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  ةَ ابَ جَ الِ  أدَ اب   م  ثه  ،اللِ بِ  ن  عِ تَ اس   :-  للاه  كَ قَ ف  وَ  - بالِ الط   أَِخي 
 

ا يَأ تِ  ِحيَح فِي َوَرقَِة اِلَجابَِة الَخاِرِجي ِة ِلكهل ِ فَق َرٍة ِمم  تِيَاَر الص  له: َظل ِِل اِِلخ  كل فقرة )    ي:السَُّؤاله األَو 

 ( موضوعية بدرجة
 

32 
 

وله إِلَي ِه الَكََلمه(؛ تَع ِريٌف ِلـ: -1  )َحِقيقَةه َما يَؤه
 التفسري اصطالحا   د  التأويل اصطالحا   ج التفسري لغة ب  التأويل لغة أ
آِن الَكِريِم: -2 ِر ِلل قهر  فَس ِ  ِمن  َضَوابِِط المه
 معرفة علم املنطق د  محل كالم اهلل على احلقيقة  ج معرفة أسباب النزول ب  معرفة االجتهاد أ
3-  ِ ِلِه:  )الظُّل َم( تَف ِسيره الن بِي  ِك فِي قَو  ر  ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم ﴿بِالش ِ آِن   ؛﴾بُِظلۡم  ٱَّلذ يهعَدُّ ِمن  تَف ِسيِر القهر 

 :بِـ
 االجتهاد د  الرأي ج القرآن ب  السنة أ
نَت ٱلَۡعزِيُز  ﴿ى: الَ عَ تَ  هِ لِ و  ي قَ فِ  ةِ اآليَ  اقه يَ سِ  -4

َ
 ى:لَ عَ  لُّ ده تَ  ﴾ٱلَۡكرِيمُ ُذۡق إِنذَك أ

 اجلاه والغىن د  املدح والثناء ج التحقري واإلذالل ب  املكانة العالية يف اآلخرة أ
َراده بِالت أ   -5 هه المه يِن َوَعل ِم  هه فِي الد ِ م  فَق ِه   الت أ ِويَل(:ِويِل فِي َحِديِث: )الل هه
 الكالم وبيان معناه  تفسري د  االحنراف عن املعىن ج علوم الشريعة ب  تأويل الرؤى أ
ا تََمي َز بِِه ِكتَابه ) -6 َمِن فِي تَف ِسيِر َكََلِم ِمم  ح   (:؛ ِللسَّْعِديالَمن انِ تَي ِسيره الَكِريِم الر 
 السنة تفسري القرآن ب د  بيان املعىن اإلمجايل لآليات ج العناية باألحكام الفقهية ب  تفسري القرآن بالقرآن أ
هه إِِل  للاه  -7  :ِمن  أَن َواعِ الت ف ِسيِر ال ِذي َِل يَع لَمه
 أصول العقائد د  معرفة معاين املفردات القرآنية ج كيفية صفات اهلل وحقيقتها ب  احملكم واملتشابه أ
اڤ قَاَل تَعَالَى: -8 هُۥ َوٱۡسَتَوىٰٓ َءاَتۡيَنَٰ بَلََغ   َولَمذ ُشدذ

َ
تََوى( َدل  إِذَا لَم  يهعَد  الِفع له   ژاا وَِعلۡم  ُه ُحۡكم  أ  َعلَى: )اس 

 القرب د  الكمال ج العلو ب  القصد أ
آِن: -9 هه العهلََماءه دهوَن َغي ِرِهم  فِي تَف ِسيِر القهر  ا يَع َلمه  ِمم 
ما يستنبطه العلماء من   ب  األمور الغيبية أ

البالغة يف اللغة أساليب   د  أصول العبادات ج الفوائد واألحكام
 العربية

آنِي ِة(؛ ِمن  أَ  -10 ف َرَداِت القهر   :تَف ِسيرِ  ن َواعِ )َمع ِرفَةه َمعَانِي المه
 ما تعرفه العرب من كالمها د  ما ال يعلمه إال اهلل ج ما ال يُعذر أحد جبهله ب  ما يعلمه العلماء  أ

ِلِه(؛ ِمن   -11 ِتبَاِر:)َما َِل يهع ذَره أََحٌد بَِجه   أَق َساِم الت ف ِسيِر بِاع 
 طرق الوصول إليه د  أساليبه ج اجتاهات املفسرين ب  معرفة الناس له أ
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َُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث ََل تََرۡوَنُهمۡ ﴿: تَعَالَىقَاَل  -12  ى:لَ عَ  ةٌ لَ ِلَ دَ  يهِ فِ  ﴾إِنذُهۥ يََرى
 كل منهما يرى اآلخر د  رؤية الشياطي لإلنس  ج الشياطي لإلنس عدم رؤية  ب  رؤية اإلنس للشياطي  أ

