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  صبح10:                     سبعت شروع اهتحبى 2علوم قرآني :                                                                                    نبم درس 
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 بارم  ردیف

 :آيبت زير را ترجوه كنيد الف

 

نَي ّإََل َخَساًرا-  1 ُمْؤّمّىنَي َوََل َيّّزيُد الَّظاِّلّ ِة ِّلْ   َوُوَىِّزُل ّمَه اْلُقْرآّن َما ُهَى ّشَفاِء َوَرْْحَ

 
 

ّل  -2 َما َ َىاَا الُل  ّة  ّمَه  َواْخّفْ  َ ُ ْْحَ َياِّن َصّغرًيا  الَر  ُهَما َكَما َرَب  َوُقْل َرّب  اْرَْحْ
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 :تعريف كنيد ب

 :تفسیر اجتهادی- 1

 :قرینه حالیه- 2

2 

 : يکي از گسينه هبی هنبسب را عالهت بسنيد ج

  نطانگر چیست؟" فضل القرآى علی سائر الکالم، کفضل اهلل علی خلقه"حدیث ضریف - 1

 هعجسه بودى کالم اهلل :  ب احترام و بسرگداضت قرآى کرین  : الف

 هوه هوارد: د   ثواب دوچنداى تالوت قرآى  : ج

دانص هایی که هحتوای آنها هستقیواً درآیات قرآى نیاهده است، بلکه درپیراهوى وبیروى قرآى هطرح ضده - 2

 وبه طورخاظ درخدهت فهن قرآى ودریافت هعارف آناست؛چه نام دارد؟

 قرآى پژوهی: هعارف قرآى  د:  ج علوم قرآى:  ب تفسیر : الف

 کداهیک از هوارد زیر از انواع ترجوه قرآى هی باضد؟- 3

 هوه هوارد: ترجوه تفسیری  د: ج ترجوه رواى  :  ب ترجوه تحت اللفظی: الف

 هترجن برای ارائه ترجوه دقیق و صحیح از قرآى به کداهیک از هوارد زیر نیاز ندارد؟- 4

 فقه اآلیات یا آیات االحکام: تسلط بر زباى عربی و دستور زباى آى   ب: الف

 دارا بودى بینص تفسیری: تسلط بر زباى هقصد و دستور زباى آى  د: ج
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 :توضيح دهيد د

 به چه هعناست و در سیره پیاهبر چه ویژگیهایی داضته است؟« اقراء»اصطالح - 1
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 نوره پایانی = (نوره حفظ سوره4+ نوره قرائت 8)+ نوره کتبی 

 

 

 

 


