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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                                    

  المذهب الجعفري                                             
  م ٢٠١٤عام  الدورة األولى                                         

   /درجة ٤٠: /األولالسؤال 
  :اختيار اإلجابة الصحيحة -١

 درجات ١٠                                                                         .        الثاني -أ       
 درجات ١٠                                                                                .سامراء -ب      
 درجات ١٠                                                                                .مصلح -ج      

 درجات ١٠.                          يتهمن آل ب= تالزمية = تكاملية = ترابطية = توثيقية = توكيدية  :العالقة -٢
  /درجة ٦٠: /السؤال الثاني

  :التعاريف -١
 درجات ١٠هو أن اهللا تعالى فوض أفعال العباد إليهم يفعلون ما يشاؤون                         : التفويض - 

 ).وهو قول المعتزلة(على وجه االستقالل دون أن يكون هللا سلطان على أفعالهم 
 درجات ١٠   اسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص نيابة عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم رئ: اإلمامة - 

  .بأمر من اهللا تعالى
 درجات ١٠وهو ما يقدره اهللا عّز وجل من القضاء ويحكم به األمور                                 : القدر - 

  .الحكم= القضاء = 
 درجات ١٠                              رؤية التي تستند إلى معارف الوحيهي ال: الرؤية الكونية التوحيدية - 

  أو إلى مصادر المعرفة الدينية عموماً 
 :اإلنسان كائن ذو إرداة -٢

 درجات ١٠                                 ميزة معنوية لإلنسان يستطيع بموجبها أن يختار أعماله  اإلرادة - 
  اإلنسان ومسؤوليته وتفكيره  وأن يحدد مواقفه، وٕان خالفة

  وكل مظاهر تكريمه ال معنى لها دون إرادته
  ﴾إّنا هديناه السبيل إما شاكرًا وٕاما كفورا﴿= 
  ﴾ ...وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴿= 

 درجات ١٠    فإرادة اإلنسان وراء مسؤوليته فهو قادر بإرادته على اختيار طريق الطاعة والكمال            - 
  .وقادر أيضًا على اتخاذ طريق الغواية والضالل

  
  



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

  /درجة ٦٠: / السؤال الثالث
  :حكمةبيان ال -١

 درجات ١٠    .هو تثبيت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وطلب الصبر والثبات منه تأسيًا باألنبياء السابقين  -  أ
 درجات ١٠يمثل الحقيقة المطلقة               تستند هذه الرؤية في أصولها األساسية إلى العلم اإللهي الذي  -  ب

  .فهي ال تتزلزل وال تتبدل
  درجات ١٠.                                             ليمأل األرض قسطًا وعدًال بعدما ملئت ظلمًا وجورا -ج       
  :الفراغات -٢

 درجات ١٠                                                                 الحميم                        -أ         
 درجات ١٠                                                                                     الغّساق  - ب

  درجات ١٠                                                                    الّصديد                    -ج        
  .الماء الذي هو كالمهل -د=       

  لكل فراغ عشر درجات: مالحظة
  اختيار أحد السؤالين /درجة ٤٠: / السؤال الرابع

  :التصويب -١
 درجات ١٠.                           األحكام المدنية هي التي تتعلق بمعامالت األفراد ومبادالتهم التجارية  -  أ

  .التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله األحكام الدستورية هي= 
 درجات ١٠.                                                               أفضل عبادة هي عبادة األحرار  -  ب

  درجات ١٠.                                                العصمة ال تخرج المعصوم عن الحّد اإلنساني -ج        
  درجات ١٠.       ومستقبله بالرضا والقبولكل على قضاء اهللا تعالى وقدره يجعل اإلنسان يواجه حاضره التو  - د        

 :شرح المقولة -٢
 :فهو بحسب حال المتحدثين - 

 درجة ٢٠إن كان الحديث بحق وعلى هدي منهج صحيح فال يمنع                                       -  أ
  .وال ينهى عنه، بل قد يتوجب= 

 درجة ٢٠.                                       وينه عنه= ن الحديث دون منهج صحيح يمنع وٕان كا  -  ب
  

  الثاني ويهملإذا أجاب الطالب عن السؤالين معًا يصحح األول منهما حسب ترتيب الطالب حصرًا : مالحظة
  انتهى السلم                                     

                         - ----------------------  
  


