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  حمن الّرحيمبسم اهللا الرّ  
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

  وزارة الّتربية     
  التفسير وعلوم القرآن: مادة        لشرعية     سّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّية ا                               

  ٤٠٠: الدرجة                          الدورة األولى/  ٢٠١٤دورة عام                                     
  )٢٠٠: الدرجة( :التفسير: أوالً 

  /درجة ٧٠: /السؤال األول
 :شرح الكلمات) أ - ١

  درجات ١٠                                          .                قيل هي المفروضة في الدين: الصالة -    
  .صةو المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بشرائط مخصاألقوال واألفعال = قيل هي الدعاء بمعناها اللغوي =     
  درجات ١٠                                           .الخشوع هيئة في النفس= السكون : الخشوع: خاشعين -
  .تواضع= يظهر منها في الجوارح سكون =     
  .والخاشعون المتواضعون المقبلون على ربهم بسكون وتذلل=     
  .ي العلماء في حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكررأ) ب

  درجات ١٠هى عنها                          قال بعض العلماء إن مرتكب المعاصي ال يجوز له أن ين -١    
  .ال يجوز أن يأمر به  وأن تارك المعروف       

  درجات ١٠                         وينهى م يأمر بالمعروف وٕان لم يفعلهن العالِ إ: وقال البعض اآلخر -٢     
   .عن المنكر وٕان ارتكبه         

 :المقصود باالبتالء) أ - ٢
  درجات ١٠     .          االختبار=  لفضله ال اختبار علم بحاله اختبر اهللا إبراهيم بتكاليف اختبار إظهاراً  -  
  : يجب أن يكون: صفات اإلمام ) ب
  درجات ٥                                                                         .       من أهل العدل -  
  درجات ٥.                                                                             من أهل اإلحسان -  
  درجات ٥                         .                                                      من أهل الفضل -  
 درجات ٥.                                                                      القوة على القيام بذلك مع -  

  /درجة ٩٠: /السؤال الثاني
   :الحكمة من - أ) ١    

  درجة ١٥                      .حياة)= فيه بل الحكمة(ء لألحقاد وال إروا= ليس انتقامًا : مشروعية القصاص -        
  ).ولكم في القصاص حياة= (          

  درجة ١٥                              األخوة بقبول الدية = فتح نافذة المودة : العفو عن القصاص إلى الدية -        
  تعنيف  = في طلبها من غير إرهاق  يدعو طالب الدية أن يحسن=         
  ....)بالمعروف  فإتباعفمن ُعفي له من أخيه شيء = (         
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   درجة ١٥                                                                       :تفرد أولي األمر بالقصاص -       
  ألن اهللا سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص وال يتهيأ للمؤمنين جميعًا            

  .أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود           
  درجة ١٥     :                                                                               سبب النزول - ب     

  فكان الحي  ي الجاهلية بغي وطاعة للشيطان،ورد عن قتادة في سبب نزول هذه اآلية ، أنه كان ف         
  ل به إال حرًا اعتزازًا بأنفسهم نقت ال: إذا كان فيهم عدة ومنعة فقتل عبد قوم آخرين عبدًا لهم ، قالوا          
  اهللا تعالى هذه اآلية يخبرهم أن ل بها إال رجًال فأنزلتال نق: على غيرهم وٕان قتلت لهم امرأة قالوا          

  .فنهاهم عن البغيباألنثى  العبد بالعبد واألنثى         
  درجات ١٠.                                          استحباب= أمر إرشاد = مندوب : ن حكم كتابة الدي -أ) ٢

  درجات ١٠                                        توثيقًا لحقوقهم = إقامة لمصالحهم : الفائدة من الكتابة  -           
  .أقطع للخصومة فيها= لمقدارها أحفظ =           

  درجات ١٠:                                                                                    التفسير -ب         
  ما لم يكن يعلم فليتصدق  وال يأب الكاتب إذا تعين للكتابة إذا سئل أن يكتب للناس فكما علمه اهللا            

 . ممن ال يحسن الكتابة وليكتب على غيره            
  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث

  .﴾وسع كرسيه﴿: أقوال العلماء في قوله تعالى -أ )١
  درجات ٥     ) ورجح هذا القول الطبري( المراد به علم اهللا سبحانه وتعالى : روي عن ابن عباس أنه قال  -١   
  درجات ٥                                                                            .قيل قدرته تعالىو  -٢   

  .هو مخلوق عظيم بين يدي عرش الرحمن نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك=       
  .﴾ال إكراه في الدين﴿: أقوال العلماء في قوله تعالى  -ب          

 درجات ٥          .                                                          أنها منسوخة -١                      
  درجات ٥                                      .                        أنها ليست منسوخة -٢                      

