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 2صفحت               حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظت لوزارة التربيت    (  م7102 لعام - الدورة االمتحانيت األولى  -اإلسالميت )مادة التربيت الدينيت 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
  لعاّمةا سّمم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية

  م7132األولى عام  االمتحانية الدورة          الّتربية الّدينّية اإلسالمّية :مادة 
                   الدرجة : مئتان                                                                                       

 درجة ( 41الّسؤال األّول : )
 : الكممة القرآنيةشرح   -3

 درجات 5  = تمجؤون = تدعون. تتضرعون: تجأرون            
 :أحكام التجويد -7

  :قمقمة صغرى -
 درجات 5  . وسط الكممةفي ساكنًا  = الجيم حرف القمقمة : لمجيءتجأرون

  إدغام شفوي )متماثل(: -
 درجات 5                                              .لمجيء الميم الساكنة وبعدىا الميم المتحركة: بكم من

  :إخفاء -
 درجات 5  . حرف الفاء التنوين وبعدىا حرف من حروف اإلخفاء =نعمة فمن: 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 -
 :تفخيم الرّاءسبب  -1

 درجات 5      مكسورة.ألنيا جاءت مفتوحة = ألنيا ليست  

 الهدي اإللهّي المستفاد :                                                           -4

درجات 01          .  = واجب اإلنسان أن يستعد لذلك اليوم (يوم القيامة آٍت ال محالة )فال معنى الستعجالو    
    

     :العبادلهية من تفاوت قسمة األرزاق بين الحكمة اإل  -5

 تدرجا 5          .اختبارًا لإلنسان = تحقيق التكامل = التعايش الّطيب بين الناس = ابتالًء لمغني والفقير
 درجة (  41الّسؤال الثّاني: ) 

 :نصُّ االستحفاظ -0

 تدرجا 5                                                         اك نث رت يب ىبنب مب زب       . . .  ُّ                                                                                                                                                 

 تدرجا 5                                  مث زث رث  يت ىت نت مت زت                                  

 درجات 5                                              يق ىق يف ىف يث ىث                                  

 درجات 5                                                                                                                          َّ... يك ىك مك لك                                  

 .في كل مقطع خمس درجات حسم عن كلِّ غمط، وي  جاتلكلِّ مقطع خمس در : مالحظة
 درجات 11                                  مشاىداهلل سبحانو عالم بما خفي عن األبصار وبما ىو   :التفسير -2

 بذاتو العظيم الشأن في ذاتو = أسمائو = صفاتو المستعمي عمى جميع خمقو 
 .= قدرتو = قيره 

 درجات 11                                              خالص = قوي الرجاء.         كمما اشتد اإل  :الحالة -3
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 درجة( 41: )الّسؤال الثّالث
 :نّص الحديث  -3

 درجات 5       وال تزنوا وال تقتموا أوالدكم ...) -

 درجات 5 وال تأتوا ببيتان تفترونو بين -

 درجات 5 أيديكم وأرجمكم وال تعصوا في -

 درجات 5 ....(معروف فمن وّفى منكم -

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

 :التصويب -7

 درجات 5 . الغزوة -أ      

 درجات 5 . ةية = صمح الحديبيالحديب -ب     

 درجات 01                         إذا كانت النية خالصة هلل تعالى.          :تكون األعمال النافعة عبادة -1
  درجة(        41الّسؤال الرّابع: )

 :الفراغات -3
 درجات 5   .القرآن الكريم - أ

 درجات 5                                                                     االقتداء بسنة النبي صمى اهلل عميو وسمم 

 = المحافظة على الطاعات = العبادات

 = االقتداء بالصالحين.

  درجات  5 .الكون  - ب

  درجات  5 الحياة.                                                                                      

                                                       درجة 21                                                                         :التصنيف في الجدول -7

 نساء غير محّرمات محّرمات بسبب المصاهرة محّرمات بسبب النسب
 درجات( 5بنت الخال ) درجات( 5أم الزوجة )  درجات( 5األم )

 درجات( 5بنت العمة )
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 /االختياريدرجة(       / 41السؤال الخامس:)
 : الحكم الشرعي مع الدليل -3

 درجات 5                          = غير جائز = منيي عنو.                   الَغَرر: محرم  -أ

 درجات 5            نيى  أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم نيى عن بيع الثمار حتى يبدو صالحيا: الدليل

 والمبتاع = نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر البائع 
 ش.ج  نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن الن= 

 درجات 5                                     .إحياء الموات: مباح = جائز = مشروع -ب

 درجات 5                                  .((من أحيا أرضًا ميتة فيي لو)) :قال صمى اهلل عميو وسمم: الدليل

 

    : آداب الجهاد في اإلسالم -7

 درجات 5                                     .   = النيي عن ذلك حرمة قتل األبرياء = المسالمين -0

 درجات 5                .                                                   = التشويو منع المثمة -2

 درجات 5   حسن معاممة األسرى = الجرحى = منع قتل األسرى.                                   -3
 درجات 5   المحافظة عمى البيئة = االمتناع عن قطع األشجار إال لضرورة                         -4

ني موصيك بعشر: ال تقتمنَّ امرأة، وال صبيًا،  = وصية أبي بكر رضي اهلل عنو: وا 
 عامرًا، وال تعقرن شاة، وال بعيرًا،  تخربنّ وال كبيرًا ىرمًا، وال تقطعن شجرًا مثمرًا، وال  

 ، وال تغمل وال تجبن.تغرقنوإال لمأكمة وال تحرقن نحاًل وال 
 :الصح والغمط -1

 درجات 5   .صح -أ

 درجات 5   .غمط -ب
 درجات 5    .غمط -ج

 درجات 5     صح. -د

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


