
  ١صفحة        حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعام قدیمنظام  الدورة االمتحانیة األولى  اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانویة العاّمة

  العلمي واألدبي: عیهابفر 

  الّتربیة الدینّیة اإلسالمّیة

  )القدیمالنظام (

  الّدرجة مئتان

  م ٢٠١٥ -   هـ١٤٣٦

  /الّدورة األولى / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢صفحة        حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعام قدیمنظام  الدورة االمتحانیة األولى  اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  حیمبسم اهللا الّرحمن الرّ 

  الّتربیة الّدینّیة اإلسالمّیةمادة                        العاّمة سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة

  مئتان: الدرجة     )        القدیمالنظام (     م٢٠١٥األولى عام  االمتحانیة الدورة   

  

  )درجة  ٤٠: (الّسؤال األّول 

 : المعنى الصحیح  -١

  درجات ٥    .بفضائله -أ  

  درجات ٥    .اختاره -ب  

 :أحكام التجوید -٢

   :قلقلة صغرى - 

  درجات ٥  . الباء ساكناً في وسط الكلمة= ة للمجيء حرف القلق: إْبراھیم

  .الجیم ساكناً في وسط الكلمة= لمجيء حرف القلقلة : اْجتباه= 

   :)كامل(إدغام بال غنة  - 

  درجات ٥   . رفي اإلدغام بال غنةأحد ح= لمجيء التنوین وبعده حرف الالم  :شاكرًا ألنعمه

     . رفي اإلدغام بال غنةأحد ح= لمجيء التنوین وبعده حرف الالم : قانتًا هللا= 

          :مالحظة

  .لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات - 

 .خمس درجاتولكلِّ حكمین صحیحین غیر معّللین  - 

  .والتعلیل المغلوط ُیلغي درجة الحكم الصحیح - 

  :ديالمثال التجوی - ٣

 درجات ٥    .أْمر اهللا :اإلظهار الشفوي مثال      

 :                                                          الهدي اإللهّي المستفاد  - ٤

  درجات ١٠                                    .رحمته فإنه یمهل المذنبین= على اإلنسان أال یغتر بحلم اهللا 

  .ملاهللا یمهل وال یه= 

  .ال یعاجل اهللا بالعقوبة لیترك الفرصة لهم لإلیمان والتوبة=  

     :  تأبى النفس اإلنسانیة الهزیمة في الحوار ولو كانت مخطئة - ٥

    درجات  ٥                          .االنتقاص= یة أن الطرف اآلخر یقصد السخریة إذا شعرت النفس البشر 

  

  

  

  



  ٣صفحة        حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعام قدیمنظام  الدورة االمتحانیة األولى  اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  ) درجة  ٤٠: ( الّسؤال الثّاني

 :   نصُّ االستحفاظ -١

-     ... درجات١٠         يف  ىف يث   نث مث زث  رث يتىت نت  مت زت رت يب ىب 

 درجات ١٠       ....  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك    يق ىق - 

  .خمس درجات حسم عن كلِّ غلط، ویُ جاتدر  عشرلكلِّ مقطع : مالحظة

  :التفسیر -٢

  درجات ١٠  . لمالئكة ربها من خوفها منهیسبح الرعد بحمد اهللا تسبیحًا یدل على خضوعه لربه وتنزه او 

  :دل شهادة الرجل الواحدة المرأتین في الحقوق المالیة تعجعل اإلسالم شهاد - ٣

  درجات ١٠   ألن من طبع البشر أن یقوى تذكرهم لألمور التي تهمهم ویكثر اشتغالهم بها

  وتربیة األطفال باهتمامهنَّ إلى وظیفتهن الطبیعیة األسرة وأكثریة النساء الیوم یتوجهن

  نما مسألة تثبت في األحكامالمسألة مسألة إكرام أو إهانة وإ  لیست= 

  .احتیاط في القضاء= 

  )درجة ٤٠: (الّسؤال الثّالث

 :نّص الحدیث  - ١

 درجات ١٠ في بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها والخادم راٍع في مال سیده ومسؤول عن رعیته    "...  - 

 درجات ١٠ ".              والرجل راٍع في مال أبیه ومسؤول عن رعیته وكلكم راع ومسؤول عن رعیته - 

 .لكلِّ مقطع عشر درجات، ویحسم عن كلِّ غلط خمس درجات: مالحظة

 :الصح والغلط - ٢

  درجات ٥  . صح -أ      

  درجات ٥  .غلط -ب     

  :یكون التحرر من القنوط والتحسر - ٣

  درجات ١٠  .عدم الندم على ذلك= ت لما مضى من أمر الدنیا االلتفاباإلعراض عن 

  

  

  

  

  

  



  ٤صفحة        حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة    )  م٢٠١٥ لعام قدیمنظام  الدورة االمتحانیة األولى  اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

  

  /. االختیاري)       /درجة ٤٠: (الّسؤال الرّابع

 :المطابقة - ١

 درجات ٥                      .الریاضیات= الخوارزمي  - 

 درجات ٥                      .علم الحیوان=  الجاحظ - 

 درجات ٥                      .الجغرافیا= أحمد بن شاكر  - 

 درجات ٥                         .الطب=  لزهراويا - 

 :الفراغاتإمالء  - ٢

  درجات ١٠                     وعد  –شرعًا   - أ

 درجات ١٠                   النكاح = الزواج  –الولي    - ب

  .درجات خمسلكل فراغ : مالحظة

 :األسس التي یقوم علیها السالم في اإلسالم - ٣

 درجات ٥                             .وضوح الهدف -١

 درجات ٥                            .ةالمساوا= العدل  -٢

 درجات ٥                     .االستعداد لرد العدوان= المنعة = القوة  -٣

 درجات ٥                          .عدم االعتداء= االستقرار  -٤

  .الثالث وُیهمل، حسب ترتیب الطالب حصراً  إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثاني: مالحظة

  

  /.االختیاري)       /درجة ٤٠:(ال الخامسالسؤ 

 :الحكم الشرعي - ١

  درجات ٥                 . محرمة= غیر جائزة : الخلوة بالمخطوبة  -أ

  درجات ٥             .ةمحرم= جوز ال ت= حرام : العالقات العاطفیة قبل الزواج - ب
  رجاتد ٥                  .حالل=  ةمباح=  ةجائز : رؤیة المخطوبة من قبل الخاطب -ج
 درجات ٥                    .      واجب: العدل بین الزوجات -د

 :المصطلح المناسب - ٢

 درجات ١٠                          .االحتكار -أ

 درجات ١٠                          .المیراث -ب

 ):(سر عظمة النبي   - ٣

 درجات ١٠            إلیه لیبلغ الرسالة  ىاختاره اهللا فأوح= أنه رسول من اهللا تعالى  -أ

  .نب عظمته نابعة من الوحي أساسًا ولیست مجرد عبقریة فردیةجوا= 

  درجات ١٠         . َّ مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ 7 8 ُّ : الدلیل -ب
  .َّ ىن نن من زن 7 8 ُّ =            

  .َّ  حك  جك مق حق مف خف حف جف 7 8 ُّ =                      

  

  .الثالث وُیهمل، حسب ترتیب الطالب حصراً  األول والثاني إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن: مالحظة

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

  لمانتهى الس


