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 96-97ترم اوّل                                                                                                    قرآنتفسر موضوعی نمونه سئواالت 

:سئواالت تشریحی  

را نام ببرید .               قرآن( برخی دالیل وحیانی بودن 1  

چگونه می تواند وحی را  درک کند .                                                 انسان امروزی و مدرن ( 2  

یات تحدی چیست .( پیام آ3  

 تفاوت حدیث واحد و حدیث متواتر را شرح دهید؟( 4

بهره ببرند؟ قرآندر زمان غیاب عترت علیهم السالم مسلمانان چگونه باید از ( 5  

  ) واعبدوا اهلل و ال تشرکوا به شیا...(( معنای ظاهری و باطنی آن را بیان کنید.با تفکر در آیه ی شریفه ی:)( 6

گرایش ها و نیز روش های تفسیری را نام ببرید از روش های تفسیری دو مورد را توضیح دهید.( 7  

را مختصرا توضیح دهید . تمایز آن با تفسیر به رای را نیز شرح دهید قرآناجتهاد روشمند در ( 8  

مهمترین کتب شیعی در این زمینه چیست؟و در چند فن  برخی مفسران در مقدمه ی کتاب خود به علم تفسیر پرداخته اند؛ (9 

 این مباحث در مقدمه ی آن مطرح شده است؟هریک را به اختصار توضیح دهید.

وابط دچار تغییر شده و با وجود با دیگر اشیاء، توضیح دهید با گذر زمان کدام رانسان  و ارتباط نسبتضمن بیان اقسام  (10

  پاسخگوی نیازهای کنونی بشر است؟ قرآنتغییرات حاصل ش،ده چگونه 

نپرستید چیست؟ بت را معنای باطنی اینکه خدا میگوید شیطان یا( 11  

  ارائه نمایید. مثالی قرآندر مورد جامع نگری در ( 12

 شوند( دانشمندان به خشیت خدا دچار می ۀ هم) ❊باده و العلما یخشی اهلل من ع❊فرماید:  کریم می قرآنخداوند در پاسخ: 

ربوط م حْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بَِها وََلکِن َهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَات َبَعَ هَوَاهُ َفمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَ وَیه آ اما در 

 علمای یهود مربوط به  مَثَُل ال َذِیَن حُم ِلُوا الت َوْرَاةَ ثُم َ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمََثلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا و آیه  بلعم بن باعورا به 

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

  اند.

 برده مثال بزنید.را نام  قرآندر تفسیر  یاط(  انواع احت13

 



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

 بعد میگوید ) اهلل اعلم، خدا میداند(

 «و فاکهۀ و اب اً»یه آعبس خواند تا رسید به از سوره ی یاتی را 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

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

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

 کنید...

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

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

 ( عمده ترین عوامل تفسیر به رای را نام ببرید.14

 .ببرید را به ترتیب نام قرآنمراحل ورود به تفسیر موضوعی  (15

 پنج مورد از اسماء خداوند را نام برده و معانی انها را بنویسید . (16

 لذی خلق(( واژه رب را بررسی کنید.یه شریفه )) اقرا باسم ادر آ (17

 ربوبیت را تعریف کنید (18

 را  ذکذ کنید قرآنبه چه معناست؟ یک نمونه از جدال در بیان کنید که در علم منطق جدال  (19

 از نظر حضرت ابراهیم چه کسی می تواند رب باشد علت را ذکر کنید (20

 بشر است؟صفت دانش گسترده الهی دارای چه نقش تربیتی در  (21

 چرا می گوییم قدرت بی پایان، خالقیت، ربوبیت و علم گسترده مهم ترین اوصاف الهی هستند (22

 در چیست؟ قرآنتفاوت دو واژه احد و احد در  (23

 هو الذی خلق السماوات واالرض بالحق.   معانی حق را نام برده و بگویید آیه ی ذکر شده به کدامیک اشاره دارد.( 24

 ه را تعریف کنید.مجادل( 25

 ربوبیت الهی را تعریف کنید و بگویید برای انسان به چند معناست؟( 26

به  «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عمال و هوالعزیز الغقور و *الذی بیده الملک و هو علی کل شی قدی»یه آ( 27

 چه چیزی اشاره دارد؟ 

 .تفاوت قهر و غلبه را ذکر کنید( 28



 .و اشتباه کتاب را تصحیح کنید بردهعوالم را نام  (29

باتوجه به آیه)) تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.الذی خلق الموت والحیاه...(( چرا خلقت به کلمه موت ( 30

