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 امتحان في موضوع التراث الدرزينموذج 

 تعليمية واتسن 10بمستوى إنهاء 

 

 שנות לימוד 9-10מסלול  מורשת דרוזיתבדגם מבחן 

 
 

 
 . على الجميع السعي إلنجاحها والّتي وأخالقيةنرى بنزاهة االمتحانات مهمة تربوية 

الممتحن المحافظة على نزاهة االمتحان وفقاً لإلرشادات الشفوية  مسؤوليةمن 

 .أرشدنا بها المراقب والمكتوبة على استمارة االمتحان والتي

 

 كل الحقوق محفوظة لوزارة المعارف

 

 
 

 أمانينا لكم بالنجاح
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 تعليمات للممتحن/ة

 

 .   ساعة ونصف: االمتحان مدة -

 : وتوزيع الدرجات االمتحان مبنى -

 :  فصول في هذا االمتحان اربعة

      (درجة 15) األول:الفصل 

   2-1من األسئلة  سؤال واحدعليك اإلجابة عن 

    (درجة 40) الثاني:الفصل 

  (درجات 5، لكل سؤال اسئلة مغلقة) 10 اسئلة من 8عليك اإلجابة عن 

     (درجة 20) الثالث:الفصل 

 2لكل اجابة صحيحة ، اسئلة صح ام خطا 10) االسئلةجميع عليك االجابة عن 

  (درجات

 (درجة 25) الفصل الرابع:

 درجات(  5)لكل تعريف عليك االجابة عن خمسة تعاريف. 

    ال توجد. مواد مساعدة يُسمح استعمالها:

 

 بالنجاح  
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 (درجة 15) الفصل األول

    2-1من األسئلة  سؤال واحدعليك اإلجابة عن 

         ما هي القيم الثالث المهمة لكل درزي وكيف تظهر؟ كيف يتعامل الدروز مع هذه القيم؟ .1

 درجة( 15)

         

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



 

 

4 

 

                                                .الحضارة والعولمة لىأذكر نتيجتين النفتاح الدروز ع .2

 درجة( 15)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 درجة( 40) الفصل الثاني

 . درجات( 5)لكل سؤال  (اسئلة مغلقة) 10اسئلة من  8عليك اإلجابة عن 

 درجات( 5)                                                               من هو الدرزي؟ .1

 .من ولد لوالدين درزيين ويؤمن بوحدانية هللا تعالى .أ

 يعترف بوجود االنبياء والرسل.  .ب

 جميع االجابات صحيحة. .ت

 درجات( 5)                                                                العامل البيولوجي هو: .2

 مرتبط باالنتماء الى ابناء الطائفة والى تاريخها. .أ

 درزيين.الم ومرتبط بهوية الوالدين فالدرزي هو من ولد الب  .ب

 .مرتبط بالبعد الجغرافي الذي يضم ابناء الطائفة الدرزية .ت

 درجات( 5)                                                      مصطلح االجتهادات التفسيرية: .3

 يعبر عن خالصة المذهب الشيعي االسماعيلي  .أ

 الكتب المقدسةيعني التأمل التعلم واجتهاد الموحد في التعمق في تفسير  .ب

 يضم المستوى الظاهر والباطن  .ت

 درجات( 5)                                                  مميزات الدروز الخاصة وهي: .4

 العامل الجغرافي والعامل البيولوجي. .أ

 العامل البيولوجي والعامل الشعوري العاطفي. .ب

 .العامل الشعوري العاطفي والعامل الجغرافي .ت

                                              يتضمن التراث الدرزي عددا من المركبات منها: .5

 درجات( 5)

 العلم الدرزي، األماكن التاريخية.الكتب المقدسة،  .أ

 الكتاب المقدس، التوراة واالنجيل. .ب

 األنبياء والدعاة دار العبادة والعلم الدرزي. .ت

                                           من وظائف "الخلوة" دار العبادة لدى الدروز: .6

 درجات( 5)

 بتعاليم ووصايا هللا وأحكامه. وااللتزامتثبيت اإليمان باهلل  .أ

 إقامة الصلوات يومي الثالثاء والجمعة. .ب

 لقاء بين رجال الدين والجهال لبحث أمور الطائفة. .ت



 

 

6 

 

                                                      في العلم الدرزي الى: االصفر يرمز اللون .7

 درجات( 5)

 يرمز الى النور االلهي والشمس والقمح. .أ

 .(ع)لون النار التي أُلقي بها سيدنا إبراهيم يرمز الى  .ب

 يرمز الى القلب وحب الخير. .ت

                                                              نسبة إلى: االسمسمي الدروز بهذا  .8

 درجات( 5)

 اإلمام حمزة بين على الزوزني. .أ

 محمد بن اسماعيل الدرزي. .ب

 مسعود الكردي الملقب بسكين. .ت

                                                         مراكز تجمع الدروز في العصر الحاضر: .9

 درجات( 5)

 واسرائيل وبعض الجاليات في دول العالم. لبنانمصر،  سوريا، .أ

 .فقط في دول الشرق األوسط .ب

 سوريا، لبنان، اسرائيل واالردن وبعض الجاليات في دول العالم. .ت

 درجات( 5)                                              :اول من استخدم لقب الدروز  هو .10

 نشتكين الدرزي. .أ

 .علي االمام  حمزه  بن .ب

 .الرحالة اليهودي  االندلسي بنيامين التطيلي .ت
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 درجة( 20الفصل الثالث )

 درجات( 2)لكل سؤال  أصح ام خط ،األسئلةجميع عليك االجابة عن 

 درجات( 2)                             ________درزياً. _كل من ولد ألب درزي يعتبر  .1

 درجات( 2)                       _______هللا. _مؤسس الدولة الفاطمية هو الحاكم بأمر  .2

والمحن اضطر الموحدون التوجه الى بالد منعزلة وبعيدة عن مكان  االضطهاداتبسبب  .3

                                                                                 _______سكناهم. _

 درجات( 2)

                          ______. _والموجه للدروز هي: الدين، األرض فقط القيم الرئيسية .4

 درجات( 2)

  _______أول من استخدم لقب الدروز هو الرحالة اليهودي األندلسي بنيامين التطيلي.   .5

 درجات( 2)

هجري  408بدأت الدعوة الدرزية منذ حوالي األلف عام في األول من محرم سنة    .6

                                                                                 _______ميالدي. _1021الموافق 

 درجات( 2)

الخلوة هي قاعة كبيرة تخلو من الصور يجتمع فيها الرجال والنساء معا لبحث أمور   .7

 دينية.

 درجات( 2)                                                                            _______   

                      . ________القلب وحب الخيرفي العلم الدرزي الى  االحمريرمز اللون  .8

 درجات( 2)

                     _______. _والعزلة مع العائلة  واالنفراد االختالءمعنى كلمة خلوة هو  .9

 درجات( 2)

                 الحفاظ على العرض يعني صون كرامة أبناء وبنات الطائفة. ________     .10

 درجات( 2)
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 درجة( 25الفصل الرابع )
 

 درجات( 5)لكل تعريف  .فقط تعاريف خمسةعليك االجابة عن 

 عرف ما يلي:

 درجات( 5)                                                                                   .بنو معروف .1

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 درجات( 5)                                                                               .الحاكم بأمر هللا .2

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 درجات( 5)                                                                                أرسالن.شكيب  .3

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 درجات( 5)                                                                                          . الداعي .4

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 درجات( 5)                                                                                            .التراث. 5

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 درجات( 5)                                                                          . دق اللسانص فضيلة. 6

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 درجات( 5)                                                                                              .النبي. 7

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 بالنجاح


