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 علیُا اهلل سالمالسَراء تربیتی جامعٍآمًزشی معايوت    

 تربیتی امًر ادارٌ کل 

ادارٌ قرآن ي حذیث

 مرحلو میه ده 

 دوزه  غیس حضىزی سیس مطالعاتی 

 تفسیس نمىهن
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  تعالی باسمٍ

 ٍدَمیه مرحلٍ ديرٌ غیرحضًری سیر مطالعاتی تفسیر ومًو 

  : تفسیر ومًوٍ 26جلذ مىبع 

 ً9317 بُمه ماٌ 22پاسخىامٍ:  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 

 ست:ا 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 س .4

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

 :ٌامتیاز يیژ  

 پاسخناهم ازسال نمایند.مراه رده و ه آماده ک  دقیقو 51محتىای سخنسانی اش آیات مىزد نظر رد ره مرحلو  طالبی هک

 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 لیاست  در صًرت وقص در تکم

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

 ( ارائٍ گزدد.لیمیشمارٌ تماس ي ا ل،یتخش محل تحص

تٍ ادارٌ  یخًد  را تٍ صًرت حضًر سیدستىً ایشذٌ  پیتا یتًاوىذ پاسخ وامٍ َا یم ی. طالب حضًر7

 دَىذ. لیتحًسالم اهلل علیُا  جامعٍ الشَزاء  ثیقزآن ي حذ

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

 ارسال کىىذ.   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

 ار خًاَذ گزفت.قز یاتیشذٌ مًرد ارس افتیوامٍ در پاسخ هیآخز

 ازاتیامت

ًدٌ ي حذوصاب َزمزحلٍ را شزکت وم مزاحل سیز مطالعاتی تفسیز ومًوٍکٍ در تمام  یتٍ کساو .2

 . گزدد یديرٌ اَذا م انیپا یگًاَکسة ومایىذ، 

فعاالن  ستیدر ل ثیادارٌ قزآن ي حذ یَا ديرٌ گزیَمچًن د  ديرٌ هیا هیممتاس یاسام .1

 وٍ مشُذ مقذس قزار خًاَذ گزفت.ساال یقزآو یکىىذٌ در اردي شزکت

 

  (ّای اًطماق، تشٍج ٍ طاسقسَسُ هایسؤاالت تشریحی )سوره

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

            

سَتِّكَ   یا أَیَُّْا الْئًِْساىُ إًَِّكَ کادِحٌ إِلى»دس آیِ « هاللیِ»ٍ « سب»، «کادح»، «االًساى»هشاد اص  .1

 ( چیست؟ 6)اًطماق: « کَذِحاً فَوُاللیِ
 ( تٌَیسیذ. 8)اًطماق: « فَسََِفَ یُحاسَةُ حِساتاً یَسیشاً»دس آیِ « حساتا یسیشا»دٍ سٍایت پیشاهَى  .2
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پیشاهَى چگًَگي ( ًظش هفسشاى سا 11)اًطماق: « ا هَيْ أٍُتِيَ کِتاتَُِ ٍَساءَ ظَِْشٍَُِِ أَهَّ»دس آیِ  .3

گَیذ ًاهِ اػوالطاى  تِ دست  چگًَگي جوغ آى تا آیاتى کِ هىدادى ًاهِ اػوال تِ پطت سش ٍ 

 چپطاى دادُ هیطَد تٌَیسیذ، ًظش ًَیسٌذُ چیست؟ 
( سا تٌَیسیذ، تِ چِ دلیل 19)اًطماق: « ثَماً ػَيْ طَثَكٍلَتَشْکَثُيَّ طَ»احتواالت هختلف پیشاهَى آیِ  .4

 هخاطة آیِ پیاهثش )ظ( ًیست؟ 

تشٍج( پیًَذ هیاى  3تا  1« )ٍَ السَّواءِ راتِ الْثُشٍُجِ ٍَ الْیََِمِ الْوََِػَُدِ ٍَ ضاِّذٍ ٍَ هَطَُْْدٍ»دس آیات  .5

 سَگٌذّا ٍ هطلثي کِ تشای آى سَگٌذ یاد ضذُ چگًَِ است؟ 
ٍ  6)تشٍج: « ها یَفْؼَلَُىَ تِالْوُؤْهٌِیيَ ضَُُْدٌ  إِرْ ُّنِ ػَلَیِْا لُؼَُدٌ ٍَ ُّنِ ػَلى»سشاى پیشاهَى آیات ًظش هف .6

 تِ غَست هضاسع آهذُ است؟ « یَفْؼَلَُىَ» ( چیست ٍ چشا فؼل 7
حِتَِْا الْأًَْْاسُ رلِكَ الْفََِصُ إِىَّ الَّزیيَ آهٌََُا ٍَ ػَوِلَُا الػَّالِحاتِ لَُْنِ جٌََّاتٌ تَجِشی هِيْ تَ»دس آیِ   .7

 چیست؟ « رلك»ٍ آهذى اسن اضاسُ « غالحات»( ػلت جوغ تَدى 11)تشٍج: « الْكَثیشُ
 ( سا تشجوِ کٌیذ تأکیذّای جولِ سا هطخع کٌیذ. 12)تشٍج: « إِىَّ تَطْصَ سَتِّكَ لَطَذیذٌ»آیِ  .8
 تٌَیسیذ. سا« ثثَس، یَػَى، ًموَا، تطص، طاسق ٍ تشائة»ّای هؼٌي ٍاژُ .9

( 7)طاسق: « یَخْشُجُ هِيْ تَیِيِ الػُّلْةِ ٍَ التَّشائِةِ»ًظش هفسشاى ٍ ًظش ًَیسٌذُ سا پیشاهَى آیِ   .11

 تٌَیسیذ. 

  سىاالت دازای امتیاش:

تٌَیسیذ چِ آیاتي سجذُ )ٍاجة یا هستحة( « 56: 14 اطیة الثیاى فى تفسیش المشآى، ج»تا هشاجؼِ تِ  .11

 داسًذ. 
ٍ جوغ « غلة»ػلت هفشد تَدى « 311: 31 جذٍل فى اػشاب المشآى ٍ غشفِ ٍ تیاًِ، جال»تا هشاجؼِ تِ  .12

 ( سا تٌَیسیذ. 7)طاسق: « هِيْ تَیِيِ الػُّلْةِ ٍَ التَّشائِةِ»دس آیِ « تشائة»تَدى 
 سٍایتي سا پیشاهَى ػشش الْي تٌَیسیذ.« 517: 1 الثشّاى في تفسیش المشآى،ج»تا هشاجؼِ تِ  .13
َا الْئًِْساىُ إًَِّكَ کادِحٌ إِلى»پیشاهَى آیِ  یك هتي سخٌشاًي   .14 ( 6)اًطماق: « سَتِّكَ کَذِحاً فَوُاللیِِ  یا أَیُّْ

م باشید.     علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت                                                                                                                                                     )امتیاش وژیه( . تٌَیسیذ.  مستدا


