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 97-98نیمسال دوّم                                                                نمونه سئواالت تفسیر موضوعی قرآن       

 :سئواالت تشریحی

 .معنای تفسیر را در لغت بیان کرده و در اصطالح علوم قرآنی توضیح دهید .1

 .دهید شرح را آنها تفاوت و ببرید نام را قرآن تفسیر نگارش های شیوه .2

 قرآن های سوره نزول ترتیب به آنها تفسیر که کتاب 2 نام و کنید بیان را آن محور و ترتیبی تفسیر از منظور .3

 .بنویسید را است

 را آن ننوشت از خود ی انگیزه وی و است تفسیری نوع چه دروزه عزت محمد الحدیث التفسیر تفسیر کتاب .4

 میکند؟ بیان چیزی چه

 دهید توضیح مثال یک ذکر با را تفسیر و ترجمه تفاوت .5

 کنید مشخص را مرتبه باالترین و برده نام را ها آن دارد، مرحله چند قرآن با انس .6

 شتگذا می احترام وی به آن، تفسیر از جابر اطالع دلیل به علیه السالم امیر حضرت که ای آیه نزول نشأ .7

 .کنید بیان را

 توضیح دهید. چه؟ یعنی قرآن نزول بودن منجم .8

 .ببرید نام را قرآن در معناشناختی های میدان .9

 .کنید بررسی را السالم علیهم بیت اهل نگاه در قرآن تفاسیر از آگاهی اهمیت .10

 .دهید شرح دلخواه به را یکی ه،دبر نام را قرآن شناخت اقسام  .11

 .دهید شرح را قرآن الفاظ بودن وحیانی دلیل دو .12

 .توضیح دهید قرآن بودن وحیانی در را تحدی آیات پیام .13

 .دهید توضیح و برده نام را یکی. کردند می دریافت مختلف قرُطُ به را وحی ،پیامبران .14

 معناست؟ چه به تغییر و ابدیت بنیادین فرض .15



 .ببرید نام را قرآن ژرفای از هایی نمونه .16

 دارد؟ همراه به پیامدی چه پذیرد، صورت درستی به اگر قرآن ای ریشه شناخت .17

 ؟ چیست( بطن) و( ظهر) از طباطبایی عالمه تعریف .18

 دهید؟ توضیح را عترت و قرآن صحیح تفسیر و تبیین بین رابطه .19

 میشود؟ گفته دانشی چه به دینی اندیشمندان اصطالح در تفسیر دانش .20

 ببرید؟ نام را تفسیری های روش ترین اصلی .21

 دهید؟ توضیح را نقرآ ترتیبی تفسیر نگارش شیوه .22

 با همراه)ددهی توضیح است؟ تفسیر از آن نیازی بی معنای به نور و روشنگر کتاب عنوان به قرآن معرفی آیا .23

 (قرآنی برهان ذکر

 احسن و بالحق جئناک اال بمثل تونکیأ وال" فرقان سوره 33 آیه ودر چیست تفسیر کلمه لغوی معنای .24

 چیست؟ قرآن در سیاق به رجوع از منظور چیست؟ "حق" و " مثل" از منظور "تفسیرا

 (کدام هر از مورد 4)ببرید؟ نام را تفسیر در ها گرایش انواع و تفسیر های روش انواع .25

 چیست؟ آیهنزول  سبب و نشأ تفاوت .26

د که و توضیح دهی کنید بیان کند می شکارترآ تفسیر به را آن نیازمندی که قرآن های ویژگی از مورد چند .27

  است؟ فوق موارد از یک کدام به مربوط توبه 37 آیه در "نسیء" چون ای کلمه معنای درک

 :بنویسید را یرأ به تفسیر عوامل ترین عمده .28

 .بنویسید ها آن معنی با را است آمده قرآن در که خداوند صفات و اسامی از اسم  5 .29

 .بنویسید را«  حفی»  و «دیّان»  دوصفت معنای ترتیب به .30

 .دهید توضیح است؟ خداوند صفت کدام از نشان و معناست؟ چه به قرآن فرهنگ در مرگ .31

 چیست؟ در ها آن تفاوت هستند؟ معنا چه بهغلبه  قهرو .32

 اثبات به که مطلبی چند. دارد اشاره آنها امور تدبیر و گیاه و انسان آفرینش به "ذلک" کلمه زیر درآیه .33

