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  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       ٢٠١٤ األولى لعام االمتحانيةبالدورة  )شرعي–اإلسالمية  العقيدةمادة (

  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم 
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

  اإلسالمّية العقيدة                                                                   وزارة الّتربية                 
  مئتان: الدرجة            لشرعية    سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية ا                                    

  رة األولىالدو /  ٢٠١٤دورة عام                                        
  /درجة ٦٠: /األولالسؤال 
 درجات ١٠                                       .             ملرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّ الشفاعة العامة  -١
 درجات ١٠                                                                                           .الدماء -٢
 درجات ١٠                                                                       .مشركاً حيد والموت التو ترك  -٣
 :أصناف الناس  -٤

 درجات ١٠                                                             .صنف يدخلون الجنة بال حساب - أ          
  درجات ١٠                                                   .بال مناقشة=  صنف يحاسب حسابًا يسيراً  - ب         
  درجات ١٠                                               .مناقشة وتدقيقاً = صنف يحاسب حسابًا عسيرًا  - ج         

  /درجة ٤٠: /السؤال الثاني
  :المطابقة
 درجات ١٠.                                من أمته فال يدخلون الّنار شفاعة الرسول صلى اهللا عليه وسّلم لقوم -١

  "ي شفاعة ألمتي في اآلخرةابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتلكل نبي دعوة مستج"
 درجات ١٠                                                                        :رؤية اهللا تعالى يوم القيامة -٢

  "ال تضامون في رؤيتهإّنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ..."
 درجات ١٠                                                           .الشفاعة في رفع درجات أناس في الجّنة -٣

  "ال إله إال اهللا خالصًا من قلبه أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال"
 درجات ١٠.                                                                    لنبوّيةالشفاعة ثابتة في السّنة ا -٤

  "ل مشّفع وال فخروأنا أّول شافع وأوّ "
  /درجة ٦٠: /السؤال الثالث

  :حكمة كل مّما يأتي -١
 :خروج الّدجال  -  أ

  درجات ١٠                    هي اختبار الناس ليتحقق التمايز بين المؤمن وغير المؤمن وبخاصة المنافقين   
  .الذين يتظاهرون باإليمان  

 درجات ١٠                                                                          :تضخم أجسام أهل الّنار  -  ب
  .ليكون العذاب عليهم أشد  

  درجات ١٠                                                                                 :حرمة اإلجهاض - ج
  .ألنه بمثابة قتل للنفس البشرية التي حّرم اهللا قتلها إّال بالحق   
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  :الفراغات -٢
 درجات ١٠                                                                                          .السابعة  -  أ
 درجات ١٠                                                                                            .عرش  -  ب

  درجات ١٠                                                                                           .ثمانية -ج    
  .ليناختيار أحد السؤا/ درجة ٤٠: /الرابعالسؤال 

  :تأمل اإلنسان في المجاالت: ١
 درجات ١٠                                   أمر اهللا اإلنسان أن ينظر ويتأمل في نفسه وذاته أين كان؟: نفسه  -  أ

  وما هي المراحل التي مّر عليها عبر هذه المرحلة؟= وكيف وجد؟ =      
  .﴾دافقاإلنسان مم خلق خلق من ماء  فلينظر﴿قوله تعالى =      
  .﴾إّنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة﴿=      

 درجات ١٠.                                   على اإلنسان أن يتفكر في طعامه الذي عليه مدار حياته: طعامه  -  ب
  قوام عيشه، كيف يتكون وينشأ من التراب والماء=        
  .﴾فلينظر اإلنسان إلى طعامه﴿=        

  درجات ١٠                         هذه األرض التي عليها مستقر ومنها وٕاليها يعود وما أودع اهللا  في: األرض -ج   
  فيها من تنظيم وٕابداع يحفظ به حياة اإلنسان على ظهرها ولو اختل               
    الهدم=هالك هذا النظام لكانت حياة اإلنسان في حيز ال               

  .﴾.....هو الذي مد األرض وجعل فيها رواسي و  ﴿                
  درجات ١٠وفي الّسموات وما أودع فيها من أجرام وفي هذا الترابط العجيب                            : الّسموات - د   

  .بين عالم السماء وعالم األرض                
  .﴾السماء بروجاً  فيالذي جعل  تبارك﴿=  ﴾وآية لهم الليل نسلخ منه الّنهار﴿=                
  .﴾هو الذي جعل الشمس ضياًء والقمر نوراً ﴿=                

  التعاليل: ٢
 درجات ١٠.                                            ألن فيه بقاء النوع اإلنساني: حث اإلسالم على الزواج  -  أ
 درجات ١٠.                 الفوضى واالضطراب من أجل صيانة المجتمع من: تنظيم اإلسالم لألمور الجنائية  -  ب
  درجات ١٠ليتعرف اإلنسان بأن ربه جلت حكمته                     : وجوب اإليمان بالمالئكة والكتب والرسل - ج

  .لم يتركه همًال بل وضع له منهاجًا صحيحًا ضمن له السعادة في الدارين   
  درجات ١٠    قدرة العقل البشري مهما نضج على                    لعدم: للتعديل ضعيةخضوع التشريعات الو  -د

  . استيفاء حاجات البشر ومطالبها   
  الثاني ويهملإذا أجاب الطالب عن السؤالين معًا يصحح األول منهما حسب ترتيب الطالب حصرًا : مالحظة

  انتهى السلم
 -----------------------  


