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بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
الجمهورّیة العربّیة الّسورّیة

زارة الّتربیة  و 
التفسیر وعلوم القرآنمادة:لشرعیة  سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا

٤٠٠الدرجة: الدورة األولى/ ٢٠١٥دورة عام - المذهب الجعفري
درجة/٩٠/: السؤال األول

: كلمتینالشرح -)  أ١
درجات١٠داللة = أرشاد إلى المطلوب:هدى-
درجات١٠.یصّدقون: یؤمنون-
:المراد من المتقین- ب

درجات١٠الذین اتقوا اهللا ووقوا انفسهم غضبه وناره، وحجزوا انفسهم عن معاصیه.
= هم الذین یطمئنون بأن محمدًا صلى اهللا علیه وآله وسلم رسول اهللا.

= یصدقون بكل ما أنزل على األنبیاء من قبله ویؤمنون باآلخرة.
مظاهر أصول االعتقاد:- ج

درجات١٠إقامة الصالة.-١
درجات١٠اإلنفاق.                                                                                      -٢

الذي یستفید من القرآن الكریم:- د
درجات١٠یمان.كل من فتح صدره لإل

= أعّد قلبه للهدایة.
نتیجة سلوك طریق الغوایة والضالل:- أ) ٢

درجات١٠ینسیه ذكر ربه الكریم.           یخرج من ساحة رحمته تعالى = یستحق أن یستحوذ علیه الشیطان ف
یراد بالختم عدة أمور:-ب

درجات١٠أحدها العالمة = فإذا انتهى الكافر بكفره إلى حالة یعلم اهللا تعالى أنه ال یؤمن معها                  
فأنه یعلم على قلبه عالمة.

درجات١٠وقیل هي نكتة سوداء تشاهدها المالئكة فیعلمون أنه ال یؤمن بعدها فیذمون ویدعون علیه.- 
علم المالئكة بها أنه مؤمن فیمدحونهكما أنه تعالى یكتب في قلب المؤمن اإلیمان، ویعّلم علیه عالمة ت= 

ویستغفرون له.
وسم على قلوب المؤمنین= كما طبع على قلب الكافر وختم علیه بسمة تعرف بها المالئكة كفرة فكذلك 

سمة تعرفهم بها المالئكة.
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درجة /٧٠/: السؤال الثاني
:المقصود بالركوع-)  أ١

درجات١٠قیام، (لما فیه من اإلشارة إلى الخضوع هللا تعالى).                                     االنحناء عن
نهى اهللا تعالى بني اسرائیل عن خلط الحق مع الباطل والباطل مع الحق:-ب

درجات١٠لئال یكون عملهم هذا معاندة = مكابرة في إنكار ما یعلمون أنه الحق.              
دلیًال من القرآن الكریم:- ج

درجات١٠.َّنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئُّ ٹ ٹ 

.ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهُّ ٹ ٹ= 
.َّىنننمنزنرنُّ ٹ ٹ= 

:التفسیر- ) أ٢
ةدرج٢٠مضاعفة فمثله مثل حبة قمح واحدة تزرعها        إن اهللا عز وجل یضاعف مال المنفق في سبیله أضعافاً 

في االرض فتنبت هذه الحبة سبع سنابل من القمح في كل سنبلة مئة حبة فیكون المجموع سبعمئة حبة
فكذلك الذي ینفق درهمًا واحدًا في سبیل اهللا فإنه سیعوضه سبعمئة درهم بدًال من درهمه ویضاعف اهللا لمن یشاء.

: الـــ (صح) والــ (غلط)- ب
درجات١٠غلط.                                                                                             -١
درجات١٠صح.                                                                                             -٢

/درجة٤٠/:السؤال الثالث
:اختلف المفّسرون في أخذ المیثاق على قولین- أ)١

درجات١٠إن اهللا أخذ المیثاق من األنبیاء وأممهم أن لو آتاهم اهللا الكتاب والحكمة وجاءهم رسول مصدق  االول:
من االنبیاء.لما معهم لیؤمنن بما آتاهم وینصرن الرسول وذلك بتبشیر كل نبي بما یأتي بعده 

درجات١٠إن اهللا أخذ المیثاق من االنبیاء أن یصدقوا محمدًا صلى اهللا علیه وسلم                         الثاني:
ویبشر أممهم بمبعثه.    

