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 علیُا اهلل سالمالسَراء تربیتی جامعٍآمًزشی معايوت    

 تربیتی امًر ادارٌ کل 

ادارٌ قرآن ي حذیث

 مرحلو نهمیه 

 دوزه  غیس حضىزی سیس مطالعاتی 

 تفسیس نمىهن
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 تعالی باسمٍ

 یي ػلمو  یضوىاتهٍ ضو ٌ  ر مدوامغ مو َث     ریتفاسو  هیتور  ي مقثوً   هیتر حیاز را یکیومًوٍ امريز  ریتفس

ي توا   یرازیواغور مکوارش ضو    اهلل تیو حضرت آ مرخغ ػالیق ر خُان تطیغف کٍ تا اتهکار ي اضرا تاض  یم

ارائوٍ   یریخل  يز ۷۲ي  ر  فیتال یقم ، تٍ زتان فارس ٍیاز فضال ي  اوطمى ان حًزٌ ػلم یخمؼ یاریَم

قورآن را،   یاز اته ا تا تٍ اوهُا یثیترت ًٌیقرآن را  ر تر  ار  کٍ تٍ ض اتیآ یتمام ر،یتفس هیض ٌ است. ا

 کر ٌ است. یسترر

 یترا ی یمىاسة ي مف یي فکر یمؼىً یض  کٍ غ ا فیمىظًر تال هیتٍ ا« ومًوٍ ریتفس»کهاب ارزضمى  

 خامؼٍ تاض  . یوسل کىًو

مهىاسة تا فُم َمگان  ر آن  یاتالق یَا ىٍیاسالش  ر زم اتیَا ي وظر  گاٌی  هیتاطر مُمهر هیَم تٍ

 رابیتٍ  وثا  فُم مؼوارف قوران ي سو    ا یکٍ تا ػطص ز یوسل اثر تٍ هیآير ٌ ض ٌ است، مًلف تا ارائٍ ا

 ومً و . یآن َسهى ، ت مت ارزضمى  یگًارا یض ن از سرچطمٍ َا

 ار  کوٍ از  گرگوًن    ییَا ي ضريرتُا ي تقاضا َا یژگیي یآم ٌ است، َر ػػر ریتفس هیمق مٍ ا  ر

 هی. َمچىر یگ یسرچطمٍ م ی گتازٌ  ر ػرغٍ زو میي مفاَ  یض ن مسائل خ   ایض ن يضغ زمان ي پ

ي گ ضوت زموان اسوت. افورا       ی ار  کٍ الزمٍ تحً  زوو گ  ییَا ی گیچیمطکالت ي پ یَر ريزگار

تًان مدمًع  یمطکالت را کٍ م هیَا ي تقاضا َا را ي َم ا ازیَسهى  کٍ َم آن و یريز ي مًفق کساویپ

  رک کىى .  ،یآوُا را مسائل مسهح ثٍ وام

 یتوال ريحو   هیو مسوائل ي تقاضوا َواي ا    هیکامل ا یاریآوست کٍ تا ًَض یر ػػر اوطمى ان َ رسالت

 رایپور وطوً ،ز   یگریپر کىى  تا تا امًر   یحیي آوُا را تٍ ضکل غح اتى یرا فًرا  ر  یي اخهماػ ی،فکر

 .ستیما اوسان َا ممکه و یزو گ طیتال  ر مح

مسوائل   یضمر  کٍ تا مطرح کر ن ترتو تاز یي ػقل یلیتحل -یريش اخهُا  تًان یرا م ریتفس هیا ريش

توً  را َمچىوان    یهو یتر اضهٍ است،  ر کىار آن خىثٍ ترت اتیآ یتؼض طهریت هیی ر تث یريز، ق م یػلم

 . پر از  یم ىٍیزم هیقرآن  ر ا ی گاَُای  هییم  وظر  اضهٍ ي تٍ تث
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ي از مطورح کور ن    ىو  یرا ترگس ةیو  اضوهٍ ريش تقر  یسوؼ  سیو ي اَول سوىت و   ؼٍیضو  یالفهتا ر مسائل 

 .س یتپرَ دایتؼػثات ت

تُرٌ تر ٌ ي  یقرآو هیمضام طهریت حیتًض یترا ٍیتٍ آ ٍیآ ریاز تفس اتیتػًغ هی ر تر  اضهه ا ضمه

 طهریَرچٍ ت هیی،  ر تث«السالش ُمیػل» تیاَل ت اتی ر مقاطغ مخهلف تا مطرح ي وقل کر ن ريا سیو

ي  قیحقت ،یقمر یَدر ۵۱۵۱تا  ۵۹۴۱سا  از  ۵۱ م ت ی ر ط ریتفس هیتالش ومً ٌ است. ا ات،یآ

