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تفسیر نمونه سورههای مبارکه (یس -صافات -ص -زمر -حجرات)

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:
* فانما «( »      غافات)19/
 .1ػثاست « » اضاسُ تِ وذام ٍیژگی سستاخیض داسد؟ ج 129
ب .دسدًان تَدى آى 

أً .فخ غَس اٍل 

جً .اگْاًی اتفاق افتادى آى 

 .2دس آیة «( »   غافات )174/همػَد اص « »چِ صهاًی است؟ أ
أ .صهاًی وِ فشهاى جْاد تشسذ 

165

ب .لیاهت 

د .لیام اهام صهاى (عجل اهلل تعالی فرهج الشریف) 

ج .صهاًی وِ ػزاب الْی ًاصل ضَد 

ّ .3ذایت تطشیؼی تِ هؼٌای  ....جٌثة ّوگاًی داسد ٍ ّیچ لیذ ٍ ضشطی دس آى ًیست.
أ .ایػال تِ هطلَب 

دً .فخ غَس ٍاحذُ 

ب .اسائِ طشیك 

ب

226

ج .فطشت 

د .اػطای حك 

* «( »  صهش)10/
 .4آیة ضشیفة هزوَس تِ وذام دستَس الْی اضاسُ داسد؟

أ

213

أّ .جشت اص هشاوض ضشن ٍ آلَدُ تِ گٌاُ 

ب .سفش تِ هىاىّای تاسیخی 

ج .گستشش صهیيّای وطاٍسصی 

د .افضایص ضَوت اسالم تا وطَسگطایی 

سؤاالت تشریحي:
 .1دٍ فایذُ هْن هتشتة تش سَگٌذّای لشآى سا روش ًواییذ79 .
 .1تأویذ سٍی هطلة

 .2تیاى ػظوت چیضی وِ تِ آى سَگٌذ یاد هیضَد.

* «.»          

(یس)45/

 .2هاتیي ایذیىن ٍ ها خلفىن اضاسُ تِ چِ داسًذ؟ 95
ها تیي ایذون :هجاصات ّای دًیا

*«.»      

ها خلفىن :هجاصات ّای آخشت

(غافات)47/

 .3غَل ٍ یٌضفَى سا تشجوِ وشدُ ،همػَد اص یٌضفَى سا دس ایي آیِ ضشیفِ تَضیح دّیذ136 .
غَل :دس اغل تِ هؼٌای فسادی است وِ تِ طَس پٌْاًی دس چیضی ًفَر هیوٌذ .یٌضفَى :دس اغل اص هادُ ًضف تِ هؼٌی اص تیي تشدى چیضی تِ
غَست تذسیجی ،گشفتِ ضذُ ٍ دس ایٌجا هٌظَس اص تیي سفتي تذسیجی ػمل ٍ سسیذى تِ حذّ سىش است وِ دس هَسد ضشاب طَْس تْطت هطلما
ٍجَد ًذاسد ،پس چٌیي ضشایطی ًِ اص ػمل هی واّذ ٍ ًِ تَلیذ فساد هیوٌذ.

1

ارتقلئی شهریور مبه 01090 -19

* «( .»    *      غافات)62-63 /
 . 4چگًَِ صلَم هایِ آصهایص ستوگشاى ضذ؟ تا تَجِ تِ آیات لشآى ،سِ ٍیژگی دسخت صلَم سا تٌَیسیذ139 -140 .
ٌّگاهی وِ ستوگشاى ًام صلَم سا ضٌیذًذ ،تِ استْضاء پشداختٌذ ،اص ایي سٍ ٍسیلِای تشای آصهایص آًْا ضذ.
 .1دس لؼش جٌْن هیسٍیذ  .2ضىَفِّای آى هاًٌذى سشّای ضیاطیي است  .3خَساوی هجشهاى است.
* «( .»    *     غافات)140 ٍ 141/
 .5ایي آیات دس هَسد وذام یه اص اًثیای الْی است؟ هؼٌای اغلی « »« ٍ »چیست؟ 157 -8
دس هَسد حضشت

یًَس(علیه و علی نبینا السالم)

اتك :اص هادُ اتاق تِ هؼٌای فشاس وشدى تٌذُ اص هَالی خَد.
ساّن :اص هادُ سْن تِ هؼٌای تیش لشػِ وطی است.
 .6آیة ضشیفة «( »  ظ )45/وِ یىی اص اٍغاف پیاهثشاى الْی است تِ چِ هؼٌاست؟ تَضیح دّیذ190 .
یؼٌی :ای ي پیاهثشاى داسای دسن ٍ تطخیع ٍ تیٌص لَی ٍ لَت ٍ لذست وافی تشای اًجام واس ّستٌذ ٍ دس ٍالغ ایي دٍ غفت (دست ٍ
چطن) وٌایِ اص دٍ غفت ػلن ٍ لذست است.
* «( »        صهش)15/
 .7تفسیش آیة ضشیفِ سا هختػشاً تیاى وٌیذ.
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صیاًىاساى ٍالؼی ًِ اص سشهایِ ػوشضاى ًتیجِای گشفتِاًذ ٍ ًِ اص ٍجَد خَد تْشُای گشفتِاًذ ٍ ًِ خاًَادُ ٍ فشصًذاًطاىٍ ،سیلة ًجات آًاى
یا هایِ آتشٍ ٍ ضفاػتطاى ّستٌذ.
* «( .»         صهش)62/
 .8أّ .ش وذام اص لسوتّای ایي آیِ تِ چِ ًَع تَحیذی اضاسُ داسد؟ ب .هطشواى دس وذام یه اًحشاف داضتٌذ؟ 238
أ .ایي لسوت « »   اص آیة ضشیفِ تِ تَحیذ خالمیت ،یؼٌی :تٌْا خذاست وِ خلك وٌٌذُ جْاى است اضاسُ داسد.
ایي لسوت « »    اص آیة ضشیفِ تَحیذ ستَتیت ،یؼٌی  :تٌْا خذاست وِ حافظ ٍ ًگْثاى ٍ هذتش واسّاست ٍ دس هطىالت
تٌْا تِ اٍ تایذ پٌاُ تشد.

ب .هطشواى دس تَحیذ دس ستَتیت اًحشاف داضتٌذ ٍ گاُ تتْا سا ًیض حافظ ٍ ًگْثاى ٍ هذتش هیداًستٌذ.

* «.»      

(حجشات)9/

 .9ضوي تیاى ضأى ًضٍل آیِ ،همػَد اص التتلَا سا دس ایي آیِ تٌَیسیذ486 .
ضأى ًضٍل :هیاى دٍ لثیلِ اٍس ٍ خضسج اختالف افتاد ٍ سثة ضذ وِ گشٍّی اص آى دٍ تِ جاى ّن تیفتٌذ ٍ تا چَب ٍ وفص یىذیگش سا تضًٌذ.
آیِ ًاصل ضذ ٍ ساُ تشخَسد تا چٌیي حَادثی سا تِ هسلواًاى آهَخت.
التتلَا :اص هادُ لتال تِ هؼٌی جٌگ است ٍلی دس ایٌجا لشائي گَاّی هیدّذ وِ ّش دسگیشی ٍ ًضاػی سا ضاهل هیضَد.

2

ارتقلئی شهریور مبه 01090 -19

