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المطلوب:

 /1أشارت اآلية إلى مظهر من مظاهر العناية بالصحة الجسمية.
 -استخرجه مع الشرح ،ثم اذكر باقي مظاهر العناية بالصحة الجسمية.

 /2الصيام عبادة تهدف إلى وقاية اإلنسان من الجريمة واإلنحراف.

 ّبين ثالثة آثار من آثار العبادة في مكافحة الجريمة واإلنحراف. /3فرض اهلل علينا الصيام ،كما فرضه على األمم السابقة.
وضح عالقة اإلسالم بالرساالت السماوية السابقة.
ّ
 /4أفضل أوقات العمرة في رمضان ،والمعتمر في حاجة إلى استبدال عملة بعملة أخرى يحتاج إليها أثناء العمرة
عرفها ،ثم اذكر شروطها.
أ .كيف تسمى هذه المعاملة؟ ّ
ب .إذا اختلت الشروط السابقة ،وقعنا في معاملة محرمة؛ ماهي؟ وكيف نستبعدها؟
 /5استخرج من اآلية الكريمة ثالث ( )03فوائد.

الجزء الثاني ( 06نقاط )
النبِ َّي صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم يقول" :من ادَّعى إِلَى َغي ِر أَِب ِ
ِ
ضي اللَّه َعنه قَا َلَ :س ِمعت َّ
يه َو ُه َو َيعلَ ُم أ ََّن ُه
َ
َ َََ َ
َ
َ
َعن َسعد َر َ
َغير أَِب ِ
يه فَال َج َّن ُة َعلَي ِه َحَرام" رواه البخاري ومسلم
ُ
 /1ما العادة الجاهلية التي أبطلها الحديث؟ وما دليل تحريمها من القرآن الكريم؟
 /2من طرق إثبات النسب :البصمة الوراثية.

 ّبين معنى البصمة الوراثية .وعلى أي مصدر اعتمد العلماء في جواز اعتبارها في إثبات النسب.عرفه لغة واصطالحا.
 /3ما البديل الشرعي عن العادة السابقة التي أبطلها اإلسالم؛ ّ
صفحة  1من 2

الموضوع الثاني
الجزء األول 14( :نقاط)
النعمان بن ب ِشير ر ِ
ِ
ِ
ض َي اللَّه َعنه َما َوه َو َعلَى ال ِمنَب ِر َيقول (:أَعطَانِي أَبِي َع ِطَّيةً فَقَالَت
َعن َعامر قَا َل َسمعت ُّ َ َ َ َ
َ
َّ ِ
ِ َّ
عمرة بِنت رواحةَ َال أَرضى حتَّى تش ِه َد رسو َل اللَّ ِه َّ َّ
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم
َ َ
ََ َ
صلى الله َعلَيه َو َسل َم فَأَتَى َرسو َل الله َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِمث َل
ت َسائِ َر َولَِد َ
َم َرتنِي أَن أش ِه َد َ
ك َيا َرسو َل اللَّ ِه قَا َل أَعطَي َ
فَقَا َل ِإِّني أَعطَيت ابني من َعم َرةَ بِنت َرَو َ
احةَ َعطَّيةً فَأ َ
رواه البخاري
َه َذا قَا َل َال قَا َل فَاتَّقوا اللَّهَ َواع ِدلوا َبي َن أَوَال ِدكم قَا َل فَ َر َج َع فَ َرَّد َع ِطَّيتَه )
المطلوب:
 /1في الحديث قيمة من القيم القرآنية.
أ .استخرجها مع الشرح.

صنفها ،ثم اذكر باقي القيم التي تشترك معها.
بّ .
 /2التفريق بين األبناء يترتب عنه آثار نفسية جسيمة.
أّ .بين كيف يحقق االسالم الصحة النفسية.
ب .ما منهج االسالم في تربية األبناء من خالل الحديث.

 /3في الحديث إشارة إلى رابطة من الروابط االجتماعية ،ما هي؟ وما الروابط التي تشترك معها؟
 /4الشركة مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي.
عرفها ،ثم اذكر أنواعها.
أّ .
ب .مثّل لنوع واحد من أنواعها.