 .دهید توضیح را میرساند



 غَةٍمُضْ مِنْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرَابٍ مِنْ خَلَقْنَاکُمْ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِنَ رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَیُّهَا یَا"

 شُدَّکُمْأَ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْلًا نُخْرِجُکُمْ ثُمَّ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى نَشَاءُ مَا الْأَرْحَامِ فِی وَنُقِرُّ لَکُمْ لِنُبَیِّنَ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ

 نْزَلْنَاأَ فَإِذَا هَامِدَةً الْأَرْضَ وَتَرَى شَیْئًا عِلْمٍ بَعْدِ مِنْ یَعْلَمَ لِکَیْلَا الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلَى یُرَدُّ مَنْ وَمِنْکُمْ یُتَوَفَّى مَنْ وَمِنْکُمْ

 کُلِّ عَلَى وَأَنَّهُ الْمَوْتَى یُحْیِی وَأَنَّهُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِکَ*بَهِیجٍ زَوْجٍ کُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءَ عَلَیْهَا

 "قَدِیرٌ شَیْءٍ

       .دهید توضیح دارد؟ اشاره چیزی چه به زیر آیه .34

 أَنََّ وَ قَدِیرٌ ءٍشَیْ کُلَِّ عَلى اللََّهَ أَنََّ لِتَعْلَمُوا بَیْنَهُنََّ الْأَمْرُ یَتَنَزََّلُ مِثْلَهُنََّ الْأَرْضِ مِنَ وَ سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ الََّذِی اللََّهُ

 عِلْما ءٍشَیْ بِکُلَِّ أَحاطَ قَدْ اللََّهَ

    ات شودمى نازل هاآن میان الهى فرمان(.بیافرید) هاآن همانند نیز زمین از و آفرید را آسمان هفت که آن خداست      

 .دارد احاطه چیز همه بر او علم و تواناست چیزى هر بر خداوند که بدانید

 ؟ دهید توضیح را الهوت عالم .35

 ؟" میکند پیدا تماس مردم زندگی با عمال غیب ی مساله"  میگوییم چرا .36

 میشود؟ برداشته سالک دوش از پرستش و عبادت وظیفه یقین، مرتبه یه رسیدن با آیا .37

 ورهس در " الذین انعمت علیهم صراط" از منظور قرآن به قرآن تفسیر روش و قرآن آیات دیگر به توجه با .38

 .فرمایید تبیین را حمد

 .دهید توضیح اختصار به را سندی شناخت از قرآن نیازیبی دالیل .39

 گرفت؟ صورت اقدامی چه قرآن تحریف از جلوگیری برای سوّم خلیفه عصر در .40

 های زاویه شدن گشوده به هایی رخداد چه دهید توضیح کرده بیان را قرآن شناخت در بنیادین های فرض .41

 ؟ است شده منجر نوین قرآنی های پژوهش در جدیدی

 .دهید توضیح است؟ وارد کتاب به اشکالی چه ،قرآن ژرفای کشف عوامل بیان مبحث در .42

 ستچی آن دلیل و گیرد می قرار( اصحاب،تابعین)پیامبر به مربوط های گروه از کدامیک در جبر بن مجاهد .43

 است؟ شده یاد ایشان از تفسیر دانش بحث در چرا و



 .کنید تشریح تاکنون نزول عصر از پس و نزول عصر زمانی دوره 2 در  را سندی شناخت به قرآن نیازی بی .44

 نقرآ محتوای در اشتراک بر داللت که «موسی و ابراهیم صحف االولی صحف لفی هذا انَّ»: چون آیاتی چرا .45

 ندارد؟ قرآن ای ریشه اصالت با منافاتی کند می آسمانی کتب دیگر با

 خاص سبک کارگیری به اسالم، شرع در طفل شیرخوارگی زمانی محدودة بیان زمینه در قرآنی مثالی ارائه با .46

