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اإلسالمیة العقیدةم درجات مادة سلّ   

 المذهب الجعفري

 شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة

 الدورة األولى 

م ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦عام   
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  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم 

  الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

  اإلسالمّیة العقیدة                                                                                  وزارة الّتربیة  

  مئتان: الدرجة            لشرعیة    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا                                    

  المذهب الجعفري                                             

  م ٢٠١٥عام  الدورة األولى                                         

   /درجة ٦٠: /األولالسؤال 

 درجات ١٠       .خالفة اإلنسان في األرض= الخصائص العامة لإلنسان = في الرؤیة التوحیدیة  اإلنسان -١

               .وحیدیةنسان في إطار الرؤیة التالخصائص العامة لإلأربع من  -٢

  درجات ٥              .موقعه المتمیز في المنظومة الكونیة - 

  درجات ٥    .القوام المتمیز - 

  درجات ٥    .مادة وروح منتركیبه  - 

  درجات ٥   .الفطرة اإلنسانیة - 

      .اإلنسان كائن عاقل =

 .اإلنسان كائن ذو إرادة =

                          :الرؤى الكونیة األساسیة هي -٣

  درجات ٥   .میةالعل - 

  درجات ٥   .الفلسفیة - 

  درجات ٥  . الدینیة - 

                          :أركان الشخصیة اإلنسانیة هي -٤

  درجات ٥  . الفكر= العقل  - 

  درجات ٥  . العواطف= المشاعر  - 

  درجات ٥  . السلوك - 

  /درجة ٤٠: /السؤال الثاني

  :التعالیل - ١

  درجات ٥   .وعلى عباده = الذي حرم الظلم على نفسه =الحكیم  = العدل= ألن الحاكم فیه هو اهللا  -أ 

  درجات ٥   .تكشف عن الواقع =ألنها إلى جانب قیمتها العملیة تفسر -ب

  درجات ٥   .یكرهه= ینكر ما یأتیانه به = ألنه ینكر الحق  - ج

  درجات ٥   .حتى یكونوا مستعدین له -د

 :التصویبات - ٢

  درجات ٥  . الدولیة -أ

  درجات ٥  . الغسلین -ب
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 :التعریفات - ٣

  درجات ٥        وما بعدها والتي عقد المكلف والحیاة ورات والمفاهیم عن اهللا والكونالتص: العقیدة اصطالحاً  - 

  .المسائل والمعارف التي یجب إدراكها واالعتقاد بها ثم اإلیمان= قلبه علیها                   

  درجات ٥  . ورهم وجمعهم في أرض المحشرنشرهم أحیاء من قب =سوق للخالئق بعد بعثهم: الحشر - 

  /درجة ٦٠: / السؤال الثالث

  :ترتیب عالمات قیام الساعة - ١

  درجات ٥  . كثرة موت الفجأة - 

  درجات ٥  .خروج اإلمام المهدي علیه السالم - 

  درجات ٥  . نزول عیسى علیه السالم - 

  درجات ٥  . طلوع الشمس من مغربها - 

  :الموازنة بین الجبر والتفویض من حیث التعریف لغًة واصطالحاً  - ٢

  درجات ٥  . اإلكراه على اإلتیان به =القسر =القهر  :الجبر لغة - 

  درجات ٥    .إجبار اهللا تعالى عباده على فعل ما یفعلون: الجبر اصطالحاً  - 

  درجات ٥  . جعل حق التصرف له فیه :لغة التفویض - 

  درجات ٥     .تفویض اهللا تعالى أفعال العباد إلیهم یفعلون ما یشاؤون: اصطالحاً التفویض  - 

  :ثمرات اإلیمان بالیوم اآلخر - ٣

  درجات ٥  . الحیاة الكریمة - 

  درجات ٥  .األقوال= التأني في األعمال  - 

  درجات ٥  . العبادات=  اإلكثار من العمل الصالح - 

  درجات ٥  .إیثار اآلخرة على الدنیا - 

  فقط سؤالین اإلجابة عن /درجة ٤٠: / عالسؤال الراب

 :المراد من الروحاني والجسماني -١

                                       :ُیراد من الجسماني -

درجات  ١٠) وأن النفس اإلنسانیة تتعلق بذلك البدن في تلك النشأة(حشر اإلنسان ببدنه في النشأة األخرى 

  .وجود البدن والقوى الحسیةفیثاب أو یعاقب بأمور ال غنى في تحققها عن 

                                      :   ُیراد من الروحاني -

درجات  ١٠    آالمًا روحیة ال غنى في تحققها عن وجودلعقاب الحسیین لّذات و اإن اإلنسان وراء الثواب و 

  .الجهات الروحیة والنفسیة
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 :الصفات التي وصف اهللا تعالى أئمة الهدى - ٢

  درجات ٥  . ولة من اهللا تعالىإمامتهم مجع - 

  درجات ٥  ).وعهد اهللا ال یصل إلى الظالمین(اإلمامة عهد اهللا  - 

  درجات ٥  .تعالى بأمر اهللاإال اإلمام ال یأمر  - 

  درجات ٥   .الیقین= الصبر  - 

    .المستضعفین=  المتقینمنبت اإلمام في = 

  ) یكتفى بأربعة ولكلٍّ خمس درجات: مالحظة(

           درجات ٥                              نها عن التفاهةو تص=   عن العبثیة هاتبعد= المعنى  هي تمنح الحیاة - ٣

   .تجنب صاحبها الوقوع في التشاؤم= 

 درجات ٥                             .بل هي تحمل اإلنسان المسؤولیة - 

  درجات ١٠  .َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب 7 8 ُّ : الدلیل

.َّ ىن نن من زن رن  ُّ 7 8=                   

. َّ  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ =                   

  .أيُّ آیٍة تشیر إلى المعنى=             

  : مالحظة

  السؤاالن األول والثانيیصحح  األسئلة الثالثةإذا أجاب الطالب عن 

  الثالثحسب ترتیب الطالب حصرًا ویهمل 

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

  ملّ انتهى السّ                                        

  


