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 علیُا اهلل سالمالسَراء تربیتی جامعٍآمًزشی معايوت    

 تربیتی امًر ادارٌ کل 

ادارٌ قرآن ي حذیث

 مرحلو  همیندزنشا

 دوزه  غیس حضىزی سیس مطالعاتی 

 تفسیس نمىهن
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  تعالی باسمٍ

 مرحلٍ ديرٌ غیرحضًری سیر مطالعاتی تفسیر ومًوٍ دَمیهچُار 

  : تفسیر ومًوٍ 52جلذ مىبع 

 ً89 ماٌ بُمه 03پاسخىامٍ:  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 

 است: 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 "سًاالتی کٍ عثارت  .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 لیصًرت وقص در تکم است  در

 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

 کىىذ. ارسال   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
 

 ( اوسان ي مرسالت یَا سًرٌسؤاالت تشریحی) 
 

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

سا  «ًِ٘جتل»( هشاد اص 2)اًسبى: « إًَِّب خَلَقٌَْب الْإًِْسبىَ هِيْ ًُطْفٍَٔ أَهِشبجٍ ًَجِتَلِِ٘...» ِٗآ دس .1

 ًوش2ُ. ذ٘دّ ح٘تَض

« كفَس»( هشاد اص 3)اًسبى: « إًَِّب َّذٌَِٗبُُ السَّجِ٘لَ إِهَّب شبكِشاً ٍَ إِهَّب كَفَُساً» ِٗآ دس .2

شذُ  بدٗهجبلغِ  غِ٘ثب ص« كفشاى»ٍ اص « اسن فبعل»ثب « شکش»ٍ چشا اص  ست؟٘چ

 ًوش2ُاست.

)ع(  ت٘اّل ث لت٘سَسُ اًسبى دس هَسد فض بتٗشبى ًضٍل آ شاهَى٘پ اشکبالت .3

 ًوشُ 3.ذ٘سِٗ آى اشکبالت سا ثٌَث سٌذٍُٗ پبسخ ًَ

 ًوشُ 2. ذ٘سٗتالٍت سَسُ هشسالت ثٌَ لت٘فض شاهَى٘پ تٗسٍا دٍ .4

ٍَ » ِٗكٌٌذ هشاد آ تٌْب ثشاى رات پبك خذا كبس هى« اثشاس»كِ  يٗتَجِ ثِ ا ثب .5

 ًوشُ 2 ست؟٘( چ7)اًسبى: « َٗخبفَُىَ ََِٗهبً كبىَ شَشُُُّ هُسِتَط٘شاً

« إًَِّب َّذٌَِٗبُُ السَّجِ٘لَ إِهَّب شبكِشاً ٍَ إِهَّب كَفَُساً»  ٍِٗ آاص كٌبس ّن گزاشتي د سٌذًَُٗ .6

ِ سَجِ٘لًب  إِىَّ ّزُِِ تَزْكِشٌَٓ فَوَيْ شبءَ اتَّخَزَ إِلى» ( ٍ 3)اًسبى:  ( 29)اًسبى: « سَثِِّ

 ًوشُ 5/2سا  اثجبت كشدُ اًذ؟  «يٗاالهش ي٘االهش ث»چگًَِ اصل 
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ٍ ًظش  ذ٘سٗسَسُ هشسالت سا ثٌَ ٕجگبًِ اثتذاپٌ ٕقسوْب شاهَى٘هتعذد پ ش٘تفبس .7

 ًوشُ 3.ذ٘سا ركش كٌ شبىٗا لّٗوشاُ ثب دال سٌذًَُٗ

ًقذ  ل٘( ٍ دل25)هشسالت: « أَ لَنِ ًَجِعَلِ الْأَسِضَ كِفبتبً» ِٗآ شاهَى٘پ سٌذًَُٗ ًظش .8

 ًوشُ 5/2.ذ٘كٌ بى٘سا ث «ي٘حشكت صه ٕثشا ِٗآ يٗاستفبدُ اص ا» ذگبُٗثش د شبىٗا

 ٖتست سَاالت 

 است. ٌِٗكذام گض ت٘ثِ تشت« هشج، طوس، سالسل»ٍاطگبى  ٕهعٌب .9

 شّب٘هخلَط، آهبدُ كشدى، صًج ءٖة( ش     شّب٘هخلَط، هحَ كشدى، صًج ءٖش .10

 د( آة صبف، آهبدُ كشدى، ًسلْب    ى، ًسلْب           حَ كشد( آة صبف، هج .11

كَأْسبً كبىَ هِضاجُْب صًَْجَج٘الً عٌَِ٘بً فْ٘ب تُسَوَّى  ٍَ ُٗسِقََِىَ فْ٘ب» ِٗآ شاهَى٘. پ10 .12

 است؟   ح٘صح ٌِٗ( كذام گض18 -17)اًسبى: « سَلْسَج٘الً

( كبفَس دس ًضد عشة ًشبط آٍس ٍ هحشك است.           ة( سلسج٘ل الف .13

 است. بىًَ٘ش٘ذًى تلخ ٍسَصاى جٌْو

دس ًضد  ل٘دس ًضد عشة سست كٌٌذُ ٍ آساهجخش است.      د( صًجج ل٘( صًججج .14

 عشة ًشبط آٍس ٍ هحشك است.  

 بصات٘اهت 

 تٗتشجوِ سٍا« 67: 14 تفس٘ش كٌض الذقبئق ٍ ثحش الغشائت،  ج»هشاجعِ ثِ  ثب .15

 .ذ٘سٗثٌَ« ٍَ سَقبُّنِ سَثُُّْنِ شَشاثبً طََُْساً»...  ِٗآ شاهَى٘پ

عجبست  شاهَى٘پ ٕشً٘کبت تفس« 396: 29 لتٌَٗش، جالتحشٗش ٍ ا»هشاجعِ ثِ  ثب .16

 .            ذ٘سٗثٌَ« ٍَِٗلٌ ََِٗهَئِزٍ لِلْوُکَزِّثِ٘يَ»

م باشید.    علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت   مستدا


