
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  مفردات قرآن موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: مفردات قرآن عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح مفردات قرآن ک
 

 12/21/12 اترخی ربگزاری:

ن: 29ـ  29سال تحصیلی:   ااشتنرات:  11 بارم امتحا

ح:  سال اولنیم 21اب تا پایان واژه از اول کت محدوده:  خانم فاطمه محمودی انم طّرا

 دقيقه 11زمان:     نام ونام خانوادگی:                                     پایه: دوم مهر ـ دوم پاره وقت

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 (212ـ242نمره )ص 2و تفاوت آن ها در چیست؟ « عبودیت » و « عبادت » اصطالح قرآن، قلب سلیم چیست؟ و معنای در ـ 1

ـ طاغوت از نظر صرفی چه کلمه ای محسوب می شود و دارای چه معنایی است و دو عامل از عوامل مهم طغیانگری را بنویسید؟ 2

 (221ـ222نمره )ص 5/1

 (151ـ152نمره )ص 2تسلط شیطان نامحدود است؟ و پاسخ شیطان به پیروانش در قیامت چیست؟  ـ ریشه کلمه شیطان چیست و3

 (131نمره )ص 5/1چیست؟  )علیه السالم(ـ سکینه بر چند قسم است؟ و عامل آرامش از نظر حضرت علی 4

 (51نمره )ص 5/1ـ شرایط توبه کامل و مقبول چیست؟ 5

 (21ـ22نمره )ص 5/1نید؟ و اگر احسان با الی متعدی شود به چه معناست؟ ـ محبت چند ریشه معنایی دارد، بیان ک6

 (01ـ02نمره )ص 5/1ـ حیا چیست و طبق روایات چند قسم دارد؟ 7

 (142ـ142نمره )ص 5/1ـ مراحل سه گانه تسلیم کدام است؟ 8

 (220ـ221نمره )ص 1ـ قرآن به چه کسی ظالم می گوید؟ و چرا انسان به خود ستم می کند؟ 9

 نمره 5/2هر مورد ـ معنای واژگان زیر را بنویسید؟ 11

 (245ـ244)صقلب: 

 (221ـ222)صفسق: 

 (121ـ122)صصدق: 

 (132ـ120)صسبحان: 

 (110ـ111)صرسول: 

 (00ـ01)صخوف: 

 (220نمره )ص 5/2؟ «و الیضار کاتبٌ و الشهیدٌ فانه فسوق بکم » در آیه شریفه « فسق » ـ وجه معنایی کلمه 11

 د( خارج شدن از طاعت خدا     ج( کفر   ب( نافرمانی      الف( دشنام

نمـره   5/2؟ «قال علمها عنـد ربـی فـی کتـابض الیضـل  ربـی و الینسـی        » در آیه ی شریفه « ضاللت » ـ وجه معنایی کلمه ی 12

 (112)ص

 حق  د( لغزاندن از راه ج( بی خبر ماندن   ب( تباه کردن   الف( ناپدید شدن 

 (151نمره )ص 5/2؟ «والذین الیشهدون الز ورَ » در آیه ی شریفه « شهید » ـ وجه معنایی 13

 د( شریک  ج( حضور یافتن     ب( حاضر و همراه در محافل  الف( سوگند یاد کردن 

 نمره  5/2؟ «نهم ان یضلوک ولوال فضل اهلل علیک و رحمته لهمت طائفهٌ م» در آیه ی شریفه « رحمت » ـ وجه معنایی واژه 14



 

  د( نعت )عاجل و آجل( ج( یاری و نصرت   ب( راحتی و آسایش   الف( رسالت و نبوت 

 (20نمره )ص 5/2؟ «و لما بلغ اشده آتیناه حکماً و علماً » در آیه ی شریفه « حکم » ـ وجه معنایی واژه 15

 علم قرآن  د( ج( امر و فرمان   ب( قانون شریعت    الف( نبوت 

 (40نمره )ص 5/2؟ «و ما کان اهلل لیضیع ایمانکم » در آیه ی شریفه « ایمان » ـ وجه معنایی واژه 16

 د( ایمنی داشتن  ج( احکام اسالم   ب( درستکاری    الف( عبادت 
 موفق باشید                                                                                                                                                      