 تعلق گرفته است؟ 

مده فاذا انزلنا علیهاالماء اهتزت و ربت در آیاتی از سوره حج))...خلقناکم من تراب ثم من نطفه...و تری االرض ها قرآندر ( 31

 و انبتت من کل زوج بهیج...و انه علی کل شیء قدیر.(( چگونه از دو مصداق محدود به توانایی خداوند به هر امری میرسیم؟

 انبتت من کل با توجه به آیه))...خلقناکم من تراب ثم من نطفه...و تری االرض هامده فاذا انزلنا علیهاالماء اهتزت و ربت و( 32

 زوج بهیج...و انه یحی الموتی و انه علی کل شیء قدیر.(( چگونه به زنده کردن مردگان توسط خدا میرسیم؟

 حکمای اسالمی به چند عالم کلی معتقدند معنی هریک را به طور اختصار بنویسید( 33       

 ن به مرتبه یقین و ظیفه عبادت ...با توجه به آیه واعبد ربک حتی یاتیک الیقین آیا با رسید( 34       

 تفاوت میان عالم ملکوت و  ملکوت عالم را بیان کنید( 35       

 مورد از شرایط مفسر را نام ببرید.4( 36

 ا سبب نزول همان شان نزول است؟با ذکر یک مثال برای هرکدام توضیح دهید.آی (37

 ا تبیین کنید.شرایط مفسر؛ تفاوت احتیاط معقول و غیر معقول ر در (38

، از نظر حضرت ابراهیم، پروردگار باید دارای چه صفاتی باشد؟ توضیح "... فلما افل قال الاحب االفلین ..."با توجه به آیه ( 39

 دهید.   

 .قابل برداشت است را بیان نمائید "الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ..."نکات سه گانه ای که از آیه ( 40 

بفرمائید: چگونه پس از رسیدن به مرتبه یقین، وظیفه  "واعبد ربک حتی یأتیک الیقین"معنای آیه شریفه  با توضیح( 41 

 عبادت برداشته نمی شود؟ 

 را بررسی فرمائید.  "اقرأ باسم ربک الذی خلق "واژگان آیه( 42 

 مورد را توضیح دهید. 2را ذکر کرده و  قرآن( مراتب انس با 43

 قابل برداشت است. قرآنه مرانبی از انس با ( از اشعار حافظ چ44

 اصلی ترین بخش اندیشه دینی مسلمان است، چیست؟ توضیح دهید. قرآن( دلیلی عقلی این ادعا که ایمان به 45

  توصیه می کند را ذکر کنید. قرآن ( چند نمونه از روایات که بر تالوت 46

 این روش تفسیری چه نام دارد؟را توضیح داد و « ن انعمت علیهملذیصراط ا» ،آیۀقرآنبا آیات دیگر  چگونه میتوان (47

 شرح دهید. قرآنچیست؟ با توج ه به آیات  قرآنمنظور از تد بر در  ( 48

 دوره زمانی عصر نزول و پس از عصر نزول تاکنون تشریح کنید. 2به شناخت سندی را  در  قرآن( بی نیازی 49



 ردی ام ی را در زمان کنونی، معرفی کرده و سرگذشت او را  شرح دهید.بر قلب ف قرآن( مصداق عینی الهاِم 50

 دارای اصالت است. ،از جهت ریشه قرآن( شناخت ریشه ای را توضیح داده ثابت کنید که 51

با دیگر کتب  قرآناشتراک در محتوای ( چرا آیاتی چون: ان  هذا لفی صحف االولی صحف ابراهیم و موسی که داللت بر 52

 ندارد؟ قرآنی می کند منافاتی با اصالت ریشه ای آسمان

   با ذکر مثال بیان کنید. ی در چند عنوان قابل دسته بندی است؟قرآن( مباحث 53

 را توضیح داده، به آن پاسخ دهید. قرآن( شبهه عبدالکریم سروش در مورد وحیانی بودن الفاظ 54

   ( را توضیح دهید.قرآنانایی ( اشکال کتاب در زمینه عوامل ربط ابدیت و تغییر)م55

چه  قرآن( با توجه به فراز دعای ندبه و روایت پیامبر )ص( در مورد عم ار،  توضیح دهید که کشته شدن در جهت تأویل 56

 معنایی دارد؟

 معنای ظاهری و بطون آیه زیر را تشریح کنید: ( 57

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

 و عترت را ذکر کنید. قرآن( ثمره های پیوند 58

 بهره جست؟ توضیح دهید. قرآن( در غیاب عترت رسول خدا، چگونه می توان از 59

 «و ال یأتونک بمثل اال جئناک بالحق و احسن تفسیرا»( این آیه شریفه را تفسیر کنید: 60

 ایی از کتابه ای تألیف شده اشاره کنید. )اسم نویسنده وتاکنون به چند گونه تدوین شده به نمونه ه قرآن( تفسیر ترتیبی 61

 نام کتاب(

 ( ضمن بیان اقسام گرایش های تفسیری بگویید: اول ین کسی که موف ق به بررسی گرایش های تفسیری شد که بود؟62

در  قرآنبک خاص ی در زمینه بیان محدودة زمانی شیرخوارگی طفل در شرع اسالم، به کارگیری سقرآنبا ارائه مثالی ( 63

 بیان مطالب مورد نظرش را تشریح کنید.

