
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

  ンヲستــヨاأولى من سلك البكالـــــوريا ال りキゅヨمــــــل  التربية اإسامية الゅعヨ2 ال 

 ساعة ونصف مدり اإنコゅイ جميع الشعب  الヨسヤك أヱ (り)الشعب

 
     

تレتゅبレي  هや ログأيュゅ حゅلة من やلガوف やヱلقヤق ヱعや ュギاラゅレゃヨヅ : ستعキやギ لامتحラゅ فقメゅ أحギヨ إهيم حوヱゲド メف やبやゲحوケや بين أحヱ ギヨإ ケやキ       :أوا 
بゅلヤجوء إلや ヴلغش في  ヱيムヨن معゅلجتゅヨヰ ؟ أجポギ غらيゅ ، ألم تعヤم أや ラلقヤق やヱلガوف من やأمや チやゲلレفسية : لレتيجة やامتحラゅ ، فأجゅبه إبやゲهيم قゅئا 

 ラゅامتحや.  أ キゲئا فゅق ギヨح :やلفوや عن ギعらلや لعفة هيや ラف أゲفا ، أا تعゅغ ポギهأج ュゲح ゅكل مヱ لغش ، حشや لكク منヱ هيم  ؟やゲإب メゅلغش لم : فقや
: بجوゆや  أعتロゲら  مレطقيゅ حيث قメゅيعギ حやゲمゅ ، بل أصらح أمらヅ やゲيعيゅ في جヨيع やلヨيキゅين ، ヱقや ギستفسやヱ れゲلヵギ يومゅ عن غشه في やلتجりケゅ،فأجゅبレي 

ュやキ ゅه  م メゅم メゅヨلやラゅإنسやヱ ف فيهヤガغي مستらレا، فيや  ة منゃف ロゲムتحت サゅレلや . 
- 3  ْن أ∠ب⌒ي ヱع∠

り∠  أ∠や ラَلらَレ⌒َي  ∠ゲْي ∠ゲ⊥ه  ∠メゅ∠ق :ゅَレ َشゅ∠レ ف∠ヤ∠ْيس∠ م⌒ ْن غ∠    . أخゲجه مسヤم  .   م∠
                               

 ラ 5.0   . الفヲاحش -ااستガاف –اأمゲاチ الレفسيる : حدキ الヨفュヲヰ ااصトاحي لゅヨ يヤي   -5

2-  るضعيヲمن ال ァゲガاستネゲشヤل るلفゅガヨال ケゅム5.0.اأف ラ 

 ラ 5من قヤق ヱتヲتヱ ゲغيゲهゅヨ ؟ امتحラゅا مゅ يسららه عゅلج أラ ي لإيラゅヨكيف يムヨن  -3

 ヱ .2 ラعد ه الレヨفقين مゅヨ استヤガفヰم فيه بゅلヲんاゆ الイزيل ، استدメ عヤى هグا الヨعレى بدليل شゲعي -4

 ラ 5كيف يムヨن لュヲダヤ أラ يゆグヰ الغゲيزり الレイسيる ؟  -0

6- るائد العفヲئدتين من فゅف ゲكク5. أ ラ 

やلتسゅمح やإسامي مع غيや ゲلヨسヨヤين من أهل やأキيや ラゅأخンゲ حقيقة ثゅبتة،شれギヰ بゅヰ نダوや ソلوحي من やلムتやヱ ゆゅلسレة، ヱشギヰ بゅヰ )      :ثانيا 

فيه やلجوやمع やヱلゅレムئس ، ヱتسヨع كヤه حيث تتجヱ  ケヱゅشギヰ بや ゅヰلوやقع やلゅヨثل في باや キلعゅلم やإسامي...やلتケゅيخ やلゅレصع مグレ عや ギヰلヤガفゅء
تعيش やأقヤيれゅ  في حين... صيحや れゅأキヱ ラやクقや れゅلレوやقيس، ヱتعيش やأقヤيれゅ غيや ゲلヨسヨヤة نゅعヨة بゅأمやヱ ラゅاستقやヱ ケやゲلحゲية

