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  ٢صفحة      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية    )  م٢٠١٥ لعامنظام حديث  -   الثانيةالدورة االمتحانية  - اإلسالمية مادة التربية الدينية (

  

  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
  ٢٠١٥دورة عام  سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية

  )النسوي –التجاري  –الصناعي  –األدبي  –العلمي (
   م٢٠١٥عام  الثانية االمتحانية الدورة                الّتربية الّدينّية اإلسالمّيةمادة  

        مئتان: الدرجة                                                             )النظام الحديث(     
  

  )درجة  ٤٠: (الّسؤال األّول 
 : اختيار المعنى الصحيح  - ١

 درجات ٥        .دائماً  :واصباً    - أ

  درجات ٥                     .تتضرعون :تجأرون   - ب
 :أحكام التجويد - ٢

   :إخفاء -
  درجات ٥      .خفاءوبعده حرف من حروف اإل= التنوين وبعده حرف الفاء لمجيء : نعمة فمن

   :مّد عارض للسكون -
  درجات ٥                         .مّد وبعده حرف متحرك عرض له السكون بسبب الوقفالحرف لمجيء : تتقون

    .وبعده حرف متحرك عرض له السكون بسبب الوقفمد اللمجيء حرف : الّسموات= 
    .مد وبعده حرف متحرك عرض له السكون بسبب الوقفاللمجيء حرف : الّدين= 
    .مد وبعده حرف متحرك عرض له السكون بسبب الوقفاللمجيء حرف : اهللا= 
        .مد وبعده حرف متحرك عرض له السكون بسبب الوقفاللمجيء حرف : تجأرون= 
          :مالحظة      

  .لكلِّ حكم صحيح معّلل خمس درجات -
 .خمس درجاتولكلِّ حكمين صحيحين غير معّللين  -

  .والتعليل المغلوط ُيلغي درجة الحكم الصحيح -
  :بيان سبب المّد المتصل -٣

  درجات ٥      .في كلمة واحدةوبعده همز ) الواو(مجيء حرف المدل       
 .حرف المد في كلمة واحدةبعد لمجيء حرف الهمز =        

 :                                                          الهدي اإللهيّ  -٤

  درجات ١٠                       ناسمنافع للفيهما من  وما أودع من نعم اهللا العظمى تسخير األرض والسماء     
  ).توحيده= وهذا دافع لإلنسان على عبادة اهللا (     

       :تهم بالعقوبةل اهللا تعالى المذنبين وعدم معاجلإمهاالحكمة من  -٥

  درجات ٥                                     .توبةلل= ليترك لهم الفرصة لإليمان 



  ٣صفحة      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية    )  م٢٠١٥ لعامنظام حديث  -   الثانيةالدورة االمتحانية  - اإلسالمية مادة التربية الدينية (

  
  ) درجة  ٤٠: ( الّسؤال الثّاني

 :   نصُّ االستحفاظ - ١

 درجات ٥        ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه . . .  ُّ  -
 درجات ٥        مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر -

 درجات ٥        زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ -

 درجات ٥                                                    َّ. . .ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت -

  .خمس درجات  حسم عن كلِّ غلط، ويُ جاتلكلِّ مقطع خمس در : مالحظة
  :التفسير - ٢

  درجات ١٠       .بها في وضح النهارأيضًا من استتر بأعماله في ظلمة الليل ومن جهر يستوي في علمه و 
  :لم يكلف اهللا الناس بما يشّق عليهم -٣

  درجات ١٠      .بما يتوافق مع الفطرة اإلنسانية= قدراتهم البشرية = صالحهم ممراعاة ل
  .لطفه بخلقه= رحمة اهللا تعالى = 
  .ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة= 
  .ضجرموا على األعمال من غير ضيق وال و ليدا= 

          =  ُّ X W  مخ  جخ مح جح مج حج مث هت َّ. 

