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 96-97ترم دوّم                                                      ر موضوعی قرآن                                       تفسینمونه سئواالت 

 سئواالت تشریحی:

  ویل را توضیح دهید؟ تفاوت ترجمه، تفسیر و تأ .1

سوره های قرآن را بیان کنید. مکی یا مدنی بودناحتماالت مطرح در مورد . 2  

. تفسیر قرآن بر چند نوع است؟ توضیح دهید.3  

. دو تفسیر ارائه شده در جهان اسالم که به ترتیب زمان نزول سوره ها تدوین شده اند را نام برده و بیان کنید که  قرآن گرد آوری 4

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

در سوره حمد را تبیین فرمایید. "صراط مستقیم"با توجه به دیگر آیات قرآن و روش تفسیر قرآن به قرآن منظور از  . 5  

معانی فتنه در قرآن را بیان کنید.. 6  

.  بیان کنید چگونه ایمان به قرآن، اصلی ترین بخش ایمان یک مسلمان را تشکیل می دهد؟7  

  .. مراحل انس با قرآن را نام ببرید8

. پیامبر)ص( نگاه کردن به چه اموری را عبادت دانسته اند نام ببرید.9  

. تفاوت های تفسیر و تدبر در قرآن را بررسی کنید.10  

مورد( 2چرا تفسیر از جمله ارجمندترین علوم شناخته شده است؟ )  .11  

به آنرا نام ببرید.سه مورد از شرایط ورود ، باالترین مراتب انس و ارتباط با قرآن. ضمن بیان 12  

اقسام شناخت قرآن را نام ببرید و بگویید قرآن از کدام نوع آن بی نیاز است و چرا؟. 13  

با توضیح.؟ را توضیح داده، مشخص فرمایید که دریافت قرآن توسط پتامبر)ص( از کدام قسم بوده استعلم اقسام  . 14  

  توضیح دهید. نیازی قرآن از شناخت سندی را به اختصاردالیل بی. 15

در عصر خلفیفه سوّم برای جلوگیری از تحریف قرآن چه اقدامی صورت گرفت؟.  16  

ای قرآن را توضیح دهید. . اصالت الهی در شناخت ریشه17  

. دلیل اهمیت شناخت قرآن را توضیح دهید.  18  



علیه و آله وحى کرده، یا آنکه آنچه به پیامبر رسیده، را نیز همانند محتواى آن بر پیامبر صلى اهلل « الفاظ قرآن»آیا خداوند . 19

توضیح  و یا فرشته وحى بر آن محتوا پوشانده شده است؟ تنها محتواى قرآن است و الفاظ و ساختار ترکیبى آن توسط خود پیامبر

 دهید.

ببرید. نام را کریم قرآن بودن وحیانی دالیل . برخی20  

انی بودن آن می توان استدالال نمود؟ توضیح دهید.. چگونه از آیات تحدی قرآن بر وحی21  

. فرض های بنیادین در شناخت قرآن را بان کرده توضیح دهید چه رخداد هایی به گشوده شدن زاویه های جدیدی در پژوهش 22

 های قرآنی نوین منجر شده است ؟ 

ب پیامبر نازل شده است ،چگونه می توان ادعا کرد که .  با وجود آنکه برخی آیات قرآن صراحتاً اشاره کرده اند که قرآن بر قل23

 الفاظ و ساختار قرآن وحیانی است ؟

ضمن بیان اقسام نسبت و ارتباط انسان با دیگر اشیاء، توضیح دهید با گذر زمان کدام روابط دچار تغییر شده و با وجود . 24

 تغییرات حاصل شده چگونه قرآن پاسخگوی نیازهای کنونی بشر است؟  

را  از دیدگاه عالمه طباطبایی بیان کنید. "بطن"و "ظهر"تعریف  . 25  

. در مبحث بیان عوامل کشف ژرفای قرآن چه اشکالی به کتاب وارد است؟ توضیح دهید. 26  

دهید. را توضیح )و خدا را پرستید ،و چیزی را با او شریک مگردانید( "و اعبدوا اهلل و ال تشرکوا به شیئا". ژرفای آیه شریفه 27  

