
 

 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
 

 60/60/29 اترخی ربگزاری:

ن: 29ـ  29سال تحصیلی:   ااشتنرات:  96 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم 29اب تا پایان واژه از اول کت محدوده:  فاطمه محمودی انم طّرا

     نام ونام خانوادگی:                                                      پایه: دوم بهمن

 دقيقه 26نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(ام جعفر صادق مدرسه علمیه ام

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 نمره 2از عوامل غرابت را بيان نماييد؟  مورد چهارـ 1

 نمره 2چيست؟ « اهلل  » احتماالت داده شده در مورد لفظ جاللهـ 2

 نمره 5/1ـ شرايط توبه کامل ومقبول چيست؟ 3

 رهنم 1متشابه چيست؟  منظور از آيات محکم وـ 4

 نمره 5/1اصطالحی اخالص چست؟  ای لغوی ونمع چيست؟ و« ص مُخلِص و مُخلَ» تفاوت لغوی ـ 5

 نمره 1، بيان کنيد؟ رضا بر چند قسم استـ 6

 نمره 1، بيان کنيد؟ سکينه بر چند قسم استـ 7

 نمره 5/1آيا تسلط شيطان نامحدود است؟  چست و«  شيطان » ريشه کلمهـ 8

 نمره 5/1يی است؟ انپرندگان به چه مع انسان و فرشتگان و صلوه از جانب خداوند متعال وو ی دارد؟ معان هريشه صلوه چـ 9

 نمره 5/0هر مورد )کلماتی که مشخص شده( آيات ذيل برکدام وجه معنايی داللت می کند. ـ 11

 وف ن خَمِِ مهُنَآمَجوع و نم مِِهُمَطعَالذی اَ (1

 شرايع اسالم دين و د(  ايمنی بخشيدن ج( عبادت عمل و ب( بندگی تکاليف دينی و الف(

 اهلل فی دين أفه وال تأخذکم بهما رَ (2

  عبادت د(   دين اسالم ج(   دعا ب(   الف( حکم

 بين...... لجَلِ وهللُ امَأسلَکلمّا  (3

 تسليم شده در جنگ د(         فرمانبرداری ج(  خالص کردن نفس ب( تصديق بدون باور قلبی انذار و الف(

 ون رُم ما کانوا يقتَنهُعَ لَوضَ( 4

 منصرف کردن د(  فراموش کردن ج( ناپديد شدن ب(   عذاب الف(

 رون بصِاليُ م فی ظلماتٍهُکَرَتَ هم وذهب اهلل بنورِ (5

  ناحق د(   جهل ج(  کاستن ب(    شرک الف(

 م کُبِ وقٌسُفُ هُإنَوا فَلُفعَإن تَ و الشهيدٌ ب وکاتِ ضارَاليُ و( 6

  کفر (د  دروغ ج(  کذب ب(  عمل ناحق الف(

 نمره 5/0مورد  هر؟ معنای واژگان زير را بنويسيدـ 11

 :جب

 حکمت:



 

 

  :جبن فرق خوف و

  :رسول

 :سبحان

  :صدق تام

  :فسق

  :قلب
 موفق باشید                                                                                                                                                   