 /5استخرج من الحديث الشريف ثالث ( )03فوائد.
الجزء الثاني ( 06نقاط )
اشترى شخص سيارة بسعر يقدر بـ  134م س ،يؤدى مجزًءا في ستين شهرا.
عرفها لغة واصطالحا.
 /1كيف تسمى هذه المعاملةّ ،

 /2ما شروط صحة هذه المعاملة؟

 /3ماذا لو اشترط البائع غرامة عند التأخير في التسديد.
 /4ما الحكمة من تشريع المعاملة السابقة؟

صفحة  2من 2

النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان :بكالوريا تجريبية
اإلجابة ّ
عناصر اإلجابة ( الموضوع األول )
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العالمـ ــة
مجزأة

مجموع

الجزء األول 14[ :نقطة]
 /1أشارت اآلية إلى مظهر من مظاهر العناية بالصحة الجسمية:
المظهر هو

شرحه

اإلعفاء من بعض الفرائض الشرعية :
باقي المظاهر

وذلك يف ظروف خاصة كإباحة اإلفطار للمريض واملسافر وتشريع التيمم...

01+0.5

الوقاية من األمراض/تنمية القوة مبفهومها احلديث/تطبيق أسس الرعاية الصحية.

3×0.5

03

 /2بيان ثالثة آثار من آثار العبادة في مكافحة الجريمة واإلنحراف

العبادة أوامر ونواهي هتذب سلوك اإلنسان ،وتقوم تصرفاته ،وتسمو به حنو الفضائل واألفضل ،فيها تقوية الصلة باهلل ،وكلما كان اإلنسان 3×0.5

1.5

أكثر عبادة كان أبعد عن اجلرمية ،حتمي النفس من الوقوع يف اجلرمية فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر …

 /3توضيح عالقة اإلسالم بالرساالت السماوية السابقة.
عالقة تصديق

 -ملا تبقى من أجزائها غري احملرفة

عالقة تصحيح

 -ملا طرأ عليها من حتريف وإضافات

عالقة تكميل وتجديد

3×0.5

1.5

 -ملضامني وتشريعات وتعاليم

/4

أ.استبدال عملة بعملة أخرى

تسمية المعاملة

بيع الصرف

تعريفها

لغة  :من الصرف ويعين الزيادة

اصطالحا :بيع النقد جنسا مبثل جنسه ،أو بغري جنسه.

شروطها

التقابض :سواءً احتد اجلنسان أم اختلفا

التقابض والتماثل :إذا احتد اجلنسان

المعاملة هي:

الربا

استبعادها :بـ ـ ــ:

ق :1عند تبادل بدل جبنسه ،طعام بطعام أونقد بنقد (ذ-ذ ،قمح-قمح) يشرتط :املساواة والتسليم الفوري

ب.

0.5
01+0.5
2×0.5
05

إذا اختلت الشروط السابقة ،وقعنا في معاملة محرمة؛ ( ماهي؟ وكيف نستبعدها؟)

ق2

عند تبادل بدلني من نفس النوع (طعام بطعام أونقد بنقد) وخمتلفني يف اجلنس (ذ-ف ،بر-متر) يشرتط :التسليم الفوري

ق3

ق : 2عند تبادل بدلني خمتلفني يف النوع واجلنس (طعام بنقد) يسقط الشرطان ويصبح حرية أو بيع

 /5ثالث فوائد من اآلية الكريمة( .تقبل ثالث فوائد هلا صلّة باآلية ،مع مراعاة اللّغة وعدم تكرار الفكرة)

من خصائص التشريع اإلسالمي مراعاة اليسر والتخفيف.-بيان فضل شهر رمضان.

 وجوب صوم رمضان-جواز اإلفطار للمسافر واملريض.

0.5
0.5
0.5
0.5
3×01

03

الجزء الثاني 06[ :نقاط]
العادة التي أبطلها الحديث هي:
دليل تحريمها من القرآن
معنى البصمة الوراثية

ط آعْن َد اللَّ آه ۚ فَآإ ْن َلْ تَ ْعلَ ُموا آبَاءَ ُه ْم فَآإ ْخ َوانُ ُك ْم آيف الدِّي آن
وه ْم آآلبَائآ آه ْم ُه َو أَقْ َس ُ
" ْاد ُع ُ

تعريفه

ك ْم" االحزاب5
َوَم َوالآي ُ

هي الطبعة اجلينية اليت تدل على هوية كل إنسان بعينه ،وميكن أخذها من أي خلية بشرية (لعاب،
دم )...حيث تتطابق يف نصفها األول مع صفات األم احلقيقية ،ويف نصفها اآلخر مع صفات األب
الطبيعي

مصدر العلماء في اعتبارها هو
البديل الشرعي هو:

التبني

املصلحة املرسلة

الكفالة

لغة :الضم وااللتزام ،اصطالحا :التزام على وجه التربع بضم الولد القاصر وضمان مجيع حقوقه (دون منحه النسب)

01
01
01
01
0.5
01+0.5

06
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النموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان :بكالوريا تجريبية
اإلجابة ّ

العالمـ ــة

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )

مجزأة

مجموع

الجزء األول 14[ :نقطة]
 /1في الحديث قيمة من القيم القرآنية :
القيمة

العدل

املودة والرمحة (تقبل)

اإلحسان (تقبل)

شرحها

هو إعطاء كل ذي حق حقه،
وقد دعا وأكد عليه اإلسالم
حىت مع املخالف واملشرك...

