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  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم 
  الجمهورّية العربّية الّسورّية

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

    ٤٠٠: الدرجة       الدورة األولى/  ٢٠١٤دورة عام  -المذهب الجعفري                                   
  /درجة ٩٠/: السؤال األول

  : لمتينالكشرح  - أ)  ١
  درجات ١٠                                 اإليمان = الصدق = اإلحسان = طف الع= اسم جامع للخير  :البر -     
  درجات ١٠                                                              .تصرفوها = توجهوها : تولوا وجوهكم -     

  :سبب النزول - ب    
  درجات ١٠         عة بهم ومن ذلك  اليهود مرارًا و تكرارًا زرع الفتنة بين المسلمين واستغالل الفرص للوقيحاول        

لون نحو بيت المقدس وكان المسلمون يص. ند تحويل القبلة إلى مكة المكرمةاستفزازهم للمسلمين ع
، خاطئة لما صّلوا نحو قبلتنااتنا ، ولو كانت معتقدإن المسلمين يصلون باتجاه قبلتنا: فقالت اليهود
لمين يصلون باتجاه قبلة اإللهي بالتوجه نحو مكة المكرمة قالت اليهود إن المس األمروعندما جاء 

وفي جميع . على حق ونأن يكون المشرك أو، نكون نحن اليهود على حق أن، فال مناص المشركين
ي هذا ، وفبعوننا أو يتابعون المشركينا يتا، وبالتالي فهم مبهماألحوال ليس للمسلمين قبلة خاصة 

  .النص ردٌّ على شبهة اليهود
  درجات١٠.اهللا تعالى ال يقبل األعمال إال ممن جاء بعقيدٍة صحيحة -)  إن اهللا ال يغفر أن يشرك به( - ج   

  درجات ١٠                                       المؤمنين أوصافوصف من  –) ااهدو والموفون بعهدهم إذا ع(       
  :التعاليل ) ٢

  درجات ١٠                     ) األمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب اهللا= ( ليتعظوا بها فيستفيدوا من عبرها  - أ    
  درجات ١٠                                .نقطة أخرى لنتفق عليها  إلىننتقل  أناالستناد إليها بحتى نستطيع  - ب   

  ألنه دون االستناد إلى نقطة مشتركة ال ينجح الحوار في الوصول إلى شيء =         
  درجات ١٠                                                                                 .إلثبات ما يعتقده  - ج   

  .إثبات معتقدهسيمكنه من = أنه سيهديه إلى الصواب = لكي يكون على ثقة من ربه =          
  درجات ١٠                                       أحفظ لكرامة الفقير= ي في العمل ألنه أدعى إلخالص المعط -د   

  /درجة  ٧٠/: السؤال الثاني
  :التفسير - أ)  ١

  درجات ١٠                              ه ال شريك ل= يا أيها الناس أطيعوا اهللا ربكم الذي ال إله إال هو وحده         
  .م لعلكم تحفظوا أنفسكم من عقابهالذين من قبلك، الذي خلقكم وخلق وال شبيه=        

  درجات ١٠                                     حفظًا لطاقاته  =  حصنًا له من الوقوع في المعاصي باعتبارها - ب     
  .بالضرر عليهه أن تذهب سدى أو فيما يعود إمكانات=        
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  درجات ١٠                    حدثه ذلك من شركالتوجه إلى ما يله مع العلم و  لذا نهى اهللا تعالى عن اتخاذ ندٍ  - ج    
  .ذلك مما يحصل عند الغفلة و النسيانوعفى عّما سوى          

  ....)وما ال يعلمون نوالنسياالخطأ، : سع خصالمتي تأُوضع عن ( :وسلموآله صلى اهللا عليه  قال رسول اهللا=          
  :نعم اهللا تعالى بها على بني إسرائيلأالنعم التي  -أ) ٢

  درجات ٥                                                                          .نجاهم من آل فرعون  -         
 درجات ٥                                                                              .ظّلل عليهم الغمام -         
 درجات ٥                          ).ءبعد خروجهم من مصر ولجوئهم إلى سينا( السلوى أنزل عليهم المن و  -         
 درجات ٥                                                                              .جعل أنبيائه فيهم  -         
  .من العالمين  أحداً  هآتاهم ما لم يؤتِ = ملوكًا  جعلهم=          

  : ل العلماءاقو أ - ب    
  درجات ١٠          .على تعليمها= على القيام بالواجبات  ةيدلُّ على حرمة أخذ األجر : قال بعض أهل العلم -         
  درجات ١٠                     اهللا عّز وجّل لمباركة تنهى عن اإلعراض عن آيات ا اآليةإن : قال بعضهم -         

