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 12 -11امتحان يف موضوع الرتاث الّدرزي مبستوى إهناء 

 سنة تعليمّية

 
 שנות 12 -11מבחן במורשת דרוזית במסלול סיום 

 לימוד

 (2019 شتاء ،2019)חורף 

 מבחן בוקר

 امتحان صباحي

 

 

 

 نرى بنزاهة االمتحاانت مهمة تربويّة وأخالقّية واّليت على اجلميع السعي إلجناحها.  

 من مسؤولّية املمتحن احملافظة على نزاهة االمتحان وفًقا لإلرشادات الشفويّة واملكتوبة على استمارة 

 االمتحان واليت أرشدان هبا املراقب.

 كل احلقوق حمفوظة 

 

 את מדבקת הנבחן יש להדביק על מחברת התשובות בלבד            

 املمتحن جيب الصاقها على دفرت اإلجاابت فقطملصقة              
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 امانينا لكم ابلنجاح

 

 تعليمات للممتحن /ة

     ساعة ونصف. مدة االمتحان:

   مبىن االمتحان وتوزيع الدرجات:

    :ثالثة فصوليف هذا االمتحان 

  الفصل االّول:

          (درجة 16) )سؤال حيتوي على حتليل آية /قطعة /مقولة( 2-1من األسئلة  سؤال واحداإلجابة عن 

  الفصل الثاين:

      (درجة 60) 7- 3من األسئلة    ثالثةعليك اإلجابة عن 

  قصرية أسئلة :الثالث الفصل

            (درجة 24) 13-8من األسئلة  أربعةعليك اإلجابة عن 

              ال توجد مواد مساعدة يف هذا االمتحان

 

 ابلنجاح
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 الفصل األّول 

 درجة( 16))سؤال حيتوي على حتليل آية /قطعة /مقولة(  2-1من األسئلة  سؤال واحدعليك اإلجابة عن 

 

 قصة شعبّية السؤال األّول:

 

 مثل يف تقوى هللا جلَّ جالله  

 

 سأَل أَحَده ْم: "َمْن ي علمين ما هي تَ ْقوى هللا عزَّ وَجل؟"

"أكون  َحِذرًا َوأ حاِول   َمليًئا اِبألْشواِك، كيف تتصّرف؟" أجابَه  األّول قاِئاًل:"إذا َدَخلَت حْقاًل  فأجابه  آخر م ْستَ ْفِهًما:

 حَتاشي أذى هذه األشواك".جاِهًدا 

ِماًل:  هو تقوى هللا جلَّ َشْأنَه".إْذ إنَّ احلََذر مَن اخلَطااي  ا عليَك أن تَ َتّصّرَف يف حياِتكَ "وهكذ فقاَل الثّاين حم 

 

 درجة( 16هللا حسب الِقطعة أعاله؟ اْشرَْح )كيَف تتمّثُل تقوى  -

 

 السؤال الثاين:

 من أقوال األمري الّسيد )ق(

 أحّبه  ح ًبا اتًما مْطَلًقا" "إذا عرَف املرء  خالَقه وأدرَك ماهيته ،

 

 درجة(  16اشرح هذِه املقولة. ) -
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 الفصل الثاين 
 

 درجة( 60) 7-3من األسئلة  ثالثةعليك اإلجابة عن 

         

 :لثالسؤال الثا

 درجة( 20)عّلل  َمْن أّول من دعا إىل توحيد الباري جلَّ جالله؟ -

 

 السؤال الرابع:

 درجة( 20) أكُتْب مخسة ِمن ُُمَِيزات ِفكرَة وحدانّية هللا جلَّ جاللُه حسب مذهب الّتوحيد الّدرزي. -

 

 السؤال اخلامس:

 اشرح املقولة التالية: -

 درجة(20) .ما ضربته بّرن""الدروز مثل طبق النحاس، وين 

 

 السؤال السادس:

 درجة(20) أكُتْب ثالثة شروط للتوبة عن ارتكاب خطيئة أو اقرتاف ذنب اليت حيددها رجال الدين. -

 

 السؤال الّسابع:

 :(ق)اشرح مقولة االمري السيد  -

 مثل العبادة مع سلوك طريق احلرام مثل املبىن القائم فوق امواج البحر""
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 الفصل الثالث 
 درجة( 24) درجات لكل إجابة صحيحة( 6) 13-8من األسئلة  أربعةعليك اإلجابة عن 

 ماذا نعين مبذهب الّتوحيد؟ .8

 .اشرح معىن كلمة "التقوى" وفق مذهب التوحيد. 9

 اجلاهل. ومن هوعّرف من هو العاقل  .10

 الكربى. اكتْب أمساء الكتب املقّدسة للدايانت التوحيديّة الثالث .11

 ظهر اخلارجي للموحد املتديّن.صف امل .12

 اكتب مخسة من أمساء هللا احلسىن واشرحها. .13

 

 

 

 ابلنجاح!     
 

 
 

 