به ماه و خورشید، جری و تطبیق را تعریف نموده و نمونه ای از  قرآن( با توجه به حدیث امام باقر علیه السالم و تشبیه 64

 را در این زمینه یادآور شوید؟ قرآنآیات 

 تابعان را معرفی کنید. در هر کدام از دو طبقۀ اصحاب و قرآنتن از مفسران  4( 65

 ( منظور از وحی رسالی چیست؟ توضیح دهید.66

 هم ت گماردند که بوده و  نام کتاب آنان چه بود؟ قرآناول ین کسانی که به تدوین فهرست لفظی و معجم موضوعی برای ( 67

 ، معنا کرد؟«به مردم قرآن رساندن»به « اقرأ باسم ربک الذی خلق»( چه کسی و به چه منظوری اقرأ را در آیه شریفه 68



 ( استدالل عالمه طباطبایی بر قاهری ت خداوند بر هستی را تشریح کنید. 69

 ( نکات تفسیری آیه ذیل را بیان کنید:70

هْطفاٍة ُُثَّ   ن ن اٍب ُُثَّ مي ن تُرا لاْقنااُُك م ي َّنَّ خا
ِ
نا الْباْعثي فاا يٍْب م ي ن ُكنُُتْ ِفي را

ِ
اا النَّاُس ا نُقيره ِفي اْلَ َيا َأُّيه ا لاُُكْ وا لَّقاٍة ل يُنباّي ي غاْْيي ُمخا لَّقاٍة وا خا ْضغاٍة مه ن مه ْن عالاقاٍة ُُثَّ مي ا مي امي ما ْرما

نُُك مَّ  مي َّفَّ وا ن يُتاوا نُُك مَّ مي ُُكْ وا ْفًلا ُُثَّ ليتاْبلُُغوا َأُشدَّ ريُجُُكْ طي ى ُُثَّ ُُنْ مًّ سا ٍل مه َلا َأجا
ِ
اء ا اشا  ن

ِ
ده ا ى اْلَرْ ن يُرا تارا يْئاا وا اْعدي عيَْلٍ شا ن ب ا مي اْعَلا لي الُْعُمري ليكاْيًلا ي دا ًا َلا َأْرذا امي َا ضا 

ييجٍ  ْوجٍ َبا ن ُك ي زا َأنباتاْت مي اْت وا ب را َّْت وا َتا َْ اء ا لْناا عالاْيهاا الْما ا َأنزا ذا
ِ
ا  فاا ا  بيأَنَّ  ذالي وا  اّللَّ قه  َُ  ... الْحا

ایم سپس از نطفه سپس از علقه آنگاه یخته شدن در شکید پس ]بدانید[ که ما شما را از خاک آفریدهاى مردم اگر در باره برانگ

کنیم تا مدتى از مضغه داراى خلقت کامل و ]احیانا[ خلقت ناقص تا ]قدرت خود را[ بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده مى

دهیم[ تا به حد آوریم سپس ]حیات شما را ادامه مىدک برون مىدهیم آنگاه شما را ]به صورت[ کومعین در رحمها قرار مى

اى که پس از دانستن ]بسى رسد به گونهمیرد و برخى از شما به غایت پیرى مىرشدتان برسید و برخى از شما ]زودرس[ مى

کند و از آید و نمو مىبینى و]لى[ چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمىداند و زمین را خشکیده مىچیزها[ چیزى نمى

 رویاند هر نوع ]رستنیهاى[ نیکو مى

 )هستی و چیستی(، عالم الهوت و  عالم ناسوت را توضیح دهید.( با توجه مفاهیم وجود و ماهیت71

 را  تشریح کنید.. « و اعبد ربک حیت ااتک اليقّي»( دیدگاه عالمه طباطبایی در تفسیر یقین در آیه 72

نيّيا »در تفسیر آیۀ ( اشتباه کتاب را 73 نا الُْموقي ليياُكونا مي اْلَْرضي وا اتي وا اوا ما لاُكوتا السَّ ميا ما َي ا ْبرا
ِ
ا نُريي ا لي كاذا  را زمّي و هناأ سام ملكوت گونه اين و« )وا

