امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

الشعبة أو المسلك  :جميع الشعب األدبية
و العلمية والتقنية .
1
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المادة  :التربية اإلسالمية.

الـــــــــدورة  :يونيو 2013
المستوى  :األولى من سلك الباكالوريا.
مدة اإلنجاز  :ساعة ونصف.
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المعامل

.2 :

الموضـــوع
أوال :
"...وعلى هذا األساس فإن الصحة النفسية للفرد وتوازنه الوجداني يخضع لمعايير اجتماعية
ويقاس بمدى قدرة الفرد على تقبل أو رفض هذه المعايير والتالؤم معها،ومن أهم هذه المعاييراالجتماعية :
 القدرة على التكيف االجتماعي مع اآلخرين. احترام قيم المجتمع ومعاييره وعادات وتقاليد الناس . قبول اآلخرين بصرف النظر عن أفكارهم وأجناسهم وألوانهم والتسامح معهم رغم االختالف في الرأواالنتماء.
 حب الناس والثقة فيهم واحترامهم ".من كتاب الصحة النفسية واضطرابات الشخصية لسعيد بحيربتصرف ص .22 -22

تأمل النص وأجب عما يلي :
أ – ضع عنوانا للنص1...........................................................................................................ن
ب – عرف بكل من :الصحة النفسية – االختالف2...........................................................................ن
ج – اذكر ثالثة من القيم اإليجابية التي ينبغي للفرد احترامها ( غير واردة في النص)1.2...........................ن
د -كيف يمكن اعتبار العفة دعامة أساسية في تحقيق الصحة النفسية؟2.2.............................................ن
ه – االختالف نوعان  ،حددهما ومثل لكل واحد منهما في الترسيمة التالية 2.........................................:ن
نوعا االختالف

المثال
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية – -وجدة  /قسم الشؤون التربوية  --مصلحة االمتحانــــــات  /الهاتف8665501916 :

الفاكس8665501919 :
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والعلمية والتقنية .

الــــــــــــدورة  :يونيو 2013
المستـــــوى  :األولى من سلك الباكالوريا.

المادة  :التربية اإلسالمية

مدة اإلنجـــاز  :ساعة واحدة.
المعامـــــــــل 2 :

الموضـــوع
و – اذكر ضابطين ( أساسين) من ضوابط ( أسس) الحوار2................................................................ن
ثانيا  :قمت مع زمالء قسمك بإنجاز مطوية في موضوع  " :أهمية المواطنة في تحقيق التماسك االجتماعي"
أ  -ماهو الشعار الذ اخترتموه للمطوية ؟5.2................................................................................ن
ب – حدد األهداف التي ترغبون في تحقيقها1.2................................................................................ن
ج – اذكر خالصتين من الخالصات المتوصل إليها 2...........................................................................ن

ثالثا  :يقول هللا تعالى في سورة النساء  (:ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين)
من اآلية 12
أ  -استخلص من اآلية حقين من الحقوق المتعلقة بالتركة 2...............................................................ن
ب – الزوج من الورثة الذين يرثون النصف ،اذكر وارثين آخرين يرثان النصف2.......................................ن
ج – ماهو نوع الحجب المتضمن في اآلية ؟1..................................................................................ن

انتهى
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