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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

  لعاّمةا سّمم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية
  م1036عام  الثانية االمتحانية الدورة          الّتربية الّدينّية اإلسالمّية :مادة 

                   الدرجة : مئتان                                                                                       
 درجة ( 40الّسؤال األّول : )

 : ةالقرآني الكممةشرح   -1

 درجات 5                                          شاهدا  في اآلخرة.                      : شهيدا              
 :أحكام التجويد -2

  :مد متصل -
 درجات 5   هؤالء: لمجيء حرف المد وبعدي همز في كلمت واحدة

 لمجيء الهمز بعد حرف المد في كلمت واحدة.= 
  قمقمة صغرى: -

 درجات 5                           ت ساكىاً وسط الكلمت  لوْبعث: لمجيء حرف القلق      

   حرف الباء ساكىاً وسط الكلمت. = لمجيء

  إظهار: -
 درجات 5                           شهيداً عليهم: لمجيء التىىيه وبعدي حرف العيه        

   = وبعدي حرف مه حروف اإلظهار 

 ر= مه أوفسهم: لمجيء الىىن الساكىت  وبعدها الهمز = وبعدها حرف مه حروف اإلظها

 .التىىيه وبعدي حرف العيه = وبعدي حرف مه حروف اإلظهار= شهيداً على: لمجيء 

         :مالحظة
 .لكلِّ حكم صحيح معّمل خمس درجات -
 .خمس درجاتولكلِّ حكمين صحيحين غير معّممين  -

 ولكّل ثالثة أحكام صحيحة غير معممة عشر درجات. -

 .والتعميل المغموط ُيمغي درجة الحكم الصحيح -
 :الجاللة مثال تفخيم الم اسم -1

 درجات 5        .إن اهلل 

 الهدي اإللهّي المستفاد :                                                           -4

 درجات 11 اختبارا  لإلنسانهلل تعالى الحكمة البالغة في قسمة األرزاق = جعل منهم الغني والفقير     
 = لتحقيق التكامل والتعايش الطيب بين الناس.

     :عوامل بناء المجتمع وتنميته -5

 درجات 5                                      .محبة اآلخرين = اإلحسان إليهم = عدم خداعهم
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 درجة (  40الّسؤال الثّاني: ) 
 :نصُّ االستحفاظ -1

 

 درجاث 5             مخجخ مح جح  مج حج . . .  ٱ ٱُّٱ

 درجاث 5               مصخص حص مس خس حس جس

 درجاث 5                جع مظ* مض خض حض جض

 درجاث 5                                                           َّ. . .  حف جف  مغ جغ مع

 خمس درجات . حسم عن كلِّ غمط، وي  جاتلكلِّ مقطع خمس در : مالحظة
 درجاث 11           .ويرسل اهلل الصواعق المهمكة فيهمك بها من يشاء من خمقه  :التفسير -2

 درجاث 11                                            أمر ندب = استحباب.      :المقصود باألمر اإللهي -3
 درجة( 40: )الّسؤال الثّالث

 :نّص الحديث  -3

 درجاث 5 في سبيمي  لمن خرج في سبيمه ال يخرجه إال جهادا   ...) -

يمانا  بي وتصديقا  برسمي فهو عمي ضامن -  درجاث 5 وا 

 درجاث 5 أدخمه الجنة أو أرجعه إلى مسكنه أن -

 درجاث 5 ....(الذي خرج منه نائال  ما نال من أجر -

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

 :الصح والغمط -1

 درجاث 5 . صح -أ      

 درجاث 5 غمط.  -ب     

 :التحرر من القنوط والتحسر -1
 درجات 11             = عدم الندم عمى ذلك.  االلتفات لما مضى من أمر الدنيايكون باإلعراض عن      
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  /االختياريدرجة(       / 40الّسؤال الرّابع: )

    الموازنة:  -3

 درجاث 5 .                   (عند اهلل تعالى= إيجابيا  )ما أثمر سموكا  محمودا   :األخالق الممدوحة
 درجات 5   .= أي مثال مناسب م = مساعدة المحتاجيالعطف عمى اليت المثال:

 درجاث 5 .                   = سمبيا   ما أثمر سموكا  مستنكرا   :األخالق المذمومة
 درجات 5   .= أي مثال مناسب الظمم = الكذب المثال:

    األسس التي تبنى عميها األسرة:  -1

 درجاث 5 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱبين الزوجين في الكرامة اإلنسانية.= المساواة وحدة األصل = المنشأ  -

 درجاث 5  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.  تكامل المسؤولية -

 درجاث 5                      ٱ  = الرحمت. المودة -

 درجاث  5                                                                 . = البر اإلحسان -

   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱالنصح المتبادل. = 

  .                                                            ل االجتماعيفالتكا= 

 درجات.خمس  ولكل   ي كتفى بذكر أربعة: مالحظة
    التعاليل:  -1

 درجاث 11  تفضيل بعض الورثة عمى بعض ألن ذلك سيؤدي إلى  -أ      

  = ألن ذلك سيؤدي إلى الجمع بين الميراث والوصية = قد يقع بينهم حقد = بغضاء
 = )إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث(.

 درجاث 11  نفعه لن يعود عمى صاحبه فقط بل عمى المجتمع كمه. ألن -ب     

 

 : إذا أجاب الطالب عن األسئمة الثالثة ي صحح السؤاالن األول والثاني مالحظة
 وي همل الثالث. ،حسب ترتيب الطالب حصراً 
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  االختياري/درجة(       / 40: )الخامسالّسؤال 

 التصويبات: -3

 درجاث 11 . = حرمان = رفض = عدم تزويج منع - أ

  درجات  11 .الدين  - ب

 :مبادئ اإلسالم في عالقاته مع الدول األخرى -1

 درجاث 11  سانية.العدل المطمق = احترام الكرامة اإلن -

 درجاث 11 الحث عمى التعاون اإلنساني لنصرة المظموم = إغاثة الممهوف = رفع الظمم  -

 = بناء العالقات اإلنسانية عمى التسامح غير الذليل المجرمين = ردع الظالمين

 = بناء العالقات اإلنسانية عمى مراعاة الحرية الشخصية.

 األحوال  ا في كللفضيمة في معاممة الناس = حمايته= التمسك با

  = اعتبارها أساس العالقات الدولية في حالتي الحرب والسمم.

 ضمانا  لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس أفرادا  وجماعات وحكومات(.)وجوب الوفاء بالعهد = 

 درجات. شرع ولكل   ثنيناي كتفى بذكر : مالحظة
 :الصحيحة اختيار اإلجابة -1

 درجاث 5  . خالد بن الوليد - أ

  درجات  5  .المجامالت - ب

  درجات  5  .النساء - ج

  درجات  5  .أبو حنيفة - د

 : إذا أجاب الطالب عن األسئمة الثالثة ي صحح السؤاالن األول والثاني مالحظة
 وي همل الثالث. ،حسب ترتيب الطالب حصراً 

-------------------- 
 انتهى السمم


