نمونه سواالت کارگاه تفسیر سوره مبارکه شوری – ماه مبارک رمضان سال 1399
دفتر توانمندسازی و مهارتهای کاربردی
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ٞٗ. ۱يٞع انٔی ٗ ٝحٞضی ؾٞض ٟقٞضی ًسإ ػٜٞاٗ ٙی ثبقس؟
تٞحیس
نلبت ٜٗٗٞبً ٝ ٙلبض
ٝحی
ٗؼبز
.۲چٜس ؾٞض ٟاظ هطآ ٙثب حطٝف ٗوُؼ ٠آؿبظ ٗیقٞز؟
۱۹
۲۹
۲۷
۲۲
َ.۳جن آیًٝ ٠صٓي یٞحی آیي ٝآی آصی ٚٗ ٚهجٔي اهلل آؼعیع آحٌیٖ ؾطچك٘ٝ ٠حی چٗ ٠یثبقس؟
ػٖٔ  ٝهسضت
ػٔٗ ٝ ٞبٌٓیت
ُٓق  ٝضح٘ت
ػعت  ٝحٌ٘ت
.۴اظ كٞائس ثؼخت اٛجیب ًسإ ُٗٔت نحیح ٛیؿت؟
تجیی ٚضا ٟنحیح ضؾیس ٙث ٠تٌبْٗ
زضیبكت  ٝاثالؽ ٝحی
ٝجٞز آِ ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ٞضكتبضی
ثطتطی َٔجی ً ٝكٞض ُكبیی
َ.۵جن ٛظط ٗلطزات ضاؿت انل٢بٛی ًساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط ٗؼٜبی ٝحی ٗی ثبقس؟
پیبٗی پ٢ٜبٛی ً ٠ثب ؾطػت آوب  ٝاقبضٗ ٟیقٞز
١سایت ؿطیعی
آ٢بٕ
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ذٔن نٞت
ً.۶ساٗیي اظ اٛحبء ٝحی قبذهٛ ٠جٞت اؾت؟
آ٢بٕ یب ؾطٝـ ؿیجی
ٝحی ضؾبٓی
ذٞاة  ٝضٝیب
١یچٌسإ
.۷ج٘ٔٗ ٠ٓ ٠ب كی آؿ٘بٝات ٗ ٝب كی االضو ٗؼٜبی ًساٗیي اظ اؾ٘بء حؿٜبی آ٢ی ٗی ثبقس؟
ػعیع
حٌیٖ
ػظیٖ
ٗبٓي
ً.۸ساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط اظ آحبض ٗبٌٓیت ذساٛٝس زض تطثیت اٛؿبٗ ٙی ثبقس؟
ایجبز ظ١س
ایجبز اذالل
ایجبز ٢ٛبیت ػجٞزیت
ٞٗ ٠٘١اضز
َ.۹جن آی ٠تٌبز آؿ٘بٝات یتلُط ٚٗ ٙكٞه .. ٚ٢ػٔت قٌبكت ٠قس ٙآؾ٘ب١ ٙب ًساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط ٛیؿت؟
ػٔ ٝ ٞػظ٘ت ٝحی
ت٘٢ت  ٝاكتطای ٗكطًی ٚا ْ١ظٗیٚ
ٗؿیط حطًت ٗالئٌ ٠حبْٗ ٝحی
حلظ اضتجبٌ اظ ٗطتج ٠ػبٓی ث ٠زاٛی
َ.۱۰جن آیٝ ... ٠آ٘الئٌ ٠یؿجح ٙٞثح٘س ضث ٝ ٖ٢یؿتـلط ٚ٘ٓ ٙٝكی االضو  ،انٔی تطیٗ ٚوهٞز اؾتـلبض ٗالئٌ ٠چٗ ٠ی
ثبقس؟
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ثركف ُٜب١ب ٙا ْ١ظٗیٚ
ُصقت اظ ٓـعـ ثٜسُب ٙزض اٛجبٕ ت٘بٕ زیٚ
زضذٞاؾت تكطیغ زی ٚثطای آ٢ٛب
اؾتـلبض َٔ ٝت ٗـلطت ثطای ذٞزقبٙ
.۱۱آی ٠ی ٝآصی ٚاترصٝا ٗ ٚز ٠ٛٝآٝیبء اهلل حلیظ ػٔیٗ ٝ ٖ٢باٛت ػٔی ٖ٢ثًٞیْ ثیبِٛطًسإ ػٜٞا ٙزض ٗٞضز اٛؿب ٙاؾت؟
اذتیبض
ججط
تلٞیى
١یچٌسإ
ٜٗ.۱۲ظٞض اظ اهلل حلیظ ػٔی ٖ٢زض آیٝ ٠آصی ٚاترصٝا ٗ ٚز ٠ٛٝآٝیبء اهلل حلیظ ػٔیٗ ٝ ٖ٢باٛت ػٔی ٖ٢ثًٞیْ چٗ ٠ی
ثبقس؟
ذساٛٝس آ٢ٛب ضااظ ثال١ب حلظ ٗی ًٜس
اػ٘بٓكب ٙضا حجت ٢ِٛ ٝساضی ٗیٌٜس
ذساٛٝس ٗحبكظً ٠بض اؾت
ٞٗ ٠٘١اضز
ً.۱۳ساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط زضثبض ٟی ٕٞآج٘غ زض آیً ٝ ٠صٓي اٝحیٜب آیي هطآ ٙػطثیب ٓتٜصض إ آوطی  ٚٗ ٝح٢ٓٞب  ٝتٜصض
ی ٕٞآج٘غ الضیت كی ٠نبزم اؾت؟
ٗلؼ ّٞتٜصض
ظطف تٜصض
حبّ اظ تٜصض
ت٘ییع اظ تٜصض
.۱۴زض آی ٠ی ًصٓي اٝحیٜب آیي هطآ ٙػطثیب ٓتٜصض إ آوطی  ٚٗ ٝح٢ٓٞب  ٝتٜصض ی ٕٞآج٘غ الضیت كی ٠كطیوب كی آجٝ ٠ٜ
كطیوب كی آؿؼیط ،ػٔت ثیب ٙكطین كی آج ٝ ٠ٜكطین كی آؿؼیط چیؿت؟
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تؼٔیْ ثطای اٛصاض
ثیب ٙجبیِبٜٗٞٗ ٟیً ٝ ٚلبض
ثیبِٛطهسضت اٛتربة  ٝاذتیبض اٛؿبٙ
١یچٌسإ
َ.۱۵جن آی ٞٓ ٝ ٠قبءاهلل ٓجؼٔ ٖ٢اٗٝ ٠احسٗ ،ٟؼیبض ً٘بّ اٛؿبٛی چ ٠زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت؟
ػبهْ ثٞزٙ
ثبٓؾ ثٞزٙ
اقطف ٗرٔٞهبت ثٞزٙ
زاقت ٚحن اٛتربة  ٝاذتیبض
ٗ.۱۶ل ٕٞ٢آی ٞٓٝ ٠قبءاهلل ٓجؼٔ ٖ٢اٗٝ ٠احس .. ٟضاكغ ًسإ قج ٠٢اؾت؟
ججط  ٝتلٞیى
َجیؼت ُطایی
تلٌطات ٗطجئ٠
١یچٌسإ
