
 توصيات للمرتّشح

يكتس ي امتحان ماّدة الّتفكير اإلسالمي خصوصّية من حيث كيفّية الّطرح وطرق 

املعالجة، كما يحتاج املترّشح إلى جملة من الّنصائح املساعدة على ضمان حظوظ أوفر 

 نقّدمها له وفق التصّور اآلتي: للّنجاح،

 :قبل الّشروع في بناء األجوبة •

 للموضوعين األّول والّثاني، بغرض اختيار أحدهما.القراءة املتأّنية  -

 عدم الوقوع في استسهال املوضوع. -

 :بعد تحديد االختيار •

 .بط املبحث/ املباحث الّتي يتنّزل فيها املوضوعض -

 .بالنّص املقترح للّتحليلكشف املعاني املركزّية  -

 .ّنّص تحّسس وجه العالقة بين األسئلة املطروحة وال -

الّتفكير في كيفّية استثمار موارد النّص بغرض تحليله من داخل، واستثمار الّتكوين  -

 الّذاتي بغرض إغناء الّتحليل من خارج.

 الّتخطيط لكيفّية استثمار الوقت املخّصص لالمتحان. -

 وعند اختيار املوضوع، ينصح باستخراج مراكز االهتمام املصّرح بها في نّص املقال. -

 ي الذي يقتضيه املطلوب من املقال. )حّلل( )حّلل وناقش( )أبد رأيك(...ضبط التمش ّ  -

 :أثناء الّشروع في اإلجابة •

مخصوص وله ما الحرص بناء الجواب حسب ترتيب األسئلة، ألّنها خاضعة لترتيب  -

ذي يليه لإلجابة عن الّسؤال ال اديول تمهاإلجابة عن الّسؤال األ كأن تكون ، يبّرره

 وهكذا...

 .، والتثّبت من حدود املطلوبالنّص سؤال مع  الحرص على فهم نوعّية عالقة كّل  -

 تجّنب االندفاع نحو الجواب مهما بدا لك الّسؤال سهال. -

 



 

 :اليينح أحد املوضوعين الت  يختار املترش  

ل   تحرير مقال: املوضوع األو 
 

 من كّل ضابط. ل  ل  ح  د والت  ي  من كّل ق   ر  حر  من شروط إمكانها التّ  إنسانّية   تجربة   اإلبداع  

 .حّلل هذا القول وناقشه في ضوء ما درست

 

 

 (نقطة20مقاييس إصالح تحرير املقال: )
 الّنقاط املضامين املقترحة املكّونات

مة. ا1 وُيعتنى  ملقد 
 : فيها بــــ

تحديد اإلطار 
العام  

 للموضوع

يتنّزل املوضوع ضمن الحاجة إلى اإلبداع، وما يطرحه من  -
 إشكالّيات في مسار تحقيقه.
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ضبط 
ة  اإلشكالي 

ة  املركزي 

: إّن من مقتضيات اإلبداع الّتحّرر إلى أّي مدى يصّح القول  -
 ط؟من كّل قيد والّتحّلل من كّل ضاب

تفريع 
ة  اإلشكالي 
ة إلى  املركزي 
 ةعناصر فرعي  

 ون اإلبداع تحّررا من كّل قيد وحّلال من كّل ضابط؟كيف يك -

 والّضوابط؟ ما حاجة اإلبداع إلى القيم -

. الجوهر وُيعتنى 2
 فيه بـــــ:

 

حليل .1  :الت 

ل من كل  ضابط:اإلبد - ر من كل  قيد وتحل   اع تحر 

اإلبداع نمط من أنماط الّتفكير ومستوى متقّدم في سّلم 
 القدرات الّذهنّية.

