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 علیُا اهلل سالمالسَراء تربیتی جامعٍآمًزشی معايوت    

 تربیتی امًر ادارٌ کل 

ادارٌ قرآن ي حذیث

 مرحلو  همیندواشد

 دوزه  غیس حضىزی سیس مطالعاتی 

 تفسیس نمىهن
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  تعالی باسمٍ

 مرحلٍ ديرٌ غیرحضًری سیر مطالعاتی تفسیر ومًوٍ دَمیهدياز 

  : تفسیر ومًوٍ 52جلذ مىبع 

 ً98 خرداد 03پاسخىامٍ:  لیمُلت تح 

 

 ًپاسخىامٍ   لیريش تح 

 )رُ( یتْشت ذیساختواى شْ ٍرٍدی – يیحمل یتِ سزا لی: تحَیحضَر طالب

      quran@jz.ac.ir یکیتِ پست الکتزًٍ  pdf ایشذُ  پی: ارسال پاسخٌاهِ تایحضَر زیغ طالب

 11221133شوارُ تواس : 

 وامٍ  هییآ 

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

 پاسخ دادُ شَد.  یتوام پاسخ ّا تا هزاجعِ شخص شزکت کٌٌذُ ٍ تا هزاجعِ تِ هٌثع اصل .2

 يیکزدى ع یشذُ  ٍ اس کپ ادداشتی یٍ تزداشت هفَْه یصیِ صَرت تلخسَاالت تشزیحی تپاسخ  .1

 شَد. یعثارت خَددار

 خَاّذ تَد. یاس هَارد هذکَر هَجة ضواى شزع زیغ یا َُیپاسخ ًاهِ تا ش لیتکو .1

سایز هفسزیي است. گزچِ جٌثِ دارد ، جْت آشٌایی تا ًظزات  "اهتیاس "سَاالتی کِ عثارت  .4

 در اهتیاسدّی تاحیز تسشایی دارد.اختیاری دارد لیکي پاسخگَیی تِ آى ّا هَرد تاکیذ تَدُ ٍ 

 یْیاست . تذ اتیاس طالب اس ضزٍر یپاسخ ًاهِ درج ّوِ اطالعات درخَاست لیدر ٌّگام تکو .3

آى هتَجِ خَد طلثِ  اهذی... پ ای یلیشوارُ تحص لیاطالعات اس لث لیاست  در صَرت ًمص در تکو

 است.

ًام  ،یلیکذتحص ،یًام پذر، کذهل ،یاگخاًَ ٍ تا هشخصات کاهل )ًام ٍ ًام a4ّا در تزگِ  پاسخ .6

 ( ارائِ گزدد.لیویشوارُ تواس ٍ ا ل،یتخش هحل تحص
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تِ  یخَد  را تِ صَرت حضَر سیدستٌَ ایشذُ  پیتا یتَاًٌذ پاسخ ًاهِ ّا یه ی. طالب حضَر7

 دٌّذ. لیتحَسالم اهلل علیْا  جاهعِ الشّزاء  جیادارُ لزآى ٍ حذ

خَد را تِ  یخَاًا یعکس ٍاضح اس هتي پاسخ ًاهِ ّا ای  pdf ای word لیفا یحضَر زی. طالب غ8

 ارسال کٌٌذ.   hadith@jz.ac.irتِ آدرس  جیادارُ لزاى ٍ حذ کیپست الکتزًٍ

است ٍ در صَرت تکزار،  کیپست الکتزًٍ كیارسال پاسخ ًاهِ اس طز کثاری. ّز طلثِ تٌْا هجاس تِ 9

 زار خَاّذ گزفت.ل یاتیشذُ هَرد ارس افتیًاهِ در پاسخ يیآخز

 

 ( معارج ي وًحسًرٌ َای سؤاالت تشریحی )

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

                               

يک تا چْاس سد احاديثى كِ دس شاى ًضٍل آيات دس هَ« اتي تيويِ»چْاس اشکال اص اشکاالتی كِ  .1

 . هؼاسج آهذُ سا  ّوشاُ تا پاسخ آى اشکاالت تٌَيسيذ

ٍ تفاسيش هثتٌی تش آى هؼاًی سا « ّلَع»هؼاًی هختلف  (19هؼاسج: )« إِىَّ الْئًِْساىَ خُلِكَ َّلَُػاً». دس آيِ 2

 تٌَيسيذ.

