
  ١صفحة      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة

  الثّانویة 

  )النسوي –

  النظام الحدیث

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعامنظام حدیث  -  الدورة االمتحانیة األولى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الثّانویة الدراسة  سّلم درجات امتحان ّشهادة

  : بفروعها

–التجاري  –الصناعي  –األدبي  –العلمي (

النظام الحدیث/  اإلسالمّیةالّتربیة الدینّیة 

  الّدرجة مئتان /الّدورة األولى 

  م ٢٠١٥ -   هـ١٤٣٦

الدورة االمتحانیة األولى  -اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢صفحة      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعامنظام حدیث  -  الدورة االمتحانیة األولى  -اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

  )والمهنیة العاّمة( سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة

   م٢٠١٥األولى عام  االمتحانیة الدورة                الّتربیة الّدینّیة اإلسالمّیةمادة  

                  مئتان: الدرجة )                                  النظام الحدیث(                                                  

  

  )درجة  ٤٠: (الّسؤال األّول 

 : الكلمة القرآنیةشرح   -١

                     درجات ٥     .خلق: ذرأ             

 :أحكام التجوید -٢

   :إظهار شفوي - 

  درجات ٥    . الفاء= لمجيء المیم الساكنة وبعدھا حرف من حروف اإلظھار الشفوي : لكْم في

   :)كامل(إدغام بال غنة  - 

  درجات ٥     . الالم= لمجيء التنوین وبعده أحد حرفي اإلدغام بال غنة : آلیة لقوم

   :اإلظهار - 

  درجات ٥     . الھمزة = لمجيء التنوین وبعده حرف من حروف اإلظھار : مختلفاً ألوانھ

          :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 - 

  :إلخفاءمثال ا - ٣

 درجات ٥     من دابة      

 :                                                          الهدي اإللهّي المستفاد  - ٤

  درجات ١٠    البر بالقسم= من صفات المؤمن االلتزام بالعهود والمواثیق     

       .استخفاف بعظمة اهللا تعالىخیانة العهد =     

       ):(الحكمة من تشریف مقام النبي  - ٥

  درجات ٥                  .شاهدًا في اآلخرة= القیامة لما له من مقام الشهادة یوم 

  

  

  

  



  ٣صفحة      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعامنظام حدیث  -  الدورة االمتحانیة األولى  -اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  ) درجة  ٤٠: ( الّسؤال الثّاني

 :   نصُّ االستحفاظ -١

 درجات ٥   جنيم  ىم مم خم حم . . .  ُّ  - 
 درجات ٥   مه جه ينىن من خن حن - 

 درجات ٥  يي ىيمي خي حي جي يه ىه - 

 درجات ٥   َّ. . . ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  - 

  .خمس درجات  حسم عن كلِّ غلط، ویُ جاتلكلِّ مقطع خمس در : مالحظة

  :التفسیر -٢

  درجات ١٠   أظهره=  یستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومن جهر به

  . یعلم ما تبدون وما تكتمون= 

  :تتفق جمیع الرساالت السماویة - ٣

  درجات ١٠  بأركان اإلیمانكل رسول دعا قومه لإلیمان ) = الستة(بالدعوة إلى أركان اإلیمان 

 .بأركان اإلیمانال یصح إیمان أحد إال بالتسلیم = 

  )درجة ٤٠: (الّسؤال الثّالث

 :نّص الحدیث  - ١

 درجات ٥  منكم فأجره على اهللا ومن أصاب من ذلك شیئًا       "... - 

 درجات ٥  كفارة له ومن أصابفعوقب في الدنیا فهو  - 

 درجات ٥  شیئًا ثم ستره اهللا فهو إلى اهللامن ذلك  - 

 درجات ٥  .عنه وٕان شاء عاقبهإن شاء عفا  - 

 .خمس درجات ، ویحسم عن كلِّ غلطلكلِّ مقطع خمس درجات: مالحظة

 :الفراغات - ٢

  درجات ٥  . االعتماد= العون  -أ      

 درجات ٥  .العمل          

  درجات ٥  .القطعة من الجیش=  الجیش -ب      

  درجات ٥  .)(محمد  = )( النبي = )(رسول هللا 

  

