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المديرية االقليمية  -العـــــــــرائش

المركب التربوي لكسوس
للتعليم المدرسي الخصوصي

االختبار التجريبي اْلول لالمتحان الجهوي الموحد لمستوى اْلولى باكالوريا
الوضعية التقويمية

المادة :

التربية اإلسالمية

 09دقيقة

مدة االنجاز :

المعامل :

2

بعد سنوات من الصبر و المثابرة و طلب العلم إخالصا هلل تعالى ،و يقينا في تدبيره ،أصبح أحمد قاضيا
مختصا في شؤون األسرة ،و قد اشتهر بنزاهته و كفائته .قصده علي طالبا الطالق من زوجته بعد مدة
يسيرة من الزواج  ،و عندما استفسر القاضي أحمد عن سبب تطليق علي لزوجته ،أجابه قائال :طلقتها
في لحظة غضب و هي حائض بعد علمي بإفشاءها ألسرار بيت الزوجية  ،ثم قررت أن أعفو عنها و أراجعها،
لكن بعدما علمت أنها تقصد الكهنة و الدجالين قررت الطالق من غير تردد.
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كتاب الطالق ،باب ما جاء في اإلقراء و عدة الطالق و طالق الحائض

اقرأ الوضعية بتمعن ثم أنجز المهام المطلوبة
 -1ضع عنوانا مناسبا للوضعية5.0 .ن
 -2اشرح ما تحته خط في السند األول حسب سياقه القرآني1 .ن
 -3ورد في الوضعية المفهومين اآلتيين  :الزواج /الطالق  .عرفهما ثم حدد عالقتهما بالمدخل
المناسب2.0.ن
 -4يجهل علي فقه الطالق ،وضح له ما يترتب عن طالقه لزوجته مادامت في عدتها1 .ن
 -0استخرج من السند الثاني الحكم الشرعي لما فعله علي عندما طلق زوجته و هي حائض،و حدد نوع
هذا الطالق باعتبار إيقاعه .ثم أرشد علي لنوع الطالق المقبول شرعا مع تعريفه2 .ن
 الحكم الشرعي : نوع هذا الطالق : الطالق المقبول شرعا : -6يش كل القاضي أحمد نموذجا ناجحا في عمله و شخصيته ،استخلص من الوضعية القيم المؤسسة لهذا
النجاح و صنفها وفق الجدول اآلتي 2 :ن
القيم الدالة على
القسط

القيم الدالة على
الحكمة

القيم الدالة على
التزكية

القيمة المركزية بين
هذه القيم

 -7حدد موقفك من إفشاء زوجة علي ألسرار بيت الزوجية ،ثم استخلص من السند األول القيمة التي يجب
أن تتحلى بها الزوجة حفاظا على تماسك أسرتها ،مدعما جوابك بنص شرعي مناسب2 .ن
 موقفك : القيمة : -الدليل الشرعي :
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 -8بين إلى أي حد يمكن أن تكون قيمة العفو حال لل نزاعات الزوجية مدعما جوابك بما يناسب من سورة
2ن
يوسف.
 -9بين على ضوء الوضعية أهمية التفاوض و التشاور في حل المشاكل الزوجية و تغيير مواقف الزوجين 2.ن
 -15عزم علي على الطالق عزما نهائيا بعد علمه بقصد زوجته للكهنة و الدجالين  ،حدد موقفك من سلوك
الزوجة مدعما جوابك بما يناسب من األدلة النقلية و العقلية2.0. .ن
 -11ناقش على ضوء الوضعية عالقة الصبر باليقين في اإليمان و العمل ،ثم قدم نموذجين لذلك ،مع
االستدالل على كل واحد منهما بنص شرعي مناسب2.0 .
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