
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 پاسخ بخش دوم نمونه سواالت تفسیر موضوعی قران

 

 نماز و تفسیر قران

 ؟در آیه اول سوره توحید به چه معنا است احد -7 

 کسی یا چیزی که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن. و اصوال داخل در اعداد نمی شود که دوم یا سومی  .جواب

 داشته باشد.

 ؟بر اساس آیه چهارم سوره توحید چه چیزی از ذات خدای متعال منتفی است -8

 مطابق این آیه تمام عوارض مخلوقات، و صفات موجودات و هرگونه نقص و محدودیت از ذات پاک او منتفی است. .جواب

 ؟آیه اول سوره قدر به کدام نوع ازنازل شدن قران اشاره دارد -9

 نزول دفعی .جواب

 ؟چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است -01

 منظور بهتر بودن شب قدر از جهت فضیلت عبادت است و نزول رحمت و برکات الهی در این شب. .جواب

 

 خدا در قران

 دمعنای آن را توضیح دهی سه مورد از نام هایی که در قران برای خدای تعالی ذکر شده، بیان کرده و-0

دراز می کنند در حالی که او  از همه بی نیاز است  و از سویی مقصود . صمد: آقا وبزرگی که همگان دست حاجت بسوی اوجواب

 همه می باشد. 

 متکبر:او شایسته بزرگی است و چیزی برتر از او نیست.

 ملک: مالک حکومت و حاکم بر جهان هستی.

 وکیل: او سرپرست، حافظ، ملجا و پناه بندگان است.

از آن یاد» اعلی«سوره  سه ویژگی که خدای تعالی همراه آفرینش موجودات لحاظ کرده و در ابتدای -2

 میکند را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید 

 تسویه، تقدیر، هدایت. جواب

 د را در جایی قرار داده که بهتر از آن تصور نشود. و همه موجودات هستی را در یک مجموعه کامال تسویه: اجزای هر موجو

 مرتبط و هماهنگ آفرید و پرداخت نمود، به گونه ای که هر یک نقش شایسته خود را ایفا می کنند.

 ای دارند. این همان تقدیرها و تقدیر: هر یک از موجودات خلقتی به خصوص، صورتی خاص و سیر زندگی و رشد تکاملی ویژه 

 اندازه گیریهای هستی آفرین است که آنها را با امکانات و اعضایی متناسب تجهیز کرده است.

 هدایت: یعنی نشان دادن راه گذر از وضع موجود به وضع مطلوب

پروردگار عالم باید  ،)77رد حضرت ابراهیم و اجرام پرستان(انعام/با توجه به آیات حاکی از برخو -3

 چند صفت داشته باشد، نام ببرید

اثیراتش بیشتر و عمیق تر ت -موجودات اثر پذیر در محضرش باشند -اثر بخشی او دائمی باشد -چهار صفت . اثر بخش باشد :جواب

 از دیگر موثران باشد

»امر«و » خلق«بر چه چیزی تاکید داشته و کلمه » أال له الخلق و االمر«آیه  -4   



 ؟تدر آیه به چه معنا اس

 صاحب اختیاری، تدبیر و پروردگاری خداوند. خلق: آفرینش نخستین. امر: قوانین و نظاماتی که به فرمان پروردگار در : جواب

 عالم هستی حاکم است.

 ؟چگونه خدای تعالی از آشکار و نهان آگاه است -5

و هستی میبخشد، پدیده ها به طور مستمر در  از آنرو که خداوند هم ظاهر و باطن پدیده ها را آفریده و هم دائما به آنها حیات: جواب

 محضر خالق خود هستند و خدای تعالی بر ظاهر و مخفی آن ها آگاه است.

 .ه مورد از مظاهر قدرت الهی را ذکر نماییدبر اساس آیات قران س -7

 غلبه قدرت الهی -ملک و پادشاهی نامحدود  -آفرینش آسمانها و زمین هفتگانه: جواب

 

 رابطه خدا و انسان

 ؟سوره رعد چرا فقط با یاد خدا دلها آرامش می یابد 28بر اساس آیه  -0

 ی انسان را بی نهایت طلب آفریده است و آدمی که بی نهایت طلب است با چیزهای چون مادیات محدود است و خدای تعال: جواب

 محدود و نهایت دار، آرام و سیراب نم شود.