 درجات ١٠      .                                 سترسل بهاإن ا= بها  نفسه إن شغل اإلنسانُيحاسب  - )  ٢       
  درجات ١٠                               ."ملةمن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كا: "الدليل      

  
 انتهى السّلم لمادة التفسير                           

                               -------------------------  
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   )٢٠٠: الدرجة : (علوم القرآن: ثانياً 
  /درجة ١٠٠: /السؤال األول

 :خصائص تفسير الزمخشري )١
 درجات ١٠.                        اإلسرائيليات الباطلة= التطويل وسالمته من القصص = خلوه من الحشو   - أ
 درجات ١٠                      .           أساليبهم في البيان= رب في بيان المعاني على لغة الع اعتماده  - ب
  درجات ١٠.                                              ضاحه طريق السؤال والجوابسلوكه فيما يقصد إي -ج

 :الحكمة من افتتاحيات السور القرآنية بالمتشابه )٢
  درجات ١٠                                                    .    أن يأتوا بمثل هذا القرآن تحدي المشركين  - أ
  درجات ١٠ .                                                       الداللة بكل حرف منها على معان كثيرة - ب      

  .اهللا تعالى أسماءمأخوذًا من اسم من =           
  درجات ١٠                                                                 .   مأخوذة من صفات اهللا تعالى - ج     
  :المطابقة) ٣

  درجات ١٠                .             ، عن عبيدة السلمانين سيرينهشام عن محمد ب :علي بن أبي طالب - أ      
  درجات ١٠                                                        عن أبي معمر مجاهد: عبداهللا بن مسعود - ب     
  درجات ١٠                     .               ، عن علي بن أبي طلحةصالح معاوية بن :عبداهللا بن عباس - ج     
  اتدرج ١٠.                                 لربيع بن أنس بن أبي العاليةأبو جعفر الرازي عن ا: أبي بن كعب -د     

  /درجة ١٠٠: /الثانيالسؤال 
  :تعريف المفاهيم) ١

  درجات ١٠                                             .  أويلوجهًا واحدًا من الت ما ال يحتمل إال: المحكم -         
  درجات ١٠                                 .    غير ما وضع له أوالً استعمال اللفظ في هو : المجاز اللغوي - 
  درجات ١٠                .               المعارضةسالم عن = تحدي أمر خارق للعادة مقرون بال: المعجزة - 
  :وجه اإلعجاز القرآني) ٢

  درجات ١٠                                  .       اإلعجاز العلمي = اإلشارة إلى بعض الحقائق العلمية -
  درجات ١٠                                    .                        الكريم مع المعنىساق لفظ القرآن ات -
  درجات ١٠                               .                       اإلعجاز الغيبي= لمستقبل عن ا اإلخبار -

  :اختياري) ٣
  :أسلوب القرآن الكريم في بث العظات والتوجيهات -أ

  درجات ١٠                                               .                 ي ثنايا القصة وخاللهاتارة ف -١          
  درجات ٥                     .ما ذكر في سورة طه أثناء عرض قصة موسى عليه السالم مع فرعون: مثال            

  درجات ١٠                                       .                 اهتارة تكون في مقدمة القصة أو قبل -٢          
  درجات ٥              ﴾رحيم وأن عذابي هو العذاب األليمنبئ عبادي أني أنا الغفور ال﴿ :قوله تعالى: مثال            
  .قصة إبراهيم عليه السالم وتبشيره بالغالم بعد كبر سنه=             
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  .قصة لوط عليه السالم وما حاق بهم من العذاب=             
  درجات ١٠                                                .                 رة تكون بعد ذكر القصةتا - ٣

  ا جاء في سورة يونس عليه السالم م: مثال             
  .﴾ينا ننج المؤمنينثم ننجي ُرسلنا والذين آمنوا كذلك حقًا عل﴿=              

  )كتفى بمثالين من األمثلة الثالثة ولكل مثاٍل خمس درجاتيُ : مالحظة(
  :صيغة القسم وأغراضه -ب

 درجات ١٠                                                   الصيغة األصلية للقسم أن يؤتى بالفعل أقسم -
  .ديًا بالباء إلى المقسم بهأحلف متع =
  .﴾هد إيمانهم ال يبعث اهللا من يموتباهللا ج واموأقس﴿=     

  :أغراض القسم -        
  درجات ١٠                                    .                                توكيده= تحقيق الخبر  - ١
  درجات ١٠                                        .المشاهد الطبيعية= توجيه النظر إلى اآليات الكونية  - ٢
  درجات ١٠.                                                          علو قدره= بيان شرف المقسم به  - ٣

  .)ويهمل الثاني حصراً  حسب ترتيب الطالبمنهما إذا أجاب الطالب عن السؤالين يصحح األول : مالحظة(
  

  انتهى السلم
                                      ---------------------  