)جریان را معنا کنید  "حَق"و    "مَثَل"، کلمات زیرتنها یک مرتبه در آیات قرآن آمده است. با توجه به آیات  "تفسیر". لغت 28

 نزول آیه را توضیح دهید.(

وَلَا یَْأتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ »، «تِیًلاتَّلْنَاهُ تَرِْبهِ فُؤَادَکَ وَرَآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کَذَلِکَ لِنُثَبِّتَ وا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْ وَقَالَ الَّذِیَن کَفَرُ»

«اوَأَحْسَنَ تَفْسِیرً   

ترجمه این آیات چنین است:  و کافران گفتند: چرا قرآن یک جا بر او نازل نشده است؟ این چنین ]نازل کردیم[ تا قلب تو را » 

آورند، مگر آنکه ما پاسخ به حق و و آنان هیچ مَثَلی برای تو نمی»، «و آن را به تدریج و آرامی بر تو خواندیم بدان استوار سازیم

«آوریمنیکوترین بیان را برای تو می  

. مجاهد بن جبر در کدامیک از گروه های مربوط به پیامبر)اصحاب،تابعین( قرار می گیرد و دلیل آن چیست و چرا در بحث 29

فسیر از ایشان یاد شده است؟دانش ت  

  . تفاوت تفسیری روایی شیعیان و اهل سنت را شرح دهید. )راهنمایی:کتاب البرهان نمونه ای از این تفسیر روایی شیعی است.(30

. گرایش های تفسیری به چه معناست؟ نخستین بار توسط چه کسی مطرح گردید؟ نام کتاب وی در این موضوع چیست؟31  

که خداوند موضوعات مختلف را به مرور زمان و در آیات گوناگون آورده است، مربوط به کدامیک از دالیل نیازمندی . این روش 32

.قرآن به تفسیر است؟با ذکر مثال توضیح دهید  



؟نامند؟ ویژگی این تفسیر چیستی قرآن کریم را چه میضابطهاندیشمندان تفسیر بی. 33  

را بنویسید. ی تفسیر به رأی. سه دلیل عمده34  

کریم، پس از انتخاب موضوع، به ترتیب چه مراحلی را باید تا نگارش تحقیق طی کنیم؟. برای تحقیق موضوعی در قرآن35  

شده است؟اولین معجم قرآن کریم تألیف چه کسی است؟ نام کتاب او چیست؟ کدام معجم بر اساس این فهرست نوشته. 36  

 ی تألیف این کتاب توضیحی کوتاه بنویسید.کریم از کیست؟ دربارهبندی موضوعی قرآن اولین دسته. 37

 برده مثال بزنید.را نام  در تفسیر قرآن انواع احتیاط. 38

را میکند و احتیاط انسان دانا یعنی تالشش  (2گیرد احتیاط انسان جاهل که از روی تنبلی نشات می (1احتیاط دو نوع است پاسخ: 

 خدا میداند(بعد میگوید ) اهلل اعلم، 

 «و فاکهة و ابّاً»یه آیاتی را از سوره ی عبس خواند تا رسید به آعمربن خطاب 

نی چی ؟ اندکی در خود فرو رفت و سپس گفت: ای عمر ! این گونه سواالت ، تکلف و عه را فهمیدم ولی أب یهنگاه گفت معنی فاکآ

 ا ندانی؟ گزندی به تو رسد اگر معنای أب ر هبه دشواری انداختن است ، چ

از انچه در قرآن برای شما به طور روشن بیان شده ، پیروی نموده و بدان عمل نمایید و انچه را نمیتوانید بفهمید به خداوند واگذار 

 کنید...

