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 ؟نیستکدام گزینه از ویژگی های صفت   .1
 مترادف نبودن اوصاف یک پدیده (ب متمایز کننده یک شی از اشیاء دیگر  (الف 

  جزئی بودن اوصاف یک پدیده (د متناظر بر موصوف بودن اوصاف (ج
 ؟نیستکدام گزاره درست   .2
 "صفات" قرآن بیانگر "برخی" از ویژگی های قرآن کریم هستند. (الف 

 "اسامی" مختلف قرآن بیانگر ویژگی "برخی" از آیات قرآن هستند. (ب
 تمامی آیات نازله بر پیامبر گرامی اسالم را می توان "فرقان" نامید. (ج
  ویژگی ذاتی و ماهوی و مشترک تمامی آیات است.اسم "قرآن" بیان کننده  (د

 کدام گزینه درباره زبان عربی و نامهای قرآن درست است؟  .3
 اعجاز اسم قرآن به علت همانندی و سازگاری با فرهنگ رایج عرب در نامگذاری مجموعه های ادبی است. (الف 

 ها از ویژگی های زبان عربی در زمان نزول قرآن است. استفاده از اسامی دارای اعجاز در تسمیه اشیاء و پدیده (ب
 قرآن در نامگذاری خود و اجزاء خود ابتکار عمل داشته است و اعجاز گون عمل کرده است. (ج
  اعجاز اسم قرآن به علت چیرگی زبان عربی در "انتخاب بهترین واژه برای القاء مقصود" است. (د

 خلط "اسم" و "صفت" در کدام رویکرد اتفاق افتاده است؟  .4
 رویکرد دو اسمی بودن قرآن (ب رویکرد یک اسمی بودن قرآن (الف 

  رویکرد بیش از چهار اسمی بودن قرآن (د رویکرد چهار اسمی بودن قرآن (ج
ِبْع » مراد از واژه "قرآن" و فعل "قرآناه" در آیه   .5 اتَّ

َ
ناُه ف

ْ
َرأ

َ
ِإذا ق

َ
ْرآَنه  ف

ُ
 (چیست؟ )نکته مورد اتفاق همه مفسران (18)قیامت/«  ق

 "قرآن" اشاره به قرآن کریم و "قراناه" اشاره به امر خواندن دارد. (الف 
 قرآن کریم دارد.""قراناه" اشاره به نامه اعمال و "قرآن اشاره به  (ب
 "قراناه" اشاره به نامه اعمال و "قرآن" اشاره به امر خواندن دارد. (ج
  هر دو به امر خواندن اشاره دارد. (د

د و ایی  واژه هیگایاه دلیل زیر برای اثبات کدام نظر بیان شده است؟ از آنجایی که عرف مسلمانان و لغت شناسان واژه قرآن را تنها درباره قرآن به کار میی برنی  .6
 در مورد کتابی دیار به کار نرفته است پس باید ...

 از "قرن" دانست. ریشه واژه قرآن را (ب ای جامد دانست. واژه قرآن را واژه (الف 
  ریشه واژه قرآن را از "قرء" به معنی خواندن دانست. (د ریشه واژه قرآن را از "قرء" به معنی جمع کردن دانست. (ج

 اگر ریشه واژه قرآن "قرء" به معنی "جمع" باشد، به چه علت قرآن کریم بدی  نام خوانده شده است؟  .7
 زیرا همه مردم را مخاطب پیام خود ساخته است. (ب پیشین و همه دانش هاست.زیرا جامع جامع کتب اسمانی  (الف 

  زیرا بدون هیچ کاستی به همان شکل که وحی شده جمع گشته است. (د زیرا همه انبیاء پیشین بر محتوای آن اتفاق نظر دارند. (ج
 مراد از کلمه "فرقان" در ای  روایت چیست؟«. مانند آن در تورات و انجیل و زبور و فرقان نازل نشده است»در روایت نبوی در فضیلت سوره حمد آمده است:   .8
 تورات و انجیل و زبور (ب (کتاب حضرت نوح )ع (الف 

  کتب آسمانی پیشین به جز تورات و انجیل و زبور (د قرآن کریم (ج
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 کدام نکته در تسمیه قرآن کریم به "فرقان" بیان نشده است؟  .9
 زیرا در حوزه احکام و شریعت جدا کننده حالل از حرام است. (ب زیرا دارای نزول تدریجی بوده و یک دفعه نازل نشده است. (الف 

