالت املسلمني فهم القدر كانت خادمة ملبدأ التحّرر النابع من عقيدة التوحيد؟إىل أي حّد ميكن القول 
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 : نموذج اإلصالح
 (ن8: )أسئلة فهم الّسند

 
مقياس 
 إسناد

 األعداد
 : الّسؤال األّول

 (ن2: )تعريف املصطلحني - أ

 .يف أفعاله مصطلح كالمي يفيد بأن اإلنسان حرّ : االختيار
 .اخلّية واخلارجّية املؤثّرة يف الفعل اإلنساينمبيّن على القوانني الدّ مصطلح فلسفي : األسباب

 (ن1)اخلالفة : ملصطلح اّلذي يفيد املعىن املطلوبا - ب

 ن3

 : الّسؤال الثاني
 هل تنتفي مسؤولّية اإلنسان يف الوجود إذا سّلمنا مبحدوديّة مؤهالته وارتباطها باملشيئة اإلهلّية؟: اإلشكالّية

 ن2

 (ن2: )تأثيث اجلدول مبا يناسب -أ: لثالثالّسؤال ا
 التعليل العبارات من الجدول المصطلح
 غّّي النشاط اإلنساين القابل للتّ : "من العبارات الحريّة

 "فسّيةخصّية والبواعث النّ وافع الشّ تبعا للدّ 
إجابة تثبت قدرة املرتّشح على الوصل بني 

 ندية وما يالئمها من عبارات السّ معاين احلرّ 
 "مْ هِ سِ فُ ن ْ أ  ا بِ وا م  رُ ي ِّ غ   ي ُ َّتَّ ح  : "من العبارات رحرّ التّ 

 "فهو كادح إىل ربه كدحا فمالقيه"
إجابة تثبت قدرة املرتّشح على الوصل بني 

 .ندحرر وما يالئمها من عبارات السّ معاين التّ 
 (تقبل كل إجابة أخرى مناسبة: مالحظة)

.   القدرة/ اإلرادة/ يةاحلرّ / العلم/ العقل (:ن1. )الت اإلنسان اخلليفةند إىل بعض مؤهّ يشّي السّ  -ب                
 (.ن مثالني من األمثلة املذكورةيقبل كل مقرتح يتضمّ : مالحظة)

 ن3
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 سؤال تحرير المقال

 المؤشرات المعايير
مقياس 
 إسناد

 األعداد

 التالؤم
 مع

 الموضوع

 توافق المنتوج مع الموضوع: 
 :بيان توّفق املرتّشح إىل

 ّوعها  يف مقاربة املسلمني ملسألة القضاء والقدرتعّدد الفهوم وتن. 
 دور عقيدة الّتوحيد يف حترير اإلنسان. 
 تأكيد الرّتابط بني الفهم الواعي للقدر ومبدأ الّتحّرر الّنابع من عقيدة الّتوحيد وتعليله. 

 حسن الّتصّرف في األفكار فهما واستثمارا وتوظيفا:  
كار الواردة يف الّسند مبا يساعد على معاجلة املوضوع معاجلة استثمار املعاين واملعلومات واألف -

 :خاللمن  نقديّةوتحليلّية 
 بيان الفروق احلقيقّية بني خمتلف مواقف املسلمني من القضاء والقدر. 

 ة القضاء الّتمييز بني املظاهر اإلجيابّية والّسلبّية يف كيفّيات تعامل املسلمني مع مسأل
 .والقدر

  اإلفصاح عن وجوب الّتناسب بني املظاهر اإلجيابّية يف الّتعامل مع مسألة القضاء والقدر
  .وحتّرر اإلنسان املوّحد
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 سالمة
 المعلومات

 سالمة المضامين: 
 :جوهر عقيدة الّتوحيد وعالقتها بالّتحّرر

 .بّيداإلقرار هلل بالوحدانّية، ونفي الّشريك عنه يف اخللق والّتصّرف والتّ  -
 ...عقيدة الّتوحيد ختّلص اإلنسان من مظاهر اخلوف من الطّبيعة واخلرافة -
 (اخلالفة. )تكسبه رؤية توحيديّة للعاَل وملوقع اإلنسان فيه -

 :املواقف املمكن عرضها: ذكر أبرز مقاربات علماء المسلمين لعقيدة القدر
 .اجلربيّة/ نفي قدرة اإلنسان على الفعل: احلرب -
 .املعتزلة/ قدرة اإلنسان على خلق أفعاله إثبات: االختيار -
 .األشاعرة/ اهلل تعاىل خالق للفعل واإلنسان مكتسب له :الكسب -
عل اإلنساين مرهتنا مبدى تبيّن فهم سبيب للظواهر والّسنن الكونّية واعتبار جمال الف: الّسببّية -