ه یهمچنین روایت شده که قبل از عمر از ابوبکر درباره ی تفسیر این ایه پرسیدند و در جواب این ایه گفت :) کدام اسمان بر من سا

 افکند و کدامین زمین مرا بر روی خود نگاه دارد انگاه که درباره ی کتاب خدا سخنی ندانسته بگویم

 دوره زمانی عصر نزول و پس از عصر نزول تاکنون تشریح کنید. 2بی نیازی قرآن به شناخت سندی را  در . 39

 معرفی کرده و سرگذشت او را  شرح دهید.. مصداق عینی الهاِم قرآن بر قلب فردی امّی را در زمان کنونی، 40

. چرا آیاتی چون: انّ هذا لفی صحف االولی صحف ابراهیم و موسی که داللت بر اشتراک در محتوای قرآن با دیگر کتب آسمانی 41

 می کند منافاتی با اصالت ریشه ای قرآن ندارد؟

 یح داده، به آن پاسخ دهید.. شبهه عبدالکریم سروش در مورد وحیانی بودن الفاظ قرآن را توض42

. با ارائه مثالی قرآنی در زمینه بیان محدودة زمانی شیرخوارگی طفل در شرع اسالم، به کارگیری سبک خاص قرآن در بیان 43

 مطالب مورد نظرش را تشریح کنید.

 . چهار تن از مفسران قرآن در هر کدام از دو طبقة اصحاب و تابعان را معرفی کنید.44

وجه به فراز دعای ندبه و روایت پیامبر )ص( در مورد عّمار،  توضیح دهید که کشته شدن در جهت تأویل قرآن چه معنایی با ت. 45

 دارد؟

 . معنای ظاهری و بطون آیه زیر را تشریح کنید: 46



 «الذی جعل لکم من الشجر الخضر نارا فاذا انتم منه توقدون»

 ن از قرآن بهره جست؟ توضیح دهید.. در غیاب عترت رسول خدا، چگونه می توا47

. تفسیر ترتیبی قرآن تاکنون به چند گونه تدوین شده به نمونه هایی از کتابه ای تألیف شده اشاره کنید. )اسم نویسنده و نام 48

 کتاب(

  ارائه نمایید. در مورد جامع نگری در قرآن مثالی. 49

 شوند( دانشمندان به خشیت خدا دچار می ة ) هم❊یخشی اهلل من عباده و العلما ❊فرماید:  خداوند در قرآن کریم می پاسخ:

مربوط  هَثْ لْحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بَِها وََلکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ َفمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَ وَیه آاما در  

 علمای یهود مربوط به  مَثَُل الَّذِیَن حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمََثلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا و آیه  بلعم بن باعورا به 

که به علمشان عمل نکرده  و در زمره دانشمندان نمی داند چرا تخصیص زده بلعم و برخی از علمای یهود را  فهمیم که خداوند می

  اند.

 . گرایش ها و نیز روش های تفسیری را نام ببرید از روش های تفسیری دو مورد را توضیح دهید50

       

 سئواالت تستی:

هستند؟ "بطن"( کدام یک از تعاریف زیر گویای ویژگی 1  

 الف:معنای ظاهر و ابتدایی که از آیه بدست میاید.

ظاهر است،چه آن معنی یکی باشد یا بیشتر.ب:معنای نهفته در زیر   

 پ:گزینه الف وب

 ت:هیچ کدام

( تشبیه قرآن به خورشید وماه راز بسیار ظریفی در باب ........قرآن میگشاید.2  

 الف:ابدیت

 ب:فصاحت

 پ:یگانگی

 ت:عظمت

( به منظور تبیین و تفسیر صحیح قرآن ،نخستین و اصلی ترین سازوکار چه میباشد؟3  



در قرآن الف:تدبر  

 ب:ژرفای نامحدود قرآن

 پ:پیوند جاودانه و ناگسستنی قرآن و عترت

 ت:گزینه ب و پ

کدام یک از گزینه های زیر از انواع شناخت قرآن نمی باشد؟( 4  

 الف(شناخت پیوندی

 ب(شناخت سندی

 ج(شناخت تحلیلی

 د(شناخت ریشه ای

شناخت...  پیشنیاز شناخت ....است ( 5  

تحلیلی_(اسنادیالف  

ریشه ای_(تحلیلیب  

تحلیلی_( ریشه ایج  

اسنادی _(ریشه اید   

(  کدام یک از موارد زیر باالترین نوع انس با قرآن است؟6  

 الف( تفسیر            ب( قرائت             ج( تدبر             د( ترجمه

(  کدامیک از آیات زیر بیانگر عظمت و ژرفای قرآن کریم است؟7  

ا القرآن علی الجبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه اهلل.الف( لو انزلنا هذ  

 ب(  افال یتدبرون القرآن ام علی القلوب اقفالها.

