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 أحد الموضوعين(  المترّشح)يختار  الماّدة: الحضارة العربّية اإلسالمّية

 

  الموضوع األّول :    الّتحليل

وضعت سورة الّنور اآلداب االجتماعّية الّتي يجب أن يتمّسك بها المؤمنون في حياتهم الخاّصة 

من عوامل الّتفّكك واالنهيار الخلقّي الّذي يهدم  حرمتهوالعاّمة لضمان طهارة المجتمع وصيانة 

 الّشعوب واألمم.

  بتصّرف. 692صفوة الّتفاسير، محّمد علي الّصابوني، ص :  

 .بيان هذه اآلداب: حلّل هذا الّنّص تحليال وافيا مع الّسؤال 

 

  إلنشاءا   :  ّثانيالموضوع ال

 يرا لحياة الّناس.يسلقد شرع هللا الوكالة ت

  مشروعّيتها وشروطها وأنواعها وأحكامها. : تحّدث عن موضوع الوكالة مبّيناالّسؤال 
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 ةراسات اإلسالميدّ ـال ارـبـتـح اخـيـحـصـتـإرشادات ل                       
  خالل المجموعة األولىالعربّية اإلسالمّية والحضارة 

 

 :حليلالتّ : أّوال 

الجه يع تضّمن موضوعات فقرة أو فقراتيدور العمل في الّتحليل حول   طبيعة الموضوع : -

 .الّنّص في عدد من األفكار وبطريقة معّينة

ُيطلب من المترّشح أن يستجلي أفكار الّنّص في سياق الموضوع الذي يعالجه  المطلوب : -

  ويعرَضها عرضا وافيا يسلّط الّضوء عليها.

 شروط تقويم العمل :  -

 واضحة تّتفق مع خّطة الكاتب أو ُيجملها في صورة مرّكبة. اّتباع خّطة -1

 استجالء األفكار الواردة في الّنّص وترتيبها ترتيبا مناسبا. -2

ُل على صاحب الّنّص. -3  تحليل أفكار الّنّص تحليال ال يضّيع أفكاره األساسّية وال ُيَحمِّ

 .ومناسبتها لطبيعة الّنّص والموضوع غةسالمة اللّ  -4

 اإلنشاء  ثانيا :

ينطلق من فكرة أو موقف يرد في سياق موضوع أشمل  هو عمل إنتاجيّ  : طبيعة الموضوع -
 أو إشكالية أوسع. وقد يكون الموضوع جدلّيا أو وصفّيا بحسب  طبيعته وطبيعة الّسؤال

  رأيك... )اإلرشادات( الّذي يصحبه مثل : ناقْش، أْو ما        
بطريقة  أن يعالج الموضوع مفّصال لإلشكالّية الّتي يصل بها المترّشحطلب من يُ   المطلوب : -

 جدلّية أو وصفّية.

 شروط تقويم العمل :  -

 .ها مدخل وإشكالية وخّطة لمعالجة الموضوعمقّدمة يرد في )أ(احترام المنهجّية :  (1

 بسط أي عرض تتّم فيه دراسة الموضوع من خالل أفكاره   )ب(                       

 بصورة متدّرجة.                             

 خاتمة تغني عن قراءة البسط ألّنها تستعرض أهّم أفكار الّنّص    )ج(                       

 فتمّثل حصادا له.  

دراسة الموضوع من خالل أفكاره في فقرات متمّيزة من حيث طْبُعها في الورقة ومن حيث  (2

 تسلسلها منطقّيا.

 االستدالل بالّشواهد الّدينّية والعلمّية واالجتماعّية والّتاريخّية المطابقة للموضوع.قّوة  (3

 سالمة اللغة ومناسبة األسلوب لطبيعة الموضوع. (4

  


