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 علیُا اهلل سالمالسَراء تربیتی جامعٍآمًزشی معايوت    

 تربیتی امًر ادارٌ کل 

ادارٌ قرآن ي حذیث

 مرحلو  همیندچهاز

 حضىزی سیس مطالعاتی دوزه  غیس 

 تفسیس نمىهن
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  تعالی باسمٍ

 مرحلٍ ديرٌ غیرحضًری سیر مطالعاتی تفسیر ومًوٍ دَمیهچُار 

  : تفسیر ومًوٍ 52جلذ مىبع 

 ً89 مُرما52ٌپاسخىامٍ:  لیمُلت تح 

 

 ًپاسخىامٍ   لیريش تح 

 )رٌ( یتُشت ذیساختمان شُ يريدی – هیثقل یتٍ سزا لی: تحًیحضًر طالب

      quran@jz.ac.ir یکیتٍ پست الکتزيو  pdf ایشذٌ  پی: ارسال پاسخىامٍ تایحضًر زیغ طالب

 11221133شمارٌ تماس : 

 وامٍ  هییآ 

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

 پاسخ دادٌ شًد.  یتمام پاسخ َا تا مزاجعٍ شخص شزکت کىىذٌ ي تا مزاجعٍ تٍ مىثع اصل .2

 هیکزدن ع یشذٌ  ي اس کپ ادداشتی یي تزداشت مفًُم یصیٍ صًرت تلخسًاالت تشزیحی تپاسخ  .1

 شًد. یعثارت خًددار

 خًاَذ تًد. یاس مًارد مذکًر مًجة ضمان شزع زیغ یا ًٌیپاسخ وامٍ تا ش لیتکم .1

سایز مفسزیه است. گزچٍ جىثٍ دارد ، جُت آشىایی تا وظزات  "امتیاس "االتی کٍ عثارت سً .4

 در امتیاسدَی تاثیز تسشایی دارد.اختیاری دارد لیکه پاسخگًیی تٍ آن َا مًرد تاکیذ تًدٌ ي 

 یُیاست . تذ اتیاس طالب اس ضزير یپاسخ وامٍ درج َمٍ اطالعات درخًاست لیدر َىگام تکم .3

آن متًجٍ خًد طلثٍ  امذی... پ ای یلیشمارٌ تحص لیاطالعات اس قث لیرت وقص در تکماست  در صً

 است.

وام  ،یلیکذتحص ،یوام پذر، کذمل ،یخاوًاگ ي تا مشخصات کامل )وام ي وام a4َا در تزگٍ  پاسخ .6

 ( ارائٍ گزدد.لیمیشمارٌ تماس ي ا ل،یتخش محل تحص
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تٍ  یخًد  را تٍ صًرت حضًر سیدستىً ایشذٌ  پیتا یتًاوىذ پاسخ وامٍ َا یم ی. طالب حضًر7

 دَىذ. لیتحًسالم اهلل علیُا  جامعٍ الشَزاء  ثیادارٌ قزآن ي حذ

خًد را تٍ  یخًاوا یعکس ياضح اس مته پاسخ وامٍ َا ای  pdf ای word لیفا یحضًر زی. طالب غ8

 ذ. ارسال کىى  hadith@jz.ac.irتٍ آدرس  ثیادارٌ قزان ي حذ کیپست الکتزيو

است ي در صًرت تکزار،  کیپست الکتزيو قیارسال پاسخ وامٍ اس طز کثاری. َز طلثٍ تىُا مجاس تٍ 9

 قزار خًاَذ گزفت. یاتیشذٌ مًرد ارس افتیوامٍ در پاسخ هیآخز

 

 ( سًرٌ مذثر سؤاالت تشریحی )

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

 سؤاالت تشریحی

َا الْوُذَّثِّش»احتواالت هفسشاى ٍ ًظش ًَیسٌذُ سا دس هَسد آیِ  .1 )هذثش: « فَأًَْزِسِ قُن یا أَیُّْ

 ًوشُ 5/2( تٌَیسیذ.1-2

 ًوشُ 2سَسُ هذثش سا تٌَیسیذ.  18 -11شاى ًضٍل آیات  .2

 ًوشُ 5/2( سا تٌَیسیذ.4)هذثش: « ٍَ ثِیاتَكَ فَطَِّْشْ»احتواالت دس هَسد  .3

 2 سا تَضیح دّیذ. (11)هذثش:  «رَسًِِي ٍَ هَيْ خَلَقْتُ ٍَحِیذاً»دس آیِ « ٍحیذ»هشاد اص  .4

 ًوشُ

 ًوشُ 5/2تَضیح دّیذ. (30)هذثش:  «ػَلَیِْا تِسِؼَةَ ػَشَشَ»هشاد اص ػذد ًَصدُ سا دس آیِ  .5

ٍ حذیث اهام تاقش )ع( دس  (39)هذثش:  « أَصِحابَ الْیَوِیيِ»پیشاهَى هشاد اص  احتواالت .6

 ًوشُ 5/2هَسد آیِ سا تٌَیسیذ.
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 (42)هذثش:  «ها سَلَكَكُنِ فِي سَقَشَ»پاسخ هجشهاى تِ سؤال اصحاب الیویي کِ  .7

 ًوشُ 2چیست؟ 

 ًوشُ 3 هَسد(دالیل سٍائي تشای ّش ّوشاُ تا ) .چِ کساًي ّستٌذ شفیؼاى سٍص جضا .8

 سؤاالت تستی

 
 «لِلْثَشَشِ  ِّيَ إِلَّا رِکْشى»دس آیِ « ّي»کذام گضیٌِ ًظش ًَیسٌذُ پیشاهَى هشجغ ضویش  .9

 است؟ (31)هذثش: 
 د(کتة الْي   «          الف( سقش           ب( آیات قشآى             ج( جٌَد ٍ لشكشیاى خذا

 تِ تشتیة کذام گضیٌِ است؟ « ػٌیذ، ػثس، ًاقَس»هؼٌای ٍاطگاى  .10

                    هخالفت آگاّاًِ، تیَْدُ، کَتٌذُالف( 

 ب( ًیشٍهٌذ، تیَْدُ، تیذاس کٌٌذُ   

    ، دس ّن کشیذى چْشُ، تیذاس کٌٌذُ        ج( ًیشٍهٌذ

 د( هخالفت آگاّاًِ، دس ّن کشیذى چْشُ، کَتٌذُ             
 

  سىاالت دازای امتیاش:
« عَلَیُْا تِسْعَةَ عَشَزَ»اقًال در مًرد « 13: 24 تفسیز کىش الذقائق ي تحز الغزائة، ج»تا مزاجعٍ تٍ  .2

 .ذیسی( را تى13ً)مذثز: 

 رحمٍ اهلل علیٍ یوظزات عالمٍ طثاطثائ انیت کزدیشفاعت در قزآن تا ري زامًنیپ یسخىزاو کی .1

 .ذیسیتىً

 

م باشید.    علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت    مستدا