  أال بذکر اهلل تطمئن«ه از آیه اینکه آرامش انسان انحصار در یاد خدا دارد، چگون -2

 برداشت میشود؟» القلوب

 "بذکراهلل" چون مقدم بر " تطمئن القلوب" است، حصر را می رساند. یعنی تنها با یاد خدا است که دلها آرامش می یابد.: جواب

 تاز سوره روم، چه امری فطری اس 30بر اساس آیه  -3

 تباط با او.گرایش انسان به خدا و میل ار: جواب

 دسه نوع از روابط انسان و خدا را نام ببری -4

 وکیل و متوکل -عابد و معبود  -خالق و مخلوق  -فقیر و غنی : جواب

 ؟دارد ) به چه امری داللت4اینکه خدای تعالی برای هیچ کس دو قلب قرار نداده(احزاب/ -5

 قلب باید مخزن مهر الهی باشد و نتیجه کم لطفی و بی توجهی به رابطه مهر آمیز خداوند و نا سپاسی به این ارزش عظیم : جواب

 موجب مسخ شخصیت و تباهی  هویت انسان است.

 

 روابط اجتماعی

 ؟مودت و رحمت ویژگی کدام یک از روابط انسان است -0

 رابطه زوجیت میان همسران: جواب

 ؟سوره حجرات مالک امتیاز در ارتباط انسانی چیست 03بر اساس آیه  -2

 تقوا و پرهیزگاری: جواب

 ؟است چیست از سوره حجرات امر به تمسک به آن شده 003منظور از ریسمان الهی که در آیه  -3

 هر گونه وسیله ارتباط با ذات پاک خداوند اعم از اسالم، قران، پیامبر و اهل بیت او: جواب

 ؟تفاوت عدل و احسان چیست علیه السالم بر اساس فرمایش امام علی -4

 عدل آنست که حق مردم را به آنها برسانی و احسان آن است که بر آنها تفضل کنی.:  جواب

 ؟سه امری که در ارتباط با هر شخصی باید به آن متعهد بود چیست -5



 مادر احترام به پدر و -ادای امانت  -وفای به عهد : جواب

 

 سنت های الهی در قران

 ؟سنت الهی به چه معنا است -0

 قوانین ثابت و هدفمند خداوند که به گونه های مختلف در نظام تکوین و حیات فردی و اجتماعی انسانها جاری است.. جواب

 دسنت های مربوط به انسان و نظام انسانی را با ذکر مثال بیان کنی -2

 سه دسته:. جواب

 سنت های الهی که منحصر به مومنان صالح است. مانند سنت هدایت خاص

 . مانند سنت مکر، إمال و استدراجسنت های الهی که به کافران و فاسقان اختصاص دارد

 سنت های عام و فراگیر  که هر دو دسته مومنان صالح و کافران فاسق را در بر میگیرد. مانند سنت امتحان

 ؟چهار ویژگی سنت های الهی را نام ببرید -3

 هدفمندی، سازواری، فراگیری، ثبات و ماندگاری :جواب

 ؟چیست از آزمایش بوسیله نیکی ها و بدیها از سوره اعراف هدف 078بر اساس آیه  -4

 ابی باشد.هدف آن است که مردم به سوی خداوند بازگردند. بازگشتی که به معنای رشد و کمال ی: جواب

 دسنت امداد را تعریف کنید و بیان نمایید کدام آیه به این سنت اشاره مینمای -5

 خداوند براساس شایستگی ها و خواسته ها مسیر انسان ها را هموار ساخته، بی آنکه مانع آرمان های آنان شود، راه رسیدن : جواب

  به مقصد را برایشان تسریع میکند. سوره اسرا آیه هجده تا بیست


