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٢صفحة)      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة٢٠١٤لعامالثانیةخاص بالدورة االمتحانیة اإلسالمیة (مادة التربیة الدینیة 

بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

وزارة الّتربیة                                                                     الّتربیة الّدینّیة اإلسالمّیة
الدرجة : مئتانسّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة العاّمة

الثانیةالدورة م ٢٠١٤دورة عام 
درجة )٤٠الّسؤال األّول : (

: الّصحیحالمعنى ختیار ا-١
خمس درجات. بعھد هللا : بمیثاقھ- أ

خمس درجات.وال تنقضوا االیمان : تحنثوا في–ب 
:أحكام التجوید-٢

الم لفظ الجاللة مرققة :-
خمس درجات.= سبق بكسرألنه سبق بحرف مكسور: بعھد هللا 

:إخفاء-
خمس درجاتساكنة وبعدها حرف القافالالنون : لمجيء تنقضوا

حروف اإلخفاء    بعدها حرف منو=
.لكلِّ حكم صحیح معّلل خمس درجات- :مالحظة

ولكلِّ حكمین صحیحین غیر معّللین خمس درجات.-
والتعلیل المغلوط ُیلغي درجة الحكم الصحیح.- 

المثال التجویدّي:- ٣
خمس درجات)اهللاجعلتمُ : ( لإلظهار الشفويمثاالً الذي ال یعدُّ 

:                                                          نبط الهدي اإللهّي المست- ٤
عشر درجاتفجعل منهم الغني والفقیرهللا الحكمة البالغة في قسمة األرزاق بین العباد = - 

.لتحقیق التكامل والتعایش الطیب بین الناس= اختبارًا لإلنسان = 
: األمثال القرآنیة أحسن األمثال- ٥

خمس درجاتتتضمن الحكمةلما تحتوي علیه من المعاني الحسنة = الدالئل العمیقة التي -
.= دالئل الحق
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درجة ) ٤٠الّسؤال الثّاني: ( 
:   نصُّ االستحفاظ-١

درجاتخمسإن نسینا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علینا .......﴿-
درجاتخمسًا كما حملته على الذین من قبلناإصر -
درجاتخمسرّبنا وال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعُف عنا -
درجاتخمس.  ﴾نت موالنا فانصرنا على .... أوارحمناواغفر لنا-

خمس درجات .درجات ، ویحسم عن كلِّ غلطخمسلكلِّ مقطع : مالحظة
:التفسیر-٢

عشر درجات.شكرًا هللاال یمتنع الكاتب عن الكتابة-
:أهل العلم أكثر الناس خشیة هللا- ٣

عشر درجاتألن العلماء هم اّلذین یتأّملون في هذا االختالف بین المخلوقات.- 
قدرته على صنع ما یشاء وفعل ما یرید= = یدركون عظمة الصانع 

.له خشیةفكل من كان باهللا أعلم كان أكثر = 
درجة)٤٠: (الّسؤال الثّالث

:نّص الحدیث- ١
درجاتخمسیكون أن وٕاّنكم تختصمون إلّي ولعلَّ بعضكم "...- 
درجاتخمسنحو ما أسمع ألحن بحجته من بعض فأقضي له على-
درجاتخمسفمن قضیت له من حّق أخیه شیئًا -
درجاتخمس."قطع له قطعة من النارأفال یأخذه فإّنما -

خمس درجات.درجات ، ویحسم عن كلِّ غلطخمسلكلِّ مقطع : مالحظة
:ن من أحكام الشهیدحكما- ٢

درجاتخمس.ال ُیغّسل-أ
درجاتخمس.ال یكّفن-ب
.ال ُیصلى علیه= 

.یكتفى بذكر حكمین ولكلٍّ خمس درجات: مالحظة
الـ (صح) والـ (الغلط):- ٣

خمس درجاتصح .                                       -أ
خمس درجاتغلط .                                           -ب
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/اختیار سؤالین من ثالثة/درجة) ٤٠الّسؤال الرّابع: (
:وظائف العبادة-١

عشر درجاته من الوجود.عتبصیر اإلنسان بموق- 
عشر درجات.تغذیة الروح = القلب- 

.تقویة اإلرادة = الصبر = الثبات= 
وظیفتین ولكلٍّ عشر درجاتیكتفى بذكر : مالحظة

:التعالیل- ٢
:حض اإلسالم على عدم المغاالة في المهور-أ

عشر درجاتك من آثار اجتماعیة سلبیة.لما یترّتب على ذل-
: ط اإلسالم عدم توقیت عقد الزواجااشتر –ب 

عشر درجات.عقد أبدي = مدى الحیاة = غیر محددسالمعقد الزواج في اإلألن -
:إمالء الفراغات- ٣

خمس درجاتالعزة.- ١ي اإلسالم على مبدأین:   قامت فریضة الجهاد ف-أ
خمس درجات.توطید دعائم السلم = الحق = العدل- ٢

خمس درجات.التعارف = التواصل-١صل في العالقات البشریة : األ-ب
خمس درجات.= السلم = المحّبة = السالمالخیر-٢

إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثانيمالحظة:
حسب ترتیب الطالب حصرًا، وُیهمل الثالث.

/اختیار سؤالین من ثالثة/درجة)٤٠السؤال الخامس:(
:المطابقة- ١

القائمة (ب)القائمة (أ)
درجاتخمسإلى انتهاء الحملالمطّلقة الحامل- 
درجاتخمسال عّدة لها المطّلقة قبل الدخول - 
درجاتخمسأربعة أشهر و عشرة أیامالمتوّفى عنها زوجها قبل الدخول - 
درجاتخمسثالثة قروءالمطّلقة التي تحیض- 

: الغلطتصویب - ٢
عشر درجاتتقّدم الملكیة العاّمة على الملكیة الفردیة عند التعارض.-أ

عشر درجاتالمال في اإلسالم وسیلة ولیس غایة لذاته.-ب
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: كلٍّ مما یأتيحكمة - ٣
خمس درجاتلیفاجئ المشركین و حلفاءهم.-أ

خمس درجات.لیؤدي ذلك إلى إسالمهم-ب
الّرحمة.صّلى اهللا علیه وسّلم من اخالق الّنبي = 

.المعاملة للّنبي صّلى اهللا علیه وسّلم= حسن 
خمس درجات.تنفع غیرهاللتفّقه نفسها = - ج
خمس درجاتاء المدینة المنورة = ألنه عالمٌ علمجّلةلغزارة علمه = ألّنه من -د

= ألنه برع في علوم كثیرة ( كالفقه والتفسیر والحدیث وعلوم الدین كّلها)
ُعِنَي بدراسة الّنفس اإلنسانیة.دراسة الكون و أسراره = ألنه = ألنه اتجه إلى 

إذا أجاب الطالب عن األسئلة الثالثة ُیصحح السؤاالن األول والثانيمالحظة:
، وُیهمل الثالث.الطالبحصرًا حسب ترتیب 

 --------------------
لمانتهى الس