 .کنید تشریح را نظرش مورد مطالب بیان در قرآن

 .  کنید تشریح است، شده نازل مرتد حکم زمینه در که ذیل آیات به توجه با را مقید و مطلق .47

 فَأُوْلَئِکَ کافِرٌ هُوَ وَ فَیَمُتْ دِینِهِ عَنْ مِنْکُمْ یَرْتَدِدْ مَنْ وَ       5/ مائدة      عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِیمانِ یَکْفُرْ مَنْ وَ 

    217/ بقرة           اآلخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِی أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ

 ینا در وی کتاب نام گردید؟ مطرح کسی چه توسط بار نخستین معناست؟ چه به تفسیری های گرایش .48

 چیست؟ موضوع

 نیدک بیان و برده نام را اند شده تدوین ها سوره نزول زمان ترتیب به که اسالم جهان در شده ارائه تفسیر دو .49

 است؟ بوده چگونه( ص)پیامبر وفات از پس( ع) علی امام توسط شده آوری گرد قرآن  که

 :کنید بیان را ذیل آیات تفسیری نکات .50

 مُّخَلَّقَةٍ ةٍمُّضْغَ مِن ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ ثُمَّ نُّطْفَةٍ مِن ثُمَّ تُرَابٍ مِّن خَلَقْنَاکُم فَإِنَّا الْبَعْثِ مِّنَ رَیْبٍ فِی کُنتُمْ إِن النَّاسُ أَیُّهَا یَا

 وَمِنکُم مْأَشُدَّکُ لِتَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْلًا نُخْرِجُکُمْ ثُمَّ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلَى نَشَاء مَا الْأَرْحَامِ فِی وَنُقِرُّ لَکُمْ لِّنُبَیِّنَ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ

 لَیْهَاعَ أَنزَلْنَا فَإِذَا امِدَةًهَ الْأَرْضَ وَتَرَى شَیْئًا عِلْمٍ بَعْدِ مِن یَعْلَمَ لِکَیْلَا الْعُمُرِ أَرْذَلِ إِلَى یُرَدُّ مَّن وَمِنکُم یُتَوَفَّى مَّن

 ... الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِکَ بَهِیجٍ زَوْجٍ کُلِّ مِن وَأَنبَتَتْ وَرَبَتْ اهْتَزَّتْ الْمَاء

 طفهن از سپس ایمآفریده خاک از را شما ما که[ بدانید] پس شکید در شدن برانگیخته باره در اگر مردم اى

 روشن شما بر[ را خود قدرت] تا ناقص خلقت[ احیانا] و کامل خلقت داراى مضغه از آنگاه علقه از سپس

 کودک[ صورت به] را شما آنگاه دهیممى قرار رحمها در معین مدتى تا کنیممى اراده را آنچه و گردانیم

[ زودرس] شما از برخى و برسید رشدتان حد به تا[ دهیممى ادامه را شما حیات] سپس آوریممى برون

 و داندنمى چیزى[ چیزها بسى] دانستن از پس که اىگونه به رسدمى پیرى غایت به شما از برخى و میردمى



 نوع هر از و کندمى نمو و آیددرمى جنبش به آوریم فرود آن بر آب چون[ لى]و بینىمى خشکیده را زمین

 .رویاندمى نیکو[ رستنیهاى]

 یَعْمَهُون فَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لَهُمْ زَیَّنَّا بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِنَّ» آیة در چرا دهید توضیح .51

 «دبمانن سرگشته[ همچنان تا] بیاراستیم نظرشان در را کردارهایشان ندارند ایمان آخرت به که کسانى »

 است؟ داده نسبت خداوند به را عمل تزیین قرآن،

 .  دهید توضیح را( قرآن مانایی)تغییر و ابدیت ربط عوامل زمینه در کتاب اشکال .52

 .دهید شرح  را او سرگذشت و کرده معرفی کنونی، زمان در را امّی فردی قلب بر قرآن الهامِ عینی مصداق .53

 .دنمائی بیان را است برداشت قابل "... لیبلوکم الحیات و الموت خلق الذی" آیه از که ای گانه سه نکات .54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تستی:سئواالت 