.۱۷اظ زالیْ اٛحهبض ٝالیت زض ذساٛٝس ًسإ ٗٞضز ظیْ آی ٠إ اترصٝا ٗ ٚز ٠ٛٝآٝیبء كبهلل  ٞ١آٓٞی  ٞ١ ٝیحی آ٘ٞتی ٞ١ ٝ
ػٔی ًْ قیء هسیط شًط قس ٟاؾت؟
ٗبٌٓیت
احیبی اٗٞات
حٌیٖ ثٞزٙ
ػٔ ٞزض ضتجٗ ٝ ٠وبٕ
ً. ۱۸سإ ُٗٔت زضثبض ٟج٘ٔ ٠كبهلل ٞ١آٓٞی زض آی ٠اترصٝا ٗ ٚز ٠ٛٝآٝیبء كبهلل  ٞ١آٓٞی  ٞ١ ٝیحی آ٘ٞتی  ٞ١ ٝػٔی ًْ
قیء هسیط نبزم اؾت؟
حبّ اؾت
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ج٘ٔ ٠اثتسائی٠
جٞاة قطٌ ٗحصٝف
ذجط
ً.۱۹سإ تطج٘ ٠زضثبض ٟآیٗ ٝ ٠ب اذتٔلتٖ كی ٚٗ ٠قیء كحٌ٘ ٠آی اهلل نحیح اؾت؟
آٛچ ٠زض آ ٙاذتالف زاضیس زاٝضی اـ ثب ذساؾت
آٛچ ٠زض ثبض ٟآ ٙاذتالف زاضیس ،ذسا چٜی ٚحٌ٘ی ًطزٟ
آٛچ ٠ق٘ب زض آ ٙاذتالف زاضیس ذسا ٗی زاٛس
آٛچ ٠زضثبض ٟآ ٙاذتالف زاضیس هًبٝتی اظ ذساؾت
ً ۲۰سإ آی ٠اقبض ٟزاز ث ٠جبٗؼیت زی ٝ ٚقطیؼت آ٢ی؟
ا ٙاهلل یحٌٖ ٗب یطیس
ٗ ٝب اذتٔلتٖ كی ٚٗ ٠قیء كحٌ٘ ٠آی اهلل
آحن ٗ ٚضثي
ٓٗ ٠ب كی آؿ٘بٝات ٝاالضو  ٞ١ ٝآؼٔی آؼظیٖ
ٗ.۲۱ؼٜبی ٓـتی كبَط زض آی ٠كبَطآؿ٘بٝات  ٝاالضو چیؿت؟
قٌبكٜسٟ
ٝؾؼت زٜ١سٟ
ایجبز ًٜٜسٟ
كبنٔ ٠زٜ١سٟ
ً.۲۲سإ اؾٖ اظ اؾ٘بء حؿٜبی آ٢ی ثیبِٛط اثتٌبضی  ٝاثساػی ثٞز ٙذٔوت اؾت؟
ػعیع
ذبٓن
كبَط
ُٜٗفِء
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ً.۲۳سإ ٗؼٜب نحیح اؾت؟ ٓٗ ٠وبٓیس آؿ٘بٝات ٝاالضو یجؿٍ آطظم ٓ٘ ٚیكبء  ٝیوسض..
ٗبٌٓیت آؾ٘ب١ ٙب  ٝظٗی ٚثطای ذساؾت ضٝظی ضا ثطای ١طًؽ ثرٞا١س ًٖ  ٝظیبز ٗی ًٜس
ٗبٌٓیت آؾ٘ب ٝ ٙظٗی ٚثطای ذساؾت ضٝظی ضا ثطای ١طًؽ ثرٞا١س ًٖ  ٝظیبز ٗی ًٜس
ًٔیس١بی آؾ٘ب١ ٙب  ٝظٗی ٚثطای ذساؾت ضٝظی ضا ثطای ١طًؽ ثرٞا١س ًٖ  ٝظیبز ٗی ًٜس
ًٔیس١بی آؾ٘ب١ ٙب  ٝظٗی ٚثطای ذساؾت ضٝظی ضا ثطای ١طًؽ ثرٞا١س ظیبز ٗ ًٖ ٝی ًٜس
ً.۲۴سإ ٗؼٜب نحیح اؾت؟
ٗوبٓیس ۺًٔیس١ب
َٗؼبٖٓۺاؾبتیس
ٗحبكْۺٗجٔؽ
ٞٗ ٠٘١اضز
َ.۲۵جن آی ٠قطع ٌٖٓ ٗ ٚآسیٗ ٚب ٝنی ثٞٛ ٠حب ٝآصی اٝحیٜب آیي ٗ ٝب ٝنیٜب ..ا ٙاهی٘ٞا آسی ٝ ٚال تتلطهٞا كی،٠
زؾتٞض ث ٠چ ٠چیع زاز٢ٛ ٝ ٟی اظ چ ٠چیعی قس ٟاؾت؟
اهبٗ٘ٛ ٠بظ_جَٜ
اهبٗ ٠ػسّ_ظٖٔ
اهبٗ ٠زی_ٚتلطه ٠زض زیٚ
اتحبز_تلطه٠
ً.۲۶سإ تطتیت زض ظٞ٢ض پیبٗجطا ٙاٞٓٝآؼعٕ حلظ قس ٟاؾت؟
ٞٛح ٗٞؾی ػیؿی اثطا١یٖ ٗح٘س
ٗٞؾی اثطا١یٖ ٞٛح ػیؿی ٗح٘س
اثطا١یٖ ٞٛح ٗٞؾی ػیؿی ٗح٘س
ٞٛح اثطا١یٖ ٗٞؾی ػیؿی ٗح٘س
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َ.۲۷جن آیٗ ٝ ٠ب تلطهٞا اال ٗ ٚثؼس ٗب جبئ ٖ٢آؼٖٔ ثـیب ثیً ،ٖ٢ٜسإ ٗؿئٔ ٠ؾجت پطاًٜسُی اظ اَطاف پیبٗجطا ٙآ٢ی ٗی
ثبقس؟
ضٝحی ٠حؿبزت ً ٝی ٠ٜتٞظی
ػساٝت
ػسٕ پبیجٜسی ث ٠قطیؼت
ذٞزثطتط ثیٜی
َ.۲۸جن آیٗ ٠ب تلطهٞا اال ٗ ٚثؼس ٗب جبئ ٖ٢آؼٖٔ ثـیب ثی ،ٖ٢ٜثیكتط تلطه١ ٠بیی ً ٠زض زی ٚپیف آٗس ٟاظ جبٛت .......ثٞزٟ
اؾت؟
جب١الٓ ٙجٞد
ػبٓ٘ب ٝ ٙزاٛكٜ٘ساٙ
حبً٘ب ٝ ٙپبزقب١بٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
ٗ.۲۹ؼٜبی حطف الٕ زض " ٝاٗطت الػسّ ثی"ٌٖٜ
ظائس ٝ ٟتبًیس
تؼٔیٔی٠
ٌٗٔیت
اٗط
َ.۳۰جن آی ... ٠اهلل ضثٜب  ٝضثٌٖ ٜٓب اػ٘بٜٓب  ٌٖٓ ٝاػ٘بٌٖٓ ال حج ٠ثیٜٜب  ٝثی ...ٌٖٜاقبض ٟث ٠چُٔٗ ٠جی زاضز؟
ػسٕ ثطتطی زی ٚاؾالٕ ٛؿجت ث ٠ؾبیط ازیبٙ
ػسٕ ثطتطی ؾبیط ازیبٛ ٙؿجت ث ٠اؾالٕ
ٛجٞز ج َٜثی ٚازیبٙ
ػسٕ زٓیْ  ٝحجت هبَغ ثط ثطتطی ٛؿجت ث ٠یٌسیِط ُٗٔوب
َ.۳۱جن آیٝ ٠آصی ٚیحبج ٙٞكی اهلل ٗ ٚثؼس ٗب اؾتجیت ٓ ٠حجت ٖ٢زاحً ٠ػٜس ضث ٝ ٖ٢ػٔی ٖ٢ؿًت  ٖ٢ٓ ٝػصاة
قسیسً ،سإ ُٗٔت نحیح اؾت؟
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اؾتجبثت اظ ؾط ظٖٔ ثٞزٟ
ؿًت ذسا ثربَط تبذیط زض اؾتجبثت