  

  

  

  



  ٤صفحة      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعامنظام حدیث  -  الدورة االمتحانیة األولى  -اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

   /االختیاري)       /درجة ٤٠: (الّسؤال الرّابع

 :الجدول - ١

    الدرجة  األخالق المكتسبة  الدرجة  األخالق الفطریة  الموازنة

من حیث 

  األصل

اهللا تعالى في أصل أوجدها 

موجودة منذ = خلقة اإلنسان 

مما فطر اهللا تعالى = الوالدة 

  .الناس علیها

  د ٥

اإلنسان نتیجة  دتحصلت عن

 مجتمعه = تفاعله مع بیئته 

  التزامه بشرع اهللا تعالى= 

  درجات ١٠  د ٥

من حیث 

  الواجب

أن یحافظ على األخالق 

یجتنب = ینمیها = الفطریة 

  كل ما قد یغیرها

  د ٥

خالق الكریمة أن یتخلق باأل

للبعد عن یجاهد نفسه = 

  األخالق الذمیمة

  درجات ١٠  د ٥

 

  :الحكم الشرعي - ٢

 درجات ١٠   .واجب  - أ

   درجات ١٠  .واجب على الزوج   - ب

 :التعالیل - ٣

    : القتصاد اإلسالمي یقوم على مبدأ الحالل والحراما  - أ

    درجات ١٠  = ألن كل جزئیاته تحكمها تشریعات اإلسالم = تشریعه = منبثق عن عقیدة اإلسالم ألنه 

 .مبادئه السامیة= أخالقیاته  تضبطها

     :منع اإلسالم االتجار بالمحرمات   -  ب

    درجات ١٠  لما فیها من مفاسد ومخاطر= حثًا على طلب الطیب من الكسب= درءًا للمفاسد 

  ألن كل ما حرم استعماله=  تنشر الرذائل= األخالق = الجسم = تهدد العقل = 

  .االنتفاع به حرمت التجارة به= اتخاذه = 

   إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثاني: مالحظة

  .وُیهمل الثالث، حسب ترتیب الطالب حصراً 

  

  

  

  

  

  



  ٥صفحة      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعامنظام حدیث  -  الدورة االمتحانیة األولى  -اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  /االختیاري)       /درجة ٤٠:(السؤال الخامس

 : األسس التي تبنى علیها األسرة - ١

 درجات ٥  .المنشأ= وحدة األصل  - 

 درجات ٥   .تكامل المسؤولیة - 

 درجات ٥  .الرحمة= المودة  - 

 درجات ٥   .البر= اإلحسان  - 

     .النصح المتبادل=   

    .التكافل االجتماعي=   

  یكتفى بأربعة أسس مما ذكر ولكل منها خمس درجات: مالحظة

     : الصح والغلط - ٢

 درجات ١٠   .صح  - أ

 درجات ١٠   .غلط   - ب

 :الحكمة - ٣

 درجات ٥  القائد المبدع یبحث عن قرارات إبداعیة  = على كل ما هو جدید = التفتح على اإلبداع  -أ

 .تحدیات= حلول فریدة لما یواجهه من مشاكل = 

  درجات ٥  .تخاذ القرار المناسبال= حرصه على تقدیر إمكانات المسلمین ل= لیوزع علیهم المهام  -ب

 درجات ٥   .ها اإلسالمدخول زوجل= ألن مهرها اإلسالم  - ج

 درجات ٥  .لنبوغه العلمي= ألنه حّصل علمًا غزیرًا   -د

  .ألنه من جلة علماء المدینة المنورة= 

  .علوم الدین كلها=  الحدیث= التفسیر = الفقه = ألنه برع في علوم كثیرة = 

  .ألنه قوة فكریة في عصره= 

  العقیدة= السنة النبویة = علوم القرآن الكریم = ألنه لم یكتف بالدراسات اإلسالمیة = 

  .النفس اإلنسانیة= بل اتجه إلى دراسة الكون وأسراره 

  

  إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثاني : مالحظة

  .وُیهمل الثالث، حسب ترتیب الطالب حصراً 

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

  لمانتهى الس


