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المركس الوطني للتقويم واالمتحانات
المجال

مادة التخصص المذرسة  :الذراسات اإلسالمية

المعامل:

1

مذة
اإلنجاز:

 4ساعات

السياق:

ترشحت لمباراة الدخول إلى المركز الجيوي لمين التربية والتكوين ،فطمب منك إبراز مدى تحكمك في

الرصيد المعرفي الشرعي ،واستعدادك لتحمل مسؤولية تدريس مادة التربية اإلسالمية.

السند المساعد:

جاء اإلسالم مؤكدا وميذبا لممبادئ األخالقية التي كانت سائدة قبمو؛ مستيدفا الثابت الوثني الذي كان في
مكة ،عبر إصدار معرفة جديدة ،الغاية منيا توضيح المعنى الحقيقي لمعبادة ،بربط العباد مباشرة بخالقيم عز

وجل .وىكذا عمل اإلسالم عمى تأصيل بنية العرب المعرفية ،وأعاد بناءىا من جديد ،من خالل مصادر جديدة
لممعرفة ،المتمثمة أساسا في القرآن الكريم الذي يوجو الحياة اإلنسانية ،ويوضح الطريق الصحيح الذي ينبغي أن
يسمكو العبد  ،ولذلك فإن ىذه المعاني ترتكز عمى قبول واستثمار وسائل وطرق اكتساب المعرفة في اإلسالم حسب

أىميتيا وأولويتيا ،جاعال العقل مسؤوال عن المعرفة ،ثم مسؤوال عن إنتاجيا مع ارتباط وثيق بالوحي.

ومن مميزات المعرفة في اإلسالم :انفتاحيا وتقاطعيا مع سائر العموم؛ حيث إقامة الدين وممارستو مرتبطة
بحقيقة الوجود اإلنساني ،فقد دعا القرآن الكريم إلى الجمع بين التدبر والتبصر لإليمان عن طريق المعرفة والعمم ،

كثير من أعالم الفكر والمعرفة في اإلسالم تميزوا بالطابع الموسوعي في تكوينيم .كما أنيا مرتبطة
ولذلك وجدنا ا

باإليمان ،حيث تتخذ طبيعة الوجوب واإللزام من خالل معرفة اهلل تعالى عن طريق العمم ،كما أنيا ذات بعد عممي

محسوس وواضح ...وليس ىناك حصر لنوعية المعارف في اإلسالم؛ بل ىي معرفة مفتوحة عمى جميع أبواب
أمر
العمم ،مرتبطة بمنفعة اإلنسان ،وتسييل أداء ميمتو في عمارة األرض ...لذلك كان اإللمام بالمادة المعرفية ا
ضروريا لممنشغل بالتدريس.

إن تشكل وبناء المعرفة وانبثاقيا في أصول مادة التربية اإلسالمية ،إنما تعمل عمى وصفو وتفسيره

إبستمولوجيا المادة ،وىذا الذي ييتم بو الديدكتيكي بالدرجة األولى.
 -أحمد العمراوي وخالد البقالي القاسمي " -ديدكتيك التربية اإلسالمية من اإلبستمولوجي إلى البيداغوجي"  -دار الثقافة ،ط ،1سنة ( .1111بتصرف)

الميام المطموبة:
أوال:

 -1استخرج (ي) األفكار األساسية لمنص.

 -2عرف (ي) المصطمحين اآلتيين :الوحي – التدبر.
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( 1ن)

( 1ن)
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 -3القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة واالجتياد ىي المصادر األساسية لممعرفة اإلسالمية ،عرفـ(ي)ـيا
( 4،5ن)

وبين (ي) مقاصد كل منيا ،ومظاىر عناية عمماء اإلسالم بكل منيا.

 – 4حمل (ي) قولة الكاتب" :جاء اإلسالم مؤكدا وميذبا لممبادئ األخالقية التي كانت سائدة قبمو؛ مستيدفا
( 1.5ن)

الثابت الوثني الذي كان في مكة".

 – 5تحدث (ي) عن عالقة اإلسالم بالشرائع السماوية السابقة ،مع االستشياد بنصوص شرعية  2( .ن)
 - 6بين(ي) حقيقة الوجود اإلنساني مستدال بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة 2( .ن)
ثانيا:
 - 7بين (ي) مدى استعدادك لتدريس مادة التربية اإلسالمية بالتعميم الثانوي التأىيمي ،مبر از أىمية ىذا
( 2ن)

االستعداد في نجاحك الميني.

 - 8حدد (ي) أىمية االنتقال من مركزية المعرفة واليدف التعميمي إلى وظيفيتيما.

( 2ن)

 – 9اذكر(ي) أىم الميارات التي ينمييا منياج التربية اإلسالمية بسمك التعميم الثانوي التأىيمي.

( 2ن)

 - 11يتميز منياج التربية اإلسالمية بخاصية التكامل بين وحدات البرنامج الدراسي ،بين(ي) ذلك،
( 2ن)

مبر از(ة) أىمية ىذه الخاصية في ترسيخ القيم اإلسالمية لدى المتعمم.
...انتيى...
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