ميحرلا نمحرلا هللا مسب
الجمهىزيت الجصائسيت الدًملساطيت الشعبيت
2016
امخحان البكالىزيا الخجسيبيت دوزة ماي
وشازة التربيـ ــت الىطىيـ ـ ــت
الشعب  :حميع الشعب
جاهىيتي هيـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـساض و شزكىن طليمان
املدة 02 :طا
اخخبازفي مادة  :العلىم إلاطالميت
على املترشح أن ًخخازأحد املىضىعين الخالين :

املىضىو ول

الجصز ول 14( :هلطت)
كال حعالى :
               
   
                
              
 

طىزة اليظاز

املطلىب :
 /1في آلاًت إشازة إلى اهخمام اللسآن الكسيم بالصحت إلى أي كظم مً أكظام الصحت أشازث آلاًت ؟
عسفه.
 /2اطخخسج مً آلاًت مظاهسالعىاًت بها مع الشسح
 /3الصالة مً العباداث املهمت في إلاطالم عسف العبادة و بين هيف جكىن العبادة واكيت مً الجسيمت
والاهحساف ؟
 /4عسف حلىق إلاوظان وأذهسمثالين لحلىق إلاوظان في مجال العالكاث العامت .
 /5اطخخسج جالث فىائد مً آلاًت .

الجصز الثاوي 06( :ن)
إلاطالم هى السطالت الظماويت الخاجمت فهى الصالح واملصلح لكل شمان ومكان  ،وهاسخ لجميع
السطاالث الظماويت الظابلت خاصت اليهىدًت والىصساهيت .
املطلىب :
 -عسف الىصساهيت لغت واصطالحا وأذهسأهم علائدها وفسكها

ص 1مً 2

املىضىو الثاوي

الجصز ول  14( :ن)
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املطلىب :
 /1اشسح الكلماث الخاليت  :عطيت  ،حشهد زطىل هللا صلى هللا عليه طلم .
 /2في الحدًث كيمت كسآهيت اطخخسحها وصىفها وبين أجسها في جماطك طسواملجخمع .
 /3مً مخاطسالخفسيم بين بىاز حىىح بىاز إلى الفظاد والاهحساف مما ًترجب عليهم حدود عسف
الحد وبين خصائصه .
 /4هىان عالكت كسابت بين الىعمان وبشير حددها وعسفها ّ
وبين حلىق الطفل مجهىل اليظب .
 /5اطخخسج أزبع فىائد مً الحدًث .

الجصز الثاوي 06 ( :ن)
كال حعالى "  "    البقرة 275
املطلىب :
 /1عسف بيع الصسف لغت واصطالحا .
 /2ما هى حكمه مع ذهسالدليل مً اللسآن والظىت ؟
 /3ما هي شسوطه ؟
بالخىفيم والىجاح في البكالىزيا
ص 2مً 2

اثنوية :كيال عراس وزرقون سليمان.
املستوى :الثالثة اثنوي ـ مجيع الشعب ـ

السنة الدراسية.2016 / 2015 :
دورةماي .2016

اإلجابة النموذجية للبكالوراي التجريبية يف مادة العلوم اإلسالمية
اجلزء األول 14 :ن
)1

نوع الصحة املشار إليها يف اآلية هي  :الصحة اجلسمية  0.5. .................................................................................................................ن.

تعريف الصحة اجلسمية :هي احلالة اليت يكون فيها جسم االنسان خاليا من األمراض واعلل واألوبئة سليم البدن متوازن السلوك والتصرف 1.5...................................................ن.
)2

مظاهر العناية هبا من خالل اآلية:

أ  -الوقاية من االمراض  :بـ حترمي شرب اخلمر 0.5......................................................................................................................................ن.
 و تشريع الغسل وجعله شرطا لصحة لصالة 0.5........................................................................................................... .ن.ب – اإلعفاء والتخفيف من بعض الفرائض :بـ تشريع التيمم بديال للوضوء لفاقد املاء 0.5..................................................................................................ن.
)3

العبادة  :لغة :اخلضوع و االنقياد 0.5....................................................................................................................................... .....ن
إصطالحا:إسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من االفعال واالقوال الظاهرة والباطنة 01. ..................................................................................ن.



