اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
الجزء األول
 -1الوسيمة المشار إلييا في اآليتين :إثارة العقل.
شرح الوسيمة) :تشرح الوسيمة حسب سياقيا في اآليتين)................
مالحظة( :تقبل اإلجابات التالية - :مناقشة االنحرافات  -التذكير بقدرة هللا تعالى).
 -0حثت اآليتان عمى إعمال العقل من خالل ما يمي:
 تدبر القرآن الكريم. ذم التقميد األعمى واتباع اآلباء دون تفكير. -3ترجع أىمية العقل إلى:
 أنو من مظاىر تكريم اإلنسان وتفضيمو وتمييزه. أنو منشأ الفكر وأداة الفيم والتمييز. أنو مناط التكميف. أنو أداة الستنباط األحكام ووصل الدين بقضايا الواقع. -4المعتقدات الخاطئة عند الييود:
 جعموا ألنفسيم إليا خاصا بيم. عبدوا العجل والكبش والتماثيل وقدسوا الحية.ير ابن هللا.
 قالوا أن عز ا اعتقدوا أنيم شعب هللا المختار. بنوا عقيدتيم عمى أساس عنصري.مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر اثنين منيا).
 -5تعريف القياس اصطالحا :مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الثابت لو الشتراكيما في
عمة الحكم.
أركانو :األصل ،الفرع  ،الحكم  ،العمة.
 -6الفوائد:
 الدعوة إلى إعمال العقل. الحث عمى تدبر القرآن الكريم. ذم التقميد األعمى.مالحظة ( :تقبل أية فائدة أخرى صحيحة ).
الجزء الثاني
 -1من األمور التي أبطمتيا الخطبة ىي:
 الربا. التالعب بحرمة األشير الحرم. ظمم المرأة. الشرك. قتال المسمم ألخيو المسمم.مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر ثالثة منيا).
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 -0تعريف القصاص اصطالحا :معاقبة الجاني بمثل جنايتو.
 -شرع القصاص لجريمة القتل العمد.

5.5
5.5

 -3الفرق بين الحدود والقصاص:
 -الحدود ال يجوز العفو فييا ،بينما يجوز في القصاص.

 الحدود حق هللا تعالى فييا ىو الغالب ،بينما في القصاص حق العبد ىو الغالب. الحدود خاصة بجرائم السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة ،بينما القصاصخاص باالعتداء عمى البدن.
مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر اثنين منيا).

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)
 -1التعريف براوي الحديث:

الجزء األول

 /أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق  -رضي هللا عنيما  / -من أعمم وأفقو النساء
 /مروياتيا ( )2210حديثا  /توفيت سنة  75ىـ.

 -0المصطمحات:
 تعريف الشفاعة في الحدود :التوسط إلسقاط حد من الحدود الشرعية. تعريف الجريمة :محظورات شرعية زجر الشرع عنيا بحد أو قصاص أو تعزير. -تعريف الحد :عقوبة مقدرة شرعا تجب حقًّا ّلل تعالى.

 -3آثار المساواة - :انتشار األمن في المجتمع - .محاربة الجريمة والفساد والحد من
انتشارىما - .الحد من الفوارق والتمييز والطبقية في المجتمع - .نشر المحبة واإلخاء بين
الناس - .تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية - .شيوع الثقة بين الحاكم والمحكوم.
 -4مفيوم حق األمن وانعكاساتو:
أ -مفيوم حق األمن :ىو توفير الحماية لألفراد في أنفسيم وأعراضيم وممتمكاتيم.
ب -انعكاساتو (آثاره) االقتصادية:
 تشجيع االستثمار وازدىار االقتصاد - .توفير الجو المناسب لالبتكار واإلبداع. تيسير حركة تنقل األشخاص والبضائع - .تنشيط حركة دوران األموال. -5القيمة :العدل نوعيا :سياسية
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 -6األحكام والفوائد:
األحكام:

الفوائد:
-

حرمة
حرمة
وجوب
وجوب

الشفاعة في الحدود.
السرقة.
إقامة حد السرقة.
الصرامة في تطبيق الحدود.

0×5.5

الحث عمى االعتبار باألمم السابقة.
بيان خطورة الشفاعة في الحدود.
إقرار مبدأ العدل والمساواة في اإلسالم.
بيان حد السرقة.
المحاباة في تطبيق الحدود سبب في ىالك المجتمعات.

0×5.5

الجزء الثاني
 -1المثال :تحريم المخدرات قياسا عمى الخمر.
 -2شرح المثال.
 استخراج األركان:الخمر
األصل

المخدرات
الفرع

حكم األصل
التحريم

مالحظة ( :ذكر األركان دون ربطيا بالمثال إجابة خاطئة).

50

31
31
العمة
اإلسكار

4×3.5

أمثمة أخرى:
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 تحريم ضرب الوالدين قياسا عمى تحريم التأفف تحريم إبرام مختمف العقود قياسا عمى تحريم البيع وقت أداء صالة الجمعة.مالحظة( :يقبل أي مثال آخر صحيح).
 - 3يكون القياس دليال عمى مرونة التشريع:

 بالقياس نصل إلى إيجاد األحكام الشرعية لممسائل الجديدة التي لم يرد فييا نص وال إجماع. -القياس يضمن استمرار الشريعة( التشريع) وخمودىا وصالحيتيا لكل زمان ومكان.
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