 .ق  الرّتابط بني األسباب واملسّبباتطوعيه من
 :، تتجّلى يف املواقف اليتالّتحّررجام مع مبدأ مظاهر االنس

 .أعطت لإلنسان اعتبارا من خالل نسبة الفعل إليه -
 .أزالت الغموض عن عالقة اإلنسان مبا حوله -
 .بُنيت على داللة اجلمع بني احلرّيّة والّضرورة -
 ...خّلصت عقله من قيود اجلهل واخلوف واآلهلة املصطنعة -
اّتساقا سببّيا جيعله قابال للفهم ه كّل املوجودات جعلته منخرطا يف نظام كوين تّتسق يف كنف -

 .والّتعّقل واالستثمار
 .اإلبانة عن متّثل اإلنسان قيمة الّتحّرر والكشف عن مظاهر دالّة عليه -
تندرج مجلة هذه املواقف ضمن مفهوم خالفة اإلنسان هلل يف األرض وحتّمله مسؤولّية  -
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 .إعمارها
 :تتجّلى يف املواقف اليت ،مظاهر الّتنافر مع مبدأ الّتجّرر

 .أثبتت لإلنسان حرّيّة مطلقة يف خلق أفعاله -
 .نفت عن اإلنسان قدرته على الفعل -
 .َل خترج عن دائرة الّتعارض الظّاهرّي بني النص والعقل -
 .َل تعرتف مبحدوديّة مقالتها ونسبّيتها وقامت على ختطئة املخالف -

 :تقرير الّنتائج الّتالية
مني واختالفها من مسألة القضاء والقدر، هو من ضروب ممارسة احلرّيّة تنوّع مواقف املسل -

 .باعتبارها من مقاصد الّتوحيد
 .تلّبس املوضوع بالغيب َل مينع املسلمني من الّتفكّي يف املسألة وحماولة فهمها -
البحث يف هذه املسألة وامتدادها عرب الّتاريخ، دليل على حتّمل املسلمني مسؤولّية جتديد  -

 .م منزلة اإلنسان يف الوجودفه
وافق بني املتخالفني يف الرّأي حاصل يف اإلميان، واختالفهم ماثل يف كيفّية مقاربتهم التّ  -

 . للمسألة
 تمّثل المصطلحات والمفاهيم ذات الّصلة بالموضوع: 

/ النّصيالّتعارض / االستخالف/ الفاعلّية/ املسؤولّية/ الّتحّرر/ احلرّيّة/ القدر/ القضاء/ الّتوحيد
 ...الكسب/ االختيار/ اجلرب/ الّسببّية/ داللة اجلمع/ الّتعارض العقلي

 تحّكم المترّشح في الّلغة المستخدمة ورسما وتركيبا. 

 
 
 

البرهنة 
 واالستدالل

 :  أو أمثلة واقعية/أو عقلية و/البرهنة على األفكار وتدعيمها بشواهد نقلية و
 من الّنقل: 
  93الّنجم" ْن ل ْيس  ِلإْلْنس اِن ِإالَّ م ا س ع ىو أ  " :قوله تعاىل -
 282البقرة "... تْ ب  س  ت  ا اكْ ا م  ه  لي ْ ع  و   تْ ب  س  ا ك  ا م  هل   : "...قوله تعاىل -
 11الّرعد..."مْ هِ سِ فُ ن ْ أ  ا بِ وا م  ّيِّ غ   ي ُ َّتَّ ح   مٍ وْ ق  ا بِ م   رُ ي ِّ غ   ي ُ ال   اهلل   نَّ إِ ...": قوله تعاىل -
 9اإلنسان "يْ ن اُه السَِّبيل  ِإمَّا ش اِكرا و ِإمَّا ك ُفورًاِإنَّا ه د  " :قوله تعاىل -
ِقيهِ " :قوله تعاىل - ْدًحا ف ُمال  ا اإِلْنس اُن ِإنَّك  ك اِدٌح ِإىل  ر بِّك  ك   2االنشقاق "ي ا أ ي ُّه 
 من العقل: 
انتفاء الّتعارض العقلي بني توحيد اهلل سبحانه واخلضوع له من ناحية، وبني إطالق حرّيّة  -