  متمایز سازنده مسلمانان از دیگران است.زیرا جدا کننده و  (د زیرا در حوزه بینش و معرفت جدا کننده حق از باطل است. (ج
 در کدام آیات مراد از "کتاب" قرآن است؟  .10

ُکْم ِکتاٌب ِفیِه َتْدُرُسون﴿ (1
َ
ْم ل

َ
 (37)قلم/ ﴾ أ

ْرُض ِمْنُهْم َو ِعْنَدنا ِکتاٌب َحِفیظ﴿ (2
َ ْ
ُص اْل

ُ
ْد َعِلْمنا ما َتْنق

َ
 (4)ق/ ﴾ق

ال ﴿ (3
َ

ْیَك ف
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ُمْؤِمِنی   َیُکْ  ِفي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر ِبِه َو ِذْکریِکتاٌب أ

ْ
 (2)اعراف/  ﴾ِلل

  هر سه آیه (د 3 (ج 3و  2 (ب 3و  1 (الف 
 است؟ نشدهکدام گزینه در بیان علت تسیمه قرآن کریم به "کتاب" مطرح   .11

 زیرا قرآن حامع کتب آسمانی پیشین است. (ب است.زیرا قرآن جامع انواع معارف، قصص، احکام و اخبار  (الف 
  زیرا قرآن از ابتدا به کتابت در آمده و نوشته شده است. (د زیرا قرآن جامع انواع علوم است. (ج

 ِذْکٌر ﴿مراد از ذکر در آیات    .12
َّ
َهُبوَن  ِإْن ُهَو ِإال

ْ
ْیَ  َتذ

َ
أ

َ
ْوِل َشْیطاٍن َرِجیٍم  ف

َ
ْن َیْسَتِقیَم َو ما ُهَو ِبق

َ
ِمیَ   ِلَمْ  شاَء ِمْنُکْم أ

َ
عال

ْ
 چیست؟ (28ی  25)تکویر/ ﴾ِلل

  موضوع معاد (د پیامبر گرامی اسالم (ج کتب اسمانی (ب قرآن کریم (الف 
ُکْم ﴿آیه    .13

ُ
ْمثال

َ
َمٌم أ

ُ
 أ

َّ
ْرِض َو ال طاِئٍر َیطیُر ِبَجناَحْیِه ِإال

َ ْ
ٍة ِفي اْل ِکتاِب ِمْ  َشْي َو ما ِمْ  َدابَّ

ْ
ْطنا ِفي ال رَّ

َ
مَّ ِإلیٍء  ما ف

ُ
ُروَن   ث

َ
ِهْم ُیْحش به کیدام خووصییت قیران اشیاره  ﴾َربِّ

 دارد؟
  هر سه مورد (د جهان بینی (ج جامعیت (ب جاودانگی (الف 

 گردد. خاستااه و پیشینه جامعیت قرآن به ............... برمی   .14
 حسبنا کتاب اللهسخن  (ب آیات قرآن (الف 

  اندیشه و تفکر مسلمانان (د (به ویژه حضرت علی )ع (روایات اهل بیت )ع (ج
 چیست؟« خووصیات قرآن»مراد از اصطالح    .15

 اوصاف و ویژگی هایی که موجب تمایز و تفاوت قرآن از دیگر متون می شود. (الف 
 اشاره شده است.اوصاف و ویژگی هایی که در خود قرآن به آنها  (ب
 اند.قرآن را بدانها معرفی نموده (هایی که اهل بیت )عاوصاف و ویژگی (ج
  هایی که قرآن به عنوان یک متن ادبی از آنها برخوردار است.اوصاف و ویژگی (د

 عدم وجود ناسخ با کدام ویژگی قرآن مرتبط است؟   .16
  هر سه مورد (د بینی جهان (ج جامعیت (ب جاودانگی (الف 

 اقامه کرد؟ توان نمیچه شکل استدالل را « جاودانای قرآن»برای اثبات    .17
  ادله تاریخی (د ادله روایی (ج ادله قرآنی (ب ادله عقلی (الف 

