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برگزیدة تفسير نوونه ،جلد دوم( ،سورههای اعراف ،انفال ،ابراهين)

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (هر تستي  1و تشريحي  2نمره
سؤاالت تستی :
 .1طبك آٗٔ ضزٗفٔ «( »      اػزاف )46/اغحاب اػزاف چِ کساًٖ ّستٌذ؟
أ .ضؼ٘فاى ٍ پ٘طَاٗاى 

ب .تَبِ کٌٌذگاى ٍ غالحاى 

ج .اهاهاى ٍ غالحاى 

د .کافزاى ٍ ستوکاراى 

« .2اخَاى» در آٗٔ ضزٗفٔ «( »       اػزاف )202/کٌاِٗ اس  ....است .ب
أ .دٍستاى 

ب .ض٘اط٘ي 

ج .هطزکاى ٍ گٌاّکاراى 

أ .رٍس فتح هکِ 

دّ .ن ًطٌ٘اى بذ 

ج .رٍس رخؼت 

أ .هذٌِٗ 

478

د .رٍس ػ٘ذ لزباى 

 .4همػَد اس بلذ در آٗٔ ضزٗفٔ «( »       ابزاّ٘ن)35/چ٘ست؟
ب .هکِ 

أ

121

 .3کذام گشٌِٗ هطابك تفس٘ز اهام بالز(علیه السالم) اس « ،» در آٗٔ «( »  ابزاّ٘ن )5/است؟ ج
ب .رٍس ػزفِ 

47

ب

ج .سزسه٘ي ػزفات 

496
د .کزبال 

سؤاالت تشریحی :
* .             

(اػزاف)13/

27

 .1ضوي تزخؤ آِٗ ،ب٘اى کٌ٘ذ کِ اهام غادق(علیه السالم) رٗطِّإ کفز ٍ ػػ٘اى را چِ چ٘شّاٖٗ هٖداًذ؟
تزخوِ :اس آى (همام ٍ هزتبِات) فزٍدإٓ ،تَحك ًذارٕ کِ در آى (همام ٍ هزتبِ) تکبز کٌٖ ،ب٘زٍى رٍ کِ تَ اس افزاد پست ٍ کَچکٖ.
حزظ ،تکبز ٍ حسذ.

 .2أ .در آٗٔ ضزٗفِ «( »   اػزاف )64/فزق «ػوٖ» ٍ «أػوٖ» را ب٘اى کٌ٘ذ 56 .ب .در آٗٔ ضزٗفٔ «  

( »       اػزاف )73/اضافٔ « »بِ « » چِ ًَع اضافِإ است ٍ ب٘اًگز چ٘ست؟ 60
أ« .ػوٖ» هؼوَالً بِ کساًٖ گفتِ هٖضَد کِ چطن بػ٘زت ٍ دٗذُ باطي ًذارًذ« .اػوٖ»ّ ،ن بِ کساًٖ گفتِ هٖضَد کِ دٗذُ ظاّز را اس
دست دادُاًذ ٍ ّن آًْا کِ دٗذٓ باطي را ب .اضافِ «ًالِ» بِ «اهلل» اضافِ تطزٗفٖ است ٗؼٌٖ ًالِ ٍ ضتز هشبَر ٗک ضتز ػادٕ ٍ هؼوَلٖ
ًبَدُ ،است.

 .3أ .هطابك آٗات ضزٗفِ ،دٍ هؼدشٓ بشرگ حضزت هَسٖ(علیه و علی نبینا السالم) را ب٘اى کٌ٘ذ 73.ب .فزػَى چگًَِ ساحزاى را تْذٗذ کزد؟ 77
أ .1 .ػػإ خَد را افکٌذ ٍ اصدّاٖٗ آضکار ضذ .2 .دست خَد را اس گزٗباى ب٘زٍى آٍرد سف٘ذ ٍ درخطاى بزإ بٌٌ٘ذگاى بَد.
ب .سَگٌذ خَرد کِ دستّا ٍ پاّإ آًْا را بِ طَر هخالف لطغ هٖ کٌذ ٍ سپس ّوگٖ را بِ دار هٖآٍٗشد.
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 .4أ .در آٗٔ ضزٗفٔ « »              چِ ٍػذُإ بِ
131

هسلواًاى دادُ ضذُ است؟ ب .آِٗ هزبَط بِ کذام خزٗاى است؟

أ .خذاًٍذ بِ ضوا ٍػذُ داد کِ ٗکى اس کارٍاىّاى تدارى لزٗص ٗا لطکز آًْا را در اخت٘ار ضوا لزار دّذ .ب .اٗي آِٗ اضارُ بِ ٍػذُ
خذاًٍذ بِ پ٘زٍسى در خزٗاى خٌگ بذر دارد.

