
 

 الموضوع
 (ن8)                           معالجة اإلشكالية                                                      :أوال 

 الوضعية التقويمية

، عرض فيلم حول التحرش الجنسي ، تحت  التربويةالملتقى الدولي لألفالم الوثائقية  ضمن فعاليات     
   عنوان

 " .العفة أساس النجاح " 
 . اإلعالمأثير نقاش عائلي حول جدوى الخطاب التوعوي أمام التأثير السلبي لوسائل 

 .رأى والدك ضرورة إشراك كل المؤسسات المعنية بالتوعية بهدف محاصرة الظاهرة      
 . أهمية الحوار األسري في ترسيخ قيم العفة و الكرامة اإلنسانيةفي حين ركزت أمك على      

 
   

 : تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عن األسئلة اآلتية
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 (ن3)                                                                               دراسة النصوص :  ثانيا

                                                                       
 رواه ابن ماجة و صححه األلباني" أعطوا األجير حقه قبل أن يجف عرقه "  قال النبي 

  (ن1)                                                             . حديثالشرعي المتضمن في ال استنبط الحكم .1
 (ن1) .                                                                                  بين نوع العقد الوارد في الحديث  .2

 (ن1)                                                     . الذي يشير إليه الحديث النبوي صد المقحدد  .3

                                                         

 
 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين        

 لجهة الشاوية ورديغة     
 

 التربية اإلسالمية:   المادة 
 جميع الشعب  : الشعبة   

 األولى بكالوريا : المستوى 
 2: المعامل     

 ساعة و نصف :مدة اإلنجاز

 نـات الـبـكـالـوريـااامـتـحـ
 االمـتـحـان الـجـهـوي الـخـاص
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                                                                                                                          (ن4)                                                                           االستثمار والتوثيق : ثالثا 

 .ندوة حول موضوع ما  ينجز تابعت فريق عمل من فصلك 

                                                                           . اكتب تقريرا من ستة أسطر تصف فيه مراحل هذا النشاط      
  

 (ن5)                                                                          الورثةحساب أنصبة :  رابعا

في طريق عودتهما من ديار المهجر، توفي سعد و زوجته المسيحية مريم في حادث سير، أثبت الطب الشرعي 
 . وفاته قبلها

 (.حليمة)، وأخته الشقيقة (شيماء و أسماء ، وحفيظة ) ، وبنات ابنه( سعاد)ابنته : خلف سعد 
 : أنهإذا علمت 

 .درهم   155555   تركة قدرها تترك  -

 .بعشر ماله لعمته في  أوصى -

 .درهم   6555       كلف تجهيزه -

 .درهم   1555   عليها دين قدره   -

 درهم  0555 في ذمته رهن قدره  -

 ( التركةتصفية  تدوين عمليةمع  ) حدد نصيب كل وارث بالدرهم موظفا الجدول أسفله
 

 النصيب بالدرهم ؟ التأصيل إرثهم الورثة
     سعاد
     شيماء
     أسماء
     حفيظة
     حليمة
     مريم

 يرجى المحافظة على ترتيب الجدول أفقيا و عموديا عند نقله إلى ورقة التحرير                     :وظةــــــــــملح
 بالتوفيق و النجاح                                                     


