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  شهادة الثانویة المهنیة

(  

  نظام قدیم

  

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعام

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شهادة الثانویة المهنیةالُسّلم درجات امتحان 

)النسویة  –التجاریة  –الصناعیة ( 

نظام قدیم/  الّتربیة الدینّیة اإلسالمّیة

  مئتان: الّدرجة 

  م ٢٠١٥ - هـ١٤٣٦دورة عام 

  الدورة األولى

لدورة االمتحانیة األولى لعاما اإلسالمیةمادة التربیة الدینیة (

  

 الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما اإلسالمیةمادة التربیة الدینیة (

  

  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

  )النسویة –التجاریة  –الصناعیة (المهنیة سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة 

   م٢٠١٥األولى عام  االمتحانیة الدورة                الّتربیة الّدینّیة اإلسالمّیةمادة  

                  مئتان: الدرجة )                                  النظام القدیم(                                                  

  

  

  )درجة  ٤٠: (الّسؤال األّول 

 : اختیار المعنى الصحیح  -١

                     درجات ١٠     .النصر -أ      

                     درجات ١٠     .مكر -ب      

 :أحكام التجوید -٢

   :ةخمالم اسم الجاللة مف - 

  درجات ٥    . ألنھا سبقت بالفتحة : إّن هللا

  .ألنھا سبقت بالفتحة: أّن اهللا= 

   :مد متصل - 

  درجات ٥     . بعده همزة في كلمة واحدةلمجيء حرف المد و: بالء

   :اإلظهار - 

  درجات ٥  .لمجيء النون الساكنة وبعدھا حرف من حروف اإلظھار= وبعدھا الھاء لمجيء النون الساكنة : مْنھ

  ).الحاء(حرف من حروف اإلظھار لمجيء التنوین وبعده : ًء حسناً بال= 

  ).العین(حرف من حروف اإلظھار  لمجيء التنوین وبعده : سمیٌع علیم= 

  .حرف من حروف اإلظھار وبعده لمجيء التنوین =  لمجيء التنوین وبعده الھمزة : حسناً إن= 

          :مالحظة

  .لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات - 

 .خمس درجاتولكلِّ حكمین صحیحین غیر معّللین  - 

  .ولكل ثالثة أحكام صحیحة غیر معللة عشر درجات - 

  .والتعلیل المغلوط ُیلغي درجة الحكم الصحیح - 

 : سبب القلقلة الصغرى -٣

                     درجات ٥     .ألن حرف القاف ساكن وسط الكلمة) = القاف(الكلمة ألّن حرف القلقلة ساكن في وسط 

  



  ٣صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما اإلسالمیةمادة التربیة الدینیة (

  

  ) درجة  ٣٠: ( الّسؤال الثّاني

 :   نصُّ االستحفاظ -١

 درجات ٥    جن يم ىم مم خم حم جم . . .  ُّ  - 

 درجات ٥ يه ىه مه جه ىن من خن حن - 

 درجات ٥ ٰذ يي ىي  مي خي حي جي - 

 درجات ٥   َّ. . .  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر  - 

  .لكلِّ مقطع خمس درجات، وُیحسم عن كلِّ غلط خمس درجات : مالحظة

  :التفسیر -٢

  درجات ١٠  وبین جزاء المؤمن یوم القیامة النعیم الدائم في جنات الخلد حیث یجمع اهللا بینهم

  .)فتقر أعینهم ویسعد حالهم(أحبابهم من الصالحین من آبائهم وأبنائهم وأهلیهم 

  )درجة ٤٠: (الّسؤال الثّالث

 :نّص الحدیث - ١

 درجات ٥  فأجره على اهللا ومن أصاب       مفمن وّفى منك"...  - 

 درجات ٥  من ذلك شیئًا فعوقب في الدنیا فهو كفارة له - 

 درجات ٥  ومن أصاب من ذلك شیئًا ثم ستره اهللا فهو إلى - 

 درجات ٥  . . ."اهللا، إن شاء عفا عنه وٕان شاء  - 

 .كلِّ غلط خمس درجاتلكلِّ مقطع خمس درجات، ویحسم عن : مالحظة

 :الفراغات - ٢

  درجات ٥  . سلوكها= أخالقها -أ      

 درجات ٥  .أخالقھا= سلوكھا          

  درجات ٥  .علمهم= عملهم -ب      

  درجات ٥  .عملهم= علمھم

  

  

  

  

  



  ٤صفحة   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       ٢٠١٥ لدورة االمتحانیة األولى لعاما اإلسالمیةمادة التربیة الدینیة (

  

   /االختیاري)       /درجة ٤٠: (الّسؤال الرّابع

 :شروط االحتجاج بالمصالح المرسلة - ١

 درجات ١٠  .      لیست مصلحة وهمیة= أن تكون مصلحة حقیقیة   - أ

 درجات ١٠  .لیست مصلحة شخصیة= أن تكون مصلحة عامة   - ب

 درجات ١٠  .جماعإ =بنص أصًال ثابتًا  =أن ال تعارض حكمًا   - ج

 :التعالیل - ٢

    : المنافع تكون فیما ال یمكن تقسیمه قسمة  - أ

    درجات ١٠   .ال العینألنها عقد على اقتسام منفعة المال المشترك 

    :حرص الدولة على إقامة التوازن بین االستیراد والتصدیر   -  ب

    درجات ١٠                    .التصدیر= تتردى البالد في هاویة الفقر واإلفالس إذا زاد االستیراد على اإلصداركي ال 

    :توزیع الدولة األراضي الموات على القادرین على استصالحها  - ج

    درجات ١٠  .تأمینًا لمورد رزق كریم= على العمل  تشجیعاً 

 :)غلط(لـ وا )صح(ـ ال - ٣

 درجات ١٠  .      صح  -أ 

 درجات ١٠  .غلط -ب

 درجات ١٠  .غلط  - ج

 :المطابقة - ٤

 درجات ١٠  .      تنازل صاحب الحق عن حقه كًال أو بعضاً : اإلحسان  -أ 

 درجات ١٠  .والمصالح النافعةتفضیل اإلنسان غیره عن نفسه في الخیرات : اإلیثار -ب

 درجات ١٠  .هللا عن رضا وطواعیةنهایة الخضوع : العبادة  - ج

 

   األسئلة الثالثة األولىصحح ت األربعةإذا أجاب الطالب عن األسئلة : مالحظة

  .الرابعوُیهمل ، حسب ترتیب الطالب حصراً 

 --------------------  

  انتهى السلم

  