 ( ، توضيح دَيد.ابشد كنندگان يقّي مجهل از ات مناَيندمي ابراَمي به

 د:( موارد مشخص شده از آیه زیر را تفسیر کنی74

ب ي  ْوُت قاالا را ُُهُ الْما دا اءا َأما ا جا ذا ِ
یتَّ ا ُعوني حا   اْرجي

 گوید پروردگارا مرا بازگردانید  تا آنگاه که مرگ یکى از ایشان فرا رسد مى

ا  اليحا ْكُت لاعاّل ي َأْْعاُل صا اا تارا مي
ْم با  في ي اِئي را ْن وا مي وا قاائيلُهاا وا َُ ٌة  ما ي اا َكا هنَّ ِ

َّ ا خٌ ّلَكا َلا  ْرزا
ِ
ثُونا  ا اْومي يُْبعا  ي

ام کار نیکى انجام دهم نه چنین است این سخنى است که او گوینده آن است و پشاپیش آنان  شاید من در آنچه وانهاده

 برزخى است تا روزى که برانگیخته خواهند شد

َّنَّا لاهُمْ »( توضیح دهید چرا در آیۀ 75 ي را ًي زا ْل خي نُونا ابي ينا َلا يُْؤمي ي نَّ اَّلَّ
ِ
هُونا  ا اْعما الاهُْم فاهُْم ي  « َأْْعا

 (کسانى که به آخرت ایمان ندارند کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم ]تا همچنان[ سرگشته بمانند)

 ، تزیین عمل را به خداوند نسبت داده است؟قرآن

 

 

 



 

تستی: سئواالت  

 

بود؟ کسی چه قرآن کاتب اولین ( 1  

)س( فاطمه حضرت الف(  

ع(حسن) امام ب(  

علی)ع( حضرت ج(  

اکرم)ص( پیامبر د(  

"کنم زندگی توانم می قرآن وجود با نباشند، غرب تا شرق از مردم ی همه اگر"است؟ امامان از یک کدام سخن این ( 2  

)ع( علی امام الف(  

سجاد)ع( امام ب(  

)ع( حسین امام ج(  

حسن)ع( امام د(  

داریم؟ تفسیر نوع چند ( 3  

ای آیه_ ترتیبی الف(  

ای آیه_ وضوعیم ب(  

ترتیبی_ موضوعی ج(  

ای آیه فقط د(  

نیست؟ ترتیبی تفسیر زیر، های تفسیر از یک کدام( 4  

البیان مجمع تفسیر) الف  

المیزان تفسیر) ب  

جاوید منشور تفسیر) ج  

نمونه تفسیر) د  

باشد؟ نمی دینی های آموزه های ویژگی از یک کدام( 5  



جذاب و پاک آورندگان) الف  

ها موزهآ ی گستره) ب  

خطرآفرین های آموزه) ج  

 موارد ی همه) د

 هستند؟ "بطن"کدام یک از تعاریف زیر گویای ویژگی ( 6

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

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

 پ:گزینه الف وب

 ت:هیچ کدام

 میگشاید. قرآنراز بسیار ظریفی در باب ........ به خورشید وماه قرآنتشبیه ( 7

 الف:ابدیت

 ب:فصاحت

 پ:یگانگی

 ت:عظمت

 ،نخستین و اصلی ترین سازوکار چه میباشد؟ قرآنبه منظور تبیین و تفسیر صحیح ( 8

 قرآنالف:تدبر در 

 قرآنب:ژرفای نامحدود 

 و عترت قرآنپ:پیوند جاودانه و ناگسستنی 

 ت:گزینه ب و پ

 نمی باشد؟ قرآناز گزینه های زیر از انواع شناخت  کدام یک( 9

 الف(شناخت پیوندی

 ب(شناخت سندی

 ج(شناخت تحلیلی

 د(شناخت ریشه ای



  

 می باشد؟ قرآنیک از آیات زیر مبین الهی بودن الفاظ و ساختار ظاهری  مکدا(10

 ًا عربیًا لعَل َکُم تعقلونقرآنالف(ان ا اَنزلنْاه 

 سواٍ ال ا بلسانِ َقومه ای ُبَینَ لَهُمْب(وَما اَرْسَلنا من رَ

 ج(وما هُوَ اِل َا ِذکرُ للعالَمینَ 

 د(قُلْ یاای ُهَا الناسُ اِن ِی رسُولُ اهلل اِلیکُمْ جمیعاً

 پیام ایه ی تحدی با کدامیک از موارد زیر ارتباط دارد؟ (11

 و الفاظ ان قرآنوحیانی بودن  الف(

 نبرحق بودن پیامببر و رسالت ایشا ب(

 وعترت قرآنهمراهی ( ج

 قرار گرفتن والیت نبی در طول والیت الهی د(

 شناخت...  پیشنیاز شناخت ....است ( 12

 تحلیلی_(اسنادیالف

 ریشه ای_(تحلیلیب

 تحلیلی_( ریشه ایج

 اسنادی _(ریشه اید 

 زد شناخت....به بررسی محتوای کتاب و شناخت.... به مقایسه محتوا با دیگر کتب می پردا( 13 