احتجبد ثؼس اظ هج ّٞكبیس ٟای ٛساضز
ت٘بٕ زالیْ ٛعز پطٝضزُبض ثبَْ اؾت
ً.۳۲سإ ٓلظ ثٗ ٠ؼٜبی ثُال ٝ ٙظٝاّ اؾت؟
كبَط
كبتح
زاحى
ثبهط
.۳۳زض آی ٠اهلل آصی اٛعّ آٌتبة ثبٓحن  ٝآ٘یعاً ٙسإ ٗؼٜب ثطای ٗیعا ٙث٢تط اؾت؟
١طٗویبؾی ً ٠ثب آ ٙاقیبء ؾٜجیسٗ ٟیكٛٞس
ٜٗظٞض ػسّ اؾت
ثطهطاضی ٗؿبٝات
ٗج٘ٞع زی ٚثب ان ٝ ّٞكطٝػف
ٜٗ.۳۴ظٞض اظ آؿبػ ٠زض آیٗ ٝ ٠بیسضیي ٓؼْ آؿبػ ٠هطیت ،چیؿت؟
ظٗب ٙثطپبیی ػسآت
هیبٕ هیبٗت
ٓحظٗ ٠طٍ
ظٗب ٙػصاة ٗكطًیٚ
َ.۳۵جن ای ٚآیً ٠سإ ُٗٔت ؾجت ُ٘طا١ی ػ٘ین اؾت؟
یؿتؼجْ ث٢ب آصی ٚالی...ٜٙٞٗٞاال ا ٙآصی ٚی٘بض ٙٝكی آؿبػٓ ٠لی يالّ ثؼیس
جسّ اظ ضٝی ػسٕ ػٖٔ  ٝای٘بٙ
ضیت  ٝتطزیس
جْ٢
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اٌٛبض
.۳۶ػٔت ١طاؼ ٜٗٗٞب ٙزض آیٝ ٠آصی ٚآٗٗ ٜٞكلو٢ٜٗ ٙٞب  ٝیؼٔ٘ ٙٞا٢ٛب آحنً ،سإ ُٗٔت اؾت؟
یٌجبض ٟكطا ضؾس زضحبٓیٌ ٠آٗبزُی ٛساقت ٠ثبقٜس
ٓحظ ٠ای ٜٓٞ١بى اؾت
اظ ػصاة ٗیتطؾٜس
١یچٌسإ
.۳۷زضآیً ٚٗ ٠ب ٙیطیس حطث االذطت ٛعز ٓ ٠كی حطحٗ ٠طاز اظ ظضاػت آذطت چیؿت؟
ػبهجت ثریطی
ٛتیج ٠اػ٘بّ زض هیبٗت
ٝاضز ث٢كت ث٢كت ٛ ٝؼ٘ت ١بی آ٢ی قسٙ
ثطپبیی هیبٗت
.۳۸آیً ٚٗ ٠ب ٙیطیس آحطث االذطٛ ٟعز ٓ ٠كی حطحً ٚٗ ٝ ٠ب ٙیطیس آحطث آسٛیب ٞٛتی٢ٜٗ ٠ب ٗ ٝبٓ ٠كی االذطٚٗ ٟ
ٛهیت ،ثب ًسإ آی ٠هطاثت ٗؼٜبیی زاضز؟
ٗ ٚجبء ثبٓحؿ ٠ٜكٔ ٠ػكط اٗخبٓ٢ب
 ٝآ ٙیؽ ٓالٛؿب ٙاال ٗب ؾؼی
ًٗ ٚب ٙیطیس آؼبجٔ ٠ػجٜٔب ٓ ٠كی٢ب ٗب ٛكبء ٓ٘ٛ ٚطیس
ٝاهلل یًبػق ٓ٘ ٚیكبء
ً.۳۹سإ ُٗٔت ثب تٞج ٠ث ٠آی ٖ٢ٓ ٠قطًبء قطػٞا ٓ ٚٗ ٖ٢آسیٗ ٚب ٖٓ یبش ٙث ٠اهلل ،نحیح اؾت؟
ثسػت زض زی ٝ ٚتكطیغ ثس ٙٝاش ٙآ٢ی قطى اؾت
اٛؿب ٙذیط  ٝنالح ذٞز ضا ٟث٢تط ٗیساٛس
هٞاٛی ٚاٛؿبٛی جبٗغ ً ٝبْٗ ٛیؿت
اش ٙذسا ثطای تكطیغ ٛیبظ ٛیؿت
ٗ.۴۰ل ٕٞ٢آیٞٓ ٝ ٠ال ًٔ٘ ٠آلهْ ٓوًی ثی ٝ ٖ٢ٜا ٙآظبٓ٘ی ٖ٢ٓ ٚػصاة آیٖ چیؿت؟
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ذساٛٝس ١طُع ٘ٛی ثركس
ؾٜت ذساٛٝس ثطٗٔ٢ت زاز ٙث ٠ثٜسُب ٙاؾت
ذساٛٝس ثی ٚثٜسُب ٙجسایی ٗی اٛساظز
هًبٝت ذساٛٝس ثط اؾبؼ ػٖٔ  ٝحٌ٘ت اؾت
.۴۱ای ٚآی ٠اقبض ٟث ٠چُٔٗ ٠جی زاضز؟
تطی آظبٓ٘یٗ ٚكلوی٘ٗ ٚب ًؿجٞا ٝ ٞ١ ٝاهغ ث ٝ ٖ٢آصی ٚآٜٗٞا  ٝػ٘ٔٞا آهبٓحبت كی ضٝيبت آجٜبت..
ثطپبیی هیبٗت
ػصاة ظبٓ٘بٙ
تجؿٖ اػ٘بّ
كبٛی ثٞز ٙزٛیب ٛ ٝؼ٘ت ١بی آٙ
ٗ.۴۲عز ضؾبٓت پیبٗجط ل َجن آی ٠هْ ال اؾئٌٖٔ ػٔی ٠اجطا اال آ٘ٞز ٟكی آوطثی چیؿت؟
نطف زٝؾتی ثب ا ْ١ثیت پیبٗجط
زقٜ٘ی ٌٛطز ٙثب ا ْ١ثیت پیبٗجط
ای٘ب ٙث ٠اٗبٗت
قٌطُعاضی  ٝهسضزاٛی ٓؿبٛی اظ ظح٘بت پیبٗجط ل
.۴۳ثب تٞج ٠ث ٠آی ٠هْ ال اؾئٌٖٔ ػٔی ٠اجطا اال آ٘ٞز ٟكی آوطثیٞٗ ،زت ٝاهؼی چِٗ ٠ٛٞحون ٗی قٞز؟
زٝؾتی ثب ا ْ١ثیت  ٝػالهٜ٘سی ٛؿجت ث ٠ایكبٙ
ضؾیسُی ث ٠اٗٞضات ایكبً٘ ٝ ٙي ضؾبٛی ث ٠آٛبٙ
زكبع اظ جبٗ ٝ ٙبّ  ٝآثطٝی آٛبٙ
اَبػت  ٝتجؼیت اظ ایكب ٙزض ت٘بٕ ٗطاحْ
.۴۴زضآی ٠ی إ یو ٙٞٓٞاكتطی ػٔی اهلل ًصثب كب ٙیكبءاهلل یرتٖ ػٔی هٔجي  ٝی٘ح آجبَْ  ٝیحن آحن ثٌٔ٘بت ٠ا ٠ٛػٔیٖ
ثصات آهسٝضً ،سإ ٗٞضز ثعضُتطی ٚػصاة آ٢ی ٛبٕ ثطز ٟقس ٟاؾت؟
ٗ٢ط ٢ٛبز ٙثط زّ
ٗؿد ًطزٙ
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ػسٕ اػُبی ٛؼ٘ت
زضُیط ذٞقی ١ب ًطزٙ
َ.۴۵جن آی ٠تٞثٝ ٠اهؼی چٝ ٠یػُی ای زاضز؟
ٞ١آصی یوجْ آتٞث ٠ػ ٚػجبز ٝ ٟیؼلٞا ػ ٚآؿیئبت  ٝیؼٖٔ ٗب تلؼٔٙٞ
شًط ٓؿبٛی اؾتـلبض ًبكی اؾت
اؾتـلبض ٘١طا ٟتـییط زض ضكتبض ُ ٝلتبض ثبقس
تٌطاض ٌٛطز ٙاقتجب١بت
پكی٘بٛی اظ ُٜب١بٙ
.۴۶آیٞ١ ٠آصی یوجْ آتٞث ٠ػ ٚػجبز ٝ ٟیؼلٞا ػ ٚآؿیئبت  ٝیؼٖٔ ٗب تلؼٔ ٙٞثیبِٛط ًسإ ُٗٔت اؾت؟
