
                           

 أوراق عمل مادة التفسير ثاني ثانوي

 
 

 . وهي سبع. وعدد آياتها  ..مكيةسورة الفاتحة ، سورة  
 
 سورة نزلت كاملة.أول  

 ....الفاتحةالسبع المثاني اسم من أسماء  سورة ....
 

 .........المتابعة....و ......اإلخالصالعبادة إال بشرطين هما ...... التقبل
 

 ..............البياناإلمام ابن جرير الطبري مؤلف كتاب جامع .......
 

 ... رضي هللا عنه .الصحابييعرف التابعي بأنه من لقي ....
 

 .......عبدهللا بن عباسممن اشتهر من الصحابة في مجال التفسير ....
 

 ....التدوين ....... ومرحلة ......التلقينشأ علم التفسير على مرحلتين مرحلة ...
 

نداء توبيخ في قوله تعالى : ) ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار( هو نداء ....
 .......وتقريع
 

 .سيئاتهم....و ....حسانتهمأصحاب األعراف هم قوم تساوت .....
 

 ..االستجابة هلل ولرسولوقوتهم وعزتهم .من أسباب حياة المسلمين الحقيقية 
 

 .....فضحت المنافقين....من أسماء سورة التوبة الفاضحة ألنها ..
 

 ......سورة بدرمن أسماء سورة األنفال ....



                           

 
 .........غنائم الحربمعنى األنفال أي....

 
  .......بالمعصية....وينقص .....بالطاعةاإليمان يزيد ...

 
 ..التأويل.فإن كان طلباً كان فعل المطلوب  إليه الكالم حقيقة مايؤول

 
 .....البغي.....التعدي على الناس بغير حق.

 
 ......النفاق....هو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر .

 
 ....التفسير....بيان معاني مفردات القرآن الكريم.

 
 ضع عالمة )  صح ( و ) خطأ ( أمام ما يناسبها

 
 (       )                                        بإذن ولي األمر.الجهاد مرتبط   

 
 (         )              على السيئة بمثلها من غير تضعيف هللا تعالى يجازي

 
 (                       )                        اإلفتاء بغير علم من افتراء الكذب على هللا.

 
 (       )                   كبيرهاالذنوب صغيرها والصلوات الخمس يكفرن 

 
 (         )                                 من أسماء سورة التوبة ، الفاضحة.

 
 (    )  ء نور هللا ، والصد عن سبيل هللامن صفات المنافقين السعي إلطفا

 
 (        )                                    سبحانه وتعالى يقبل عمل الكافرهللا



                           

 
 (    )                ييم هو اإلمام السعدمؤلف كتاب تفسير القرآن العظ

 
 (       )           عليه وسلم وآمن به   التابعي من رأى النبي صلى هللا

 
 (   )                         ر سالمة عقيدته   من ضوابط التفسير للمفس

         
 (     )                    اني القرآن الكريم        التفسير هو بيان مع

 
 (      )                       لكالم وبيان معناهمن معاني التأويل تفسير ا.

 
 (       )                                   معنى األنفال أي األثقال            

 
 (       )                    رار في سورة األعراف     وردت قصة مسجد الض

 
 (        )                             االستهزاء بالدين  من عالمات المنافقين 

 
 (            )                        الر( سورة يونس  من السور المبتدئة بــ ) 

 
 (        )              هللا والهالك في جهنم         الكفر سبب الطرد من رحمة 

 
 (         )         الموتى من قبورهم للحساب      من أهوال يوم القيامة قيام 

 
 (         )                  نزل غير مخلوق        القرآن كالم هللا الحق وهو م

 
 (      )               لتغيير في القرآن الكريم     النقصان أو ايجوز الزيادة أو 

 
 (       )                                          أكل لحم الخنزير وشحمه جائز  

  (      )                                                سورة اإلسراء مكية        



                           

 
 اجب عن األسئلة اآلتية :

 
 :  في قوله تعالى :) إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان ......( 1

 اذكر قول ابن مسعو د رضي هللا عنه في هذه اآلية 
 ..................(أجمع آية في القرآن الكريم..............)  ...

 
 : ماذا تفهم من هذه اآلية  2

 .......(عن مساويها األمر بمكارم األخالق والنهييفهم من هذه اآلية  )  ......
 
 : بين معنى قوله تعالى : ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (3
 .............(القرآن محفوظ إلى يوم القيامة) ................ 

 
 : في قوله تعالى : ) وإن من شيء إال يسبح بحمده (، ماذاتفهم من هذه اآلية ؟4

 ........(تمجدهكل شيء يسبح بحمده و) ........    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 
 : ) ب (  / ضع عالمة )  صح ( و ) خطأ ( أمام ما يناسبها 

 
 )       (                               لجهاد مرتبط  بإذن ولي األمر.ا

 
 ))             على السيئة بمثلها من غير تضعيف هللا تعالى يجازي

 
 )              (            على هللا.اإلفتاء بغير علم من افتراء الكذب 

 
 )             (    كبيرهاالصلوات الخمس يكفرن الذنوب صغيرها و

 
 )               (                   من أسماء سورة التوبة ، الفاضحة.

 
 )     (ء نور هللا ، والصد عن سبيل هللامن صفات المنافقين السعي إلطفا

 
 )                  (                  وتعالى يقبل عمل الكافر سبحانه هللا

  
 )             (     العظيم هو اإلمام السعدي         مؤلف كتاب تفسير القرآن 

 
 )              (     هللا عليه وسلم وآمن به         التابعي من رأى النبي صلى 

 
 )              (                         لمفسر سالمة عقيدته من ضوابط التفسير ل

 
 )              (           الكريم                      التفسير هو بيان معاني القرآن

 
 )              (        الم وبيان معناه                من معاني التأويل تفسير الك 

 
 )              (                                              معنى األنفال أي األثقال  

 
 )              (              الضرار في سورة األعراف         وردت قصة مسجد



                           

 
 )               (          من عالمات المنافقين االستهزاء بالدين                       

 )               (         الر( سورة يونس                من السور المبتدئة بــ ) 
 )               (  والهالك في جهنم              الكفر سبب الطرد من رحمة هللا

 
 من أهوال يوم القيامة قيام الموتى من قبورهم للحساب         )               (

 
 )               (               وهو منزل غير مخلوق     القرآن كالم هللا الحق

 
 يجوز الزيادة أو النقصان أو التغيير في القرآن الكريم        )               (

 
 )               (     ائز                            أكل لحم الخنزير وشحمه ج

 
 (             )             سورة اإلسراء مكية                                     


