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  نمره   )علیه السالم(ادق مدرسه علمیه امام جعفر ص

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 نمره 5/0ما هو المراد باقامه الصاله و ایتاء الزکاه؟ ـ 1

 ب( االتیان بجمیع االعمال الصالحه التی کلف اهلل   الف( الذکر القلبی فی مقابل الذکر العملی 

 ج( فانهما ممثلهٌ التیان ما للعبد من وظائف العبودیه 

 نمره 5/0در صدد تأیید کدام معناست؟ « واهلل یرزق من یشاء بغیر حساب » ایه ی ـ 2

 الف( خدا از فضلش به بندگان می بخشد آنچه در ازاء اعمال صالحشان نیست 

 ب( اعمال صالحی که اجر جمیل از ناحیه ی خداوند به آن ها پرداخت می شود 

 جهات نقص آن ها ج( عدم وقت در حسابرسی حسنات با چشم پوشی از 

 نمره 5/0ـ اعراض از حکم خدا و رسول نشانه ی...؟ 3

 ج( نفاق است    ب( شرک است   الف( کفر است 

 واژه های زیر را توضیح دهید؟ـ 4

 نمره 1الف( االثم: 

 نمره 1ب( رزق کریم: 

 نمره 5/0ج( االِلهَا: 

نهی از رأفت از قبیل نهی از مسبب است به سبب نهی از سبب این مطلب « و التأخُذکُم بهما رأفهٌ فی دین اهلل » ـ در فراز شریف 5

 نمره 1را توضیح دهید؟ 

 نمره 5/1را ذکر کنید؟  جواب لوال« و لوال فضل اهلل علیکم و رحمتُه و اَنَ اهلل توّاب حکیم » آیه ی  ضمن ترجمه یـ 6

 نمره 1ه بلکه خیر است برای مؤمنین؟ ـ توضیح دهید چگونه قضیه ی افک طبق ایه ی قرآن شرّ نبود7

 « المومنات لعنوا فی الدنیا و االخره و لهم عذاب عظیم اِنَ الذین یرمون المحصنات الغافالت » ـ در آیه ی 8

 نمره 1الف( ایه را ترجمه کنید؟ 

 نمره 1ب( چرا وعده ی عذاب عظیم داده شده است؟ 

 «هم و یحفظوا فروجهم قُل للمومنین یغضّوا من ابصار» ـ در آیه ی 9

 نمره 1چه مطلبی فهیمده می شود؟ « یغضّوا » بر « قُل » الف( از مترتب شدن 

 نمره 1چه نکته ای به دست می آید؟ « یحفضوا » با « یغضّوا » ب( از مقابله ی 



 

 

ـ  » در آیه ی « اَلَم تَرَ » ـ از 11 چـه نکتـه ای   « تسـبیحَه   م صـالته و  الم تر ان اهلل یسبح له من فی السموات و االرض... کلّ قـد عل

 نمره 1فهمیده می شود؟ 

 نمره 1تحمید ذکر نشده و به تسبیح الکتفا شده است؟ « یسبح له فیها بالغدوّ و االصال » ـ چرا در آیه ی 11

 «امناً یعبد و عنی الیشرکون بی شیئاً و لیبدّلنّهم من بعد خوفهم » ـ 12

 نمره 1الف( مراد از خوف چیست؟ 

 نمره 1نکره واقع شدن شیئاً چه نکته ای را می رساند؟ ب( 

چه نکته ای به دست می آیـد  « والذین کفروا اعمالُهم کسراب بقیعهٍ... حتی اذا جاء ه لم یجده شیئاً » در آیه ی « جاءَوه » ـ تعبیر 13

 نمره 5/1توضیح دهید؟ 

 نمره 5/1سه دلیل از آیات بر بازگشت امر به مشیت الهی ذکر کنید؟ ـ 14

 نمره 5/1ـ منظور از دعاء الرسول را توضیح دهید؟ 15

 موفق باشید                                                                                                                                                   

 