                              ( .وケين ا يسヨح لヰم أラ يقيヨوキ やيゅレ، أヱ يムヤヨوキ やنيゅمقヰ في عキギ من メヱキ آسيやヱ ゅفゲيقيヱ  ゅأヱケبゅ مツطギヰين...やإسامية

 キ : ソ ، إساميや عヨجتヨلや ين فيヨヤسヨلや ゲغي ، ヵヱゅضゲلقや 97يوسف 

 ラ 5.0اإشゅムليる التي يعゅلゅヰイ الレص ؟   ما -5

  ラ  5.0. اأقヤيれゅ غيゲ الヨسるヨヤ –التسゅمح : اشゥゲ حسب السيベゅ مゅ يヤي  -2

 ヨ5 ラعゅمるヤ ؟ ؟ ヱمゅ مゅヌهゲ هログ ال انトاقゅ من الレص الヨسヨヤين لغيゲهم معゅمるヤبم اتسヨت  -3

4- ヲيدع ゅمحゅتس るعن بعض القيم اإسامي メコゅレعض إلى التらمع  ال ラゅيキمأهل اأヰء لゅضケإ ンゲابك .اأخヲا جヤلك معク قفك منヲ5.بين مラ 

 لグヰا تقゲيゲا –فيゅヨ ا يتعدン عشりゲ أسゲト  –أكتب  ." やإعاュ في تحقيق やلتوعية やلダحيةケヱキ  "  حوメ موضوع نشゅヅゅأنجزれ           :ثالثا 
 ゅ.    4  ラلレتゅئج التي تحققت من خالهثم ظヱゲف إعداロキ، خゅتゅヨ ب ،محロケヱゅثاثゅ من  る الヲヨضヱ ネヲالレشヅゅ مらيゅレ أهヨي

 .حجب やإسقヅゅ بعض やلوケثة や ラヱキلらعض やاخゲ يヤحق   :ا رابع

5- ゲكクال أ ヅゅب إسقイم حヰحقヤين ا يグال るثケヲ  .5  ラ 
 .ケキهم  070111 قケギهヱ  ゅأختゅ أヱ ゆأختゅ أヱ ، ュتポゲ تゲكة شقيقة أختゅمケ れゅجل ヱتヱコ ポゲجتين ヱأمヱ ゅبレتヱ ゅـ  2        

 ラ  4  .أنイز الفゲيるツ عヤヨيヱ ゅحدキ نダيب كل ヱاゐケ بゅلدケهم

ネヲضヲヨال 
るفحダال 
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 امتحاناれ الらكالوريا
ラوي اامتحاヰوحد الجヨال 

 3102 يوليوز :استدراكيる ادヱرり ال

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 

  ンヲستــヨال ゅيケヲلـــــゅムらك الヤلى من سヱاأ りキゅヨال るاإسامي るبيゲمــــــل  التゅعヨ2 ال 

 سゅعヱ るنダف مدり اإنコゅイ جヨيع الشعب  الヨسヤك أヱ (り)الشعب
 

    るظヲحヤم   :ゅヰفيتゲا ح れゅبゅمين اإجゅツاعى مゲت. 

 : أوا  

1- るفسيレال チاゲاأم  :ゲع مヨفس جレلや يبダي キゅلفسや هو نوع منヱ نفسي チ... 5.0 ラ 
مゅ عヌم قらحه من やأقوメや  : الفヲاحش -ラ    5.0...مゅ يفيギ توكيل ه やإنسラゅ ليتゲダف في やلメゅヨ نيゅبة عレه بヨقتヴツ شゲعه :ااستガاف    - 

メゅأفعやヱ...    5,0 ラ 
2-  -  ネゲشヤل るلفゅガヨال ケゅムلغ - :اأفゅق بヤلقやヱ وفガلや لجةゅنية معゅムإمラゅامتحや بل  -  .ش في، ゅمやゲح ギلغش لم يعやحらأ أصゅيعيらヅ やゲم 
-  ゅطقيレم ゅبやجو ゆأや ゆやجو ケゅらعتや...     5.0 ラ 
ン-   يفيد ゅم :  ラأ ラゅヨلج اإيゅه  يعららيس ゅم ゲتヲتヱ قヤمن ق ラゅاامتح  ゅヨهゲغيヱ فسレلゅقة بんلや هらحゅسب صムيヱ هゅة بヤダلや ヵفيتوكل   ، أنه يقو

