
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة             )  ٢٠١٥( األولى لعام االمتحانیةالدورة بخاص   )التفسیر وعلوم القرآنمادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

      

  

  

 

 

 

 سلم درجات التفسیر وعلوم القرآن

  شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة                          

  الدورة األولى                                    

 م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦عام                             



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة             )  ٢٠١٥( األولى لعام االمتحانیةالدورة بخاص   )التفسیر وعلوم القرآنمادة (

   

  هللا الّرحمن الّرحیمبسم ا

  التفسیر وعلوم القرآن: مادة                                      سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة الشرعیة    

  ٤٠٠: الدرجة                                             الدورة األولى           /  ٢٠١٥دورة عام 

  

  )٢٠٠ :الدرجة( :التفسیر: أوالً 

  /درجة ٩٠: /السؤال األول

 :الشرح) أ - ١

  درجات ١٠                                    كل المخلوقات  =  اسم لكل موجود سوى اهللا: العالمین -     

  .هو اسم للجن واألنس  =           

درجات  ١٠ة     الیوم الذي ُیجزى فیه الناس كلهم على أعمالهم الدنیوی= یوم القیامة = یوم الجزاء : یوم الّدین - 

                                             .)فهو من أبرز صفاته وخصائصه(

  :ةأقوال العلماء في البسمل) ب      

درجات ١٠ .   إلى أنها آیة من الفاتحة )في روایة عنه(أحمد = الشافعي = الصحابة والتابعین والعلماء  ذهب جماهیر    

درجات ١٠                                                     .  لى أنها لیست آیة منهامالك إ= وذهب أبو حنیفة     

درجات ١٠                                                               :تعالىفأصحاب القول األول یرون أن قوله     

  درجات ١٠                   .                    آیة واحدة َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ

درجات ١٠       .     َّ  ُّ َّ ٍُّّ :وأصحاب القول الثاني یرون أنه آیتان تبدأ الثانیة منهما بقوله عّز وجل        

  :جملة الحمد في بیان الحصر) ج      

 درجات ١٠                                .في ذاته سبحانه وتعالى )مهما كان نوعه وسببه(أي حصر استحقاق الحمد 

  .إنما هو هللا وحده )نعمة وفضلكل على ( همالحمد من الناس كل= 

  الختصاصه اء في الجملة موصوفًا بصفات ثالث كل منها نّزل منزلة التعلیللفظ الجاللة ج= 

  .سبحانه وتعالى بالحمد 

  :حكم قراءة الفاتحة في الصالة عند الحنفیة) د      

  درجات ١٠                               .واجبة

 :سبب النزول - ٢

  :)في سبب نزولهارضي اهللا عنهما بن عباس روي عن ا(  

  درجات ١٠             في ترك البیع والشراء كان ناس من العرب یحترزون من التجارة أیام الحج وٕاذا دخل العشر بالغوا

  ال اهللا هذا الوهم وبّین أنإلى أن امتنعوا من إغاثة الملهوف فأز بالغوا في االحتراز من األعمال و بالكلیة 

 .ال ُجناح في التجارة

  

 



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة             )  ٢٠١٥( األولى لعام االمتحانیةالدورة بخاص   )التفسیر وعلوم القرآنمادة (

  

  /درجة ٧٠: /السؤال الثاني

   :المراد من قوله تعالى - ) ١    

  درجات ١٠                                          .شریقالتأّیام = رالنحثالثة بعد یوم  :َّ أّیام معدوداتُّ -         

  درجات ١٠   .                                                                منىنفر من : َّ فمن تعّجلُّ -         

  :یجب على المتمتع –) ٢    

  اتدرج ١٠                                       صیام ثالثة أیام في الحج                                           

  یجزیه أن یصوم في الطریق=  وسبعة أیام حین رجوعه على أهله       

  َّهي خيحي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم ُّ 7 8 =       

  :أقوال العلماء في حكم العمرة –) ٣      

  درجات ١٠    .أحمد وغیرهما= به أخذ الشافعي ) = كالحج(ذهب جماعة إلى أّن العمرة واجبة  -         

  درجات ١٠    .ة وروي عنه الوجوبأبو حنیف= مالك = وذهب آخرون إلى أنها سنة  -         

  :شروط التجارة المباحة في الحج –) ٤    

  درجات ١٠   .أال تشغل الحاج عن طاعته -  

  درجات ١٠   .ال تحول بینه وبین أعمال الحجأ -  

  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث

 : أقوال العلماء في تفاضل كالم اهللا تعالى -أ )١

 درجات ١٠                 .نهكالمه واحد ال تفاضل بی من حیث هوأن كالم اهللا : القول الصحیح - 

  درجات ١٠                       .أما من حیث تعلقه فمتفاضل - 

          المثال: 7 8 ُّ  خل مل ىل يل َّ من حیث تعلقها بذات اهللا وصفاته                                 ١٠ درجات

