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(8ن)

اشتغلتم في ورشة تكوينية تناولت أسباب اإلخفاق الدراسي في صفوف بعض المتعلمين ،أطرها خبير في التربية وعلم

النفس

عرف مسار النقاش اختالفا في وجهات النظر :
 ربط البعض اإلخفاق الدراسي باضطراب الصحة النفسية  ،نتج عنه اتخاذ الغش وسيلة للنجاح وإثبات الذات .
 حصر آخرون السبب في انعدام فضاءات التواصل و اإلنصات للمشاكل االجتماعية و االقتصادية التي يعيشها
الشباب في ظل غياب مؤسسات تربوية داعمة .

تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عن األسئلة اآلتية
 .1ضع تعليقا على وجهتي النظر الواردة في الوضعية مع التعليل .
(2ن)

 .2بين سبب االختالف الوارد في الوضعية .
(1ن)

 .3عين المؤسسات المعنية بدعم الصحة النفسية للمتعلم .

 .4أبرز أهم القيم الواجب اعتمادها في فضاءات التواصل .
 .5وضح أهمية الهبة في مجال الدعم التربوي و االجتماعي للمتعلم مع االستدالل بنص شرعي مناسب
 .6حدد مفهوم الصحة النفسية .

ثانيا  :التطبيقات

(1ن)
(1ن)
(2ن)
(1ن)

(3ن)

قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه هللا الملك إذ قال
إبراهيم ربي الذي يحي و يميت  ،قال أنا أحيي و أميت  ،قال إبراهيم فإن هللا
يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب  ،فبهت الذي كفر  البقرة اآلية
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 -1حدد مجال النص ؛

(1ن)

 -2أبرز نوع األسلوب الحواري المعتمد في النص ؛
(1ن)

 -3بين ضابطين من ضوابط الحوار .
(1ن)
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ثالثا  :األنشطة

2

(2ن)

 -1كنت ضمن مجموعة عمل اشتغلت في ورشة على موضوع معين.
اكتب تقريرا من ستة أسطر تبرز فيه ما قمتم به في مرحلة اإلعداد لهذا النشاط .

رابعا  :الفرائض

(5ن)

طلب منك أستاذك استثمار ما تعلمته في دروس اإلرث لحل مسألة فرضية تتعلق بالسيدة فاطمة التي طلقها زوجها
أحمد طالقا بائنا  ،ثم توفي وخلف ثالث أخوات ألب (ليلى  ،سناء ،مريم ) وأختين ألم (كوثر  ،رجاء) و جدة ألم

(رقية ) و عما شقيقا (مصطفى) .

إذا علمت أنه  - :ترك تركة قدرها  01777درهم ؛
 -عليه دين قدره  6677درهم ؛

 أوصى في حياته بعشر ماله لجمعية خيرية ؛ -كلف تجهيزه  17577درهم .

حدد نصيب كل وارث بالدرهم موظفا الجدول أسفله (:مع تدوين عملية تصفية التركة )
الورثة
الزوجة المطلقة
ليلى (أخت ألب)
سناء (أخت ألب)
مريم (أخت ألب)
كوثر (أخت ألم)
رجاء (أخت ألم)
رقية (جدة ألم)

إرثهم

التأصيل

العول

التصحيح

النصيب بالدرهم

مصطفى (العم الشقيق)

ملحــــــوظة :

يرجى المحافظة على ترتيب الجدول أفقيا و عموديا عند نقله إلى ورقة التحرير.