 ラ 5. ..طゃヨن قらヤه ヱيزメヱ خوفهヱبやグヰ ي ، やلガيやヱ ゲلشゲ بيロギ أラو يعヤم ヱه، عヴヤ ه ヱيفوチ أمロゲ له 

ヴ-  لى : الدليلゅتع メゅق:  
   2      -       7/ الحديد ラ 

ヵ-  يفيد ゅكل م : りキاケاإ ヵヲيق ュヲダال ラل أヨلتحやヱ ゲらダلや ةムヤي مヨレيヱ  ،  تهやوヰشヱ م في نفسهムلتحや ヴヤع ケギأق ラゅإنسや حらダتوجيه ميواته ، فيヱ
 ヱ...   5 ラأهوやئه ヱإخゅツعゅヰ لツوやبط やلشゲع 

ヶ-  るائد العفヲمن ف :や فسيةレلやヱ ويةツلعや チやゲأمや ية منゅبه  –لوقやثوヱ ه ヴضケ نيل–  メやأموやヱ チやゲأعや يةゅヨح (... تينギئゅبف ヴتفムي) 5 ラ  

 : ثانيا     

5–  るليゅムم: اإشヰل ゲلغيや キゅヰضطやヱ همゲين مع غيヨヤسヨلや محゅ5.0.  تس  ラ 

 ラ  5.0.   غيや ゲلヨسヨヤين في باや キإساュ: اأقヤيれゅ غيゲ الヨسるヨヤ     -  مゅ يفيギ حسن معゅمヤة やلغيゲ: التسゅمح  –2

من やヱستقヱ ケやゲحゲية عيش غيや ゲلヨسヨヤين في أ –... تجや ケヱゅلجوやمع やヱلゅレムئس -: بゅلتسゅمح، ヱمن مゅヌهヨロゲت معゅمるヤ الヨسヨヤين لغيゲهم اتس –3
 ラ 5   ... بゅلらاや キإسامية 

ي やلグلة やヱلガوف ، عレيやلتメコゅレ عゅヰレ بحやヱ،  メゅلتسゅمح مع غيや ゲلヨسヨヤين ا  تゅبんة ا يجوコبるヤヅゅ ، أラ قيم اإساュ  أラ هログ الدعンヲ :مゅ يفيد  – 4
 5ラ  ...عゅمل ヱتحヨل やإやクية مع やلقりケギ عキケ ヴヤهゅ بل يعレي حسن やلت

    .5ラ:الヤغヱ るاأسラ-  ゆヲヤ 5، الレتゅئج ラ 5:   اإعداキظヱゲف   -ヱ  :5  ラالヨحケヱゅ الヲヨضネヲأهヨيる  : يやゲعヴ في やلتقゲيゲ                : ثالثا 

 や.     5  ラأやヱ ュأやヱ ゆلزやヱ ァヱلزヱجة やヱابن やヱلレらت: لケヲثる الグين ا يヤحقヰم حイب إسقヅゅ هم ا – 5     :رابعا
2 -  :                                                      

 ラ 5: تحديد اأسヰم  ケキهم  502555/  44= 4555 44  2و  24 

 ラ  5: التأصيل 

 ラ 5: التダحيح 

レهمالケلدゅيب بダ:5ラ 

 

  るجヱコ 4/5 3 3 52555  همケキ   =3  4555و 
るجヱコ 3 52555   همケキ  =3  4555و 

                 ゅهم  32555 4 4 6/5أمケキ   =4  4555و  
                ゅتレهم  06555 24 52  2/5بケキ =24  4555و  

ネ        るشقيق ゅهم  45555 55 0 أختケキ =55   4555و  
 ゥ           ゆأ ゅ5 5 5 أخت 
ゥ             ュأ ゅ5 5 5 أخت 

 

 ゲصゅレع
るبゅاإج 

るفحダال 
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 امتحانات البكالوريا
 اموحد الجهوياامتحان 

 3102 ليوزيو:  ااستدراكية دورة ال