 ج(  انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون.

 د(  انا نخن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.

( کدام آیه اهمیت تدبر در قرآن را متذکر میشود؟8  

الصم البکم الذین الیعقلونالف( ان شر الدواب عندهلل   

 ب( ان فی خلق السماوات و االرض و اختالف اللیل و النهار آلیات الولی الباب



 ج( افال یتدبرون القرآن ام علی القلوب اقفالها.

د( انا نخن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.   

..... اشاره کرد.( از منابع فرعی آموزه های اسالمی در زمینه ی اخالق و شریعت میتوان به .9  

 الف( سنت و اجماع        ب( قرآن           ج( عقل          د( گزینه های الف و ج

(  برای اثبات اعتبار قرآن باید آنرا از جهت سندی بررسی کنیم. این موضوع به این معنی است:10  

 الف( باید اثبات شود که این کتاب منسوب به خداست.

 ب( اثبات  درستی محتوا

( بررسی اصالت کتابج  

مورد 3د( هر   

م خيييود کيييار بيييه استداللروشيييمند و ورزی اندیشيييه ی پایيييه بييير ، آیيييات تفسيييیر در مفسييير ، ........ تفسيييیر روش در(11

 پردازد. ی

 د(موضوعی                ج(ترتیبی.           اجتهادی. ب(                 نقلی الف(

انيييد از کتيياب در مطرحشيييده محتييوای آیييا نمایيييد روشيين تيييا کوشييد مييی هميييواره پژوهشييگر ، ........... ی مرحلييه در(12

اسيي ........... بيير فييرع مرحلييه اسييت؟این یييدیگران اندیشييه از برآمييده کييه آن یييا یافتييه تييراوش اش آورنييده پدیييد ی یشييه

 ت.

 تحلیلی شناخت-ای ریشه ب(شناخت               سندی شناخت-تحلیلی الف(شناخت

 تحلیلی شناخت-سندی د(شناخت                سندی شناخت-ای ریشه ج(شناخت

بعضييی درمييورد ممکناسييت امييا ، داریييم قبييول را قييرآن محتييوای ، قييرآن شييناخت مراحييل طييی از پييس کييه ایيين بييا(13

 باشد. داشته وجود ............  نوعی حدودی تا آیات 

 ستیزی د(دین          گریزی. ج(عقل           گریزی ب(دین      ستیزی. الف(عقل

 آن........... . در خطا احتمال که ..........است، نوعی نفسانیش حاالت به انسان علم(14

 هست-لَدُنی د(علم      نیست-حضوری ج(علم     نیست-فکری ب(علم           هست-حصولی الف(علم

 است. ........ دالیل از یکی ( )ص( پیامبر زمان از بعد خلفای توسط یبدعت ) تراویح نماز( 15

