
 

 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
 

 20/20/39 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  02 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم 90اب تا پایان واژه از اول کت محدوده:  خانم فاطمه محمودی انم طّرا

 دقيقه 02زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: دوم بهمن     

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 نمره 5/0هر مورد ات زیر بر کدام یک از وجوه بیان شده، داللت می کند؟ آی *

 و الجدال فی الحجّ. الفُسُوقَـ فال رَفَثَ و 1

 د( خارج شدن از طاعت خدا  ج( کفر  ب( هر نوع گناه   الف( نافرمانی

 (781)ص و ما یُضِّلُونَ اال اَنفُسَهُم. کَیُضِّلُوـ لهّمَت طائفَهٌ مِنهم ان 2

 د( به اشتباه انداختن ج( فراموش کردن   ب( تباهی   الف( عذاب

 (758)ص .شهوداًـ و بَنین ـ و جَعَّلتُ لَهُ مّمدوداً 3

 د( سوگند یاد کردن ج( شریک و هّمراه  ب( حجت و الگو  الف( حاضر در محافل

 (771)ص .رَحّمَهٌـ اولئک عَّلَیهم صّلواتٌ من ربِهم و 4

 د( یاری و نصرت ج( رسالت و نبوت  راحتی و آسایشب(    الف( نعّمت

 ـ الذی اَطعَّمَهُم من جوعٍ و آمَنَهُم مِن خَوفٍ.5

 د( تکالیف دینی ج( ایّمنی بخشیدن  ب( شرایع و احکام  الف( عّمل و عبادت

 (10)ص نمره 5/7ـ جایگاه و تأثیرات کتاب های غریب القرآن چگونه است؟ )سه مورد( 6

 (58)ص نمره 5/7ـ شرایط توبه کامل و مقبول چیست؟ 7

 (26)ص نمره 15/0ریشه چند معنایی دارد، ذکر کنید؟ « محبت » ـ 8

 (17و86)ص نمره 5/7ـ حکّمت از نظر اصطالحی تعریف کرده و منظور از آیات محکم و متشابه چیست؟ 9

 (70)ص نمره 7ـ بر طبق روایات حیا بر چند قسم تقسیم می شود؟ 11

 (771)ص نمره 5/7چیست؟ )سه تفاوت( « رحیم » و « رحّمان » ـ تفاوت 11

 (718)ص نمره 7ـ سکینه بر چند قسم است، آن را بیان کنید؟ 12

 (742ـ745)ص نمره 6ـ معنای اصطالحی اسالم را بنویسید و مراحل سه گانه تسّلیم را توضیح دهید؟ 13

 نمـره  6سـت؟ و آیـا تسـّلط شـیطان نامحـدود اسـت، توضـیح دهیـد؟         ـ ریشه کّلّمه شـیطان چیسـت؟ وجـه تسـّمیه آن کـدام ا     14

 (757ـ750)ص

 (727و726)ص نمره 65/7ـ صدق تام و صدق غیر تام چه تفاوتی دارند؟ و صدیق به چه کسی گفته می شود؟ 15



 

 

 (781ـ788)ص نمره 5/7غوایت چیست و عامل گّمراهی انسان چه چیزی است؟ ـ تفاوت ضاللت و 16

 (627و657)ص نمره 7اری قیامت چیست؟ و چرا به یک گروه یا دسته، قوم گفته می شود؟ ـ فّلسفه نامگذ17

 ( 645ـ644)ص نمره 7ـ واژگان زیر را تعریف کنید؟ 18

 (645ـ644)ص قّلب:

 (777ـ778)ص رسول:

 موفق باشید                                                                                                                                                      