ذساٛٝس ضح٘ت ُٓ ٝلف ضا قبْٗ حبّ ثٜسُبٗ ٙیٌٜس
ذسا ػٔیٖ اؾت
زض اؾالٕ ٛباٗیسی  ٝث ٚثؿت ٝجٞز ٛساضز
تٞث ٠ثؼس اظ اضتٌبة ُٜب ٟاؾت
.۴۷قطٌ اؾتجبثت زػب زض آی ٝ ٠یؿتجیت آصی ٚآٜٗٞا  ٝػ٘ٔٞا آهبٓحبت  ٝیعیس ٚٗ ٖ١كًٔ ٠چیؿت؟
ای٘ب ٝ ٙػْ٘ نبٓح
ػسٕ قطى ً ٝلط
نسه ٠زازٙ
اؾتـلبض اظ ُٜب١بٙ
 ٝ.۴۸یعیس ٚٗ ٖ١كًٔ ٠زض آی ٝ ٠یؿتجیت آصی ٚآٜٗٞا  ٝػ٘ٔٞا آهبٓحبت  ٝیعیس ٚٗ ٖ١كًٔ ٠ثیبِٛط ًسإ ُٗٔت اؾت؟
ذساٛٝس ُٜ ٠٘١ب١ب ٙضا ٗی ثركس
حٞاة ػْ٘ ٜٗٗٞب ٙضا ظیبز ٗیٌٜس
تؼساز ٜٗٗٞب ٙضا ظیبز ٗیٌٜس
ٞٗ ٠٘١اضز
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.۴۹زض ای ٚآی ٞٓ ٝ ٠ثؿٍ اهلل آطظم ٓؼجبزٓ ٟجـٞا كی االضو ،كًْ آ٢ی ثط چ ٠اؾبؼ اؾت؟
ت٘بیالت  ٝذٞاؾت١ ٠بی اٛؿبٙ
هسضت  ٝػٖٔ
ٗهٔحت  ٝحٌ٘ت
ٗكیت آ٢ی
.۵۰زض ای ٚآی ٞٓ ٝ ٠ثؿٍ اهلل آطظم ٓؼجبزٓ ٟجـٞا كی االضو ،ػٔت َـیب ٙثٜسُب ٙچیؿت؟
ُٜب١بٞ١ ٝ ٙا پطؾتی
ضكب ٟثیف اظ حس
ؾطُطٗی ث ٠زٛیب
ػسٕ قٌطُعاضی
ٜٗ.۵۱ظٞض اظ ؿیج چیؿت؟
ثبضا ٙثٞٗ ٠هغ ٛ ٝبكغ
ثبضا ٙتٜس ٛ ٝبُ٢بٛی
١طٞٛع ثبضاٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
ٜٗ.۵۲ظٞض اظ "هُٜٞا" چیؿت؟
ٛباٗیس ٗیٌٜس
ٗبیٞؼ قس
ٛباٗیسقسٛس
ٗبیٞؼ ًطز
.۵۳آیٞ١ٝ ٠آصی یٜعّ آـیج ٗ ٚثؼس ٗب هُٜٞا  ٝیٜكط ضح٘تٞ١ ٝ ٠آٓٞی آح٘یس ،ثیبِٛط ًسإ ُٗٔت اؾت؟
كطیبزضؾی ذساٛٝس حیٛ ٚباٗیسی
ثركف ُٜب١بٙ

12

نمونه سواالت کارگاه تفسیر سوره مبارکه شوری – ماه مبارک رمضان سال 1399
دفتر توانمندسازی و مهارتهای کاربردی
با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی و مرکس فناوری اطالعات و ارتباطات

اظزیبز ٛؼ٘ت ١ب
ٛع ّٝثبضا ٙزض ذكٌؿبٓی
.۵۴زاثّ ٠چیؿت؟
چ٢بضپبیبٙ
اٛؿب١ ٙب
١طجٜجس ٟای ً ٠حطًت زاضز
ٗج٘ٞػ ٠حیٞاٛبت
 ٚٗ ٝ. ۵۵آیبت ٠ذٔن آؿ٘بٝات ٝاالضو ٗ ٝبثج كی٘٢ب ٗ ٚزاث ٞ١ ٝ ٠ػٔی ج٘ؼ ٖ٢اشا یكبء هسیط ،اقبض ٟث ٠چُٔٗ ٠جی
زاضز؟
زػٞت ثُٗ ٠بٓؼ ٠آیبت آكبهی
زػٞت ث ٠ثطضؾی آیبت اٛلؿی
اقبض ٟای ث ٠هسضت ذساٛٝس زضٗطحٔ ٠ذٔوت ٛساضز
١یچٌسإ
ٗ.۵۶ؼٜبی هسیط ث ٠ػٜٞا ٙاؾٖ ذساٛٝس چیؿت؟
هسضت ثطاٛجبٕ ًبض١ب
ذٔن  ٝآكطیسٙ
ُٗٔن ػسٕ ػجع ٛ ٝبتٞاٛی
ثؿیبض هٞی
ٝ.۵۷ايح تطی ٚثیب ٙای ٚآیٗ ٝ ٠ب انبثٌٖ ٗٗ ٚهیج ٠كج٘ب ًؿجت ایسیٌٖ  ٝیؼق ػً ٚخیط چیؿت؟
ثی ٚاػ٘بّ اٛؿبٛ ٝ ٙظبٕ ػبٖٓ اضتجبٌ ثطهطاض اؾت
ذُب١بی اٛؿب ٙثؿیبض اؾت
ذساٛٝس اًخط ُٜب١ب ٙضا ٗیجركس
ٗكٌالت اٛؿب ٙثربَط ػصاة ًطز ٙاٝؾت
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ٗ.۵۸طاز اظ " ٝیؼق ػً ٚخیط" زض آیٗٝ ٠ب انبثٌٖ ٗٗ ٚهیج ٠كج٘ب ًؿجت ایسیٌٖ  ٝیؼق ػً ٚخیط ،چیؿت؟
ت٘بٗی اػ٘بّ اٛؿب١ ٙب
آٛچ ٠اٛؿب ٙزض ًؿت  ٝتجبضت ثسؾت آٝضزٟ
ُٜب١ب ٝ ٙظقتی ١ب
آٛچ ٠ضا ً ٠ثب زؾتب ٙذٞز ؾبذت ٠اؾت
ٜٗ.۵۹ظٞض اظ ٗ ٝب اٛتٖ ث٘ؼجعی ٚزض آیٗ ٝ ٠ب اٛتٖ ث٘ؼجعی ٚكی االضو ٗ ٝبٌٖٓ ٗ ٚز ٙٝاهلل ٗٓٝ ٚی ٝال ٛهیط چیؿت؟
ػبجع ٛجٞز ٙاٛؿبٙ
هسضت ذسا  ٝػسٕ ػجع اٝ
كطاض اظ حیُ ٠هسضت ذسا  ٝػصاة اٝ
ػبجع ثٞز ٙاٛؿبٙ
ٜٗ. ۶۰ظٞض اظ اَػالٕ زض آی ٚٗ ٝ ٠آیبت ٠آجٞاض كی آجحط ًبالػالٕ چیؿت؟
ػالٗت ٛ ٝكب٠ٛ
پطچٖ
زاٛكٜ٘ساٗ ٝ ٙكب١یط
ً١ ٟٞب
َ.۶۱جن آی ۳۳ ٠ؾٞض ٟقٞضی ز ٝقبذ ٠انٔی ای٘بً ٙسإ اؾت؟
نجط  ٝقٌط
حطًت  ٝتًْٞ
تٞؾْ  ٝػٖٔ
ؾٌٞت  ٝػْ٘
."۶۲ضیح" ث ٠چٗ ٠ؼٜبؾت؟ ا ٙیكب یؿٌ ٚآطیح كیظٔٔ ٚضٝاًس ػٔی ظ٢ط ٟا ٙكی شٓي آلیبت ٌْٓ نجبض قٌٞض؟
آة
ذبى
ضیَ
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ثبز
.۶۳یٞثو ّٚ٢ث ٠چٗ ٠ؼٜبؾت؟
حبثت ٢ِٛساقتٚ
١الى ٛ ٝبثٞز ًطزٙ