اإلبداع تجربة إنسانّية تعّبر عن حيوّية الّشعوب وفاعلّيتها في 
اإلبداع تطوير للّصنائع اء الحضارة )إقامة العمران وبن
 (ووسائل العيش

 من شروط تحّقق اإلبداع:
الّتحّرر من املعّوقات من قبيل: الّتقليد، الجمود، املبالغة في 

نتيجة األساليب تقديس إبداعات األجيال الّسابقة، الخوف )
 (الّتربوّية الّتسّلطّية/ االستبداد الّسياس ي...

بداع دونه ال يمكن للنسان أن يحّقق الّتحّرر شرط أساس ّي لل 
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   2018دورة 
 
 

 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التربية

 

⚫⚫ 
 

 امتحان البكالوريا
 

اآلداب:  عبةالش   فكير اإلسالميالت   : االختبار    

 

ةا     1:  ضارب االختبار                                                                            س2:  لحص 
  



 ئد واملتاح.تجاوز الّسا
بدع في شّتى املجاالت مهما كانت أّي قيد يفرض على حّرّية امل
 بواعثه، يعّد حّدا للبداع.

 تحضار ما يالئم من األدّلة والّشواهد في سياق الّرأي.اس
قاش .2  : الن 

 :تثمين القول 
داعات كان نتيجة الّتحّرر من ما أحرزته اإلنسانّية من إب -

 القيود.

 :حدود القول 
انزياح اإلبداع بمقتض ى هذا الّتحّرر املطلق عّما دعت إليه  -

 القيم اإلنسانّية والّتعاليم اإليمانّية.

إبداع قائم على الفهم حاجة الّتجربة اإلنسانّية إلى  -
 والّضوابط.

مة، عن مسالك العدل والّرح يعاإلبداالفعل قد ينحرف  -
ويستحيل إلى حالة من العبثّية والعدمّية واإلضرار 

 باإلنسانّية.

اإلبداع مطلب إسالمي تضافرت نصوص عديدة على الحّث  -
 عليه.

اني بالخيرّية لتحقيق الفالح، قال ربط القرآن الفعل اإلنس -
 77الحّج/ "ون  ح  ل  ف  ت   م  ك  ل  ع  ل   ر  ي  خ  وا ال  ل  ع  اف  و  تعالى: "

: فعل غائي يهدف إلى إصالح إسالمياإلبداع من منظور  -
 البشرّية وتنمية الحّس الجمالي والّذائقة الفّنّية.

ّية توظيفا الئقا اإلسالم يدعو إلى توظيف الّطاقات البشر  -
 يحترم الكرامة اإلنسانّية.

 مسؤول تؤّطره ضوابط قيمّية وأخالقّية.اإلبداع فعل  -

 تستوعب نظرّية االستخالف اإلبداع. -
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ة الخاتم .3
ن  وتتضم 

حصيلة 
تائج  الن 

الحّرية شرط ضروري لتحّقق اإلبداع/ تالزم الحرّية  -
واملسؤولّية/ اإلبداع من منظور إسالمي فعل غائي 

 ومسؤول.
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 أو تصّورات يقتضيها املوضوع.الّتطّرق إلى أفكار  فتح آفاق  .4
 

 

 

 

 

 
 



اني  .تحليل نّص  :املوضوع الث 
 

تلف املجاالت وهي  ان عاملّيتها األولى تجّلت في م  اإلسالمّية لنفسها نماذج شامخة إبّ شادت الّثقافة  هيمنة تكاد  ت  ن  م  خ 
لقة في سائر علومها وفنونها وآدابها ولغتها وقيمها. هيمنة ليست باملعنى الواحدّي و تكون م   الّنمطي، وإّنما باملعنى ط 
تماما كما يسمح لتشّكله الّذاتي أن يتنّوع  ،اّلذي يسمح لغيره بالوجود رغم االختالف املّلي واإلثني عارفيش ي التّ الّتعاي  