 .5تزخؤ کلوات هطخع ضذُ را بٌَٗس٘ذ.
أ »« ٍ »« .در آٗٔ ضزٗفٔ( .»       « :اًفال)35/
ب »« .در آٗٔ ضزٗفٔ( .»      « :اًفال)42/
ج »« .در آٗٔ ضزٗفٔ( .»   « :اًفال)43/
ب .تداٍس کزدى ٗا حاضِ٘ ٍ اطزاف ٗک چ٘ش 152

أ .سَت کط٘ذى ـ کف سدى (ظ )148

ج .سست هٖضذٗذ ()153

* «( .»        ابزاّ٘ن)43/
 .6با تَخِ بِ آِٗ ،اٍغافٖ را کِ خذاًٍذ بزإ ستوگزاى در ل٘اهت فزهَدُ ،بٌَٗس٘ذ500 .
گزدىّا کط٘ذُ ـ سزّا بِ آسواى بلٌذ کزدُ ـ پلک چطنّاٗطاى اس حزکت باس هٖهاًذ ـ دل ّاٗطاى خالٖ هٖضَد( .اس اًذٗطِ ٍ اه٘ذ)

*

«                  


( .»          اػزاف)157/

97

 .7اس هدوَػِ پٌح دل٘لٖ کِ در آٗٔ ضزٗفِ بز ًبَّت پ٘اهبز اکزم (صلی اهلل علیهو آهلو سلم) آهذُ است ،چْار هَرد را بٌَٗس٘ذ.
 .1اهّٖ ٍ درس ًخَاًذُ بَدى

پ٘اهبز(صلی اهلل علیه و آهل و سلم)

اهّا با اٗي حال کتابٖ آٍردُ کِ بز سزًَضت بطز ٍ تارٗخ ٍٕ تأث٘زگذار بَد .2 .در کتابّإ

آسواًٖ گذضتِ دالٗل ًبَّتص آهذُ است .3 .ساسگارٕ هحتَإ دػَتص با ػمل سل٘نّ .4 .واٌّگٖ هحتَإ دػَتص با طبغ سالن ٍ فطزت.
 . 5گطَدى غل ٍ سًد٘ز خْل ،تؼػّبات ٍ  ...کِ اگز بِ دًبالِ هٌافغ ضخػٖ بَد باٗذ اس خْل ٍ تؼػّبات خاّالًٔ هزدم استفادُ هٖکزد ٍ آًْا
را استثوار هٖکزد.

 .8ضأى ًشٍل «( »           اًفؼال )23/را بٌَٗس٘ذ.
خوؼٖ اس بتپزستاى ًشد

پ٘اهبز(صلی اهلل علیه و آهل و سلم)

139

آهذًذ ٍ گفتٌذ :اگز خذّ بشرگ ها «لػٖ بي کالب» را سًذُ کٌٖ ٍ اٍ بِ ًبَت تَ گَاّٖ دّذ ها

ّوگٖ تسل٘ن خَاّ٘ن ضذ.

 .9با تَخِ بِ هؼٌإ « »« ٍ »هفَْم «( »  ابزاّ٘ن )50/چ٘ست؟ تَض٘ح دّ٘ذ503 .
هفَْم خولِ « »  اٗي است کِ بِ خإ لباس ،بذىّاٗطاى را اس ًَػٖ هادُ س٘اُ رًگ هٖپَضاًٌذ ،پَضطٖ کِ سضت ٍ
بذهٌظز ٍ بذبَ ٍ لابل اضتؼال است ٍ با داضتي اٗي ػَ٘ب چْارگاًِ بذتزٗي لباس هحسَب هٖضَد؛ سٗزا لباس را بزإ آى هٖپَضٌذ کِ
سٌٗت باضذ ٍ اًساى را اس گزها ٍ سزها حفظ کٌذ حال آًکِ چٌ٘ي لباسٖ بز خالف ّؤ لباسّا ،سضت ،سَساًٌذُ ٍ آتص سًٌذُ است.
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