  .وراء بعض أمور الحياة الدنيا كتمان الحق سعياً =          
  /درجة ٤٠/ :السؤال الثالث

  : الفراغات -أ )١
  درجات ١٠                             بما أحّل اهللا واجتناب ما حّرم  العمل= المواظبة على فعل الطاعات  -        
  درجات ١٠                                                                .الذنوب =التخّلص من الخطايا  -        

  :الصادق عليه السالم اإلمامقول  - ب   
  درجات ١٠                                .)أل اهللا قلبه يوم القيامة رضامن كظم غيظًا ولو شاء أمضاه، م(  -        

  .﴿وليمحص اهللا الذين آمنوا﴾: المراد من قوله تعالى –) ٢
  درجات ١٠                                                                            .ليبتلي اهللا الذين آمنوا  -     

  . سبحانه المؤمنين من ذنوبهمليخّلص اهللا=      
  . سبحانه الذين آمنوا من الذنوبلينجي اهللا =     

  
  -انتهى سلم التفسير -                                         

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

 :في التفسيرالقمي  إبراهيممنهج علي بن  )١
 درجات ١٠                                  .اآليات الكريمة عيبدأ التفسير بذكر مقدمة يبّين فيها صنوف أنوا -
 درجات ١٠                         . ّسور واآليات في المصحف الشريفحسب ترتيب ال= يبدأ بالتفسير مرتبًا  -
  درجات ١٠                                                              .               يعتمد ظواهر القرآن -

 :المصطلح المناسب) ٢   
  درجات ١٠                                                                                        . القصة - أ

  درجات ١٠                                                                            .المحكم اصطالحاً  -ب       
  درجات ١٠                                                                                  إعجاز القرآن - ج       
  :الصح والغلط) ٣
  درجات ١٠                                                                                           .صح - أ      

  درجات ١٠                                                                                          .صح - ب      
  جاتدر  ١٠                                                                                          .صح - ج      

  درجات ١٠ .                                                                                          غلط -د      
  /درجة ١٠٠: /السؤال الثاني

  :مظاهر اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم) ١
  درجات ١٠                                                            .التأمل في الكون= حثه على التفكير  -أ

  درجات ١٠                                                                          .انسجامه مع الحقائق - ب      
  تدرجا ١٠                                                              .اإلشارة إلى بعض الحقائق العلمية - ج      
  :تصويب الغلط) ٢
  درجات ١٠                                         .في غير ما وضع لهالمستعمل هو اللفظ : المجاز اللغوي - أ      
  درجات ١٠                       .الدروس= أخذ العبر = العبرة من ذكر قصص األنبياء بيان أهداف حياتهم - ب     
  درجات ١٠                                                       .حكممتأويل مستندًا إلى الينبغي أن يكون ال - ج     

  درجات ١٠                                                  .الحاكمية في اإلسالم هي تكليف وليست تشريفاً  -د      
  :اختياري) ٣

  :القرآنية التمييز بين الكلمة القرآنية والجملة - أ      
  :الكلمة القرآنية     

  درجات ٥                                                                              .تناسق اللفظ والمعنى -١     
  اتدرج ٥                                                                               .ها السمعقجمال طر  -٢     
  درجات ٥                                                                         .تعدد مدلوالتها من المعاني -٣    
  



  ٥ صفحة            حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       ٢٠١٤ األولى لعام االمتحانيةالدورة  )مذھب الجعفريال–وعلوم القرآن  التفسيرمادة (

  :الجملة القرآنية     
  درجات ٥                                                       .التناسق بين كلمات الجملة وتركيبها= الترابط  -١    

  درجات ٥.                                             الداللة بأقصر عبارة على كثير المعنى دون اختالل فيه -٢    
  درجات ٥                                                        .تصوير الحاالت المعنوية في قالب محسوس -٣    

  :ة المعنويةالموازنة بين الترجمة الحرفية والترجم -ب
 درجات ١٠          في لغة أخرى مرادفهاهي أن يعمد المترجم إلى تبديل كل لفظة إلى : الترجمة الحرفية -   
  .بإزائها افنضعه    
 درجات ٥                                            .          غير صحيحة= وهذه أردأ أنواع الترجمة  -   
  درجات ١٠                       لب آخرهي أن يعمد المترجم إلى إفراغ المعنى في قا: ةالترجمة المعنوي -   

  .الوفاء بتمام المعنى وكماله= األصل وأسلوبه البياني من غير تقيد بنظام    
  درجات ٥                                           .                           وهذا النمط هو الصحيح -            

  
  .)ويهمل الثانيحصرًا حسب ترتيب الطالب  منهما إذا أجاب الطالب عن السؤالين يصحح األول: مالحظة(

  
  انتهى السلم                                       

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


