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تفسیر نمونه سوره های(مریم ،طه ،انبیاء ،مؤمنون ،لقمان)

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)

سؤاالت تستي:
* «»           
 .1هٌظَس اص رکش چ٘ست؟ ج

194

أ .تواهٖ کتة آسواًٖ

ب .قشآى

* «»    
 .2هشاد اص غَوشَٓ چ٘ست؟

(أًث٘اء)105/

ج .تَسات

د .صحف آدم

(هؤهٌَى)54/

أ 258

أ .جْل ٍ ًاداًٖ

ب .گٌاّاى

* «»       

ج .سلطِ جَٖٗ

د .هادٕ گشاٖٗ

(اًث٘اء)111/

 .3تا تَجِ تِ آٗٔ فَق آصهاٗطٖ کِ هخالفاى گشفتاس آى هٖ ضًَذ کذام است؟ ب 196
أ .سختٖ ّإ دً٘ا

ب .تأخ٘ش دس هجاصات الْٖ

ج .خلَد دس آتص جٌْن

دً .عوت ّإ هادٕ

 .4دس آِٗ «( »    هؤهٌَى )8/هقصَد اص اهاًت چ٘ست؟ د 242
أٍ .الٗت اّل ت٘ت

ب .حکَهت اسالهٖ

ج .فقط اهاًت ّإ هشدم

د .اهاًت ّإ خذا ،پ٘اهثشاى ٍ هشدم

سؤاالت تشریحي:
* «( »             هشٗن)4/
 .1دس آٗٔ ضشٗفِ ،هطثِ ٍ هطثِّ تِ سا ت٘اى فشهاٗ٘ذ74 .

حضشت صکشٗا (علیه و علی نبینا السالم) پ٘شٕ ٍ سف٘ذ ضذى هَٕ سش سا تِ ضعلِ ٍس ضذى آتص ٍ دسخطٌذگٖ آى ٍ خاکستش سف٘ذٕ کِ تِ جإ هٖ گزاسد
تطثِ٘ کشدُ است.

* «»        
« .2اَصٌّ» تِ چِ هعٌاست ٍ دس اٗي آِٗ کٌاِٗ اص چ٘ست؟

(هشٗن)83/
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«أَصٌّ» تِ هعٌإ جَضص دٗگ ٍ صٗش ٍ سٍ ضذى هحتَإ آى ٍ دس اٌٗجا کٌاِٗ اص آى است کِ ض٘اط٘ي چٌاى تش آًْا هسلط هٖ ضًَذ کِ دس ّش
هس٘ش ٍ تِ ّش ضکلٖ کِ تخَاٌّذ ،آًاى سا تِ حشکت دس هٖ آٍسًذ.
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* «»           

(طِ)6/

« .3ثَشٕ »سا تشجوِ کشدُ ٍ ٍجِ تسوِ٘ آى سا تٌَٗس٘ذ108 .
«ثشٕ »تِ هعٌإ خاک هشطَب است ٍ هشاد اص آى قطش صٗشٗي خاک خطک سٍٕ صه٘ي است ٍ اص آًجا کِ فقط قطش سٍٕ صه٘ي تش اثش تاتص
خَسض٘ذ ٍ ٍصش تاد هٖ خطکذ ٍ طثقِ صٗشٗي اغلة هشطَب است ،تِ آى «ثَشٕ» گفتِ هٖ ضَد.
 .4دٍ اصل اساسٖ اص آفشٌٗص ٍ ّستٖ کِ حضشت هَسٖ(علیه و علی نبینا السالم) دس تشاتش فشعَى تِ آى اضاست کشد سا ت٘اى کٌ٘ذ.
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 .1خذاًٍذ تِ ّش هَجَدٕ آًچِ سا ً٘اص داضتِ تخط٘ذُ است.
 .2هسألِ ّذاٗت ٍ سّثشٕ هَجَدات کِ تش عْذُ خذاست.
* «( »             طِ)113/
 .5أ »« .تِ چِ هعٌائٖ ًظش داسد؟ ب »« .دس آٗٔ ضشٗفِ اضاسُ تِ چِ هَضَعٖ داسد؟ 142
أ .عشت٘اً ًظش تِ فصاحت ٍ تالغت قشآى ٍ سسا تَدى هفاّ٘ن آى داسد.
ب .صشفٌا اضاسُ تِ ت٘اًات هختلفٖ است کِ قشآى اص ٗک ٍاقع٘ت داسد.
* «»            

(طِ)120/
145

 .6أٍَ« .سَََسَ» دس آِٗ تِ چِ هعٌاست؟ ب .دٍ عاهلٖ کِ ض٘طاى اص گشاٗص آدم تِ آًْا استفادُ کشد کذاهٌذ؟

أٍ .سَسِ دس آِٗ تِ هعٌإ خطَس هطالة تذ ٍ افکاس تٖ اساس تِ رّي گفتِ ضذُ است (اعن اص اٌٗکِ اص دسٍى خَد اًساى تجَضذ ٗا کسٖ اص
ت٘شٍى عاهل آى تاضذ)
ب .دٍ عاهل :گشاٗص تِ صًذگٖ جاٍٗذ ٍ سس٘ذى تِ قذست تٖ صٍال
* «»              
 .7أ .آٗٔ ضشٗفِ ت٘اًگش چِ قاًَى کلٖ است؟ ب .تا تَجِ تِ ضأى ًضٍل ،هَسد آِٗ چِ کساًٖ ّستٌذ؟

(اًث٘اء)7/
155

أ .سجَع جاّل تِ عالن .ب .داًطوٌذاى اّل کتاب.
* «»                

(أًث٘اء)24/

 .8فشاص دٍم آٗٔ ضشٗفِ « »      اضاسُ تِ کذام دل٘ل دس ًفٖ ضشک داسد؟

161

اجواع ٍ اتفاق پ٘اهثشاى تش هسألِ ٗگاًگٖ خذا.
* «»           

(لقواى)6/

 .9أ .هشاد اص « » چ٘ست؟ ب .فشاص « »  اضاسُ تِ چِ هطلثٖ داسد؟ 561
أ .هشاد اص «لَْ الحذٗث» ّش سخي ٗا آٌّگ سشگشم کٌٌذُإ است کِ تاعث کطاًذى اًساى تِ تَْ٘دگٖ ٗا گوشاّٖ هٖضَد.
ب .اضاسُ تِ اٗي داسد کِ هٌحشفاى حتٖ تِ هزّة تاطل خَد ً٘ض اٗواى ًذاسًذ تلکِ صشفا اص جْل ٍ تقل٘ذّإ کَسکَساًِ پ٘شٍٕ هٖکٌٌذ.
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