ثوب ثركیسٙ
١یچٌسإ
.۶۴آی ٠ا ٝیٞثو ّٚ٢ث٘ب ًؿجٞا  ٝیؼلٞا ػً ٚخیط ،اقبض ٟثً ٠سإ یي اظ ُٜب١بً ٙجیط ٟزاضز؟
قطى
یبؼ
ایٜ٘ی اظ ػصاة ذسا(االٌٗٗ ٚٗ ٚط اهلل)
انطاض ثطُٜب١بً ٙجیطٟ
.۶۵ثبتٞج ٠ثٗ ٠ؼٜبی آی٠ی  ٝیؼٖٔ آصی ٚیجبزٓ ٙٞكی آیبتٜب ٗب ٓٗ ٚٗ ٖ٢حیم ،اظ ٝیػُی ١بی ثبضظ ٌٜٗطیٗ ........ٚی
ثبقس؟
ا ْ١قي  ٝتطزیس ١ؿتٜس
ٜٗٗٞی ٚضا ٗٞضز اؾت٢عا هطاض ٗیسٜ١س
ذٞـ ُصضاٜٛس
ا ْ١جسّ ٗی ثبقٜس
َ.۶۶جن آی ٠كج٘ب اٝتیتٖ ٗ ٚقیء ك٘تبع آحیب ٟآسٛیب ٗ ٝب ػٜس اهلل ذیط  ٝاثوی ً ...سإ ٗل ٕٞ٢زهین تط اؾت؟
زٛیب پٔی ثطای ضؾیس ٙث ٠آذطت اؾت
آذطت ٛعز ذسا پؿٜسیس ٟتط اؾت
ٛؼ٘ت ١بی زٛیب زٓجؿتٜی ٛیؿت  ٝآذطت زائ٘ی اؾت
ٛؼ٘ت ١بی آ٢ی  ٖ١زٛیٞی  ٖ١اذطٝی اؾت
ٝ. ۶۷آصی ٚیجتٜجً ٙٞجبئط االحٖ  ٝآلٞاحف  ٝاشا ٗب ؿًجٞا  ٖ١یـلط ،ٙٝاقبض ٟث ٠چُٔٗ ٠جی زاضز؟
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ٜٗٗٞب ٙزائ٘ب ثط ٛلؽ ذٞز تؿٍٔ زاضٛس
ٜٗٗٞبُٜ ٙب٘ٛ ٟیٌٜٜس
ٜٗٗٞب ٙػهجی ٗیكٛٞس
ٜٗٗٞب ٙا ْ١ثركف ١ؿتٜس
. ۶۸ثبتٞج ٠ث ٠آی ۳۸ ٠ؾٞض ٟقٞضی ٗكٞضت زض ًسإ اٗٞض جبیع ٛیؿت؟
ٗكٌالت ظٛبقٞیی  ٝتطثیت كطظٛس
ٗجبحج ٗطث ٌٞث ٠ذساٛٝس ٗبٜٛس ٝحی  ٝثؼج اٛجیب  ٝاٛتربة ائ٘٠
ٗجبحج اجت٘بػی  ٝهبُ ٙٞٛصاضی
پیكطكت ١بی كطزی
ً.۶۹ساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط اظ كٞائس ٗكٞضت ٛیؿت؟
احت٘بّ ذُب ضا ًٖ ٗیٌٜس
اٗساز آ٢ی ضا ث٘١ ٠طا ٟزاضز
اؾتؼساز١ب ضا اظثیٗ ٚیجطز
ٗبٛغ اؾتجساز ضای اؾت
."۷۰یٜتهط "ٙٝث ٠چٗ ٠ؼٜبؾت؟
یبضی ًطزٙ
یبضی َٔجیسٙ
ث ٠یبضی یٌسیِط پطزاذتٚ
ٞٗ ٠٘١اضز
.۷۱پیبٕ آیٝ ٠آصی ٚاشا انبث ٖ٢آجـی  ٖ١یٜتهط ٙٝچیؿت؟
زكبع الظٕ  ٝؾٌٞت  ٝظٖٔ پصیطی ٗ٘ ٜٙٞاؾت
ٜٗٗٞب ٙثبیس ٗتحس ثبقٜس
ظٖٔ ٜٗلٞض اؾت
ٛهطت  ٝیبضی ٗ ٚٗٞالظٕ اؾت
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.۷۲آی ٠جعاء ؾیئ ٠ؾیئٗ ٠خٔ٢ب ك٘ ٚػلب  ٝانٔح كبجط ٟػٔی اهلل ثب ًسإ آی ٠هطاثت ٗؼٜبیی زاضز؟
كبشًطٛٝی اشًطًٖ
ٛؿٞااهلل كبٛؿبٖ١
ك٘ ٚاػتسی ػٔیٌٖ كبػتسٝا ػٔی ٠ث٘خْ ٗباػتسی ػٔیٌٖ
ٗ ّٚ٢ٓ ٝخْ آصی ػٔی ّٚ٢ثبٓ٘ؼطٝف

.۷۳ثب تٞج ٠ثٗ ٠حتٞای آی ٚ٘ٓ ٝ" ٠اٛتهط ثؼس ظٔ٘ ٠كبٓٝئي ٗب ػٔی ٚٗ ٖ٢ؾجیْ" ًسإ ٗٞضز ٗطزٝز اؾت؟
یبضی ضؾبٛسٙ
ههبل هجْ اظ جٜبیت
یبضی َٔجیسٙ
١یچٌسإ
َ.۷۴جن آی" ٠ا٘ٛب آؿجیْ ػٔی آصی ٚیظٔ٘ ٙٞآٜبؼ  ٝیجـ ٙٞكی االضو ثـیط آحن آٝئي ٓ ٖ٢ػصاة آیٖ" ١ٌٞٛف ثط
چً ٠ؿبٛی ؾعاٝاض اؾت؟
ًلبض
جب١الٙ
ٗظٔٗٞبٙ
ظبٓ٘بٝ ٙؾتٌ٘بضاٙ
ٗ.۷۵حتٞای آی ٚ٘ٓ ٝ ٠نجط  ٝؿلط ا ٙشٓي ٗ ٚػعٕ االٗٞض ُٗبثن ًساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط اؾت؟
ػل ٞظٗبٛی اضظـ زاضز ً ٠اظ ٗٞيغ هسضت ثبقس
ػل ٞثب نجط ٘١طا ٟاؾت
نجط ُ ٝصقت اظ ً٘بالت اٛؿبٛی اؾت
ُصقت اظ ظبٖٓ ًبض آؾبٛی اؾت
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.۷۶ثبتٞج ٠ث ٠آی ٚٗ ٝ ٠یًْٔ اهلل ك٘ب ٓٓٝ ٚٗ ٠ی ٗ ٚثؼس ،ٟپیبٕ آی ٠زض ًساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط هٞی تط اؾت؟
ُ٘طا١ی اثتسایی ٌٗ٘ ٚاؾت
ظبٓ٘بٜٗ ٝ ٙحطكب١ ٙیچ ضاٛ ٟجبتی ٛساضٛس
ُ٘طا١ی ؾجت ذطٝد اظ ٝالیت
ظٖٔ  ٝتجبٝظ ث ٠حوٞم ٗطزٕ جبیع ٛیؿت
ً.۷۷سإ آی ٠ثیبِٛط ایٗ ٚل ٕٞ٢اؾت "پیف اظ آ ٠ٌٛاٛؿب ٙزچبض ؾطٞٛقت قٗٞی قٞز ثبیس حن  ٝضا ٟحن ضا یبكتٝ ٠
اجبثت ًٜس"؟
ٝآصی ٚاؾتجبثٞا ٓطث ٝ ٖ٢اهبٗٞاآهال ٝ ٟاٗط ٖ١قٞضی ثی٘ٗ ٝ ٖ٢ٜب ضظهٜب ٖ١یٜلوٙٞ
ٗ ٝب انبثٌٖ ٗٗ ٚهیج ٠كج٘ب ًؿجت ایسیٌٖ  ٝیؼلٞا ػً ٚخیط
اؾتجیجٞا ٓطثٌٖ ٗ ٚهجْ ا ٙیبتی ی ٕٞال ٗطزّ ٓ ٚٗ ٠اهلل ٗب ٌٖٓ ٗٔٗ ٚجب یٗٞئص ٗ ٝب ٌٖٓ ٌٗٛ ٚیط