وِط قَبهوِل الِعبَاَدِة: -13  ِمن  شهره
 التوكل على اهلل د  الصالة ج اإلخالص هلل  ب  الصدقة يف السر  أ

ن يَا: -14  َجعََل للاه تَعَالَى الط ي ِبَاِت فِي الدُّ
 ألولياء اهلل د  للكفارخالصة   ج خالصة للمؤمني ب  للمؤمني والكفار أ

َم الس ب ِت: -15 ي َد يَو  تَادهوا الص   َعاقََب للاه تَعَالَى الظ اِلِميَن ِمَن اليَههوِد ال ِذيَن َكانهوا اع 
 جعلهم قردة حقيقية د  أغرقهم يف اليم ج أرسل عليهم الطوفان ب  أخذهم بالصيحة أ

ِلِه تَعَالَى: ﴿ -16 تِيِهۡم ِحيَتاُنُهۡم يَۡوَم َسبۡ إِۡذ  َمع نَى قَو 
ۡ
 ﴾:تِِهۡم ُُشذع  تَأ

 تكون خارج البحر د  خمتفية داخل البحر ج ظاهرة على املاء ب  تكون على شاطئ البحر أ
ِيَن قَالُواْ َسِمۡعَنا َوُهۡم ََل يَۡسَمُعونَ ﴿: تَعَالَىقَاَل  -17 : ﴾َوََل تَُكونُواْ َكٱَّلذ م   نَفَى للاه تَعَالَى َعن هه

 مساع التبليغ وقيام احلجة د  السمع احلقيقي ج إمساع اآليات لغريهم ب  مساع العظة والتدبر أ
ا َزاُدوُكۡم إَِلذ : ﴿تَعَالَىقَاَل  -18  فِي اآليَِة: ﴾ َخَباَل  ﴿؛ َمع نَى ﴾َخَباَل  لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مذ

 فسادا  يف الرأي والتدبري د  سدادا  يف الرأي والفكر ج اجليشقوة يف   ب  وكفرا    نفاقا   أ
ْ : ﴿تَعَالَىقَاَل  -19 ََل ِِف ٱلۡفِۡتَنةِ َسَقُطوا

َ
 ﴾:ٱلۡفِۡتنَةِ﴿ الَمق صهوده بِـ﴾ أ

،   الكذب على الرسول ب  الشرك واملعاصي أ
 الشبهات والشهوات  د  البالء والعذاب ج دوالتخلف عن اجلها

يِن:َزاحه المِ  -20 ٍء ِمَن الد ِ له بَِشي   َوالَهز 
 جائز إن كان من غري قصد  د  كفر وردة ج معصية دون الكفر ب  كبرية من كبائر الذنوب أ

بَةه َعلَى: -21 ِم؛ أِلَن  فِيَها الت و  بَِة ِبَهذَا اِِلس  يَت  سهوَرةه الت و   سهم ِ
 املقاتلي د  املنافقي ج النصارى ب  املؤمني أ

بَِة:ِمن   -22  َعََلَماِت الن ِفَاِق الَواِرَدِة فِي سهوَرِة الت و 
 الفرح مبصائب املسلمي د  احلزن النتصار الكفار ج احلزن ملصائب املسلمي ب  الفرح النتصار املسلمي أ

نِيَن َوالِحَساِب؛ َمع ِرفَةه: -23 ينِي ِة ِلَمع ِرفَِة الس ِ  ِمَن الَمَصاِلحِ الد ِ
 التوقيت لضبط األعمال د  حساب األعمار  ج الفصول األربعة ب  الصلواتأوقات   أ

ِلِه ﴾ زِيَاَدة  ﴿ َمع نَى  -24 ۡحَسُنواْ ٱۡۡلُۡسََنَٰ َوزِيَاَدة  ﴿ :تَعَالَىفِي قَو 
َ
ِيَن أ  :﴾ل َِّلذ

 النعيم املقيم د  اخللود يف اجلنة ج النظر إىل وجه اهلل ب  حسنات مضاعفة أ
 

 تَعَالَى َعلَى الس ي ِئَِة:يهَجاِزي للاه  -25
 سيئة واحدة د  عشر سيئات ج أضعافا  كثرية  ب  هايسيئة مثل أ

ِحيِد: -26 يَن بِتَو  ِقر ِ  ذََكَرِت اآليَاته أَن  كهف اَر قهَري ٍش َكانهوا مه
 والقصد الطلب د  األمساء والصفات  ج األلوهية ب  الربوبية أ