 
  )درجة ٤٠: (الّسؤال الثّالث

 :نّص الحديث  -١

 درجات ٥        فعوقب في الدنياومن أصاب من ذلك شيئًا  "... -

 درجات ٥        من ذلك شيئًا ثم ومن أصاب ،فهو كفارة له -

 درجات ٥        إن شاء عفا عنه ستره اهللا فهو إلى اهللا -

 درجات ٥        .فبايعناه على ذلك عاقبهوٕان شاء  -

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

 :الفراغات -٢

  درجات ٥         .اإلقالع= اإلعراض - أ      

 درجات ٥        .الدنيا -

  درجات ٥        .التسلط=  الظلم - ب      

 درجات ٥        .الفساد= العبث  -

  
  

  



  ٤صفحة      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية    )  م٢٠١٥ لعامنظام حديث  -   الثانيةالدورة االمتحانية  - اإلسالمية مادة التربية الدينية (

  
   /االختياري)       /درجة ٤٠: (الّرابعالّسؤال 

 :التعاليل -١

    : جعل اإلسالم التفكير طريقًا للوصول إلى اإليمان  - أ
    درجات ١٠    .في عمارة األرض على هدًى من ربه لينطلق =تقديرًا للعقل الذي كرم اهللا تعالى به اإلنسان  -
     :الصحابة الكرام خير نماذج عرفتها البشرية في األخالق الكريمة  - ب

    درجات ١٠      .على منهج النبوة تربواألنهم  -
  .تأسوا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم بأقوالهم وأفعالهم= 

 :الجدول -٢

  محرمات بسبب المصاهرة  محرمات بسبب النسب  محرمات حرمة مؤقتة
  د ٥  المرأة المتزوجة   درجة ٢٠

  د ٥  جّدة الزوجة  د ٥  عمة األم
  د ٥  المعتدة 

 

 .خمس درجاتصنف في مكانه الصحيح في الجدول لكلِّ : مالحظة
 

  :حكمتين لتحريم الربا -٣
 درجات ١٠       شيوع الربا يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى طبقتين طبقة فقيرة مستضعفة، وطبقة - ١

 .ثرية تعيش على استغالل حاجات الفقراء

  درجات  ١٠       .التعامل بالربا يخالف الحكمة من وجود المال  - ٢
  والزيادة المتحصلة من هذه التجارة ليست نماءً ، سلعة للتجارة  الربا يحول المال إلى=   

 .رضينين وتكديسه لدى المقاقتصاديًا حقيقيًا إنما هي جمع للمال من المقترض     

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

  .وُيهمل الثالث، حصراً حسب ترتيب الطالب 
  
  
  
  
  
  
  



  ٥صفحة      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية    )  م٢٠١٥ لعامنظام حديث  -   الثانيةالدورة االمتحانية  - اإلسالمية مادة التربية الدينية (

  
  /االختياري)       /درجة ٤٠:(السؤال الخامس

 : اآلثار الشرعية للخطبة -١

 درجات ١٠       أباح اإلسالم للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يرغب في الزواج منها                   -

   .في حدود الوجه والكفين

    .)يؤدم بينكماانظر إليها فإنه أحرى أن (=             

     .للمرأة ان تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها=   

  .يجوز للخاطب الجلوس مع من يود خطبتها ومحادثتها ولكن بضوابط=   
 درجات ١٠      .حرم اإلسالم خطبة الرجل على خطبة أخيه -

    ).له الخاطبوال يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن = (

     : الحكم الشرعي -٢

 درجات ١٠       .مباح= جائز = حالل   - أ

 درجات ١٠       .جائزة إذا وجد المسلمون مصلحة في ذلك   - ب

 :الصح والغلط -٣

 درجات ٥        .إبداعية  - أ

 تدرجا ٥        .سلمان الفارسي   - ب

 درجات ٥        .علي بن أبي طالب  - ج

 درجات ٥        .اإلسالم -د       

  
 

  إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُيصحح السؤاالن األول والثاني : مالحظة
  .وُيهمل الثالث، حسب ترتيب الطالب حصراً 

--------------------  
  ملّ انتهى الس


