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  سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوية العاّمة
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  الّتربية الدينّية اإلسالمّية
  )القديمالنظام (
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  ٢صفحة        التربيةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة     )  م٢٠١٥ لعام قديمنظام   الثانيةالدورة االمتحانية  اإلسالمية مادة التربية الدينية (

  
  ّرحيمبسم اهللا الّرحمن ال

  الّتربية الّدينّية اإلسالمّيةمادة                                            العاّمة سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية
  مئتان: الدرجة                       )النظام القديم(           م٢٠١٥عام  الثانية االمتحانية الدورة   
  

  )درجة  ٤٠: (الّسؤال األّول 
 : التركيب القرآني  - ١

 درجات ١٠                                                                     .اللين= وحاورهم بأسلوب الرفق 

 :أحكام التجويد - ٢

   :قلقلة صغرى -
  درجات ٥        . ة ساكناً في وسط الكلمةللمجيء حرف القلق: اْدع
  .ةساكناً في وسط الكلم الداللمجيء حرف = 

  : إخفاء شفوي -
  درجات ٥         . حرف اإلخفاء الشفوي=  الباءحرف  اوبعده الميم الساكنةلمجيء : جادلهْم بالتي

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

  .والتعليل المغلوط ُيلغي درجة الحكم الصحيح -
  :مثاًال للمد المنفصل الذي يعدالمثال  -٣

 درجات ٥        .زلالذي أن      

 :                                                          الهدي اإللهّي المستفاد  -٤

         درجات ١٠         .الدعوة إلى التوحيد=  فال يعبد غيره ال يتعدد= الطاعة واحد = اإلله الحق الذي يستحق العبادة 
     :  وجه الشبه بين الوحي والروح -٥

درجات  ٥                       .بدان وبالوحي تحيا القلوب والنفوسبالروح تحيا األ= ن الحياة الحقة بسببهما تكو 
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  ) درجة  ٤٠: ( الّسؤال الثّاني
 :   نصُّ االستحفاظ - ١

درجات ٥                                                                      هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي...ُّ    

درجات ٥                                                                                  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  

درجات ٥                                                حض  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج        

درجات ٥     .                                                      َّ ...جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض       

  .خمس درجات حسم عن كلِّ غلط، ويُ جاتدر  خمسلكلِّ مقطع : مالحظة
  :التفسير - ٢

  درجات ١٠       . ومنهم مسارع مجتهد في األعمال الصالحة
  :بين صفتي األلوهية والربوبّية  الحكمة من الجمع -٣

  درجات ١٠        .المماطلة= للمبالغة في التحذير من الخيانة  -
  إلشعار المدين بأن التقوى هي الوثيقة الكبرى التي ال تعدلها وثيقة أخرى= 
  .)في كتابة أو شهادة أو رهن(   

  )درجة ٤٠: (الّسؤال الثّالث
 :نّص الحديث  -١

 درجات ٥                                                             ولعّل بعضكم أن يكون ، ٕانكم تختصمون إليّ و "...  -

    درجات  ٥                                                       فأقضي له على نحو ما أسمع ألحن بحجته من بعض

  درجات ٥                                                                     فمن قضيت له من حّق أخيه شيئًا فال يأخذه
  درجات  ٥                                          ".     له قطعة من النارفإنما أقطع  
 

 .درجات، ويحسم عن كلِّ غلط خمس درجات خمسلكلِّ مقطع : مالحظة

 :التعاليل -٢

  درجات ١٠      . إبقاء ألثر الشهادة - أ      

  .النشغال المقاتلين عنه=  تعظيمًا له=         
  درجات ١٠      . لما فيها من ضياع لألنساب - ب      

  .فرار من التكاليف=          
  .نكوص عن الجدّ =         
    .الّشرف= تضييع لمعالم العّفة =         

  



  ٤صفحة        التربيةحقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة     )  م٢٠١٥ لعام قديمنظام   الثانيةالدورة االمتحانية  اإلسالمية مادة التربية الدينية (

  
  /. االختياري)       /درجة ٤٠: (الّسؤال الّرابع

 :المصطلح المناسب -١

 درجات ١٠                                           .لثقافةا  - أ

 درجات ١٠                           .الحضارة  - ب

 :الصح والغلط -٢

  درجات ١٠                                        .صح  - أ
 درجات ١٠                                          .غلط   - ب

 : المطابقة -٣

 درجات ١٠                               . إخالص الّنية هللا تعالى:           االستعداد المعنويّ  -

 درجات  ١٠                .التعويد على الحياة الجّدية:        االستعداد الجسديّ  -

 

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

  
  /.االختياري/ )      درجة ٤٠:(السؤال الخامس

 :ميزات النظام االقتصادي في اإلسالم -١

 درجات ٥       .                          هدف سام= قتصادي في اإلسالم له طابع تعبديالنشاط اال -

 درجات ٥       .                            قتصادي في اإلسالم ذاتيةالرقابة على ممارسة النشاط اال -

 درجات ٥        .                              قتصادية للفرد والمجتمعمصلحة االي رعاية الالتوازن ف -

 درجات ٥                                        .التوازن بين الجانبين المادي والروحي -

 .                             االقتصاد اإلسالمي أخالقي= 

 :االجابة الصحيحة -٢

 درجات ٥                                .بمجرد العقد -أ

  درجات ٥                                .ثالثة -ب

  درجات ٥                                                       .المسؤولية والتكليف - ج 
  درجات ٥                                  .  يوجب مهر المثل - د

 

 :تصويب الغلط  -٣

  درجات ٥                                                    .بالعاطفة  - أ
  درجات ٥                                            .المدينة المنورة  -  ب
  درجات ٥                                                    .النساء  - ج

  درجات ٥                                            .رسول من اهللا تعالى  -  د
  

  السؤاالن األول والثانيإذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُيصحح : مالحظة
  .الثالثوُيهمل ، حسب ترتيب الطالب حصراً 

          --------------------  
  لمانتهى الس