 .است مسلمان هر.....از بخش ترین اصلی قرآن به یمانا .1

 قلبی باور و اندیشه (الف

      اندیشه و ایمان (ب

     باورقلبی و ایمان (ج

   باوردینی و اندیشه (د

 شناخت جامع و منسجم مفاهیم و پیام های قرآن در گرو......آن است.. 2

 تفسیر  الف(

 ترجمه  ب(

 اطالعات ج(

 دانش فهم و د(

 نوعی ارتباط میان........پدید می آید. درحقیقت تدبرجریان.........است که از. 3

 عقل و قلب فکری و روحی، الف(

 منطق و احساس فکری و جسمی، ب(

 فکر و روح عقل و قلب، ج(

 د( الف و ب صحیح است

 بدبختی جوامع اسالمی به خاطر..... است..  4

 به آن خیانتدوری از قرآن و شرک و  الف(

 دزدی وحق کشی و دوری از قرآن  ب(

 نبود آگاهی و عمل نکردن به قوانین و دوری از قرآن ج(

 آن دوری از قرآن و حقایق و معارف د(

 کتب های رسالت از یکی و شده نازل خداوند سوی از آسمانی های کتاب ------- اینکه به توجه با. 5

 .باشد هم آسمانی های کتاب دیگر محتوای ----- آن مطالب میان در باید است، ----- الهی



 عینا-تعلیم-تمامالف( 

 تکرار-تذکر-تمامب( 

 تکرار-تعلیم-اغلبج( 

 عینا-تذکر-اغلبد( 

 رسد؟ می قرآن تاریخی شناخت و مقایسه به نوبت زمانی چه.. 6

 تحلیلی مطالعه از قبلالف( 

 تحلیلی مطالعه با زمان همب( 

 نیست خاص زمانی به محدودج( 

 تحلیلی مطالعه از بعدد( 

 همقایس ------ ویژه به دیگر های کتاب با و ----- با را آن باید قرآن تحلیلی شناخت و مقایسه در .7

 .کرد

 تاریخی کتب-علمی آثارالف( 

 مذهبی کتب-علمی آثارب( 

 تاریخی کتب-روز علمج( 

  مذهبی کتب-روز علمد( 

 .دارد داللت قرآن -----ساختار در پیامبر دخالت ------ آشکارا آیاتی، در قرآن. 8

 باطنی -عدم برالف( 

 ظاهری -تایید برب( 

 ظاهری -برعدمج( 

 باطنی -تایید برد( 

 اند؟ شده زمان گذشت با تحول دچار کدامیک الهی معارف حوزه چهار بین از. 9

انسان با انسان رابطه (ب                                                                خویش با انسان رابطه (الف  

 طبیعت با و خویش با انسان روابط (د                                            طبیعت با و انسان با انسان روابط (ج



نیست؟ قران نزول اصلی اهداف از زیر مورد کدام. 10  

 آموزی علم (ب                                                                  اخالق با انسان پیوند (الف

 انسان هدایت (د                                                                    زندگی کردن هدفمند (ج

.کنید انتخاب را است گذشته در انسان روابط نشاندهنده که ای گزینه .11  

   توربین و سد ساخت (ب                                                          فرد زندگی در دین فواید (الف

 دین در انسان وظایف و تکالیف( د                                                          دین از انسان انتظارات (ج

  است؟ کدام "توقدون منه انتم فاذا نارا االخضر الشجر من لکم جعل الذی" ی شریفه یآیه  باطن. 12

  سبز درخت در اتش دادن قرار (ب                                                   اشیا در نهفته الکتریسیته (الف

 هیچکدام (د                           آتش برافروختن برای درختان از انسان استفاده (ج    

 از نقرآ که باشد می..............  دیگر سازوکار. است.................  نآقر صحیح تفسیر برای روش ترین اصلی. 13

 .است کرده یاد هم تخصصی بصورت دین فراگرفتن معنی به................  به نآ

 اجتهاد-آگاه مفسران حضور-قران نامحدود ژرفای (الف
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