 تحلیلی_(اسنادیالف

 ریشه ای_(تحلیلیب

 تحلیلی_( ریشه ایج

 اسنادی_(ریشه اید 

 نیست  قرآنکدام مورد دال بر روحانی بودن الفاظ ( 14

 به عنوان سخن خدا  قرآن(معرفی الف

 (پیام آیات تحدیب



 (یکسان بودن پیامبر با دیگرانج

 (هیچکدام د

 هستند استدالل کدام یک برای این مهم متفاوت است آیات زیر از دالیل روحانی بودن الفاظ ( 15

 (و ما ینطق علی الهوی*ان هو اال وحی یوحیالف

 عربیا لعلکم تعقلون قرآن(انا جعلنا ب

 (و من قبلهِ کتابُ موسی اماما رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا....ج

 (انا سنلقی علیک قوال ثقیالد

 چیست؟ مسلمان هر دینی باور و اندیشه بخش ترین اصلی(16

 قرآن به ایمانالف(

  خلقت نظام در تفکرب( 

 دین به عمل در عقل از استفادهج( 

 قرآن در تدبر به اعتقادد( 

 نیست؟ قرآن با انس مراتب از گزینه کدام(17

 کردن تفسیرالف( 

  قرائتب( 

 کردن تأویلج( 

 قرآن متن به نگاهد( 

 ندارد؟ رتیضرو مورد کدام از آگاهی تفسیر مرحله در(18

 نزول شانالف( 

 رجال علمب( 

 منطق علمج( 

 سنت و روایاتد( 

 چیست؟ تدبر(19

 قرآن های پیام و مفاهیم منسجم و جامع شناختالف( 



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

 قرآن با ارتباط و انس مرتبه ترین عامج( 

 .آید می پدید قلب و عقل بین ارتباط از که روحی -ریفک جریانید( 

 است؟ کسانی چه به متعلق مرتبه ترین جامع(20

  اولواالبابالف( 

 قرآن مفسرانب( 

 (ع) معصومینج( 

 خردمنداند( 

 شود؟نمی گزینه کدام شامل قرآن معانی درک برای ها زمینه ترین مهم(21

 عربی زبان با آشناییالف( 

 قلب خلوص و ضمیر آمادگیب( 

 قرآن الفاظ مفردات و لغات ازآگاهیج( 

 کدام هیچد( 

 ؟نمی باشدکدامیک از موارد زیر جزو بطون ممنوعیت بت پرستی ( 22

 الف( ممنوعیت هواپرستی

 ب( ممنوعیت اطاعت از غیرخدا

 ج( ممنوعیت خودپرستی

 د( ممنوعیت غفلت از خدا

 یاد شده است؟ "بطون "و  "بطن"ان کریم در روایات با عنو قرآناز کدام ویژگی ( 23

 قرآنالف( جاودانه بودن 

  قرآنب( تحریف ناپذیری 

 قرآنج( طراوت داشتن 

 قرآند( ژرفای نامحدود 

 



 کریم از اصل اجتهاد و خردورزی در آیات وحی با چه عنوانی یاد کرده است؟ قرآن( 24

 الف( تفکر در دین

 ب( تفقه در دین

 ج( اجتهاد در دین

 در دین د( تدبیر 

ی انسان در طول حیات با........نوع رابطه رو در روست . کدامیک ازآنها در طول زمان در درجه اول بدون قرآندر حوضه مباحث ( 25

 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 –ابطه انسان با خدا . ر 3ج ( 

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

 )ابدیت( دلیل بر این ابدیت کدامیک از موارد زیر است؟ قرآندر بحث مانا بودن ( 26

 و عترت قرآنالف ( پیوستگی 

 ب ( اجتهاد روشمند

 قرآنج ( ژرفای 

 د ( بالغت و فصاحت

 کدام معنی بطور مستقیم از ظاهر آیه دریافت میشود؟ >و اعبدو اهلل و ال تشرکوا به شییا < در آیه  (27