 ٞ١ ٝآصی یٜعّ آـیج ٗ ٚثؼس ٗب هُٜٞا  ٝیٜكط ضح٘ت ٞ١ ٝ ٠آٓٞی آح٘یس
ً.۷۸سإ "ٝاغ "ٟزض آی ٠كب ٙاػطيٞا ك٘ب اضؾٜٔبى ػٔی ٖ٢حلیظب ا ٙػٔیي اال آجالؽ  ٝاٛب اشا اشهٜب االٛؿبٜٗ ٙب ضح٘ ٠كطح
ث٢ب  ٝا ٙتهج ٖ٢ؾیئ ٠ث٘ب هسٗت ایسی ٖ٢كب ٙاالٛؿبً ٙلٞض ،ثیبِٛط "ًٖ ظطكیت ثٞز "ٙاٛؿب ٙاؾت؟
كب ٙاػطيٞا
ا ٙػٔیي اال آجالؽ
ا ٙاالٛؿبً ٙلٞض
كطح ث٢ب
.۷۹چطا ذساٛٝس زض آی ٠آصًٞض ضا ثب "اّ" آٝضز ٟاؾت؟
هلل ٗٔي آؿ٘بٝات  ٝاالضو یرٔن ٗب یكبء ی٢ت ٓ٘ ٚیكبء اٛبحب  ٝی٢ت ٓ٘ ٚیكبءآصًٞض
جٜؽ ٗصًط ٗوهٞز اؾت
ضز ػوبیس ذطاكی اػطاة
١سی ٠ای ذبل ٝ ٝیػ ٟاؾت
ٞٗ ٠٘١اضز
ً.۸۰ساٗیي اظ ٗٞاضز ظیط اظ َطم ٝحی تكطیؼی ث ٠ق٘بض ٘ٛی آیس؟
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آوبی ٗؿتویٖ ث ٠هٔت پیبٗجط
قٜیس ٙاظ ٝضای حجبة
اؾتؼساز١ب  ٝؿطائى
اضؾبّ كطقت ٠یب ٗٔي
.۸۱ثب تٞج ٠ث ٠ثطزاقت اظ ًالٕ اٗیط آٜ٘ٗٞی ٚػٔی ػٔی ٠آؿالٕ پیبٗجط نٔی اهلل ػٔی ٝ ٠آٓٝ ٠ؾٖٔ هجْ اظ ثؼخت چ ٠آئیٜی
زاقتٜس؟
آئیٗ ٚؿیحیت
آئی ٚیٞ٢ز
آئی ٚاثطا١ی٘ی
زی ٚذٞز  ٝآئی ٚحو( ٠تٞحیس)
ٜٗ.۸۲ظٞض اظ "ضٝح" زض آیًٝ ٠صٓي اٝحیٜب آیي ضٝحب ٗ ٚاٗطٛب ..چیؿت؟
هطآٙ
ضٝح االٗیٚ
قطیؼت حو٠
ٞٗ ٠٘١اضز
َ .83جن ػجبضت هطآٛی” ٗ ٝب ٗ ٚانبثٌٖ ٗٗ ٚهیجتٜٗ ”٠ظٞض اظ ٗهبئت زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
ٗجبظات آ٢ی
ؾرتی ١ب ٗ ٝكٌالت ظٛسُی
ٗطٍ اػًبی ذبٞٛازٟ
ٗٞاضز ة  ٝد
ٗ .84ؼٜبی ػجبضات ظیط زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟ یـلط -ٙٝاثویً -جبئط االحٖ
ُصقت ٗی ًٜٜس -پبیساضتطُٜ -ب١بً ٙجیطٟ
ػجٞض ٗی ًٜٜس -ثبهی ٗی ٗبٛسُٜ -ب١بً ٙجیطٟ
ُصقت ٗی ًٜٜس -پبیساضتطُٜ -ب١ب ٙنـیطٟ
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ػجٞض ٗی ًٜٜس -ثبهی ٗی ٗبٜٛسُٜ -ب١ب ٙنـیطٟ
 .85اػالٕ ج٘غ ػٖٔ زض انْ ث ٠چٗ ٠ؼٜبؾت؟
ًٟٞ
پطچٖ ٓ ٝكٌط
ًكتی ٗؼٔن زض زضیب
ػالٗت  ٝاحطی اؾت ً ٠اظ چیعی ذجط ٗی ز١س
َ .86جن هبػس ...... ٟاُط هطاض ثبقس ٗطزٕ ضا ث ٠ذبَط ُٜب١بٛكبٞٗ ٙاذصًٜٜ ٟس احسی ضٝی ظٗی ٚثبهی ٘ٛی ٗبٛس ...... ٝ
نٞضت ٘ٛی ُطكت.
ٗٔ٢ت آ٢ی  -اثتال
ُٓق آ٢ی -آظٗبیف
ٗٔ٢ت آ٢ی  -اٗتحبٙ
١یچٌسإ
 .87ای ٚحسیج قطیق اظ ًیؿت؟ ث ٠ذسا زٛیب زض ثطاثط آذطت ٗخْ ای ٚاؾت ً ٠یٌی اظ ق٘ب اِٛكت ذٞز ضا ث ٠زضیب
ظٛس ٝؾپؽ ثیط ٙٝآٝضز ثبیس زیس چٗ ٠وساض آة ضا ثب آ ٙثطزاقت ٠اؾت.
اٗبٕ ٗح٘س ثبهط(ع)
اٗبٕ جؼلط نبزم(ع)
حًطت ٗح٘س(ل)
اٗبٕ ضيب (ع)
 ٝ“ .88آصی ٚاؾتجبثٓ ٞطث“ ٖ٢ای ٚآی ٠زض ثبة ًسإ ٗؿئٔ ٠ثیب ٙقس ٟاؾت؟
احجبت هسضت ذساٛٝس
ػجع اٛؿب ٝ ٙهسضت ذسا
اٛتوبٕ جٞیی ٗ ٝجبظات
نلبت اٛؿب١ ٙبی ٗتًْٞ
.89

ٗؿئٔ ٠قٞضا  ٝتطًیت ػوْ  ٝزضایت اٛؿب١ ٙب زض ًسإ ٗٞيٞع ٗهسام پیسا ٗی ًٜس؟
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ٗكٞضت زض اٗٞض ج ٝ َٜنٔح
تكٌیْ ٗجٔؽ قٞضا
اٗٞض ٗؼ٘ ّٞظٛسُی
ٞٗ ٠٘١اضز
 .90ذساٛٝس ث ٠پیبٗجط(ل) كطٗٞزٛسۺ ت ٞزض اٗط ج ٝ َٜج٢بز ثب ٗؿٔ٘بٛبٗ ٙكٞضت ً .ٚزض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
ؾٞض ٟثوط ٟآی120 ٠
ؾٞض ٟتٞث ٠آی48 ٠
ؾٞض ٟآّ ػ٘طا ٙآی195 ٠
ؾٞض ٟق٘ؽ آی5 ٠
ٗ .91ل ٕٞ٢ػجبضت “ ُ٘طاً ٟطز ٙذسا” زض ًسإ ٗؿئٔٗ ٠هسام زاضز؟
اٛؿب ٙضا ٗجبظات ًطزٙ
اٛؿب ٙضا ث ٠حبّ ذٞز ٝاُصاقتٚ
ٗهیجت ١ب ٗ ٝكٌالت ضا ثط اٛؿبٞ٘١ ٙاض ًطزٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
 .92ذسا زض هطآ ٙثً ٠سإ پیبٗجط ٗی ُٞیسۺ ثب ای ٠٘١ ٚات٘بٕ حجت ١ب اُط ضٝیِطزا ٙقسٛس ؿِ٘یٗ ٚجبـ.