أثر العبادة يف مكافحة اجلرمية واالحنراف 03 .......:نقطة



العبادة امتثال ألوامر ونواهيه ،والغرض منها ضبط سلوك الفرد  ،واجتناب االحنراف واجلرمية صورة من صور العبادة مادامت استجابة هلل عزوجل،ألن كثريا من العبادات شرعت الجتناب املنكرات
واالحنرافات والفواحش ففي الصالة قال تعاىل* :إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر* ،ويف الصوم قال صلى هللا عليه وسلم  ":ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء * ،ويف غض البصر والتزام
اللباس ا لشرعي وصون األعراض قال تعاىل* :قل للمومنني يغضوا من ابصارهم وحيفظوا فروجهم* .

)4

تعريف حقوق االنسان :لغة :احلق خالف الباطل وهو الثابت الذي ال ميكن انكاره0.5 ..............................................................................................ن.

إصطالحا:جمموعة القواعد والنصوص التشريعية اليت تنظم على سبيل االلزام عالئق الناس من حيث األشخاص واالموال 1.5 . ...................................................................ن.
 وهي املعايري األساسية اليت ال ميكن للناس أن يعيشوا من دوهنا بكرامة البشر .مثال :حق احلياة،احلق يف األمن 01 ..........................................................................ن.)5

الفوائد واألحكام  03 ........................................................................................................................................................ :ن.


حترمي شرب اخلمر .



تشريع الغسل وجعله شرطا للصالة.



بيان كيفية التيمم.



تشريع التيمم وجعله بديال لوضوء لفاقد املاء.

اجلزء الثاين 06 :ن
)1

تعريف النصرانية :لغة :نسبة لقرية انصرة ،مسوهم نصارى ألهنم نصروا املسيح عليه السالم ،نسبة لقوله تعاىل*:من انصاري إىل هللا*1.5....................................................ن .

إصطالحا :هي الرسالة اليت بعث هبا سيدان عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل تكميال لرسالة موسلى عليه السالم01...........................................................................ن.
)2

أهم عقائدهم :عقيدة التثليث ،عقيدة اخلطيئة والفداء ،عقيدة حماسبة املسيح للناس،عقيدة عفران الذنوب اليت ينكرها الربوتستانت 02.......................................................ن.

)3

أهم فرقهم - :الكاثوليك ،األرثوذوكس،الربوتستانت1.5.........................................................................................................ن

املوضوع الثاين :اجلزء األول 14:ن.
)1

شرح املفردات :عطية :هبة أو هدية0.5....................................ن.

)2

 -أ -استخراج القيمة -:قيمة سياسة ،نوعها العدل .

تشهد :أتخذ موافقة الرسول صلى هللا عليه وسلم0.5................................ن.

 -ب -أثرالعدل يف متاسك االسرة واجملتمع02......................................................................................................................... .:ن.

)3

تعريف احلد :لغة :القطع واملنع0.5 ........ن

إصطالحا :عقوبة مقدرة شرعا جتب حقا هلل0.5 ...........................................................................ن.

ب -خصائص احلد 1.5.......................................................................................................................................................:ن.

)4

القرابة :هي :النسب - .أ -تعريفه :لغة :االحلاق والقرابة0.5............................................................................................................. ...ن.

إصطالحا :إحلاق الولد بوالده من نكاح صحيح0.5..................................................................................................................................ن.
 -ب -حقوق جمهول النسب2.5.............................................................................................................................................. :ن.

)5

الفوائد واألحكام04...................................................................................................................................................... :ن.

اجلزء الثاين 06 :ن.
إصطالحا :هو بيع الذهب ابلذهب أو الفضة ابلفضة أو كالمها ابآلخر و قيس عليهما االوراق النقدية0.5....................ن.

)1

تعريف بيع الصرف :لغة :الزايدة  0.5....ن.

)2

حكمه ودليله 03............................................................................................................................... ...................... :ن.

إتفق الفقهاء على جواز بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة ،إذا كان مثال مبثل يدا بيد  ،لقوله صلى هللا عليه وسلم (التبعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء والتبعوا الفضة ابلفضة إال
سواء بسواء وبيعوا الذهب ابلفضة والفضة ابلذهب كيف شئتم ) رواه البخاري ،وقوله أيضا  (:الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح
مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) رواه مسلم.
)3

شروطه 02..................................................................................................................... ...................................... :ن.


التقابض قبل االفرتاق ابألبدان بني املتعاقدين.منعا من الوقوع يف راب النسيئة لقوله صلى هللا عليه وسلم  *:التبيعوا منها غائبا بناجز * رواه اإلمام مالك.



التماثل عند إحتاد اجلنس .كالفضة ابلفضة والذهب ابلذهب ،فال جيوز إال مثال مبثل وزان بوزن.

