
 

 : جزوه درس

 « تفسیر موضوعی قرآن» 
 

 

 : رشته

 مدیریت بیمه ـ بیمه اشخاص

 

 استاد :

 صفاییجناب آقای 

 
 
 

 قم استان مالیاتی امور کاربردی علمی نام دانشگاه:

 

 
 

 امیدی    محمد یونسدانشجو  تهیه و تنظیم :

 

 952نیمسال تحصیلی 
 

 

 



 

   میدی ـ کارشناسی مدیریت بیمهنشجو محمدیونس اادو تنظیم :  تهیه 

 دانشگاه علمی کاربردی امور مالیاتی قم

 تفسیر موضوعی قرآنسؤاالت درس : 

 استاد صفایی

 سؤاالت کتاب :

 نگاه قرآن را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید.ها از های حکومتـ چهار مورد از آسیب1

 ـ سیاست مطلوب در نگاه امام علی)ع( را توضیح دهید.2
 ـ مفهوم جامعه دینی را شرح دهید.3
 ـ سخن شهید مطهری در رابطه با مفهوم حکومت در نهج البالغه را بنویسید.4

 غه را نام برده و یک مورد را شرح دهید.البالهای حاکمان جامعه دینی در نهجـ چهار مورد از ویژگی5

 مورد را نام برده و یک مورد را شرح دهید. 4نماید، های سیاسی که از ناحیة مردم، حکومت را تهدید میـ از آسیب6

 از منکر جامعه اسالمی را تهدید می نماید، شرح دهید. معروف و نهیهایی که از ترک امربهالبالغه، آسیبـ به استناد نهج7

 نماید نام ببرید و یک مورد را شرح دهید.هایی که از ناحیة زمامداران، حکومت دینی را تهدید میـ چهار مورد از آسیب8

 نماید، شرح دهید.چگونگی وابستگی به دنیا و روحیه دنیازدگی و روحیه رفاه طلبی حاکمان که جامعه دینی را تهدید میالبالغه ـ بر اساس نهج9

 البالغه را نام ببرید و یک مورد را شرح دهید.نماید به استناد نهجها را تهدید میهایی که از ناحیة دشمن خارجی، حکومتـ چهار مورد از آسیب11

 نماید نام ببرید و یک مورد را شرح دهید.ها را تهدید میهایی که از ناحیة دشمن داخلی، حکومتاز آسیب ـ دو مورد11

 های زمامداران را نام ببرید و یک مورد را شرح دهید.های مقابله با آسیبـ چهار مورد از راه12

 های دشمن را نام ببرید.های مقابله با آسیبـ چهار مورد از راه13

 
 سؤاالت جزوه :

 یک مورد از آیات قرآن در شأن امام علی)ع( را بنویسید.ـ 14
 ـ دو مورد از احادیث نبوی دربارة امام علی)ع( را بنویسید.15

 های علی)ع( را از نگاه تاریخ بیان کنید.ـ چهار مورد از ویژگی16

 البالغه را نام برده و یک مورد را شرح دهید.ـ بافت کلی نهج17

 البالغه را بنویسید و یک مورد را شرح دهید.رمز جاودانگی نهج ـ18

 البالغه از نظر سید رضی را بنویسید.ـ علل گردآوری نهج19

 البالغه را بدون ذکر سند تدوین نمود ؟ـ چرا سید رضی نهج21

 د.البالغه را بنویسیـ چهار مورد از ابزار تحقیق در نهج21

 ـ پاسخ الزم در رابطه با شبهة زیر را ارائه دهید :22

دهد، نشان از آن دارد که حضرت علی)ع( عالم به غیب بوده است، با اینکه علم به های نهج البالغه که از آینده خبر میبرخی از عبارت» 

 «غیب، مخصوص خداوند و پیامبر)ص( است.
 
 

 یدشموفق و مؤید با
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