 الف ( ممنوعیت اطاعت از غیر خدا

 ب ( ممنوعیت بت پرستی

 ج ( ممنوعیت هوا پرستی

 د ( ممنوعیت غفلت از خدا

 میسازد؟ آشکارتر را تفسیر به نیاز که است قرآن ویژگى کدام از مثالى "اصلى رایتمونى کما صلوا"( 28

 مطالب بیان در خاص سبک بکارگیرىالف( 

 کلیات و اصول بیانب( 



 ابدیت و شمولى جهانج( 

 ها نشانه و ها اشارهد( 

 نیست؟ -میکند آشکارتر را تفسیر به نیاز که کریم قرآن ویژگیهاى از- ابدیت و شمولى جهان از مثالى آیه کدام(29

 للعالمین ذکرٌ اال ماهو والف( 

 البطنٍ سَبعۀِ الَى بطنٌ لبطنه و بطناً و ظهراً قرآنلل ان ب( 

 جمیعاً  الیکم اهلل رسول انى الرسول ایها یا قلج( 

 نذیراً للعالمین لیکون عبد على الفرقانَ نزل الدى تبارکد( 

 به نیاز که تاس ىقرآن ویژگى کدام از ىمثال "للقتل  انفی القتل االلباب اولی یا حیات القصاص فی لکم " عربى المثل ضرب این(30

 میکند؟ تر آشکار را تفسیر

 نامحدود ژرفاىالف( 

 نظیر بى بالغت و فصاحتب( 

 ابدیت و شمولى جهانج( 

 ها نشانه و ها اشارهد( 

 کدامیک از موارد زیر جز گرایش های تفسیری نیست؟( 31

 اجتماعیالف( 

 علمیب( 

 عملیج( 

 عرفانی د( 

 به تفسیر نیست؟ قرآنوارد زیر جز دالیل نیازمند شدن کدامیک از م( 32

 بیان اصول و کلیاتالف(  

 به کار گیری سبکی خاص در بیان مطالبب(  

 ژرفای نا محدودج(  

 معرفی جهان های فرا طبیعید(  

  



 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟( 33

 است و قراین ناپیوسته به منظور پراکندگی مطالبمنظور از قراین پیوسته هماهنگی و پیوستگی ایات است الف(  

ه به فهم یه وابستآیه قبلی است ولی درقراین ناپیوسته فهم یک آیه در گرو فهم آقراین پیوسته این است که فهم یک منظور از  ب(

 است یه در یک جای دیگرآ

 است به تفسیر ل نیازمندی قرآنالیژرفای نا محدود جزء دج(  

 .یر اجتهادی بهره گیری از ایاتی است که در آن به اجتهاد در راه خدا دعوت شده استمنظور از تفس د(

 کدام یک از شرایط مفسر نیست؟( 34

 الف( اشنایی با زبان و ادبیات عرب

 ب(آگاهی از علم منطق

 ج(تکیه بر حدس و گمان شخصی

 د(رعایت دور اندیشی و احتیاط معقول

 ودود( چیست؟ - اندی   -معنای واژه های )اعلی( 35

 دوستدار دیگران - وارث -غالب الف(

 دوستدار دیگران -بندگان را مقابل اعمال جزا میدهد -غالب ب(

 دشمن کافران - بندگان را مقابل اعمال جزا میدهد - ج( بلند مقام

 دشمن کافران - وارث - د( بلند مقام

 به تفسیر چیست؟ قرآندالیل نیازمندی ( 36

 فراطبیعی معرفی جهان های الف(

 فصاحت و بالغت ب(

 اشاره ها و نشانه ها ج(

 همه موارد د(

 ی به چند صورت قابل ارائه هستند؟                                                                                          قرآنمباحث ( 37

                                                                                           ی                            قرآنی و احکام قرآنعلوم  (الف

 ی                                                                                                                   قرآنی و احکام قرآنمعارف  (ب



                                                                                                            قرآنموضوعی  ی و تفسیرقرآنعلوم  (ج

                       هیچ کدام                                                                                                                      (د

 کتاب های عهد عتیق مربوط به کدام دوران میباشند و چه کسانی اعتقاد به قداست انها دارند؟                                      ( 37

                            فقط یهودیان                                                                           –قبل از بعثت حضرت مسیح  (الف

 فقط مسیحیان                                                                                                     –بعد از بعثت حضرت مسیح  (ب

                                               هم یهودیان و هم مسیحیان                                        –قبل از بعثت حضرت مسیح  (ج

 فقط مسیحیان                                                                                                    –قبل از بعثت حضرت مسیح  (د