. اگش خذاًٍذ اًساى سا تشاى سؼادت ٍ كوال آفشيذُ چگًَِ دس طثيؼت اٍ شش ٍ تذى لشاس دادُ 3

  ًاساصگاس ًيست؟« لَمَذِ خَلَمٌَْا الْئًِْساىَ فِی أَحِسَيِ تَمَِْينٍ»آيا دس ايي صَست تا آيِ  است؟

 سا تٌَيسيذ. « هحشٍم»ٍ « سائل». تفاٍت هياى 4

 تٌَيسيذ.( 39)هؼاسج: «  كَلَّا إًَِّا خَلَمٌْاُّنِ هِوَّا يَؼِلَوَُىَ»سِ ًکتِ دس تفسيش آيِ  .5

 .گاُ هفشد، گاُ تثٌيِ ٍ گاُ جوغ آهذُ دليل ّش هَسد سا تٌَيسيذ« هغشب ٍ هششق»دس لشآى دٍ ٍاطُ .6

 سا تٌَيسيذ.« صٌن»ٍ تفاٍت آى تا « ًصة»هشاد اص .7

 دػَت خَد سا اص چٌذ طشيك اًجام داد.  تِ گفتِ تؼضى اص هفسشاى، ًَح تشاى ًفَر دس لَم خَد.8

 سا اص ًظش آيات ٍ سٍايات تياى كٌيذ. «ػوشاى ٍ آتادى»ٍ « تمَى». ساتطِ 9
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 سؤاالت تستی

  ؟است گضيٌِ تِ تشتية كذام «ػْي، تؤيِهؼشاج ، » ّای  ُهؼٌای ٍاط. 11

 پلِ، پشن صدُ شذُ، اًضوام كشدى                       ب(  پشن صدُ شذُ، اًضوام كشدى، پلِ      الف( 

 اًضوام كشدى، پلِ، پشن صدُ شذُ  د(   ُ       پلِ، اًضوام كشدى، پشن صدُ شذج( 

 

 .سا تا كذام آيِ ّواٌّگ است« االسالم يجة ها لثلِ» هؼٌای لاػذُ. 11

(                                    14)هؼاسج: «  ٍَ هَيْ فِی الْأَسِضِ جَويؼاً ثُنَّ يٌُْجيِ»ب(            (4)ًَح:  «يَغْفِشْ لَکُنِ هِيْ رًَُُتِکُنِ»الف(  

 (8)ًَح: « ثُنَّ إًِِّی دَػََِتُُْنِ جِْاسا» د(  (        28)هؼاسج:  « إِىَّ ػَزابَ سَتِِّْنِ غَيِشُ هَأْهَُى»ج( 

 

  الت دازای امتیاش:سىا 

ٍَ »ًظز فخز راسی پیزاهَى تتْای پٌج گاًِ در آیِ « 637 :13 ج ،التفسیز الکثیزتا هزاجعِ تِ . 21

 ( را تٌَیسیذ.11)ًَح: « لالَُا ال تَذَرُىَّ آلَِْتَکُنِ ٍَ ال تَذَرُىَّ ٍَدًّا ٍَ ال سَُاعاً ٍَ ال یَغَُثَ ٍَ یَعَُقَ ٍَ ًَسِزاً
 

فذَرُِّنِ یَخَُضَُا ٍَ »ًظز اتي عاشَر را پیزاهَى آیِ « 269 :19ج ،التحزیز ٍ التٌَیز »تا هزاجعِ تِ . 21

 ( تٌَیسیذ.41)هعارج: « یَلْعَثَُا حَتَّى یُاللَُا یََِهَُْنُ الَّذی یَُعَذٍُىَ

 

 

م با    علیهم السالمرد پناه قرآن واهل بیت    شید.مستدا