 تحریف از قرآن ب(حفظ                                        اعراب گریزی الف(دین

 اسالم دین در د(تحریف                    اسالم دین به اعراب تمایل و ج(اشتیاق



  سکوالریزه شدن دین به چه معناست؟( 16

 مردم وارد کنیم.دین را در بطن زندگی اجتماعی  (الف

 دین را امور سیاسی و قانون گذاری به کار ببریم. (ب

 دین را تنها به روابط شخص با خداوند و زندگی شخصی محدود کنیم. (ج

 دین را در همه ابعاد زندگی وارد کنیم. (د

 کدام یک از گزینه های زیر مصداق شخص مرتد است؟( 17

 روی می آورد)دگراندیش شود( کسی که از اسالم به دینی چون مسیحیت (الف

 کسی که منکر خداوند باشد. (ب

 کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند. (ج

 جوالف گزینه  (د

 توجیه مسیحیان درباره مسایل عقل ستیز موجود در کتاب مقدس چیست؟ (18

 الفاظ کتاب مقدس بشری است اما مفاهیمش الهی است. (الف

 ذهن انسان خارج است و قابل درک نیست.این الفاظ از محدوده  (ب

 این بیانات متناسب با مردم عصر خود بوده است. (چ

 این مسایل ناشی از تحریف کتاب مقدس در طول زمان بوده است. (د

 کدام یک از موارد زیر جز دالیل وحیانی بودن قرآن نیست؟( 19

 قرآن آشکارا خود را سخن خداوند معرفی کرده. (الف

 بالغت قرآن. فصاحت و (ب

 معرف و محتوای قرآن (ج

 الفاظ قرآن بشری است  (د

 کدام یک از موارد زیر در مورد حدیث نقل شده از پیامبر)ص(. حدیيث قدسی و آیات قرآن درست است ؟( 20

 در حدیث پیامبر الفاظ و معنی الهی است. (الف

 در حدیث قدسی تنها الفاظ الهی است. (ب

 معنی الهی است.در آیات قرآن تنها  (ج



 .در حدیث قدسی تنها معنی الهی است (د

سوره ملک و دعای ندبه، جنگ های پیامبر)ص( بر مبنای ...... بوده و جنگ های حضرت علی )ع( برمبنای ......  30براساس آیه  (21

 صورت می گرفته است. 

 عدالت  –الف( جلوگیری از فتنه 

 تأویل  –ب ( تنزیل 

 تنزیل  –ج ( تأویل 

 جلوگیری از فتنه  –د ( عدالت 

 از کدام گزینه نمی توان مفهوم و بطن آیه : وَاعبُُدوا اهلل و ال تُشرِکوا بِهِ شیئاً  را برداشت کرد؟ ( 22

 الف( ممنوعیت اطاعت از غیرخدا 

 ب ( ممنوعیت از خودپرستی 

 ج ( ممنوعیت اطاعت از اهل بیت 

 د ( ممنوعیت غفلت از خدا 

 مرجع اصلی شناخت هدف قرآن و بطون آن چه کسانی هستند ؟ (23

 الف( مجتهدان 

 ب ( اندیشمندان 

 ج ( اهل بیت 

 د ( شاگردان مکتب شریعت 

 معجزه بودن قرآن در چیست ؟ ( 24

 الف( متنی ثابت، معانی همیشه متطور را در خود جای داده است. 

 ب ( قرآن دارای بطن های نهفته در هر آیه است 

 ج ( با زبان و واژگان شناخته شده و قابل فهم پیامبران و مخاطبان وحی، نازل شده است 

 د ( همه موارد 

 از چه طریقی می توان  به ژرفای قرآن رسید ؟ ( 25

 الف ( پیوستگی قرآن و عترت 



 ب ( تأمل در آیات قرآن

 ج (  اجتهاد روشمند 

 د  ( گزینه الف و ج 

 روکار تبیین و تفسیر صحیح قرآن کدام است؟نخستین و اصلی ترین سا(26

 توجه به ژرفای آیاتد(       پیوند قرآن و عترتج( ن       تدبر در قرا ب(       تالوت صحیج قرانالف( 

 در مورد تفسیر کدام گزینه غلط است؟(27

 «ر-س-ف»مصدر باب تفعیل از ماده الف(

 بیان کردنتفسیر به معنای روشن کردن و پرده برداشتن و ب( 

 واژه تفسیر فقط یکبار در قرآن امده است ج( 

 نخستین تفسیر مدون را مقاتل بن سلیمان تدوین کرده است.د( 

 اساسی ترین رمز ماندگاری قرآن در بستر زمان کدام است؟(28

 جهان شمولی الف( 

 ژرفای نامحدود ب( 

 سبک خاصج( 

 بیان اصول و کلیاتد(   

 تیبی قرآن است!از مهم ترین تفاسیر تر(29

 پیام قرآن الف( 

 منشور جاویدب( 

 المیزانج( 

 الف و بد( 

 به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد؟« ما هو الذکر العالمین»(30

