
 تصحيح نموذج االمتحان الجهوي للتربية اإلسالمية 3

نماذج االمتحان الجهوي الموحد لألولى بكالوريا مع التصحيح  « »  التربية اإلسالمية: األولى باك علوم رياضية   

تصحيح نموذج االمتحان الجهوي للتربية اإلسالمية 3  «





 أبين معنى المفردات والمصطلحات اآلتية:

صلح الحديبية: معاهدة بين رسول ا� وقريش بالحديبية على مشارف مكة

المفاوضة: مبادلة الرأي في أمر ُبغية الوصول إلى تسوية واتفاق

عمارة األرض: إصالحها لتعميرها

َباُه : سنحاول إقناعه. َقاُلوا َسُنَراِوُد َعْنُه ا�

 القضية المؤطرة للوضعية: التفاوض بين من يعلي من قيمته وأهميته باعتباره خلقا من أخالق األنبياء عليهم السالم، ومن يعتبره

ضعفا في الشخصية وقلة يقين في النصر.

 ما يدل على التزام النبي بمبدأ المفاوضة من خالل صلح الحديبية: اتفاقه مع مبعوث قريش سهيل بن عمرو حول بنود المعاهدة.

 العالقة بين صلح الحديبية ووفاء النبي صلى ا� عليه وسلم بأمانة حفظ النفس وعمارة األرض: أن النبي صلى ا� عليه وسلم

حافظ من خالل هذه المعاهدة على أرواح المسلمين الذين يكتمون إيمانهم داخل مكة، وفي هذا حفظ للنفس من القتل وإعمار لألرض

بالصالحين من العباد.

 عناصر مفاوضة يوسف عليه السالم إلخوته: طلب منهم أن يأتوه بأخيه بنيامين-أغراهم بالزيادة في الكيل.

ن�ي لََيْحُزُنِني ا لَُه لََحاِفُظوَن (12) َقاَل ا� ن� ْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوا� ا لَُه لََناِصُحوَن (11) ا� ن� ا َعلَٰى ُيوُسَف َوا� َمن� َباَنا َما لََك َال َتا�  َقاُلوا َيا ا�

ا َذَهُبوا ِبِه ًذا ل�َخاِسُروَن (14)َفلَم� ا ا� ن� ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ا� كَلَُه الذ� نُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن (13) َقاُلوا لَِئْن ا� ْئُب َوا� كُلَُه الذ� َخاُف ا�ن َيا� ا�ن َتْذَهُبوا ِبِه َوا�

َذا َوُهْم َال َيْشُعُروَن (15) ْمِرِهْم َهٰ ُهم ِبا� َئن� لَْيِه لَُتَنب� ْوَحْيَنا ا� ْجَمُعوا ا�ن َيْجَعُلوُه ِفي َغَياَبِت اْلُجب� ۚ َوا� َوا�

 ال أوافق من يرى أن التفاوض مع الخصم دليل على ضعف الشخصية، وقلة اليقين في نصر ا� تعالى، ألن التفاوض أسلوب حضاري

يدل على التسامح، ونبذ العنف وحفظ األمن، وتجنب الفتنة في الدين والنفس، وال يتعارض مع اليقين في نصر ا�، بل هو سبب من

أسبابه.

ْوحِ ُه َال َيْيا�ُس ِمن ر� ن� ِ ۖ ا� ْوحِ ا�� ُسوا ِمن ر� ِخيِه َوَال َتْيا� ُسوا ِمن ُيوُسَف َوا� الدليل من الشطر األخير من سورة يوسف: َيا َبِني� اْذَهُبوا َفَتَحس�

ْق َعلَْيَنا ۖ ْوِف لََنا اْلكَْيَل َوَتَصد� ْزَجاٍة َفا� ر� َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة م� ْهلََنا الض� َنا َوا� َها اْلَعِزيُز َمس� ي� ا َدَخُلوا َعلَْيِه َقاُلوا َيا ا� ال� اْلَقْوُم اْلكَاِفُروَن (87) َفلَم� ِ ا� ا��

َنا ُيوُسُف َك َال�نَت ُيوُسُف ۖ َقاَل ا� ن� ا� نُتْم َجاِهُلوَن (89) َقاُلوا ا� ْذ ا� ِخيِه ا� ا َفَعْلُتم ِبُيوُسَف َوا� ِقيَن (88) َقاَل َهْل َعِلْمُتم م� َ َيْجِزي اْلُمَتَصد� ن� ا�� ا�

ْجَر اْلُمْحِسِنيَن (90) َ َال ُيِضيُع ا� ن� ا�� قِ َوَيْصِبْر َفا� ُه َمن َيت� ن� ُ َعلَْيَنا ۖ ا� َذا ا�ِخي ۖ َقْد َمن� ا�� َوَهٰ

 النصيحة: التفاوض هو محاورة المخالف ُبغية الوصول إلى اتفاق، وهو أسلوب راق لحل اإلشكاالت والخالفات، وتفادي الوقوع في

العنف وما يترتب عنه من سفك للدماء وهتك لألعراض وترويع لألبرياء، وهو سلوك األنبياء عليهم السالم.
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