                                                                محتوی کتاب های انجیل چهارگانه چیست؟                                ( 38

               مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی                                                                                                (الف

                                                                                             زندگی و سخنان حضرت عیسی                      (ب

                      مکاشفات                                                                                                                       (ج

                                                                                                                                            نامه ها   (د 

 د؟                                       باش چه می ،علق به آنها اشاره شده استآیه اول سوره  5صفت خداوند که در  4( 39

 علم الهی                                                                                                                 - عظمت – خالقیت -ربوبیت (الف

                                         علم الهی                                                                          – قدرت – عظمت -ربوبیت (ب

 علم الهی                                                                                                                   - قدرت – رحمت -خالقیت (ج

                                                                                  علم الهی                                 - قدرت – خالقیت -ربوبیت (د

 کدام از افراد زیر از تابعین بوده و اولین تفسیر مکتوب را ارایه کرده است؟( 40

 سعید بن جبیر الف(

 سعید بن مسیب ب(

 ر                           ( مجاهد بی جبج

 ابن عباس د( 

 ی به ضمیر ب )برایه = تفسیر به رای( به چه معناست؟ه شدن کلمه رأ( اضاف41

 اختصاص الف(



 انفراد ب(

                                استقالل     ج(

 همه موارد د(

 احتیاط جاهل است؟ مسئلۀکدام آیه نشان دهنده ( 42

  قلیاللونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم االالف( ویسئ

 برایه فقد کفر قرآنو من قال فی ال ب(

 و مکرو و مکر اهلل و اهلل خیر الماکرین ج(

فلینظر النسان الی طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا االرض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخال و حدایق غلبا و  د(

 فاکهه و اب ا متاعا لکم و النعامکم

 باشد؟ نمی درست(ص) پیامبر بودن می  ا ی درباره مستشرقان دیدگاه مورد در زیر موارد از کی کدام(43

 . است شده نازل او به قرآن که است فردی جهت به قرآن اعجاز (الف

  شود است به مردم می وحی پیامبر به که آنچه غابال ، «بک الذی خلقر َبِاسِم اقرأ »ی آیه در اقرأ از منظور (ب

 تگانگذش های افسانه به توجه با را قرآن و بوده زیرکی انسان پیامبر کرد استنباط توان می مستشرقین دیدگاه به وجهت با (ج

 . است نوشته

 .باشدمی  انجیل و تورات با ایشان آشنایی عدم و ایشان نبودن کتاب اهل معنای به پیامبر بودن می   ا ( د

 ؟ است صحیح از گزینه ای زیر، یک کدام فالسفه دیدگاه از )علت(خالق به احتیاج یلدال به توجه با( 44

 . باشند می حادث مالئک و فرشتگان و ازلی خداوند (الف

 . شد مطرح فالسفه توسط امکان دلیل ابتدا( ب

 وجود به سپس اند نداشته وجود زمانی یک در موجودات گفت توان می وجودی فقر توضیح در (ج

 . دارند لتع به نیاز بنابراین اند آمده

 . است شدن آفریده حال در لحظه درهر که معنی بدین است فقیر ذات علت به احتیاج علت( د

 باشد؟ می یک کدام جدال از مقصود مشرکین با ابراهیم حضرت مناظره در( 45

 بردن سوال زیر را مقابل طرف دیدگاه ، خود منطق با( الف

 خود دیدگاه درستی مورد در لاستدال ( ب



 بردن سوال زیر را مقابل طرف دیدگاه ، مقابل طرف منطق با( ج

 الهی های نشانه از استفاده با مقابل طرف دیدگاه بودن غلط مورد در بحث( د

 کریم در مورد آفریدگاری خداوند نادرست است؟ قرآنکدام گزینه از نظر (46

 .برد پی هستی جهان آفرینش نبودن بیهوده به میتوان جهان بر حاکم نظامات و خلقت در مطالعه الف( با

 .میکنند نفی را نباشد دیگری آفریدگار به نیازمند حیاتش در که توانمند خالقی وجود ب( مشرکان

 .دارد وجود زمین در مطالعه طریق از هستی آغاز شناخت ج( امکان

 .است بندگی و پرستش شرک در دیگران با مشرکان د( تفاوت

 دریافت؟ میتوان را پروردگار صفات از یک کدام "اکبر هذا ربی هذا"ی شریفه ی آیه از(47

 پروردگار محضر در موجودات ی همه الف( حضور

 آفریدگان تمام بر پرودگار ب( اثربخشی

 تاثیرگذاران سایر به نسبت پرودگار تاثیرات بودن تر ج( عمیق

 آفریدگان بر پروردگار تاثیر نشدن ناپدید و افول د( عدم

 معناست؟رب در لغت به چه (48

 الف( هدایتگر مطلق

 ب( آفریننده ی بی نیاز

 ج( یاری رساننده

 د( اصالح شیئ

الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَی ُُکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  ال َذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ﴾1﴿ هُوَ َعلَى کُل ِ شَیٍْء قَدِیرٌ  تَبَارَکَ ال َِذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ  "کدام پیام از آیه (49

 نمی شود ؟برداشت  "هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُوَ

 الف( پادشاهی گسترده و بالمنازع خداوند دربرگیرنده تمام ملک هاست.  