 جهان شمولیالف( 

 ژرفای نامحدودب( 

 سبک خاصج( 



 بیان اصول و کلیاتج( 

 کدام گزینه جزو شرایط مفسر نیست؟(31

 پیامبر و اهل بیتآگاهی از روایات، سنتو سیره الف(

 ب(  شناخت علوم قرآن

 ج( آگاهی از اعتقادات ادیان و فرق

 د( پرهیز از  پیش داوری

 کدام یک  از آیات دارای سبب نزول است؟ (32

 

 

ا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ تَجِدُو لَکُمْ َو أَطْهَرُ فَإِنْ َلمْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ الف(

 .)مجادله(رَحِیم

 )مریم( قَاَل إِنِّی عَبُْد اللَّهِ آتَانَِی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّاب(. 

 )قصص(ج( فلما جاءهم موسی بئایتنا بینت قالوا ما هذا إال سحر مفتری و ما سمعنا بهذا فی ءابائنا األولین 

 «4»اجِدِینَ د( إِذْ قالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یا َأبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً َو الشَّمْسَ َو الْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی س

 کدام یک از افراد ذیل از صحابه مفسر قرآن نیست؟(33

 (ابن عباسالف

 السالملیهب(حضرت علی ع

 ج(ابوذر

 د( ابن مسعود

 دام گزینه صحیح نیست؟ک( 34

 شأن نزول اعم از سبب نزول است. الف(

 جامع نگری یکی از شرایط مفسر است.ب( 

 افرادی هستند که تفسیر آیات را صرفا توسط معصوم جایز میدانندج( اخبلریون 

 آیات متشابه مجموعه آیاتی هستند که موضوع و مفهوم آنان به یکدیگر شبیه است.د( 



 منابع اصلی تفسیر آیات نیست؟کدام یک از ( 35

 سنت الف(

 صحابهسخنان  ب(

 عقل ج(

 قرآند( 

 ؟نمی باشد( کدامیک از موارد زیر جزو بطون ممنوعیت بت پرستی 36

 الف( ممنوعیت هواپرستی

 ب( ممنوعیت اطاعت از غیرخدا

 ج( ممنوعیت خودپرستی

 د( ممنوعیت غفلت از خدا

حیات با........نوع رابطه رو در روست . کدامیک ازآنها در طول زمان در درجه اول بدون ( در حوضه مباحث قرآنی انسان در طول 37

 شک تغییر میکند؟

 رایطه انسان با طبیعت –. رابطه انسان با خدا  3الف ( 

 رابطه انسان با انسان ها –. رابطه انسان با خود  4ب ( 

 رابطه انسان با انسان ها –. رابطه انسان با خدا  3ج ( 

 رابطه انسان با انسان ها –. رابطه انسان با طبیعت  4د ( 

 میسازد؟ آشکارتر را تفسیر به نیاز که است قرآن ویژگى کدام از مثالى "اصلى رایتمونى کما صلوا"( 38

 مطالب بیان در خاص سبک الف( بکارگیرى

 کلیات و اصول ب( بیان

 ابدیت و شمولى ج( جهان

 ها نشانه و ها د( اشاره

 گرایش های تفسیری نیست؟ وکدامیک از موارد زیر جز( 39

 اجتماعیالف( 

 علمیب( 



 عملیج( 

 عرفانی د( 

 نیست؟ -میکند آشکارتر را تفسیر به نیاز که کریم قرآن ویژگیهاى از- ابدیت و شمولى جهان از مثالى آیه ( کدام40