:دون اهللا سبحانهالحكمة من دعوة األنبیاء الناس أن ال یجعلوا آلهة یعبدونها من-ب
درجات١٠.ألن هذا الكفر الصریح-

= اهللا عز وجل ال یرضى من الناس أن یكفروا بعد ما آمنوا به آلهًا واحدًا(فردًا صمدًا).
التوجیه اآللهي المستفاد–) ٢

درجات١٠وجوب اإلفطار على المسافر والمریض ووجوب قضاء ما أفطره بعد ارتفاع سفره أو مرضه              
.لیس من البر الصیام في السفر))((ما روي عن النبي صلى اهللا علیه وسلم= 

- انتهى سلم التفسیر-
 ------------------------
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)٢٠٠: الدرجة(:علوم القرآن: ثانیاً 
درجة/١٠٠السؤال األول: /

:مكانة عبد اهللا بن عباس في التفسیر)١
درجات١٠النبي األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم        تربى ابن عباس في بیت النبوة ونال حظه من دعاء- 

له بالتفقه في الدین وفهم القرآن وتأویله.
درجات١٠وبعد وفاة النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم اعتنى أمیر المؤمنین علیه السالم بتربیته وتعلیمه- 

مبلغاً إلى أن بلغ من العلم
درجات١٠. قال في حقه اإلمام علي علیه السالم: (كأنما ینظر إلى الغیب من ستر رقیق)- 
درجات١٠) سنة فأخذ عنه وتابع                  ١٣عاصر ابن عباس النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم قرابة(- 

مًا لعلي علیه السالم، وقد صح عنه قوله:أخذه عن اإلمام علي علیه السالم، فقد كان مالز 
(ما أخذت من تفسیر القرآن فعن علي بن أبي طالب).

:اإلجابة الصحیحة) ٢
درجات١٠. النعماني-أ

درجات١٠.ثالث-ب
درجات١٠أبو حمزة الثمالي- ج

:د الموجه لمنهج التفسیر العلميالنق) ٣
درجات١٠الخشیة من التوسع في تطبیق اآلیات على األمور العلمیة بما یشمل القضایا والفرضیاتاوًال:

غیر القطعیة.
درجات١٠ملیةالتبدل والتغییر والتجدد في البحوث العلمیة وعدم ثبات النظریات العلمیة یجعل ع:ثانیاً 

اآلراء الباطلة إلى القرآن الكریم نتیجة لتحمیل التفسیر في معرض الحظر وتنتهي بنسبة بعض 
آیاته معاني غیر مرادة أصًال.

درجات١٠هذا المسلك واالستغراق فیه أن یخرج القرآن عن مهماته األساسیة في التشریع            من شأن :ثالثاً 
وهدایة الناس والتعامل معه وكأنه كتاب علمي في قضایا الفلك والفیزیاء وما شابه وهذا لیس

من أغراض الكتاب الكریم.
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درجة/١٠٠السؤال الثاني: /
:خبار عن الماضي)اإل()١

درجات١٠إن القرآن الكریم یمتد بنظره إلى الماضي البعید والمجهول = فهو یقص أحسن القصص           - 
عن أمم خلت وما وقع في حیاتها من عظات وعبر وما اكتنفها من ظروف، یتحدث عن 

صابها.كل ذلك حدیث من شاهد األحداث كلها وراقب جریانها وعاش في عصرها مع أ

درجات١٠نيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلملُّ ٹ ٹ-
= أي دلیل یفید المعنى.َّمئخئحئجئييىي

درجات١٠علیه وآله وسلم عاش بینهم  ولقد أدرك المشركون حقیقة هذا التحدي إذ إن النبي صلى اهللا- 
في مكة ولم تتهیأ له دراسة أساطیر األولین أو كتب العهدین (التوراة واإلنجیل)ولم یخرج من

المنطقة إال مرتین سافر فیهما إلى إحداهما في طفولته مع عمه إبي طالب وأخرى
ز مدینة بصرى فمن أین حصل على كل ذلك؟!في تجارة خدیجة علیها السالم وهو شاب ولم یتجاو 

درجات١٠ومع مقارنة قصص القرآن الكریم بقصص العهد القدیم یتأكد اإلعجاز بصورٍة واضحٍة                  - 
لسالمة ما ورد في القرآن الكریم من التحریف والخرافات وما یسيء إلى كرامة األنبیاء.