تِف َهاِم  -27 عه اِِلس  ِلهِ نَو  فَََل َتتذُقونَ ﴿تَعَالَى:  فِي قَو 
َ
تِف َهامه ﴾َفُقۡل أ  :؛ اس 

 تعجب د  توبيخ ج إنكار  ب  تقرير أ
ا: ﴿تَعَالَىقَاَل  -28 ِ ُكۡفر  لُواْ نِۡعَمَت ٱَّللذ ِيَن بَدذ لَۡم تََر إََِل ٱَّلذ

َ
ِ ﴾ الَمق صهوده بِـ ﴿أ  ﴾:نِۡعَمَت ٱَّللذ

 نعيم الدنيا د  إرسال الرسول  ج اخللود يف اجلنة ب  الكرميالقرآن   أ
ِ َفََل تَۡسَتۡعِجلُوُه ﴿: تَعَالَىقَاَل  -29 ۡمُر ٱَّللذ

َ
ََتٰٓ أ

َ
ِ ﴿؛ َمع نَى ﴾أ ۡمُر ٱَّللذ

َ
 : ﴾أ
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 بعثة حممد   د  عذاب اهلل ج نصر اهلل ألوليائه ب  يوم القيامة أ
ٰٓئَِكةَ ﴿الَمق صهوده بِـ  -30 ِلهِ فِي  ﴾ٱلَۡملَ ۡمرِهِۦ﴿: قَو 

َ
وِح ِمۡن أ ٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُِل ٱلَۡملَ  :﴾يَُن 

 ملك املوت د  ميكائيل   ج جربيل   ب  مجيع املالئكة أ
وحِ ﴿الَمق صهوده بِـ  -31 ِلهِ  ﴾ِِٱلرُّ ۡمرِهِۦ﴿: فِي قَو 

َ
وِح ِمۡن أ ٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُِل ٱلَۡملَ  ﴾:يَُن 

 الوحي د  اخللقبعث   ج حياة األنبياء ب  أرواح اخللق أ
ِلهِ  ﴾َقۡريَة  ﴿الَمق صهوده بِـ  -32 ُ َمَثَل  ﴿: فِي قَو  ۡطَمئِنذة    ََكنَۡت َءاِمَنة     قَۡريَة  َوََضََب ٱَّللذ  :﴾مُّ

 القدس د  الشام ج مكة املكرمة ب  املدينة املنورة أ
 

( ِعن َدَما تَكهونه  تِيَاَر )َصح  تِيَاَر )َخَطأ( ِعن َدَما السَُّؤاله الث انِي: َظل ِِل اِلخ  اِلَجابَةه َصِحيَحةً، َوَظل ِِل اِلخ 
كل فقرة )                                                                                              تَكهونه اِلَجابَةه َخاِطئَةً فِيَما يَأ تِي:

 ( موضوعية بدرجة
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ِر ِللت ف ِسيِر:ِمن   -33 فَس ِ  )    (  َمْعِرفَةُ َمعَانِي األَْفَعاِل ِمْن ِخََلِل َما تَتَعَدَّى ِبِه. َضَوابِِط المه

 )    (  .الشُّْكرى: َنعْ (؛ مَ يمِ ظِ ع  الت  وَ  ةِ ب  حَ المَ  عَ مَ  الِ مَ الكَ بِ  حه د  المَ وَ  يلِ مِ الجَ بِ  اءه نَ الث  ) -34

َِبَٰت  ﴿الَمْقُصوُد ِبـ  -35 ِۢن بَۡۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ﴿فِي قَْوِلِه:  ﴾ُمَعق  َِبَٰت  م   )    (  .انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  هُ ينُ رِ : قَ ﴾ََلُۥ ُمَعق 

بِۡي    كَِتَٰب  ﴿ الَمْقُصوُد بِـ  -36 ۡكََبَ إَِلذ ِِف كَِتَٰب  ﴿ فِي قَْوِلِه:  ﴾مُّ
َ
َٰلَِك َوََلٓ أ ۡصَغَر ِمن َذ

َ
بِۡي   َوََلٓ أ  )    (  اللَّْوُح الَمْحفُوُظ. ؛ ﴾ مُّ

ب ِر: -37 ْبُر َعلَى الطَّاَعِة. ِمن  أَن َواعِ الص   )    (  الصَّ

ب َِك ٱۡۡلَقُّ ﴿ قَاَل تَعَالَى: -38 نزَِل إََِلَۡك ِمن رذ
ُ
نذَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
ُسِل : ﴾ٱۡۡلَقُّ ﴿؛ الَمْقُصوُد ِبـ ﴾أ  )    (  . إِْرَساُل الرُّ

