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 الفرض االول في الثالثي الثاني في مادة العلوم اإلسالمية

 

 ن2.5 الجزء االول :

 عرف القرآن تعريفا اصطالحيا 

 ن4.5الجزء الثاني:

الدواعي و طريقة اجلمع  و اوجد الفروقات بني مجع ايب بكر و مجع عثمان بن عفان يف القرآن من حيث 
 املكلفون ابجلمع 

 ن4.5الجزء الثالث :.

 لوحظ يف تعريف املكي و املدين ثالث اعتبارات اذكرها مع الشرح 

 ن3الجزء الرابع :

 ورد الوحي  يف الٍقرآن مبعاين لغوية متعددة ، اذكر اثنني  من هده املعاين مع االستشهاد

 ن3الجزء الخامس :

 االمساء و الصفات مث اسشهد له من القرآن و السنة  أذكر ضوابط توحيد

 ن2.5الجزء السادس :

 اليك بعض  العلماء برعوا يف علم التفسري ، هات امساء كتبهم االصلية يف التفسري 

 ابن جرير الطربي

 حممد رشيد رضا

 الزخمشري

 القرطيب

 السيد قطب
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 االجابة النمودجية للفرض الثالثي الثاين

 3ع2 و1ع2االقسام 

سلم 
 التنقيط

 عرف القرآن تعريفا اصطالحيا ن  2.5الجزء االول : 

املنقول إلينا ابلتواتر ن (0.5)املتعبد بتالوته ن (0.5)املنزل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم ابللفظ العريب ن (0.5)القرآن : هو كالم هللا تعاىل   
 ن (0.5)املعجز بلفظه ومعناهن (0.5)

 
 ن2.5

 اوجد الفروقات بني مجع ايب بكر و مجع عثمان بن عفان يف القرآن من حيث الدواعي و طريقة اجلمع  و املكلفون ابجلمع ن4.5الثاني:  لجزءا

 مجع عثمان بن عفان  مجع أيب بكر الفروقات

 االسباب

 
صحابيا من حفظة القرآن يف معركة  70اسشهاد -

 ن0.5اليمامة يف حروب الردة  

الناس يف وجوه قراءة القرآن حىت قرؤوه بلغاهتم على اتساع وهو اختالف 
 ن (0.5)اللغات، فأدى ذلك بعضهم إىل ختطئة بعضهم البعض 

 
للقرآن كان نقال ملا كان مفرقا يف  أيب بكر ومجع الكيفية .

والعسب . ومجعا له يف مصحف  الرقاع واألكتاف
 ن (0.5)واحد 

للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من احلروف السبعة ،  عثمان ومجع
 ن (0.5) حىت جيمع املسلمني على مصحف واحد

 

و عبد الرمحن ن (0.5)سعيد بن العاص  ن (0.5)إىل زيد بن اثبت و ن (0.5)زيد بن اثبت املكلفون ابجلمع 
 ن (0.5)و عبد هللا بن الزبرين (0.5)ابن احلارث بن هشام 

 

 

 ن4.5

 لوحظ يف تعريف املكي و املدين ثالث اعتبارات اذكرها مع الشرح  ن4.5الجزء الثالث :.

 التعريف  االعتبارات 

 ن (0.5)و مانزل بعد اهلجرة فهو مدين ن (0.5)فهو مكي مانزل قبل اهلجرة  ن (0.5)الزمان

 ن (0.5)و مانزل ابملدينة فهو مدين ن (0.5)ما نزل مبكة فهو مكي  ن (0.5)املكان 

 ن 0.5)ما خوطب به أهل املدينة اي ايها الذين أمنوا  /ن (0.5)ماخوطب به أهل مكة  اي ايها  الناس  ن (0.5)املخاطب 
 

 ن4.5

 ورد الوحي  يف الٍقرآن مبعاين لغوية متعددة ، اذكر اثنني  من هده املعاين مع االستشهاد ن3الرابع :الجزء  

َنآ ِإىَلٰ أُمِ  ُموَسٰى َأْن أَْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فََأْلِقيِه ِِف ٱلَيمِ  َواَل ختََ 0.5اإلهلام الفطري لإلنسان ) - َواَل ََتَْزِِنۤ ِإانا  اِِف ن (قال هللا تعاىل)َوَأْوَحي ْ
 ن1 17َرآدُّوُه ِإلَْيِك َوَجٰ ِعُلوُه ِمَن ٱْلُمْرَسِلنَي( القصص 

ِذى ِمَن ٱجْلِبَاِل بُ ُيوًتا َوِمَن ٱلشا 0.5اإلهلام الغريزي للحيوان) -2 ا َجِر َوِما ن (:كالوحي اىل النحل قال هللا تعاىل )َوَأْوَحٰى َربَُّك ِإىَلٰ ٱلناْحِل َأِن ٱختِا
 ن1  68يَ ْعرُِشوَن( النحل 

َسبِ ُحواْ  ن ( كما هللا تعاىل عن زكرايء عليه السالم قال هللا تعاىل }َفَخرََج َعَلٰى قَ ْوِمِه ِمَن ٱْلِمْحَراِب فََأْوَحٰى ِإلَْيِهْم أَن0.5اإلشارة السريعة) -3
 ن1  11ُبْكَرةا َوَعِشي اا { مرمي 

 

 ن3

 توحيد االمساء و الصفات مث اسشهد له من القرآن و السنة أذكر ضوابط  ن3الجزء الخامس :

ن ( 0.5ن (من غري أتويل)0.5)ذلك ابثبات االمساء والصفات اليت وصف ومسى هللا هبا نفسه يف القرآن أو نبيه يف االحاديث الصحيحة
 ن (0.5سميع البصري" )ن (قال تعاىل" ليس كمثله شيء وهو ال0.5ن ( وال متثيل )0.5ن ( وال تعطيل)0.5و ال تشبيه)

 

 ن3

 اليك بعض  العلماء برعوا يف علم التفسري ، هات امساء كتبهم االصلية يف التفسري ن2.5الجزء السادس :

ن (/القرطيب 0.5ن (/الزخمشري"الكشاف")0.5ن (/حممد رشيد رضا ا"ملنار")0.5ابن جرير الطربي "جامع البيان عن أتويل القرآن") 
 ن (0.5ن (/السيد قطب"يف ظالل القرآن")0.5آن")ا"جلامع الحكام القر 

 

 ن2.5
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