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الثّانویة الدراسة  هادةسّلم درجات امتحان ش

 : هایعبفر 

 )األدبي  –العلمي (

 الّتربیة الدینّیة اإلسالمّیة

 مئتان :الّدرجة /األولى  :الّدورة

 م ٢٠١٦ -  هـ١٤٣٧

الدورة االمتحانیة األولى  -اإلسالمیة مادة التربیة الدینیة (

 

 الجمهوریة العربیة السوریة 

 وزارة التربیة         
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 بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

  لعاّمةا سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة

  م٢٠١٦األولى عام  االمتحانیة الدورة          الّتربیة الّدینّیة اإلسالمّیة :مادة 

                   مئتان: الدرجة                                                                                        

 

 )درجة  ٤٠: (الّسؤال األّول 

 : لكلمتین القرآنیتیناشرح   -١

 درجات ٥                                          ئرابالك=  )بحالمفرطة في الق(الذنوب :  الفحشاء            

 درجات ٥                                                          .الفطرةو ما تنكره العقول : المنكر            

 :أحكام التجوید -٢

  :قلقلة صغرى -

 درجات ٥  . ساكناً وسط الكلمةلمجيء الدال =  حرف القلقلة ساكناً وسط الكلمة لمجيء: بالعدل

  مد متصل -

 درجات ٥                                           .حرف المد وبعده الھمزة في كلمة واحدة لمجيء: إیتاء      

   .لمجيء حرف المد وبعده الھمزة في كلمة واحدة: الفحشاء= 

         :مالحظة

 .لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات -

 .خمس درجاتولكلِّ حكمین صحیحین غیر معّللین  -

 .والتعلیل المغلوط ُیلغي درجة الحكم الصحیح -

 :سبب اإلخفاء الشفوي -٣

 درجات ٥    لمجيء المیم الساكنة وبعدها الباء= لمجيء المیم الساكنة وبعدها حرف اإلخفاء الشفوي  

 :                                                          الهدي اإللهّي المستفاد  -٤

    درجات ١٠               ).   فال ُیعبد غیره (ال یتعدد  =  واحد )الذي یستحق العبادة والطاعة(اإلله الحق     

     :القیامةیوم واجب اإلنسان تجاه  -٥

 درجات ٥                                  .النافع= الصالح أن یستعد لذلك الیوم بالعمل 
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 ) درجة  ٤٠: ( الّسؤال الثّاني

 :نصُّ االستحفاظ -١

درجات ٥                                       يي ىي ني مي زي ري   . . .  ُّ                                                                                                                                                   

درجات ٥                                             حب جب هئ خئمئ  حئ جئ                          

درجات ٥                                           حت  جت هب مب خب                         

درجات ٥                                                                                                           َّ ...مج حج مث هت خت                           

 .خمس درجات  حسم عن كلِّ غلط، ویُ جاتلكلِّ مقطع خمس در : مالحظة

 درجات ١٠                 .) لمنافعكم (یكّون السحاب المحّمل بالماء الكثیر  ) وبقدرته سبحانه (  :التفسیر -٢

 درجات ١٠                                           المماطلة= للمبالغة في التحذیر من الخیانة   :الحكمة -٣

 التي ال تعدلها وثیقة أخرى في كتابة ( إلشعار هذا المدین بأن التقوى هي الوثیقة الكبرى = 

 .) أو شهادة أو رهن   

 )درجة ٤٠: (الّسؤال الثّالث

 :نّص الحدیث  -١

 درجات ٥       على نحو ما أسمع ...( -

 درجات ٥ فمن قضیت له من حق -

 درجات ٥ أخیه شیئًا فال یأخذه فإنما -

 درجات ٥ ....)أقطع له قطعة من النار -

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

 :الصح والغلط -٢

 درجات ٥ . صح -أ      

 درجات ٥ . غلط -ب     

 :یشترك المؤمن القوي والمؤمن الضعیف -٣

 درجات ١٠                                      .              الخیریة=  باإلیمان= في أصل اإلیمان      
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  /االختیاري)       /درجة ٤٠: (الّسؤال الرّابع

 :التصویب -١

 درجات ١٠  .األخالق - أ

   درجات ١٠ .الفقھ  - ب

 :قوط النفقةسحاالت  -٢

   درجات ١٠                      ترك بیت الزوجیة بال سبب = خروج الزوجة عن طاعة زوجها =  النشوز -

                                             .منع الزوج من حقوقه الزوجیة المشروعة=           

   درجات ١٠                                   . براءاإل=  اإلسقاط=  الموت -

 :الفراغات -٣

 درجات ٥               .األعیان -أ  

 درجات ٥               . المنافع  -  

 درجات ٥               .المحرمات -ب

 درجات ٥               .قلیًال  -  

  األول والثانيإذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن : مالحظة

 .وُیهمل الثالث، حسب ترتیب الطالب حصراً 

 /االختیاري)       /درجة ٤٠:(السؤال الخامس

 : التعالیل -١

 درجات ١٠            ألنها الخطوة األولى لتأسیس أسرة ناجحة -أ

  .بحكم األجنیبة=  أجنبیة عن الخاطب ألن المخطوبة ال تزال=  

 درجات ١٠          .لحفظ الحقوق=  شهارلإل=  أهمها= ألنه من أخطر العقود  -ب

    : الموازنة -٢

 درجات ٥        .أي دلیل یشیر إلى مشروعیة الجهاد=  َّ حمجم يل ىل مل خل ُّ  :الدلیل :الجهاد

 درجات ٥     األنفس                       = عن حرمة األوطان = الدفاع عنه = حمایة الّدین  :الغایة

 .حمایة المقدسات=  بین الناس العدلنشر = إعمار األرض = األموال = األعراض = 

درجات ٥                                                                                        َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم  ُّ : الدلیل :اإلرهاب          

 .رهابحرمة اإلأي دلیل یشیر إلى  =                                

 درجات ٥   خیرات الشعوب  السیطرة على= حیاة اإلنسانیة للتدمیر = إفساد في األرض : الغایة

 .زعزعة االستقرار= زعزعة األمن =      
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 :الحكمةبیان   -٣

 درجات ٥ .الطاقات=  كتشاف المواهباالنبي صّلى اهللا علیه وسلم على  قدرة=  داعیاً =  معلماً  -أ

 درجات ٥ .ع تحركاتهیجم=  حتى یعرف قدرات العدو -ب

 درجات ٥  .لیتعلم منه العلم=  لخدمة النبي صّلى اهللا علیه وسلم -ج

 درجات ٥ ألنه حّصل علمًا غزیرًا   -د

 .عصره=  ألنه من جلة علماء المدینة المنورة= 

 .قوة فكریة في عصره كان رضي اهللا عنه ألنه= 

 العقیدةو  ةة النبویّ السنّ و علوم القرآن الكریم و ألنه لم یكتف بالدراسات اإلسالمیة = 

 .النفس اإلنسانیةكما عني بدراسة بل اتجه إلى دراسة الكون وأسراره 

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

 .وُیهمل الثالث، حسب ترتیب الطالب حصراً 

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

 لمانتهى الس