هذه الحضارة في هذا الّطور  .بيو ويغتني بتقاليد وآداب وفنون تختلف باختالف العمق اآلسيوي واإلفريقي واألور 
حّيز وخاّصة أصل الّتوحيد اّلذي كثيرة من التّ حّرر من أشكال انطلقت من أصول كبرى منحتها إمكانات هائلة للتّ 

 يعكس وحدة الخالق ووحدة الخلق ووحدة البشرّية .
على إنسان وارتفاع نحو مقامات  وحده تحرير من كّل مظاهر االسترقاق والخضوع اّلتي يفرضها إنسانفعبادة ّللّا 

وّية ت   ل  لوحدة الكونّية بسننها .( أّما وحدة الخلق فهي افاعلّيتها للعطاء أكثر في محيطها).. زّكي الّنفس وتشحذ  ع 
حيث عليه الّسياحة الّدؤوبة لالستكشاف  . الكون مجال استخالف اإلنسان وعمرانه، وآياتها املختلفةونواميسها

لبشرّية اأّما وحدة  ()...والتعّرف على اآليات التي تساعده على بناء وتطوير حضارته وعلومه ومعارفه وكذلك ثقافته
 ي   }التي تنفي كّل أشكال التحّيز اإلثني و املّلي فتنطلق من مبدأ الّتعارف بين الّشعوب 

 
 ن  م   م  اُك ن  ق  ل  خ  ا إن   اُس ا الن  ه  ي  ا أ

 ر و  ك  ذ  
ُ
 ل   ل  ائ  ب  ق  وبا و  عُ ُش  م  اُك ن  ل  ع  ج  ى و  ث  ن  أ

  ن  وا إ  فُ ار  ع  ت 
 
 ع   م  ُك م  ر  ك  أ

  ّللا    د  ن 
 
)سورة الحجرات  { ير  ب  خ   يم  ل  ع    ّللا   ن  إ   م  اُك ق  ت  أ

 ومن مبدأ اعتبار البشرّية أسرة واحدة ممتّدة. .( 13

ة ز في العلوم اإلسالمي  ار  مقال بعنوان: من مظاهر التحي   د. سعيد شب 
ة للعلماء العدد  دي  ابطة املحم  ة تصدرها الر  ة فصلي  ة اإلحياء: مجل  م  29مجل   94 - 93ص  2009يناير  /1430محر 

 

ل النص  تحليال مسترسال  الية:حل   مستعينا باألسئلة الت 

 

 ما هي املبادئ التي استندت إليها فكرة التعارف في اإلسالم من خالل النص؟ .1

 عايش؟عارف والتّ وحيد ملبدأ التّ حّرر املنبثق من عقيدة التّ س التّ كيف يؤّس  .2

 ؟مطيةيقطع مع الواحدية والنّ  نسانينموذج تعايش إالعوملة اليوم يمكن اعتبار  إلى أّي مدى .3
 

ص  ) مقاييس إصالح تحليل  (نقطة20الن 
نات يات املكو  مش  وج الت  ةيالت  ة هات املعرفي  قاط والبيداغوجي   الن 

مة د  املق. 1
ن  وتتضم 

د م دخال يحد 
اإلطار العام  

 للموضوع

تنزيل الّنص في إطار البحث عن كيفّية انخراط الّثقافة اإلسالمّية في معالجة 
 ايا اإلنسانّية والكونّية املشتركةالقض

 
 
 

 نتخب منهبذكر صاحبه واألثر الذي ا تقديما للنص   ن03
تحديدا ملشغله 

ئيس  الر 
كيف يكون الّتحّرر من جميع أشكال التحّيز شرطا إلقامة نموذج ثقافي للّتعارف 

 والّتعايش؟

خطوات 
 املعالجة

 اإلسالمي من خالل النّص؟ رفإالم استندت فكرة الّتعا -1

 كيف يحّقق الّتحّرر الّتعارف والّتعايش؟ -2

يش إنسانّي يقطع مع مكن اعتبار العوملة نموذج تعاإلى أّي مدى ي -3
 الواحدّية والّنمطّية؟