 است. ض ٌ فیتال

 ان،یالهث ان،ی۵ مدمغ الثریي اَل سىت تٍ تػًظ تفاس ؼٍیمؼريف ض ریتا اسهفا ٌ از تفاس ریتفس هیا

ظال   یف -المىار ،یػام۵ٍ ريح المؼاو ریالثرَان ي ريح الدىان ي از تفاس ه،یوًر الثقل ،یالػاف سان،یالم

 میتىظ ،یفخر راز ةیالغ حیت، ي مفا یضايی ر المىثًر، ت ،یمراغ ،یاسثاب الىسي  ياح  ،یطثالقرآن، قر

 . ر وًع تً  کم ساتقٍ تً ٌ است یریتُرٌ گ هیي ا افهٍیي وگارش 

ي  محهًای وًراوی قرآن کریماوس طالب تا  ی ر راسها ُایػل اهلل السَراءسالش خامؼٍ ثیا ارٌ قرآن ي ح 

 ۵       یوما یرا ترگسار مایه  يرٌ مرحلٍ از ايلیه  ای ایه مىثغ تفسیری ارزضمى ،تُرٌ مى ی از محهً

          

 تفسیر ومًوٍ ۷۱خل  ۵  مىبع

 ۵۹۴۲  ی ۵۵۱ پاسخىامٍ لیمُلت تحً
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 ًپاسخىامٍ   لیريش تح 

 )رٌ( یتُطه  یساتهمان ضُ يري ی – هیثقل یتٍ سرا لی۵ تحًیحضًر طالب

      quran@jz.ac.ir یکیتٍ پست الکهريو  pdf ایض ٌ  پیپاسخىامٍ تا ۵ ارسا یحضًر ریغ طالب

 ۹۷۵۵۷۹۱۱ضمارٌ تماس ۵ 

 وامٍ  هییآ 

 است: تیديرٌ حائس اَم هیجُت شرکت در ا ریبٍ وکات ز تًجٍ

 پاسخ  ا ٌ ضً .  یتماش پاسخ َا تا مراخؼٍ ضخع ضرکت کىى ٌ ي تا مراخؼٍ تٍ مىثغ اغل .۵

کر ن  یض ٌ  ي از کپ ا  اضتی یي تر اضت مفًُم یػیت تلخٍ غًرسًاالت تطریحی تپاسخ  .۷

 ضً . یػثارت تً  ار هیػ

 تًاَ  تً . یاز مًار  م کًر مًخة ضمان ضرػ ریغ یا ًٌیپاسخ وامٍ تا ض لیتکم .۹

سایر مفسریه است. گرچٍ خىثٍ  ار  ، خُت آضىایی تا وظرات  "امهیاز "سًاالتی کٍ ػثارت  .۱

 تٍ آن َا مًر  تاکی  تً ٌ ي  ر امهیاز َی تاثیر تسسایی  ار . اتهیاری  ار  لیکه پاسخگًیی 

  امتیاش وژیه:

 پاسخناهم ازسال نمایند.رده و همراه آماده ک  دقیقو 51محتىای سخنسانی اش آیات مىزد نظر رد ره مرحلو  طالبی هک
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 یُی. ت  است اتیاز طالب از ضرير یپاسخ وامٍ  رج َمٍ اطالػات  رتًاسه لی.  ر َىگاش تکم۱

آن مهًخٍ تً  طلثٍ  ام ی... پ ای یلیضمارٌ تحػ لیاطالػات از قث لیاست   ر غًرت وقع  ر تکم

 است.

واش  ،یلیک تحػ ،یواش پ ر، ک مل ،یتاوًاگ ي تا مطخػات کامل )واش ي واش a۱َا  ر ترگٍ  پاسخ .۱

 ( ارائٍ گر  .لیمیضمارٌ تماس ي ا ل،یتخص محل تحػ

تٍ  یتً   را تٍ غًرت حضًر سی سهىً ایض ٌ  پیتا یوى  پاسخ وامٍ َاتًا یم ی. طالب حضًر۲

  َى . لیتحًسالش اهلل ػلیُا  خامؼٍ السَراء  ثیا ارٌ قرآن ي ح 

تً  را تٍ  یتًاوا یػکس ياضح از مهه پاسخ وامٍ َا ای  pdf ای word لیفا یحضًر ری. طالب غ۳

 ارسا  کىى .   hadith@jz.ac.irتٍ آ رس  ثیا ارٌ قران ي ح  کیپست الکهريو

است ي  ر غًرت تکرار،  کیپست الکهريو قیارسا  پاسخ وامٍ از طر کثاری. َر طلثٍ تىُا مداز تٍ ۴

 قرار تًاَ  گرفت. یاتیض ٌ مًر  ارز افتیوامٍ  ر پاسخ هیآتر

 

 ازاتیامت

لٍ را ً ٌ ي ح وػاب َرمرحضرکت وم مراحل سیر مطالؼاتی تفسیر ومًوٍکٍ  ر تماش  یتٍ کساو .۵

