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:السّؤال الّثـاني



:التّعلينة

بالتوفيق ودعواتنا لكم بالنجاح يف البكالوريا
2/2 :ص

 -بـسم هللا الرحمن الرحيم-

السنة الثالثة جميع الشعب ماي6112

ثـانوية :اإلخوة فروجي -بومدفع  -عين الدفلى

اإلجابت النموذجيت للبكالوريا التجريبي في مادة العلوم اإلسالميت
الموضـــــــــــــــــوع األول
السـؤال

األول11(:ن)

-1التعريف براوي احلديث
 امسو ونسبو1( ....ن) منزلتو وفضلو1( ....ن) -روايتو للحديث ووفاتو1( ....ن)

 -6تعريف العمل والبطالة:
 العمل :ىو بذل جهد يف وجو مشروع يعود ابلنفع على صاحبو وعلى من يعول1.1( .ن) البطالة :ىي قعود ادلكلف عن العمل راغبا أو مكرىا وانعكاس ذلك سلبا عليو وعلى من يعول (1.1ن) -3حقوق العمال:
احلق يف األجر-احلق يف الشروط ادلتفق عليها-احلق يف الراحة وعدم اإلرىاق-احلق يف االستمرار علىعملو-احلق يف أداء العبادات-احلق يف التقاضي-احلق يف الضمان-احلق يف الرتقية1.1( ..ن)8/
 -1استخراج حكمني وفائدتني من احلديث.
 -احلكمني :وجوب العمل يف اإلسالم-حرمة التسول يف اإلسالم 6( ...ن)

 -فائدتني :اإلسالم يدعو إىل العمل واحرتامو-...التسول يورث ادلذلة عند الناس6( ...ن)

السؤال

الثـاني2( :ن)

 -1تعريف ادلراحبة :لغة من الربح وىو الزايدة (1ن)

اصطالحا :ىي البيع مبثل رأس ادلال مع زايدة ربح معلوم(1ن)
-6دليل مشروعيتها :من القران (وأحل هللا البيع وحرم الراب) وادلراحبة داخلة يف عموم البيع ادلباح1( ...ن)
من السنة :ما روي عن عثمان بن عفان أنو كان يشرتي العري فيقول من يرحبين عقلها من
يضع يف يدي دينارا1( ...ن)
1

 -3شروط صحتها - :أن تكون السلعة ملكا للبائع وحبوزتو(1.1ن)
 أن يكون رأس مال السلعة معلوما للمشرتي(1.1ن) أن يكون الربح معلوما(1.1ن) -أن ال تكون ادلراحبة حيلة اىل الراب(1.1ن)

الموضـــــــــــــــــــــــــــوع الثاني
السـؤال

األول11(:ن)

 -1شرح الكلمات اآلتية :
 اليهود  :قيل كلمة مشتقة من يهودا ( ابن يعقوب عليو السالم) وقيل لتهودىم عند تالوة التوراةوقيل من قوذلم ادلسجل يف القران( :إان ىدان إليك)1( ...ن)
– النصارى :قيل نسبة إىل قرية تسمى انصرة وقيل من قوذلم لعيسى ابن مرمي عليو السالم ادلسجل يف
القران ( حنن أنصار هللا) 1( ...ن)
 -6تعريف الداينتني السماويتني .
 اليهودية :ىي الداينة احملرفة عن الداينة السماوية اليت بعث هبا موسى عليو السالم إىل بين إسرائيلخاصة مؤيدا ابلتوراة1( ...ن)
النصرانية :ىي الداينة احملرفة عن الداينة السماوية اليت بعث هبا عيسى عليو السالم إىل بين إسرائيلخاصة مؤيدا ابإلجنيل1( ...ن)
صححها القران الكرمي3(.....ن)
 -3استخرج العقائد الفاسدة اليت أشارت إليها اآليتان  ،ثم مبني كيف م
العقائد الفاسدة- :قول اليهود عزير ابن هللا (1.1ن)قول النصارى ادلسيح ابن هللا(1.1ن)اختاذ اليهود والنصارى األحبار والرىبان أراباب من دون هللا1.1( .ن)كذب اليهود والنصارى على هللا(1.1ن)6

عرف ابدلصدر ادلشرتك لعقائد الداينتني ادلذكورتني يف النص القرآين1(............................ .ن)
 -1م

كيف صحح القران ىذه العقائد الفاسدة: بني كذب اليهود والنصارى وان ادلسيح ابن مرمي وليس ابن هللا 1.1(.ن) بني أن العقيدة اليت أمرىم هللا هبا ىي التوحيد اخلالص( وما أمروا إال ليعبدوا إذلا واحدا)(1.1ن) -1التعريف ابدلصدر ادلشرتك لعقائد اليهود والنصارى:
ادلصدر ىو العهد القدمي ويسمى التوراة وىو ما وصل إليهم عن طريق األنبياء السابقني قبل عيسىعليو السالم )1.1(.....
وىو يتكون من مخسة أسفار:سفر التكوين-سفر اخلروج-سفر الالويني-سفر العدد-سفر التثنية6.1(....ن) -1ثالثة أحكام من اآلية - :حرمة نسبة الولد إىل هللا1( .ن)
 حرمة الشرك ابهلل واختاذ البشر أراباب من دونو1( .ن) -وجوب توحيد هللا تعاىل1( .ن)

السؤال الثاين:

تعريف الراب :لغة :الزايدة1( ...ن)اصطالحا :ىو كل زايدة بني بدلني متجانسني من غري أن تقابل تلك الزايدة بعوض1( ...ن)
مراحل حترميو :ادلرحلة األوىل :التنفري غري ادلباشر من الراب  +اآلية1.1( .....ن)ادلرحلة الثانية :التنفري ادلباشر من الراب  +اآلية1.1( .....ن)
ادلرحلة الثالثة :حترمي الراب ادلضاعف  +اآلية1.1( .....ن)
ادلرحلة الرابعة :حترمي الراب مطلقا قليلو وكثرية  +اآلية1.1( .....ن)
من أخطار الراب - :ضرره النفسي على ادلرايب فيجعلو جشعا طمعا 1.1( ....ن) نشر الطبقية بني األغنياء والفقراء1.1( ...ن) تكديس األموال وترك العمل وتعطيل ادلشاريع1.1( ...ن) -التبعية وادلديونية بني األفراد والدول1.1(3 ....ن)