. الجوهر 2
ن  ويتضم 

 
ص   -1 عايش في اإلسالم من خالل الن   .مرتكزات فكرة الت 

 قامت فكرة الّتعارف والّتعايش في اإلسالم من خالل النّص على:
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 وحدة الخالق. •

 وحدة الخلق. •

 (العيش املشترك.وحدة األصل، وحدة البشرّية ) •

 تأكيد قواعد العيش املشترك: احترام اآلخر، قبول االختالف. -

 خر من أجل إعمار األرض ونفع البشرّية.الّتفاعل والّتسابق مع اآل  -

اعتبار العالم مجاال مشتركا تتحّقق فيه مهّمة إعمار األرض بجهد  -
ظ صون الحقوق وحف /قاسم املشاغل واالهتماماتتبشري مشترك )

 (الحّرّيات.

والحساب، وما يتبعه من عرض لل ىوحدة املصير: العودة إلى هللا تعال •
 الّثواب والعقاب.

عارف والّتواصل الّتنّوع واالختالف سّنة إلهّية في الخلق، غايتها التّ  -
  ّل أشكاله.اإلنساني بك

عايش  -2 عارف والت  ر أساس الت  حر   :الت 

كانات للّتحّرر من جميع أشكال الّتحّيز نح اإلنسان إمالّتوحيد يم -
 (العرقي، القبلي، املذهبي، الّطبق...)

ليس عدّوا وإّنما هو  (في املذهب أو العرق أو الّلغة...اآلخر/ املختلف ) -
 نظير في الخلق وشريك في إقامة املشروع اإلنساني والحضاري.

 عبر منطق االختالف يتحّقق الّتعارف والّتواصل. -

دية والّتنّوع بين الّشعوب واألمم قاعدة طبيعّية وقانون تكويني الّتعّد  -
 ي  وسّنة إلهّية، قال تعالى: "

 
 إ   اس  ا الن  ه  ي  ا أ

  ر  ك  ذ   ن  م   م  اك  ن  ق  ل  ا خ  ن 
 و 
 
ى ث  ن  أ

 ع  ت  ل   ل  ائ  ب  ق  ا و  وب  ع  ش   م  اك  ن  ل  ع  ج  و  
  ن  وا إ  رف  ا 

 
  هللا   د  ن  ع   م  ك  م  ر  ك  أ

 
  هللا  ن  إ   م  اك  ق  ت  أ

 13الحجرات  "ير  ب  خ   يم  ل  ع  

انطالقا من هذه الّرؤية يصبح العالم منتدى حضارات بينها مساحات  -
كبيرة من املشترك اإلنساني العاّم، ولكّل منها هوّية ثقافّية تتمّيز بها 

 ل  قال تعالى: " "الّنمطّيةو" "الواحدّيةخالفا لـــ "
ّ ك   ع  ر  ش   م  ك  ن  ا م  ن  ل  ع   ج  ل 

 ة 
 .48ئدةاامل "ااج  ه  ن  م  و  

 :العوملة نموذج واحدي نمطي -3

 آثارها الّثقافّية.، ا، منطلقاتها، تجّلياتهالعوملة •

 ن قدرة املترّشح على تنسيب القول في العوملة.ثّم ت: الحظةم
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. الخاتمة 3
ن  وتتضم 

تائج  حصيلة الن 

إقامة جسور الّتواصل  الّتعارف مقصد من مقاصد اإلسالم يهدف إلى -
 اإلنساني.

 االختالف سبيل للّتكامل وإغناء للّتجربة اإلنسانّية. -

من  ساني من منظور إسالمي مرتهن بالّتحّرر تحقيق الّتعايش اإلن -
 مختلف أشكال الّتحّيز.
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 فتح آفاق
عن شروط استعادة مسلم اليوم مكانته منتجا للّثقافة ل ؤ الّتسا -

 وصانعا للحضارة.
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