
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا 
 ( 2015 زيويول:  االستدراكيةالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

/ ية العلوم التجريب/اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 
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 ثم أجب عما يلي التقويميةالوضعية  إاقر: 
 

                                    .جها الوضعية التقويمية حدد اإلشكالية التي تعال -1
             .اذكر اثنين منها :حوارية مفقودة في تواصل خالد مع زميله ضوابط   -2

                        .اإلعالم التلفزي  فيمن رأي خالد بين موقفك مع التعليل  -3
                                                                           نصحت بها كال الطرفين؟ داب التي هي اآل فما. تدخلت لحسم االختالف بين أحمد وخالد -4
 .                                                        عرف بكل منهما اصطالحا  ،(التوعية الصحية -التواصل): من المفاهيم  الواردة في الوضعية التقويمية -5
وضح أهمية اإليمان باهلل تعالى في الوقاية منها، معززا جوابك  بنص .المشاهد عالمية الرديئة أمراضا نفسية لدىتولد البرامج اإل -6

 .                                                                                شرعي مناسب 
 .                                                                                                          والمجتمع الفرد العفة في حفظ أثرفي أربعة أسطر،  أبرز -7
 .بعد نقله إلى ورقتك الجدول اآلتي بما يناسب امإل. غير جائزوما هو  جائزمن التصرفات المالية ماهو  -8

 

 التعليل حكمه نوعه العقد
               .لها على أيتام مدة خمس سنينـ حبست امرأة أرضا 
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         .درهم 0666ـ باع شاب حاسوبا استعاره من صديقه ب
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إن اإلعالم التلفزي يبث قيما : قال أحمد . عالم التلفزي على المشاهدأثار أحمد مع زميله خالد نقاشا حول تأثير اإل  
سلبية عبر مواد إعالمية رديئة، تزين الفواحش، وتولد العنف والتوتر واالنحراف، وتغري باالستهالك المضر بالصحة 

 .وتحرض على الكسب الحرام بدعوى تحقيق السعادة،
أداة للتثقيف  إن هذا اإلعالم الذي تحاملت عليه إيجابي كله، فهو: ق، قائالقاطعه خالد، متهما إياه بالجهل واالنغال   

 . والترفيه، والتوعية الصحية والتواصل
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 نات البكالوريااالمتحان الجهوي الموحد المتحا
 ( 2015 زيويول:  االستدراكيةالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية /اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /اد والتدبير علوم االقتص/العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 .                                              حدد مضمونا عاما لآلية الكريمة -1
                       يد تعاملك مع المال؟كيف يمكن ترشانطالقا من اآلية،  -2
          مع التعليل، ممن يرى أن المال هدف مقصود لذاته؟ ما موقفك   -3

 
1-   

 
 .عرف التعصيب اصطالحا - أ

 .استخرج من اآلية حاالت ميراث البنت وشروط استحقاقها لذلك  - ب

 .زوج ورث بالنصف -       جوب أخ ألم مح -.   ب ورث بالفرض والتعصيب معا أ  -: ايت بمثال لكل من  - ج
 

درهم ، أوصى منها ( 06666)وخلف تركة قدرها (. ألب  أختين –أخا ألب  –أختا شقيقة  –أما  –زوجة ) مات شخص وترك   -2
( 0666)بلغت   وديعةو . درهم( 0066)، وعليه دين بقيمة درهم( 0066)وكلف تجهيزه ودفنه . درهم( 0666)ؤسسة اجتماعية  ب لم

        .درهم 
 

                                                            .قم بتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها  - أ

      .        أنجز الفريضة عمليا مع تحديد نصيب كل وارث من التركة بالدرهم   - ب

 
 

                                                    .(نعم للحوار والتفاهم ال للجدل والتخاصم :)ر ترسيخا لقيم الحوار في نفوس المتعلمين ، نظمت مجموعات قسمك ندوة تحت شعا

 :                                                              اكتب تقريرا تتناول فيه ما يلي  -

  التعريف بالندوة.                                                                                 

  األهداف المتوخاة منها.                                                                          

  إسهامك الفعلي فيها.                                                                               

  في حياة الشبابحوار أربعة أساليب لتفعيل آلية ال. 
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 المال: ما آتاك هللا -

www.9alami.info


