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  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم 

  الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

  اإلسالمّیة العقیدة                                                                   وزارة الّتربیة                 

  مئتان: الدرجة            لشرعیة    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا                                    

  رة األولىالدو /  ٢٠١٥دورة عام                                        

  /درجة ٤٠: /األولالسؤال 

                                                      :                      حقیقة الصراط المستقیم -١

 درجات ١٠             .هو جسر ممدود على متن جهنم یمر علیه الناس كلهم

 درجات ١٠                                                        .یتجه الخلق إلى الصراط بعد وزن األعمال -٢

 درجات ١٠                                .وجه الداللة في اآلیة أن اهللا ینقذ المؤمنین منها ویبقي الكافرین فیها -٣

 :اجتیاز الصراط -٤

 درجات ٥                  .محمد صلى اهللا علیه وسلم مع أمته= سید الخالئق = أول من یجتاز الصراط  -أ          

   درجات ١٠                     :قال عن أبي هریرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیه وسلم: الدلیل - ب         

  ."ثم یضرب الصراط بین ظهراني جهنم فأكون أول من یجوز من الرسل بأمته "                    

  /درجة ٦٠: /السؤال الثاني

 درجات ١٠                                      . عالم البرزخ= یمه عذاب القبر ونع= ضغطة القبر : العنوان -١

 ):غلط(أو ) صح(اإلجابة بـ   -٢

  درجات ٥   .غلط -أ

  درجات ٥    .صح -ب

  درجات ٥  .صح - ج

  درجات ٥  .صح -د

 :الحكمة  -٣

  درجات ٥     .تأتي في مدة قلیلة= فجأة في ساعة = ألنها تأتي بغتة  -أ

  درجات ٥    .لمؤمنالمؤمن وغیر ابین  لتحقق التمایز= اختبار الناس  -ب

  درجات ٥    .النبوة ختمت بالنبي صلى اهللا علیه وسلم ألن= ه لم یوَح إلیه بشيء أبدًا ألن - ج

  درجات ٥    .ألن طلوع الشمس من مغربها هي آخر أمارات الساعة -د

                         :التصویب -٤

  درجات ٥    .كافر -أ

  درجات ٥    .أول -ب
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  /درجة ٦٠: /السؤال الثالث

  :الفراغات - ١

  درجات ١٠  سیئاتهم   -   تساوت  = استوت  -أ

  درجات ٥    فرار= هروب = تفلت  -ب

  درجات ١٠    الجمعة    - األحد    - ج

  )لكل فراٍغ خمس درجات: مالحظة(

  :التي حظرها اإلسالم محافظة على الحیاةاألشیاء  - ٢

  درجات ٥    .بغیر حق= عدوانًا = القتل ظلمًا = قتل الغیر  - 

  درجات ٥    .االنتحار - 

  درجات ٥    .اإلجهاض - 

                                :والعلم التجریبيالتسخیر العالقة بین  - ٣

درجات  ١٠   المعرفة والعلم بما أودع = االختیار = بین جوانبه دفعًا لإلنسان إلى التجربة التسخیر یحمل 

  .اهللا تعالى في الكون من أسرار لیتمكن اإلنسان من استخدامه واستثماره كما أراد اهللا تعالى

  درجات ١٠              .علمإذًا ال یتحقق كمال التسخیر إال بال - 

  .ال سیما أن هذا الدین دین علم وبخاصة العلم الكوني= 

= م اهللا یوالعلم الكوني یدفع إلى تعظ ،إدراك= نسان إلى اإلیمان باهللا عن وعي إلالذي یأخذ بید ا= 

  . َّ  مصخص حص مس خس حس جس 7 8 ُّ = محبته = شكره 

  .فقط سؤالیناإلجابة عن / درجة ٤٠: /الرابعالسؤال 

 :هبوط آدم وحواء من الجنة إلى األرض  - ١

  درجات ١٠            .َّ خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف 7 8 ُّ : الدلیل -أ

  مظ حط مض خض حضجض مص خص حصمس  خس حس جس 7 8 ُّ =           

  .َّ خف حف جف مغ جغ مع جع

  درجات ٥.                                              دم بهذا االسم ألنه تعالى خلقه من أدیم األرضآسمي  -ب

  درجات ٥              .أضالع آدم فكانت مخلوقة من شيء حي والمرأة سمیت حواء ألنها خلقت من ضلع من     

 :التعالیل  - ٢

  درجات ١٠  .كفارة عن هذا الذنب العظیم الذي اقترفه -أ

  .ألنها من األشیاء التي حظرها اإلسالم محافظة على الحیاة= ألنه قاتل نفس =    

  درجات ١٠  .مإیمانه بثواب اهللا تعالى في ذلك الیو = هو إیمانه بالیوم اآلخر  -ب
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 :التعاریف - ٣

    : الروح الطبیعیة عند الغزالي  -أ

  درجات ٥    .جسم لطیف منبعه تجویف القلب الجسماني فینشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر البدن    

  درجات ٥   .انتهاء هذه الحیاة الفانیة =هي النفخة الثانیة وفیها هالك كل شيء : نفخة الصعق  -ب

  درجات ٥   .الحساب بین یدیه= لخالئق للعرض على اهللا تعالى جمع ا: الحشر  - ج

  درجات ٥   .هو إیجاد اهللا سبحانه األشیاء على مقادیرها المحدودة بالقضاء: القدر  -د

  

  : مالحظة

  السؤاالن األول والثانيیصحح  األسئلة الثالثةإذا أجاب الطالب عن 

  الثالثحسب ترتیب الطالب حصرًا ویهمل 

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

  ملّ انتهى السّ                                            

  