آنه  -39 ُ  مُ ََل )كَ  الَكِريمه:القهر   )    (  (.وق  لُ خْ مَ  رُ يْ غَ وَ  ل  زَّ َنمُ  وَ هُ ى، وَ الَ عَ تَ  ّللاَّ

 )    (  (.َكثِيرٍ  نِ ب  ؛ ِِل آنِ ر  القه  آيِ  يلِ وِ أ  ي تَ فِ  انِ يَ البَ  عه امِ جَ ُكتُِب التَّْفِسيِر ِبالَمأْثُوِر: ) أَْبَرزِ ِمْن  -40
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: أَِجب  َعِن  ئِلَِة اآلتَِيِة:السَُّؤاله الث اِلثه كل فقرة مقالية )                                                                        األَس 

 ( بدرجة
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41-   :) َكاِم القََضائِي ِة َوتَن ِفيِذَها.)َعل ِل  َداَر األَح  ِلِميَن إِص  س     َِل يَِحقُّ أِلَف َراِد المه

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ............... 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ............... 

ةَ ﴿قَاَل تَعَالَى:   -42 لَوَٰ قِِم ٱلصذ
َ
ۡلِ َوُزلَف   َطَرََفِ ٱنلذَهارِ َوأ َِن ٱَلذ َظل لَِة:﴾ا م   ؛ بَي ِن  َمعَانِي الَكِلَماِت المه

 :﴾َطَرََفِ ٱنلذَهارِ   ﴿
 ...................................................................................... 

َِن َوُزلَف  ﴿ ا م 
ۡلِ   :﴾ٱَلذ

 .......................................................................................
 . 

وِعي ِة الِجَهاِد ؟بَ   -43 ره َمةَ ِمن  َمش     ي ِِن الِحك 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ............... 

ِلِه تََعالَى:  -44 وِل قَو  ِ َوٱلرذُسولِ   َ يَۡس ﴿  بي ِن  َسَبَب نهزه نَفاُل َّلِلذ
َ
نَفاِلِۖ قُِل ٱۡۡل

َ
 ؟  ﴾لُونََك َعِن ٱۡۡل

  

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ............... 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ............... 

لِ   -45 ِمَيِة سهوَرِة الن ح  ِم. َما َسَببه تَس     بَِهذَا اِِلس 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ............... 
 
 

ئِلَِة اآلتِيَِة. : أَِجب  َعِن األَس  ابِعه كل فقرة مقالية )                                                                          السَُّؤاله الر 
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ه َحق هه   -46 ِ الَواِلَدي ِن؛ قََرَن َّللا   بَِحق ِِهَما فِي آَياٍت َكثِيَرٍة، اذ كهر  آيَةً تَدهلُّ َعلَى ذَِلَك.ِلعَِظيِم َحق 
  

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ...........
....   

لَهه تَعَالَى:   -47 َرح  قَو  وَۡحۡيَنآ إََِلَٰ رَُجل  ﴿اش 
َ
ۡن أ
َ
َكاَن لِلنذاِس َعَجًبا أ

َ
ِۡنُهمۡ   أ  .﴾م 

  

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ...........
 .... 

ذِنَت لَُهمۡ ﴿ ، َوقَاَل:﴾ِذنَُك   ۡ ََل يَۡسَت ﴿ قَاَل تَعَالَى:  -48
َ
وِر الِجَهاِد؛ بَي ِن  ﴾لَِم أ ٍر َعِظيٍم فِي أهمه ؛ َدل ِت اآليَتَاِن َعلَى أَم 

   ذَِلَك.

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ...........
 .... 

 

آ  -49 ِش؛ َدل ِل  َعَلى ذَِلَك ِمَن القهر  ِ َعلَى العَر  تَِواِء َّللا  ِل السُّن ِة َوالَجَماَعِة: إِث بَاته اس      ِن الَكِريِم ؟ِمن  َمذ َهِب أَه 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ...........
 ..... 

ح  ذَِلَك.  -50 ِحيِد األهلهوِهي ِة؛ َوض ِ تَل ِزمه اِلق َراَر بِتَو  بهوبِي ِة يَس  ِحيِد الرُّ    اِلق َراره بِتَو 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... ...........
 ..... 

ئِلَةه    ان تََهِت األَس 
راً ِلِدينَِك َوَمِليِكَك َوَوَطنَِك . َت فَخ  تَق بَِل َوِرَجاَل الغَِد؛ دهم  س  فِيِق َوالس َداِد أَِخي أََمَل المه  ..َوبِالت و 

ه ِعل ماً َوَعَمَلً َوأََدباً  لهقاً َوَرَشاداً ...َوَزاَدَك َّللا  ِحبُّ لَكَ  َوخه َك المه عَل ِمه  مه