 للعالمین ذکرٌ اال ماهو الف( و

 البطنٍ سَبعةِ الَى بطنٌ لبطنه و بطناً و ظهراً للقرآن ب( انّ

 جمیعاً  الیکم اهلل رسول انى الرسول ایها یا ج( قل

 نذیراً للعالمین لیکون عبد على الفرقانَ نزل الدى د( تبارک

 ( کدام یک از شرایط مفسر نیست؟41

 الف( اشنایی با زبان و ادبیات عرب

 ب(آگاهی از علم منطق

 ج(تکیه بر حدس و گمان شخصی

 دور اندیشی و احتیاط معقولد(رعایت 

 ندارد؟ ضرورتی مورد کدام از آگاهی تفسیر مرحله ( در42

 نزول الف( شان

 رجال ب( علم

 منطق ج( علم

 سنت و د( روایات

 چیست؟ ( تدبر43

 قرآن های پیام و مفاهیم منسجم و جامع الف( شناخت

 .کنیم پیدا دست قرآن جامع های طرح و ها پیام به آن وسیله به تا فکری تالش ب( نوعی

 قرآن با ارتباط و انس مرتبه ترین ج( عام

 آید می پدید قلب و عقل بین ارتباط از که روحی -فکری د( جریانی

 به مقایسه محتوا با دیگر کتب می پردازد  ..به بررسی محتوای کتاب و شناخت........ شناخت....( 44

 تحلیلی_(اسنادیالف



 ریشه ای_(تحلیلیب

 تحلیلی_ای( ریشه ج

 اسنادی_(ریشه اید 

 پیام ایه ی تحدی با کدامیک از موارد زیر ارتباط دارد؟( 45

 وحیانی بودن قرآن و الفاظ ان الف(

 برحق بودن پیامببر و رسالت ایشان ب(

 همراهی قرآن وعترت( ج

 قرار گرفتن والیت نبی در طول والیت الهی د(

 ظریفی در باب ........قرآن میگشاید.تشبیه قرآن به خورشید وماه راز بسیار ( 46

 الف( ابدیت

 ب( فصاحت

 ج( یگانگی

 د( عظمت

 "کنم زندگی توانم می قرآن وجود با نباشند، غرب تا شرق از مردم ی همه اگر"است؟ امامان از یک کدام سخن این( 47

 )ع( علی امام الف(

 سجاد)ع( امام ب(

 )ع( حسین امام ج(

 حسن)ع( امام د(

  .است .....پیشنیاز شناخت .  ...شناخت...( 48

 تحلیلی_(اسنادیالف

 ریشه ای_(تحلیلیب

 تحلیلی_( ریشه ایج

 اسنادی _(ریشه اید 

 کدام یک از آیات و روایات زیر در مذمت تفسیر به رای نیست ؟. (50



 <( ص)پیامبر اکرم > مَا آمَنَ ِبی مَْن فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَاِمی(الف

   <68سوره ی مومنون ، آیه >أم جائهم ما لم یأت آبائهم األولینأفلم یدبروا القول (ب

 <(ص)پیامبر اکرم >من فَسّر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعدَه من النّار  (ج

  <(ص)پیامبر اکرم >من قال فی القرآن برأیه فقد کفر( د

 کدام مورد جز منابع سه گانه در تفسیر قرآن نیست ؟ ( 51

 کتاب (الف

 عقل( ب 

 علوم غیبی  (ج 

 سنت  (د

 در کدام گزینه مراحل تحقیق موضوعی در قرآن به ترتیب درست ذکر شده است ؟ ( 52

 تنظیم  -طرح مستند  -واژه های کلیدی  -انتخاب موضوع  (الف

 عنوان دادن  -تنظیم  -واژه های کلیدی  -طرح مساله  (ب

 نگارش  -شرح و تحلیل  -ارزیابی و استنتاج  -انتخاب موضوع  (ج

 تنظیم  -ارزیابی و استنتاج  -واژه های کلیدی  -طرح مساله  (د

 او در باب تفسیر قرآن درست است ؟ ))تفصیل ا آلیات القرآن الکریم (( کدام یک از گزینه های زیر درباره ی ژول البوم و کتاب (53

 .ژول البوم بر زبان عربی و فرانسه تسلط کامل داشت (الف

 . کتاب را از روی ترجمه ی روسی قرآن نوشتژول البوم این  (ب

 . این کتاب آیات را بر حسب موضوعات دسته بندی و تفسیر کرده است (ج

 . سال ها بعد محمد فؤاد عبدالباقی آن را به فارسی ترجمه و منتشر کرد (د

 

 

 

 