حًطت ٗح٘س(ل)
حًطت ٗٞؾی(ع)
حًطت اثطا١یٖ(ع)
حًطت ٞٛح(ع)
.93
اظزٝاد
ػُب ًطز ٙزذتط  ٝپؿط ثب ٖ١
ػویٖ  ٝثی كطظٛس ثٞزٙ
١یچٌسإ

ٗطاز اظ ًٔ٘ “ ٠یعٝد” زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
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ٗ .94ؼٜبی ػجبضت هطآٛی “ ٗ ٝب ًبٓ ٙجكط ا ٙیٌٔ٘ ٠اهلل االٝحیب” زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
اضتجبٌ ذسا اظ َطین ٝحی
اضتجبٌ ذسا اظ َطین اضؾبّ كطقتٝ ٠حی
ؾرُ ٚلت ٚاظ پكت حجبة
ٞٗ ٠٘١اضز
٘٢ٗ .95تطیٛ ٚؼ٘ت ػُب قس ٟث ٠اٛؿب ٙزض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
١سایت ٝاضؾبّ پیبٗجطاٙ
١سایت ٛ ٝع ّٝهطآٙ
اٜٗیت  ٝؾالٗتی
ٗبّ زٛیب  ٝظ ٝ ٙكطظٛس
 .96آی ٝ “ ٠اٝحیٜب آی إ ٗٞؾی” زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
ؾٞض ٟههم آی7 ٠
ؾٞض ٟحسیس آی34 ٠
ؾٞض ٟهٖٔ آی50 ٠
ؾٞض ٟهیبٗت آی29 ٠
 .97آ٢بٕ  ٝآوب زض حیٞاٛبت ٗبٜٛس ٗب ث ٠ظٛجٞض ػؿْ ٝحی ًطزیٖ ث ٠چ ٠نٞضتی ٗی ثبقس؟
اٗط تٌٞیٜی
اٗط تكطیؼی
ؿطیعی
ٗٞاضز آق  ٝد
ٗ .98ؼٜبی ػجبضات ظیط زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟ تهیط -جؼٜٔبٛ ٚٗ -كبء
ثبظ ٗی ُطزاٛیٖ -هطاض زازً -ؿی ضا ٛرٞا١یٖ
ثبظ ٗی ُطزز -هطاض زازیًٖ -ؿی ضا ثرٞا١یٖ
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ثبظ ٗی ُطزیٖ -هطاض ز١یٖ١ -یچ ًؽ ضا
ثبظ ٗی قٞز  -هطاض ٗی ز١یًٖ -ؿی ضا ً ٠ثرٞا١یٖ
ٝ- 99یػُی ٝحی آ٢ی زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
ٝحی ؾطچك٘ ٠حٌ٘ت اؾت
ُٗبٓت آٗ ٙبٛسُبض اؾت
ذسق ٠ثطزاض ٛیؿت
ٞٗ ٠٘١اضز
ً-100سإ ُعی ٠ٜنحیح اؾت؟
ٗبٌٓیت حویوی اظ آ ٙذساؾت
ٝحی ثطای ضقس اٛؿب ٙاؾت
یٌی اظ زالئْ اػجبظ هطآً٘ٔ ٙبت ػ٘ٗٞی اؾت
ٞٗ ٠٘١اضز
-101یؿتـلط ٚ٘ٓ ٙٝكی االضو” كطقتِب ٙثطای ٜٗٗٞب ٙزػب ٗی ًٜٜس ٗ ،هسام ًسإ ُعی ٠ٜاؾت؟
ؾٞض ٟظذطف آی5 ٠
ؾٞضٗ ٟطیٖ آی90 ٠
ؾٞض ٟؿبكط آی7 ٠
ؾٞض ٟتحطیٖ آی6 ٠
ٗ-102ؼٜی ػجبضت “ ٗب اٛت ػٔی ٖ٢ثًٞیْ” زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
پیبٗجطث١ ٠سایت ٗطزٕ اقتیبم زاضز
پیبٗجط ٗؿئ ّٞاضقبز ٗطزٕ اؾت  ٠ٛپصیطـ اججبضی
ٗكطًب ٙثبیس ثساٜٛس ً ٠پیبٗجط ًٝیْ ذساؾت
ٗٞاضز آق  ٝة
ٗ-103ؼٜبی نحیح آی ٠ظیط ًسإ اؾت؟” إ اترص ٗ ٚز ٠ٛٝآٝیبء كبهلل ......... “ٞ١
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آیب ث ٠جبی ذساٛٝس ؾطپطؾتب ٙزیِطی ُطكت ٠اٛس ثب آ ٠ً ٙت٢ٜب ذسا ؾطپطؾت ٝاهؼی اؾت.
آیب ث ٠جبی ذساٛٝس ٓٝی زیِطی ُطكت ٠اٛس ثب آ ٠ً ٙت٢ٜب ذسا ٓٝی ٝاهؼی اؾت.
آیب ث ٠جبی ذساٛٝس ًٝیْ زیِطی ُطكت ٠اٛس ثب آ ٠ً ٙذسا هسضت ُٗٔن اؾت.
آیب ث ٠جبی ذساٛٝس ضاٜ٘١بی زیِطی ُطكت ٠اٛس ثب آ ٠ً ٙت٢ٜب ذسا ؿلٞض  ٝثركٜس ٟاؾت.
ٛ ........... ٝ- .......... -104تیج ٠ای٘ب ٙث ٠ضثٞثیت ذساؾت.
ت ٝ ًْٞتٞث٠
ت ٝ ًْٞاٗیس ث ٠ذسا
اٗیس ث ٠ذسا  ٝیویٚ
ت ٝ ًْٞاٛبث٠
ٗ-105ؼٜی ٓـٞی “قطع” زض آی 13 ٠ؾٞض ٟقٞضی ًسإ ُعی ٠ٜاؾت؟
قطع ٘١ب ٙقطیؼت اؾت
ضا١ی ًٗ ٠طزٕ ضا ث ٠ؾبحْ ضٝزذب١ ٠ٛبی ثعضٍ ٗی ضؾبٛس
قطع ثٗ ٠ؼٜی چ٢بض ضا ٟاؾت
ٞٗ ٠٘١اضز
- 106ثیكتطی ٚتلطه١ ٠بیی ً ٠زض زی ٚپسیس آٗس ٟاظ ؾٞی  ............اؾت.