:المطابقة) ٢
درجات١٠.حثه على التفكیر والتأمل في الكون- َّىلمليكىكمكلكاكٹ ٹ ُّ - 
درجات١٠اإلشارة إلى بعض الحقائق العلمیة.             - َّميزيريٰىينىنٹ ٹ ُّ -
درجات١٠تحدي العرب أن یعارضوه.     -َّخبحبجبهئمئٹ ٹ ُّ - 
درجات١٠الداللة بأقصر عبارٍة على كثیر المعنى- َّزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٹ ٹ ُّ -

دون اختالل.

:اختیاري) ٣
درجات١٠المعاني الذهنیة ثم یرتقيهو نبض الحیاة الذي یضفیه التصویر القرآني على :التخیل الحسي-أ

لیمنحها الحیاة والحركة المتجددة فتجد الصورة الذهنیة هیئة متحركة، والحالة النفسیة
نموذجًا شاخصًا وحاضرًا وبالتالي فكل الحوادث والقصص ترى فیها الحیاة والحركة

ستوت كل عناصر التخیل.فإذا أضاف إلیها الحوار ا
درجات١٠َّينىنننٹ ٹ ُّ - 

یتنفس كما الكائنات الحیة فیخیل إلیك أن هذه الحیاة فهذا هو الصبح
الهادئة تخرج مكنوناتها حینما یتنفس الصبح فتتنفس الحیاة معه وبالتالي

تدب الحیاة في كل شيء على وجه األرض والسماء.
مظحطمضخضحضجضمصخصحصمسٹ ٹ ُّ =

.َّخفحفجفمغجغمعجع
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فترى مشهد األرض والسماء كأنهما عاقالن یوجه إلیهما الخطاب فتسرعان بالجواب فتجیبان دعوة اهللا سبحانه لیقول 
هو طائع خاضع فلم لإلنسان إن السماء على رحبها واألرض التي تعیش علیها خاضعتان لسلطان اهللا فكل ما من حولك

.تكون أنت من الطیعین
:المقصود بالمجاز اللغوي-ب

درجات١٠هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له، لعالقة، مع قرینة مانعة من إرادة المعنى                  
الوضعي وله عالقات كثیرة منها:

درجات٥:إطالق اسم الكل وٕارادة الجزء-١
َّيئىئنئمئزئرئِّّٰٹ ٹ ُّ = 

والمراد أنهم یجعلون أنامل أصابعهم في آذانهم وعبر باألصابع للداللة على الهلع والفزع
الذي أصابهم وشدة المبالغة في الفرار.

درجات٥إلى آخر وذلك  إلیصال أثر شيءٍ هي كون الشيء واسطةً :اآللیة-٢
فیما إذا ذكر اسم اآللة وأرید األثر الذي ینتج عنه

َّخمحمجميلىلملخلٹ ٹ ُّ =
الحسن.أي ذكرًا حسنًا فاللسان بمعنى ذكر حسن مجاز عالقته اآللیة ألن اللسان آلة في الذكر 

وهو كون اليء شامًال لكثیر: ومنها العموم-٢
ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييىيُّ =

والناس هو النبي األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم فالناس مجاز
.وعالقته بالفرد هي العموم لذلك الفرد

َّمكلكخكحكُّ تعالى:ومثله أیضًا قوله=
فإن المراد من الناس واحد وهو نعیم بن مسعود األشجعي.

.)یهمل الثانيو حصرًا حسب ترتیب الطالب منهمااألولالسؤال مالحظة: إذا أجاب الطالب عن السؤالین یصحح (

انتهى السلم
 ----------------