 ."مالکیت هستی همچون موم در دست اوست"استعاره از قدرت خداست . به بین دیگر  "ید"ب( واژه   

 زندگی شناخته می شود.ج( قدرت نامحدود . گسترده خداوند ، از راه آفرینش مرگ و   

 به معنای عدم حیات است. قرآند( مرگ انتقال از جهانی به جهان دیگر است و در فرهنگ   

 



 درک کننده ی عالم برزخ و سرای آخرت کدام گزینه است؟( 50

 الف(  حواس 

 ب( روح          

 عقل به کمک وحی      ج(  

 د( عقل   

 است؟ درستنا کدام گزینه درمورد عالم الهوت( 51

 الف( این عالم از عظیم ترین عوالم است زیرا ذات حق محیط بر همه عوالم پایین تر است. 

ب( تحلیل هر موجودی ما را به وجود و ماهیت آن می رساند. خداوند وجود محض است و چون ماهیت دارد ، پس در همه جا  

 حاضر است.

 ج( عالم الهوت توسط عقل درک می شود. 

ن موضوع یقین به عالم الهوت است و از مهم ترین آثار یقین به عالم الهوت ، بزرگ شدن خدا و کوچک شدن دیگران د( مهم تری 

 در دل است.

 بگیرد؟ قرار تواندمی عبارت کدام خالی جای در (52 

 .«کندوم معنا پیدا میهمان حقیقت عالم است که در وابستگی محض به خالق و قی  _____»

 عالم ملکوتالف( 

 ملکوت عالمب( 

 یقین قوهج( 

  الهوت د(

 شود؟ها برداشت نمیکدام یک از گزینه« و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین»از آیه  (53

 عبادت است رسیدن به مرتبه یقین، ثمرهالف( 

 یقین، حقیقتی مشکک و دارای مراتب استب( 

 شودبا رسیدن به مرتبه یقین، وظیفه عبادت از دوش سالک برداشته میج( 

 شود. مراد از آمدن یقین، رسیدن اجل مرگ است که با رسیدن آن، غیب به شهادت و خبر به عیان تبدیل مید( 

 کدام یک از عبارات زیر درست است؟( 54

 عیسی علیه السالم هم الهوت است هم ناسوت. الف(

 الهوتیت عیسی بر ناسوتیت وی غلبه کرد، به همین دلیل او را روح اهلل خوانند.ب( 

 توان با دست یابی به مراتب یقین کشف کرد.اهیت)چیستی( خداوند را میم ج(

 .های عالم ملکوت این است که موجودات این عالم قوه دارندیکی از ویژگی د(



از کلمه ذلک که به آفرینش انسان و گیاه  "یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من العبث فانا خلقناکم من تراب ثم.... "( در آیه ی 55

 ربوط میشود کدام مطلب را نمی شود اثبات کرد؟م

 الف( اهلل حق است و امری موهوم، باطل و خیالی نیست.

 ب( خداوند توان زنده کردن مردگان و بعثت انسان ها را دارد.

تی ل هسج( ایجاد و تدبیر انسان  و نبات، در کناز دیگر موجودات هستی شکل میگیرد و کسی می تواند آن ها را هستی دهد که ک

 را خلق کرده باشد.

 د( این آیه به عظمت خداوند اشاره دارد.

 (راه رسیدن به مرحله یقین چیست؟56

 الف( عبادت 

 تقوا         ب( 

 انجام عمل صالح        ج( 

 ایمان د(  

 (کدام گزینه نادرست است؟57

 "الهوت، مجردات، ملکوت ، برزخ و قیامت است."الف( جهان غیب شامل عوالم گوناگونی چون 

 ب( از مهم ترین اثار یقین به عالم الهوت ، بزرگ شدن خدا و کوچک شدن دیگران در دل است.

 راه رسیدن به مرحله یقین، پیشه کردن تقوای الهی است. ج(

 ام جهان قیامت نداریم بلکه قیامت سرآغازی برای جهان آخرت است.ما چیزی به ن د(

 

 

 

 

 

 

 