ػبٓ٘ب ٝ ٙزاٛكٜ٘ساٙ
حبً٘ب  ٙجٞض  ٝظبٖٓ
ؾبحطا ٝ ٙجبزُٝطاٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
ً-107سإ ُعی ٠ٜنحیح اؾت؟
ٗحبج ٠یؼٜی ُلتِٞی ً ٠ههس ُٞیٜس ٟاحجبت یب اثُبّ چیعی اؾت
ٗوبٓیس یؼٜی ًؿی ًًٔ ٠یس ظٗی ٝ ٚآؾ٘ب ٙضا زاضز ثطای ُكبیف ضٝظی
اُٛیت یؼٜی ت ًْٞثطذبؾت ٠اظ ای٘بٛی حبثت
ٞٗ ٠٘١اضز
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- 108زض هطآ ٙزض چً ٠بض١بیی ػجٔ ٠ؾلبضـ قس ٟاؾت؟
اهبٗ٘ٛ ٠بظ -زكٗ ٚیت
اظزٝاد -پطزاذت ثس١ی
تٞث ٝ ٠پصیطایی اظ ٗی٘٢بٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
ً-109سإ ُعی ٠ٜنحیح اؾت؟
“ی٘بض ”ٙٝثٗ ٠ؼٜبی انطاض زض تطزیسٗ”-كلن” ثٗ ٠ؼٜبی ١طاؼ ٘١طا ٟثب ٗطاهجت
“ٗكلن” ثٗ ٠ؼٜبی انطاض زض تطزیس”-ی٘بض ”ٙٝثٗ ٠ؼٜبی ١طاؼ ٘١طا ٟثب ٗطاهجت
“ی٘بض ”ٙٝثٗ ٠ؼٜبی پیسا ًطز ٙضا ٟضٝق ٝ ٚزضؾتٗ”-كلن” ثٗ ٠ؼٜبی ٗ٢طثب ٝ ٙزٓؿٞظ
“ی٘بض ”ٙٝثٗ ٠ؼٜبی ظٗب ٝ ٙؾبػت هیبٗت ٗ”-كلن” ثٗ ٠ؼٜبی اٗط ًطز ٙث ٠زضؾتی  ٝضاؾتی
-110ذساٛٝس ُٓیق اؾت ٗهسام ًسإ ُعی ٠ٜاؾت؟
یؼٜی ضظم آ٢ی ثطذبؾت ٠اظ ُٓق آ٢ی اؾت
هسضت ُٓ ٝق ذساٛٝس يبٗ ٚضٝظی ضؾبٛی ثٗ ٠طزٕ اؾت
یؼٜی ث ٠زهبین اٗٞض احبَ ٠زاضز ١ ٝط ًبضی ضا ث ٠ؾٓٞ٢ت  ٝآؾبٛی اٛجبٕ ٗی ز١س
ٞٗ ٠٘١اضز
-111ای ٚحسیج اظ ًسإ ٗؼهٗ ٕٞی ثبقس؟ ذسایب ًیلط ٗ ٚزض آٝیٗ ٚؼهیت زٝظخ ثٞز ٓٝی ت ٞثٔ٢ٗ ٚٗ ٠ت زازی
اٗبٕ حؿی( ٚع)
اٗبٕ ظی ٚآؼبثسی( ٚع)
اٗبٕ ٗٞؾی ًبظٖ (ع)
اٗبٕ ضيب(ع)
ٗ-112عز ضؾبٓت پیبٗجط اًطٕ(ل) زضًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟
ٗٗ ٚعزی ٘ٛی ذٞا ٖ١جع آ١ ٠ٌٛط ً ٠ذٞاؾت ضا ٟذسا ضا اٛتربة ًٜس
ٗؼطكت ٗ ٝحجت ٛؿجت ث ٠ذسا
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ٗعز ضؾبٓت ز ٝچیع اؾتۺ یٌی ضا ٟذسا ،زیِطی ٗٞزت هطثی
آق  ٝد
 -113زضاحبزیج هطآٛی آٗس ٟاؾت ً١ ٠ط ً ٠ثب ثـى آّ ٗح٘س ث٘یطز..........
پبی ٝ ٠اؾبؼ زی ٚضا ٛكٜبذت ٠اؾت
ثسػت زض زی ٚایجبز ًطز ٟاؾت
ثٞی ث٢كت ضا اؾتك٘بٕ ٘ٛی ًٜس
ثب اثٔیؽ  ٝكطػٗ ٙٞحكٞض ٗی قٞز
ٗ-114ؼٜی ػجبضت هطآٛی “ ثصات آهسٝض” ًسإ ُعی ٠ٜاؾت؟
یؼٜی ًؿی ً ٠اظٛظط اؾترٞاٛی ؾی ٠ٜاـ ثبظ  ٝپ ٚ٢اؾت
یؼٜی اكٌبضی ً ٠ؾی١ ٠ٜب ضا تهبحت ًطز ٟاؾت
یؼٜی ؾی١ ٠ٜبی نیوْ زاز ٟقس ٝ ٟزضذكبٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
-115ای ٚحسیج اظ ًسإ ٗؼه( ٕٞع) ٗی ثبقس؟ “زػبی ٗ ٚٗٞزضثبض ٟثطازض زیٜی اـ ٗؿتجبة اؾت”
اٗبٕ ػٔی(ع)
اٗبٕ حؿ(ٚع)
اٗبٕ ثبهط(ع)
اٗبٕ نبزم(ع)
-116چطا ثطذی اظ زػب١بی ٜٗٗٞب ٙثطای تٞؾؼ ٠ضظم ٗؿتجبة ٘ٛی قٞز؟
ظیطا اؾتجبثت زػب زض چبضچٞة حٌ٘ت آ٢ی اؾت
ظیطا تٞؾؼ ٠ضظم ػبْٗ ؿلٔت اظ ذساؾت
ضكب ٟثیف اظ حس ظٗی ٠ٜی َـیب ٙاؾت
ٞٗ ٠٘١اضز
ٗ-117ؼٜبی ػجبضات ظیط زض ًسإ ُعی ٠ٜآٗس ٟاؾت؟ ؿیج -ه -ٌٜٞثجّ
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ثبضاٗ ٙلیس -یبؼ ٗٞٛ ٝیسی -پطاًٜسً ٟطزٙ
ثبضاٗ ٙلیس -چب ٝ ٟهٜبتُ -ؿتطـ زازٙ
ثبضاٗ ٙلیس -یبؼ ٗٞٛ ٝیسیٝ -ؾؼت  ٝثعضُی
١یچٌسإ
-118اُط ٗؼهیت ١ب ث ٠ذبَط ػٌ٘ٔطزذٞز ٗبؾت  ،پؽ ٗهبئت آٝیبی آ٢ی چ ٠تٞجی٢ی زاضز؟
ظیطا ثطٛبٗ١ ٠ب  ٝؾٜت ١بی آ٢ی ٗتؼسز اؾت
ظیطا ضقس ٗطزٕ زض الث ٠الی حٞازث  ٝآظٗبیف ١بی پی زض پی اؾت
ثطای اذص زضج ٝ ٠آِ ٞثٞز ٙآٝیبی آ٢ی ٛؿجت ث ٠زیِطاٙ
ٞٗ ٠٘١اضز
-119حٞازث تٔد ثطای ظبٖٓ ٝؾیٔ ٝ ......... ٠ثطای ٗٝ ٚٗٞؾیٔ ٝ ........... ٠ثطای آٝیبی آ٢ی ٝؾیٔ ........ ٠ثیكتط اؾت
تٜجی - ٠تكٞین -زضج ٝ ٠آِ ٞثٞزٙ
ازة -آظٗبیف -هطة
ذطٝد اظ زی -ٚتكٞینً -ؿت حٌ٘ت
ازةً -ؿت ٗوبٕ  ٝزضجً- ٠ؿت ػٖٔ  ٝزاٛف
- 120ثربَط ػٌ٘ٔطز ٗطزٕ ،زض زضیب  ٝذكٌی كؿبز پسیس آٗس ًُٞ ٠ق ٠ای اظ ػٌ٘ٔطزقب ٙضا ثچكٜس زض ًسإ ُعی٠ٜ
آٗس ٟاؾت؟
ؾٞض ٟثوط ٟآی118 ٠
ؾٞض ٟض ٕٝآی41 ٠
ؾٞض ٟاػطاف آی190 ٠
ؾٞض ٟل آی19 ٠
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