 . گر   ی يرٌ اَ ا م انیپا یگًاَکسة ومایى ، 

فؼاالن  ستی ر ل ثیا ارٌ قرآن ي ح  یَا  يرٌ گریَمچًن     يرٌ هیا هیممهاز یاسام .۷

 ساالوٍ مطُ  مق س قرار تًاَ  گرفت. یقرآو یکىى ٌ  ر ار ي ضرکت
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 تشریحیسؤاالت 

 های انفطار و مطففین()سوره تشریحی سؤاالت

اس اًسبى ثبقی  ( سِ رٍایت پیزاهَى آثبری م5ِ)اًفطبر: « عَلِوَتِ ًَفْسٌ هب قَذَّهَتِ ٍَ أَخَّزَتِ»در آیِ . 1

 هبًذ ثیبى مٌیذ. هی

َب الْئًِْسبىُ هب غَزَّكَ ثِزَثِّلَ الْ» در آیِ «مزین»ٍ « رة»، «اًسبى»ًظز ًَیسٌذُ در هَرد . 2 « نَزینِیب أَیُّْ

 .ثٌَیسیذ( را 6)اًفطبر: 

در دیگز گَاّبى  هزاد اس حبفظیي چِ مسبًی ّستٌذ؛ (11)اًفطبر: « ٍَ إِىَّ عَلَیِنُنِ لَحبفِظیيَ»در آیِ . 3

 را ثیبى مٌیذ. قیبهت 

 را ثٌَیسیذ. « رحیق راى ٍهطففیي، سجیي، اثزار، یصلَى، »هعٌی ٍاصگبى . 4

( 8ٍ  7 )اًفطبر:« رٍَٓ هب شبءَ رَمَّجَلَأَیِّ صَُ  الَّذی خَلَقَلَ فَسَََّاكَ فَعَذَلَلَ فی»ثب تَجِ ثِ آیبت . 5

 بر گبًِ خلقت را تَضیح دّیذ.ْهزاحل چ

« ٍَ هب أَدِراكَ هب سِجِّیيٌ مِتبةٌ هَزْقَُمٌسِجِّیيٍ   الَّ إِىَّ مِتبةَ الفُجَّبرِ لَفیم»َآیبت دٍ تفسیز پیزاهَى . 6

 ( ثٌَیسیذ. 9تب  7)هطففیي: 

ِنِ یََِهَئِذٍ لَوَحِجَُثُمَالَّ »در آیِ « مال»احتوبالت پیزاهَى هزاد اس . 7 ( را 15)هطففیي: « َىَإًَُِّْنِ عَيْ رَثِّْ

 .ثٌَیسیذ 

 ؟ شَدگٌبُ هَجت سًگبر دل هیچزا   اس ًظز اصَل رٍاًشٌبسى. 8

 ( را ثٌَیسیذ. 23)هطففیي: « عَلَى الْأَرائِلِ یٌَْظُزٍُىَ»تفسیز آیِ . 9

در ( علت خٌذیذى هؤهٌبى 34)هطففیي: « الَّذیيَ آهٌََُا هِيَ الْنُفَّبرِ یَضْحَنَُىَ فَبلْیََِمَ»ثٌبثز آیِ . 11

 تَضیح دّیذ. را قیبهت 
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  زای امتیاش:سىاالت دا 

 (.رعبی بدون رتجمو آن اقبل پرریش نیست ذکر پاسخ  اش منابع .دن: )پاسخها میبایست هب شبان افزسی نىشتو شىترکر

در آیِ « رة ٍ مزین»علت آهذى دٍ صفت « 224 :21 ج، الویشاى فی تفسیز القزآى»ثب هزاجعِ ثِ . 11

َب الْئًِْسبىُ هب»  چیست؟ (6)اًفطبر: « غَزَّكَ ثِزَثِّلَ الْنَزینِ یب أَیُّْ

( 13)اًفطبر: « ًَعِینٍ لَفِى الْأَثِزَارَ إِىَّ»در ثبرُ  حذیثی« 473 :5 ج، تفسیز ًَر الثقلیي»ثب هزاجعِ ثِ . 12

  ثٌَیسیذ.

إِىَّ مِتبةَ  مالَّ»در آیِ « علییي»علت آهذى لفظ « 461 :4 جتفسیز جَاهع الجبهع،»ثب هزاجعِ ثِ . 13

 .را ثٌَیسیذ (18: )هطففیي« عِلِّیِّیيَ  أَثِزارِ لَفیالْ

فزٍشى ثِ عٌَاى عبهل فسبد در سهیي یل هتي  ثب استفبدُ اس آیبت ٍ رٍایبت پیزاهَى  من. 14

 )امتیاش وژیه( . سخٌزاًی ثٌَیسیذ.

م باشید.     علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت   مستدا

 


