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 علیُا اهلل سالمالسَراء تربیتی جامعٍآمًزشی معايوت    

 تربیتی امًر ادارٌ کل 

ادارٌ قرآن ي حذیث

 مرحلو  یاشدهمیه

 دوزه  غیس حضىزی سیس مطالعاتی 

 تفسیس نمىهن
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  تعالی باسمٍ

 مرحلٍ ديرٌ غیرحضًری سیر مطالعاتی تفسیر ومًوٍ یازدَمیه 

  : تفسیر ومًوٍ 26جلذ مىبع 

 ً89اردیبُشت  22پاسخىامٍ:  لیمُلت تح 

 

 ًپاسخىامٍ   لیريش تح 

 )سُ( یتْشت ذیػاختواى شْ ٍسٍدی – يیثمل یتِ ػشا لی: تحَیحضَس عالب

      quran@jz.ac.ir یکیتِ پؼت الکتشًٍ  pdf ایشذُ  پی: اسػال پاػخٌاهِ تایحضَس شیغ عالب

 11221133شواسُ تواع : 

 وامٍ  هییآ 

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

 پاػخ دادُ شَد.  یتوام پاػخ ّا تا هشاجعِ شخض ششکت کٌٌذُ ٍ تا هشاجعِ تِ هٌثع اطل .2

 يیکشدى ع یشذُ  ٍ اص کپ ادداشتی یٍ تشداشت هفَْه یظیِ طَست تلخػَاالت تششیحی تپاػخ  .1

 شَد. یعثاست خَدداس

 خَاّذ تَد. یاص هَاسد هزکَس هَجة ضواى ششع شیغ یا َُیپاػخ ًاهِ تا ش لیتکو .1

ػایش هفؼشیي اػت. گشچِ جٌثِ داسد ، جْت آشٌایی تا ًظشات  "اهتیاص "التی کِ عثاست ػَا .4

 دس اهتیاصدّی تاثیش تؼضایی داسد.اختیاسی داسد لیکي پاػخگَیی تِ آى ّا هَسد تاکیذ تَدُ ٍ 

 :ٌامتیاز يیژ  

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

 یْیاػت . تذ اتیاص عالب اص ضشٍس یپاػخ ًاهِ دسج ّوِ اعالعات دسخَاػت لیدس ٌّگام تکو .3

آى هتَجِ خَد علثِ  اهذی... پ ای یلیشواسُ تحظ لیاعالعات اص لث لیاػت  دس طَست ًمض دس تکو

 اػت.
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ًام  ،یلیکذتحظ ،یًام پذس، کذهل ،یخاًَاگ ٍ تا هشخظات کاهل )ًام ٍ ًام a4ّا دس تشگِ  پاػخ .6

 ( اسائِ گشدد.لیویشواسُ تواع ٍ ا ل،یتخش هحل تحظ

تِ اداسُ  یخَد  سا تِ طَست حضَس غیدػتٌَ ایشذُ  پیتا یتَاًٌذ پاػخ ًاهِ ّا یه ی. عالب حضَس7

 دٌّذ. لیتحَػالم اهلل علیْا  جاهعِ الضّشاء  ثیلشآى ٍ حذ

خَد سا تِ  یخَاًا یعکغ ٍاضح اص هتي پاػخ ًاهِ ّا ای  pdf ای word لیفا یحضَس شی. عالب غ8

 اسػال کٌٌذ.   hadith@jz.ac.irتِ آدسع  ثیاداسُ لشاى ٍ حذ کیپؼت الکتشًٍ

اػت ٍ دس طَست تکشاس،  کیپؼت الکتشًٍ كیاسػال پاػخ ًاهِ اص عش کثاسی. ّش علثِ تٌْا هجاص تِ 9

 خَاّذ گشفت. لشاس یاتیشذُ هَسد اسص افتیًاهِ دس پاػخ يیآخش

 

 ( اعلی، غاشیه و فجر هایسؤاالت تشریحی )سوره

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

    

 یؼت؟ چ« اعلی»ٍ « سب»، «اػن»( هشاد اص 2)اعلی: « ػَثِّحِ اػِنَ سَتِّکَ الْأَعِلَى»دس آیِ  .2
 سا تٌَیؼیذ. « غثاء، طحف، تظلی، ًواسق، حجش ٍ جاتَا»ّای هعٌی ٍاطُ .1
ّائی اص تمذیش ٍ ّذایت عوَهی ( ًو1ًَِ)اعلی: «  ٍَ الَّزی لَذَّسَ فََْذى»تا تَجِ تِ آیِ  .1