  م أبي لهبذمن حیث تعلقها ب      َّ  ىف يث ىث نث مث ُّ : أفضل من سورة        

  . وعلى هذا المعنى حمل ما ورد في تفضیل بعض آي القرآن على بعض       

 :التفسیر – )٢

  درجات ١٠                 ونبههم إلى أن هللا تعالى، میلفت اهللا سبحانه النظر إلى األمم السابقة وما حاق بالمكذبین منه

  أن یطبق في كل عصر وجیل وأن التأدیب اإللهي ال بّد أن یحیق باألمم الكون والعباد ال بدّ  قانونًا یهیمن على

 .لوهیتههللا وأل المتجاهلة لعبودیتها

  

 مادة التفسیرسّلم انتهى                            

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

  

  



  ٤ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة             )  ٢٠١٥( األولى لعام االمتحانیةالدورة بخاص   )التفسیر وعلوم القرآنمادة (

  

   )٢٠٠: الدرجة : (علوم القرآن: ثانیاً 

  /درجة ١٠٠: /األول السؤال

 :ّطبريخصائص تفسیر ال )١

   درجات ١٠        .          لذا نجده یحمل بشدة على تفسیر اآلیات باالجتهاد والنظر = إنه تفسیر بالمأثور  - أ

 درجات ١٠.                ینقل في تفسیره روایات صحیحة وغیر صحیحة بأسانیدها فیخرج بذلك من العهدة  - ب

  درجات ١٠.               فال یدع القارئ في حیرة من أمره= راه من بین اآلراء في تفسیره ی یوجه للرأي الذي - ج

  .ال یتجه إلى رأي بعینه إذ ال دلیل له=  

  :المطابقة) ٢

  درجات ١٠                  .      رضي اهللا عنه علي بن أبي طالب              :اللهم ثبت لسانه واهد قلبه -      

  درجات ١٠                        .رضي اهللا عنه عبد اهللا بن مسعود             :...ما رضیهرضیُت ألمتي  -      

  درجات ١٠              .         رضي اهللا عنهما عبد اهللا بن عباس     : اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل -      

  درجات ١٠               .رضي اهللا عنه ُأبي بن كعب                           : ...أقرأ أمتي -      

 :التعاریف )٣

 درجات ١٠          .                                                   ما احتمل أوجهًا من التأویل: المتشابه - 

 درجات ١٠                       .المبهم عبارة أو إشارة ما ال سبیل إلى معرفته إال بتبیین :المبهم - 

 درجات ١٠        إظهار صدق النبي صلى اهللا علیه وسّلم في دعوى الرسالة            : إعجاز القرآن الكریم - 

  .بإظهار عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز األجیال بعدهم عن ذلك       

  /درجة ٨٠: /الثانيالسؤال 

  :أغراض القصة) ١

 درجات ١٠                  .الة لمحمد صلى اهللا علیه وسلمإثبات الوحي والرس  - أ

 درجات ١٠                        .بیان وحدة الوحي اإللهي  - ب

 درجات ١٠                          .الموعظة= العبرة  - ج      

  درجات ١٠          .تثبیت النبي صلى اهللا علیه وسلم في مجال الدعوة وبث الطمأنینة في نفوس المؤمنین - د       

  :الصح والغلط) ٢

 درجات ١٠                            .صح  - أ

 درجات ١٠                            .صح  - ب

 درجات ١٠                              .غلط - ج      

  درجات ١٠                                    .صح - د       

  

  

  



  ٥ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة             )  ٢٠١٥( األولى لعام االمتحانیةالدورة بخاص   )التفسیر وعلوم القرآنمادة (

  

  :ختیاريالا /درجة ٢٠: /ثالثالسؤال ال

  :األدلة من القرآن الكریم - ١

:روائع القسم -       

درجات ١٠                                                                                                                  ٠       َّ  حت جت ُّ =  َّ  خي حي  يه ُّ   = َّ خن حن جن  ُّ  = َّ جض مص ُّ 8 7    

     =  ٠َّ مس خس حس  مخ جخ مح  مج حج هت مت  حت جت ُّ 

 

  درجات ١٠                     :لطائف القسم -     

  َّ  مم ام يل ىل مل ىك مك لك اك يق  يف ىف يث  نث 7 8 ُّ             

  ةدرج ٢٠ :الجدول - ٢

 

  االستطراد  الصیغة  

االستغناء عن أصلها راعى فیها استقاللیة ی  الترجمة

  )درجات ٥( وحلولها محله

  )درجات٥(ال یجوز فیها االستطراد

  قائم أبدًا على االرتباط بأصله  التفسیر

  )درجات ٥( 

  )درجات ٥(فیه االستطراد یجوز 

  

  .)ویهمل الثاني حصراً  حسب ترتیب الطالبمنهما األول السؤال إذا أجاب الطالب عن السؤالین یصحح : مالحظة(

    

  انتهى السلم

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