 .اإلنسان حنو الفعل واملبادرة من ناحية ثانية
 .االختالف دليل على الّتفكّي الذي هو فعل إنساين حتّرري -
 من الّتاريخ والواقع:  
 .مثرة من مثار الّتحّرر الّنابع من الّتوحيد أمثلة من غزارة املنت ج احلضاري للمسلمني باعتباره -
ئرة الفعل احلضاري من أسبابه ضعف ما يعيشه املسلمون اليوم من تفّرق وخروج عن دا -

 .   متثّلهم ملقتضيات الّتحّرر وعجزهم عن إضافة املعىن ملعتقدهم
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وضوح 
 المنهج

 حسن الّتدرّج في عرض المضامين وتنظيمها وتناسق األفكار وارتباط بعضها ببعض: 
 .أن يتضّمن الّتحرير مقّدمة وجوهرا وخامتة

  :المقّدمة - أ

 لعاّم اّلذي تتنّزل فيه اإلشكالّية املطروحةحتديد اإلطار ا: 
باعتبارها مكّونا من مكّونات العقيدة عناية املسلمني بالبحث يف مسألة القضاء والقدر  -

 .اإلسالمّية

 ن0
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ظهور تصّورات خمتلفة راوحت بني إثبات حضور اإلنسان يف دائرة الفعل واإلقدام وبني  -
 . دائرة الّنكوص واإلحجامضموره يف

 اإلشكالّية: 
إىل أّي مدى كانت حماوالت املسلمني فهم  مسألة القضاء والقدر استجابة ملا يف عقيدة  -

 حرّيّة اإلنسان وفاعلّيته يف الكون؟الّتوحيد من تعبّي عن أصالة 
 تفريع اإلشكالّية إلى عناصر: 

 وحترير اإلنسان؟ عقيدة الّتوحيد ما وجه العالقة بني -
 ما هي أبرز جتّليات فهم املسلمني لعقيدة القدر؟ -
إىل أّي حّد ميكن القول باستجابة تلك احملاوالت إىل مقصد الّتحّرر اإلنساين الذي تدعو  -

 إليه عقيدة الّتوحيد؟
 : يُعتىن فيه ب : : الجوهر - ب
 :لالّتحلي
 بيان أسس حتّرر اإلنسان من خالل عقيدة الّتوحيد: 

 .ّثال وسلوكامتلإلنسان، تصديقا و  وحيد، وبيان أوجه حتريرهابسط خمتصر جلوهر عقيدة التّ  -
 عرض مناذج من معاجلات املسلمني ملسألة القضاء والقدر. 

 (.املعروضة مع جتّنب الّسرد الّتارخييذج املرتّشح مبدأ الّتنوّع يف الّنمايراعي )
 :دالّنق

 .من حتّرر حيدو تقومي مواقف املسلمني من القضاء والقدر يف ضوء ما تدعو إليه عقيدة التّ  -
الّنابع من ّرر سلمني لفهم القدر مع مبدأ الّتحامل والتافق حمابيّن موقف صريح من مدى تو ت -

 .عقيدة الّتوحيد
وحتّمله مسؤولّية رض مبفهوم خالفة اإلنسان هلل يف األ صلهو تعليل املوقف من خالل  -

   .يف إطار عقيدة الّتوحيد ، اريخإعمارها مبا هي مسار حتّرري لإلنسان يف التّ 
 :الخاتمة -ج

  من أفكارالمترّشح حوصلة أهّم ما توّصل إليه. 
 .تثمني جهود املسلمني يف توسيع مباحث الغيب، ووصل ذلك جبوهر عقيدة الّتوحيد -
 إمكانّية فتح الموضوع على آفاق لم يقع الّتطّرق إليها من قبيل: 

عفي الالحقني من ضرورة حتّمل ييف حماولة فهم الغيب، ال ابقني للسّ  الفكريّةة بثراء الّتجر  -
 .مسؤولّية الّتعّمق وجتديد البحث، مبناهج مالئمة الحتياجات املسلمني يف واقعهم الرّاهن

طرافة 
 األفكار

 :فهم المترّشح للقضّية المطروحة تقديم أفكار نوعّية تعّبر عن عمق 
 .مني أفرادا وشعوبا ومستوى فهمهم لعقيدة القضاء والقدرالرّبط بني واقع املسل -
الّتخّلص من الفهم الّتجزيئي ملختلف املواقف الذي أفضى إىل الّتفرقة والّتوّّل عن جتديد  -

 .الفهم
تبيّن فهم مشوّل تارخيي لتجربة املسلمني يف جمال معاجلة قضايا الغيب، من شأنه تأسيس  -

        .ُدما حنو اهلل اعتقادا وامتثاال وكدحامناخ للّتحّرر يسمو باإلنسان قُ 
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