 اًذ تٌَیؼیذ.تیاى کشدُ« ساص آفشیٌش اًؼاى»هَجَدات سا کِ هفؼشاى تا تَجِ تِ کتاب 
ُ یَعِلَنُ الْجَِْشَ ٍَ ها یَخْفى  ػٌَُمْشِئُکَ فَال تٌَْؼى»دس آیِ    .4 ( 7ٍ  6)اعلی: «  إاِلَّ ها شاءَ اللَُِّ إًَِِّ

 ًظشات پیشاهَى اػتثٌاء دس آیِ سا تٌَیؼیذ. 
« الٌَّاسَ الْکُثِشى» ( دٍ سٍایت پیشاهَى 21)اعلی: «  الَّزی یَظِلَى الٌَّاسَ الْکُثِشى»دس آیِ  .3

 . تٌَیؼیذ
ٍ « ضشیع»( احتواالت دس هَسد هعٌای 6)غاشیِ: « لَیِغَ لَُْنِ عَعامٌ إِالَّ هِيْ ضَشیعٍ»دس آیِ   .6

 ًظش ًَیؼٌذُ سا تٌَیؼیذ. 
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(  چٌذ ٍیظگی هوتاص 27)غاشیِ: « أَ فاَل یٌَْظُشٍُىَ إِلَى الْإِتِلِ کَیِفَ خُلِمَتِ»تا تَجِ تِ آیِ  .7

 سا تٌَیؼیذ. « شتش»
غاشیِ اص ًظش  12تا  27ّا ٍ صهیي سا دس آیات   هیاى شتش، آػواى، کَُاستثاط ٍ پیًَذ   .8

 فخش ساصی ٍ ًَیؼٌذُ تٌَیؼیذ.
 چیؼت؟ « ػَسُ حؼیي تي على»علت هعشفى  ػَسُ فجش تِ عٌَاى   .9

تَدى فشعَى « رِی الْأٍَِتادِ»( هشاد اص 22)فجش: « ٍَ فِشْعََِىَ رِی الْأٍَِتادِ»تا عٌایت تِ آیِ   .22

 چیؼت؟ 
 

  الت دازای امتیاش:سىا 

 
حذیثی اص پیاهثش )ص( دس هَسد « 412ٍ  429: 1 تفؼیش المشآى العظین، ج»تا هشاجعِ تِ  .22

 طحف اتشاّین )علیِ الؼالم( ٍ هَػی )علیِ الؼالم( تٌَیؼیذ.
فَلَیِغَ لَُِ الْیََِمَ ّاٌُّا حَوِینٌ ٍَ ال عَعامٌ إِلَّا هِيْ »دس ٍطف جٌْویاى دس یک آیِ آهذُ   .21

( 6)غاشیِ: « لَیِغَ لَُْنِ عَعامٌ إِلَّا هِيْ ضَشِیعٍ»[ ٍ دس آیِ دیگش آهذُ 16، 13]الحالة:   یيٍغِؼِلِ

)هشاجعِ تِ   اػت ایي دٍ چگًَِ لاتل جوع اػت؟« غؼلیي»غیش اص « ضشیع»دس حالی کِ 

 «(242: 12 ج التفؼیش الکثیش )هفاتیح الغیة فخش ساصی(، »
(  23)فجش: « أَکْشَهَيِ تِّیإِرا هَا اتِتَالُُ سَتُُِّ فَأَکْشَهَُِ ٍَ ًَعَّوَُِ فَیَمَُلُ سَفَأَهَّا الْإًِْؼاىُ »دس آیِ   .21

سا آٍسدُ دس طَستی کِ ٍثٌى هزّثاى هٌکش ستَتیت « ستی»چگًَِ گَیٌذُ ػخي، ٍاطُ 

 ( 471  :12 خذا ّؼتٌذ؟ )هشاجعِ تِ تشجوِ تفؼیش الویضاى، ج
  ذ.ٍ ستظ آى تِ اهام حؼیي )علیِ الؼالم( تٌَیؼییک هتي ػخٌشاًی پیشاهَى ػَسُ فجش   .24

                                                                                                                                                     )امتیاش وژیه(

م با    علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت    شید.مستدا


