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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
  لعاّمةا سّمم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية

 واألدبيّ  العمميّ  :الفرعان
  م1038األولى عام  ةاالمتحانيّ  ورةالدّ           الّتربية الّدينّية اإلسالمّية :ةمادّ  

                   رجة : مئتانالدّ                                                                                        
 درجة ( 40الّسؤال األّول : )

 : الّتركيب القرآنيّ شرح   -3

 درجات 5  .في الجنة حياة=  حياة أبدية=  احة من أية جية كانتحياة تشمل وجوه الرّ : حياة طّيبة            
 :جويدأحكام التّ  -1

  :قمقمة صغرى -
 درجات 5                                               وسط الكممةفي ساكنًا  حرف القمقمة : لمجيءلنجزينيم

     = لمجيء حرف الجيم ساكنًا في وسط الكممة             
  ساكنًا في وسط الكممةلمجيء حرف القمقمة : أجرىم=                   

  = لمجيء حرف الجيم ساكنًا في وسط الكممة.             
  :إظهار -

 درجات 5                    .           النون ساكنة وبعدىا حرف اإلظيار = حرف العينلمجيء : من عمل
 حرف اليمز = حرف اإلظيار. التنوين وبعدهلمجيء = ذكر أو: 

  :شفوي إخفاء -
 درجات 5                 الباء.   = حرف  الشفوي وبعدىا حرف اإلخفاء الميم الساكنةلمجيء  :أجرىم بأحسن

         :مالحظة
 .خمس درجات تعمياًل صحيحاً  لكلِّ حكم صحيح معّمل -
 .خمس درجاتين ين غير معّمم  ولكلِّ حكمين صحيح   -

 مة عشر درجات.ثالثة أحكام صحيحة غير معمّ  ولكلِّ  -

 .حيحعميل المغموط ُيمغي درجة الحكم الصّ والتّ  -
 :فويّ اإلدغام الشّ سبب  -1

 درجات 5        .فويّ حرف اإلدغام الشّ =  (المتحركة)لمجيء الميم الساكنة وبعدىا الميم  

 الهدي اإللهّي المستفاد :                                                           -4

درجات 01                     .  عمشكر اهلل تعالى عمى النّ اإلنسان  عمى واجبال=  تعالى عم من اهللجميع النّ     
    

 َّ يي ىي مي خي ُّٱٱ قوله تعالى: يدلّ    -5

 درجات 5                                   = عمى قدرة اهلل تعالى.   القرآن الكريم من عند اهلل تعالى عمى أنّ    
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 درجة (  40الّسؤال الثّاني: ) 
 :نصُّ االستحفاظ -3

 

 تدرجا 5                         ٱ   ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث . . .  ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

 تدرجا 5                                     رن مم ام يل ىل مل يك                                  

 درجات 5                           مي زي ري ٰى ين ىننن من  زن                                  

 درجات 5               ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ.َّ... جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيني                                  

 ،في كل مقطع خمس درجات حسم عن كلِّ غمط، وي  جاتلكلِّ مقطع خمس در : مالحظة
 .مقطع واحدًا في كلّ كاًل من اإلضافة أو التبديل غمطًا  عدّ وي  

 درجات 11    .(فعصوه)روا ما أمرىم بو ر نعمة أنعميا عمى قوم إال إذا غيّ غيّ وتعالى ال ي سبحانواهلل  إنّ  :فسيرالتّ  -1

 درجات  11                            ليكونوا في سعة من أمرىم = مراعاة لمصالحيم =  لطفًا بيمبيم =  رحمةً  -1

 ليكونوا في راحة وطمأنينة = ليداوموا عمى األعمال من غير ضيق مراعاة لقدراتيم البشرية =  =      
 = فضل من اهلل تعالى عمى األمة رضج ليداوموا عمى األعمال بال=       
                                               .         يتوافق مع الفطرة اإلنسانية ألّن اهلل تعالى ال ُيكّمف إال بما=       

 درجة( 40: )الّسؤال الثّالث
 :نّص الحديث  -3

 درجات 5          ي فعمتفال تقل لو أنّ  ...) -

 درجات 5    كان كذا وكذا ولكن قل -

 درجات 5    قدر اهلل وما شاء فعل -

 درجات 5    .(يطانلو تفتح عمل الشّ  فإنّ  -

 ،في كل مقطع خمس درجات ، ويحسم عن كلِّ غمطلكلِّ مقطع خمس درجات: مالحظة
 .مقطع كاًل من اإلضافة أو التبديل غمطًا واحدًا في كلِّ  عدُّ وي  

 :الفراغات -1

 درجات 5     .عيالمدّ  -أ      

 درجات 5    .= المّدعى عليه مه أوكر -

 درجات 5     اعة= الطّ  اعة هلل تعالىالطّ  -ب     

 درجات 5    م. ى اهلل عميو وسمّ صمّ  بيّ النّ هلل تعالى =  -

 باع هلل تعالى في أحد الفراغين،االتّ ما يشير إلى  : ي شترط ذكرمالحظة
 م في اآلخر.ى اهلل عميه وسمّ صمّ  بيّ باع النّ اتّ وذكر ما يشير إلى          
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  درجة(        40الّسؤال الرّابع: )
 :التعاليل -3

 درجات 11    .تقديرًا لمعقل - أ

 .) على هدًى مه ربه( سان في عمارة األرضليىطلق اإلو= 

 درجات 01    = لحفظ حرمة البيوت = لالستئناس.ب حرجًا ألىميالئال يسبّ   - ب

   

                                                       درجة 01                                                                                            :الموازنة -1

 مهر المثل المهر المسّمى 

       .(في عقد الزواج)فق عميو المير المتّ  عريفالتّ 
  درجات( 5)                     

 قريبات = ميرالمير المقدر بمير مثيالت الزوجة 
 درجات( 5)          .= مير قرينات الزوجة الزوجة

حاالت وجوب 
 كامالً  دفعو

 درجات( 5)    خول بالزوجةالدّ  -

 .وفاة أحد الزوجين = 
 درجات( 5) عند عدم ذكر المير في عقد الزواج -

 = عند االتفاق عمى إسقاط المير.
 

 /االختياريدرجة(       / 40السؤال الخامس:)
 :ة في اإلسالمخصائص الممكية الفرديّ  -3

  درجات 01                                                                 معين. ليست محددة بكم   -

 درجات 01               (مًا شرعاً صرف فييا بما يشاء )ما لم يكن تصرفو محرّ ن صاحبيا من التّ مكّ تُ  -

 .الم يكن ىناك مصالح معتبرة شرعاً ال تزول عنو إال برضاه م=  لصاحبيا دائمٌ  = حق  

 

    : رعيالحكم الشّ  -1

 درجات 5                                    .   واجب = فرض - أ

 درجات 5                 = ممنوع = غير مشروع.     عنو محّرم = غير جائز = ال يجوز = منييّ   - ب

 درجات 5     .                                  واجب = فرض  - ج
 درجات 5     .= غير مشروع عنو = ممنوع محّرم = غير جائز = ال يجوز = منييّ  - د

 :الصح والغمط -1

 درجات 5    .صح -أ

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

 درجات 5   .غمط -د

 ؤاالن األول والثاني الب عن األسئمة الثالثة ي صحح السّ : إذا أجاب الطّ مالحظة
 وي همل الثالث. حسب ترتيب الطالب حصرًا،

-------------------- 
 ممانتهى السّ 