هو اللطف يف املعاملة وأساس سعادة واستقرر
البيت ،وهي واحدة من مكونات األسرة لنمو
مشاعر دافئة وتوطيد العالقات....

األسلوب العملي لتقدمي اخلري
لآلخرين ،وله أمهية كربى من
الناحية اإلنسانية يف التماسك
والرتابط وحتقيق االستقرار

صنفها

سياسية

أسرية

فردية

التكافل األسري /املعاشرة باملعروف

الصدق/الصرب/العفو

باقي القيم المشتركة معها

الشورى /الطاعة

0.5
01

03

0.5
2×0.5

 /2التفريق بين األبناء يترتب عنه آثار نفسية جسيمة.

يحقق االسالم الصحة النفسية :أ /بالفهم الصحيح للوجود والمصير :إن إدراك اإلنسان للغاية اليت خلقه اهلل تعاىل من أجلها يف 0.5

هذه الدنيا وإميانه باملوت واليوم اآلخر ،يبعث النفس على االطمئنان وتأكيد إمياهنا برهبا.

ب /بتقوية الصلة باهلل :تتحقق باستحضار مراقبة اهلل يف السر والعلن ،والقيام بالطاعات واألذكار ،وهي أمر أساسي يف بناء شخصية 0.5
املسلم حىت تكون حياته خالية من القلق واالضطرابات النفسية.
ج /بالتزكية واألخالق :احلرص على تطهري النفس من الرذائل وتربيتها على مكارم األخالق كي جتعل اإلنسان حمبوبا عند اهلل والناس.
منهج االسالم في تربية األبناء من خالل الحديث:

العدل بينهم يف اهلبات

الرمحة والرفق

حسن الرتبية والتوجيه

 /3في الحديث إشارة إلى رابطة من الروابط االجتماعية ،ما هي؟ وما الروابط التي تشترك معها؟.
الرابطة االجتماعية هي

رابطة العائلة

الروابط المشتركة معها

رابطة اإلقامة ،رابطة القومية ،رابطة اإلنسانية

03

0.5
3×0.5
0.5

02

3×0.5

 /4الشركة مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي.
تعريفها

لغة  :االختالط ،اصطالحا:اتفاق بني طرفني أو أكثر يف القيام بنشاط اقتصادي معني ابتغاء الربح

أنواعها

أ /شركة أموال (عنان/مفاوضة/قراض) ب/شركة أعمال (أبدان) ج/شركة وجوه

مثال

03

اشرتاك طبيبان أو أكثر يف عيادة يعمالن ،مث يقتسمان الربح (أبدان)

 /5ثالث فوائد من اآلية الكريمة( .تقبل ثالث فوائد هلا صلّة باحلديث ،مع مراعاة اللّغة وعدم تكرار الفكرة)
جواز رجوع األب يف اهلبة.-عناية اإلسالم بشؤون األسرة.

مشروعية اهلبة يف اإلسالم.-وجوب العدل بني األوالد.

3×01

03

الجزء الثاني 06[ :نقاط]
اشترى شخص سيارة بسعر يقدر بـ  134م س ،يُؤدى مجزءًا في ستين شهرا.
تعريفها :لغة :من القسط مبعىن اجلزء
/2شروط صحتها

واصطالحا :عقد على مبيع حال ،بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أقساط وأجال معلومة

أن ال يكون ذريعة إىل الربا كبيع العينة /أن يكون البائع مالكا للسلعة /أن تسلم السلعة يف احلال دون تأجيل/
أن يكون العوضان مما ال جيري بينهما ربا النسيئة /أن يكون الثمن نقدا ال عينا /أن يكون األجل معلوما

 /3لو اشترط البائع غرامة عند التأخير في التسديد
 /4الحكمة من
تشريع المعاملة

/1المعاملة تسمى:

بيع التقسيط

ال جيوز ألنه ربا

تيسري املعامالت املالية لتسهيل حياة الناس ،وحتقيق املصاحل املشروعة ،وتلبية حاجات الناس املستعجلة بثمن
مؤجل ،وختلص التجار من كساد السلع وحتقيق األرباح...

01
0.5+0.5
4×0.5
01
2×0.5

06