 مرتبط است؟: ان الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ... با کدام خووصیت قرآن (روایت امام صادق )ع   .18
  هر سه مورد (د جهان بینی (ج جاودانگی (ب جامعیت (الف 
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 با کدام موضوع علوم قرآن مرتبط است؟« هماهنای و تناسب لفظی و معنوی»بحث    .19
  محکم و متشابه (د اعجاز (ج قرائات (ب نسخ (الف 

 از نظر بیشتر قرآن پژوهان فواحت و بالغت قرآن مربوط به کدام حوزه است؟   .20
 صرفه (ب لفظ و آهنگ واژه (الف 

  های زبان عربیها و ویژگیتوانایی (د لفظ و معنای واژه (ج
ُکُم اْنِفُروا في ﴿واژه "اثاقلتم" در آیه    .21

َ
ُکْم ِإذا قیَل ل

َ
ذیَ  آَمُنوا ما ل

َّ
َها ال یُّ

َ
ِه   یا أ

َّ
ُتْم َسبیِل الل

ْ
ل

َ
اق

َّ
ْنیا ِفیي   اث َحییاِة الیدُّ

ْ
میا َمتیاُع ال

َ
ْنیا ِمَ  اْلِْخَرِة ف َحیاِة الدُّ

ْ
 َرضیُتْم ِبال

َ
ْرِض أ

َ ْ
ی اْل

َ
ِإل

لیل
َ
 ق

َّ
 رآن است؟موداقی از چه نوع تناسب در ق ﴾ اْلِْخَرِة ِإال

 هماهنگی آهنگ واژگان قرآن با یکدیگر (ب هماهنگی واژگان قرآنی با معانی  (الف 
  هماهنگی واژگان با جایگاه داللی آنها در متن آیات (د هماهنگی معانی واژگان قرانی با یکدیگر (ج

اِق   ِإلی ﴿در آیات    .22 اُق ِبالسَّ ِت السَّ
َّ

َتف
ْ
ِفراُق   َو ال

ْ
ُه ال نَّ

َ
 َّ أ

َ
راِقَي   َو قیَل َمْ  راٍق   َو ظ َغِت التَّ

َ
 ِإذا َبل

َّ
َمساُق   َکال

ْ
َك َیْوَمِئٍذ ال  چه نوع تناسبی واجود دارد؟ ﴾َربِّ

 یکدیگرهماهنگی آوای واژگان قرآن با  (ب هماهنگی واژگان قرآنی با معانی  (الف 
  هماهنگی واژگان با جایگاه داللی آنها در متن آیات (د هماهنگی معانی واژگان قرانی با یکدیگر (ج

وَنها َییْوَم ﴿در آیه   .23
ُّ

ف ِِ  َتْسیَت
ً
ْنعاِم ُبُیوتا

َ ْ
وِد اْل

ُ
ُکْم ِمْ  ُجل

َ
 َو َجَعَل ل

ً
ُکْم ِمْ  ُبُیوِتُکْم َسَکنا

َ
ُه َجَعَل ل

َّ
ْعیِنُکْم َو َو الل

َ
 َو ظ

ً
ثاثیا

َ
ْشیعاِرها أ

َ
ْوباِرهیا َو أ

َ
ْصیواِفها َو أ

َ
َییْوَم ِإقیاَمِتُکْم َو ِمیْ  أ

 ِإلی
ً
 چه نوع تناسبی وجود دارد؟ ﴾ حی   َمتاعا

 هماهنگی آهنگ واژگان قرآن با یکدیگر (ب هماهنگی واژگان قرآنی با معانی  (الف 
  هماهنگی واژگان با جایگاه داللی آنها در متن آیات  (د هماهنگی معانی واژگان قرانی با یکدیگر (ج

ْعمی ﴿در آیات   .24
َ ْ
   َو ما َیْسَتِوي اْل

َ ْ
 اْل

َ
ْحییاُء َو ال

َ ْ
َحیُروُر   َو میا َیْسیَتِوي اْل

ْ
 ال

َ
یلُّ َو ال

ِّ
 الظ

َ
وُر   َو ال  النُّ

َ
ماُت َو ال

ُ
ل

ُّ
 الظ

َ
َبویُر   َو ال

ْ
ْنیَت َو ال

َ
یَه ُیْسیِمُع َمیْ  َیشیاُء َو میا أ

َّ
ْمیواُت ِإنَّ الل

ُبورِ 
ُ

ق
ْ
 ایع علم بدیع دیده می شود؟کدام یک از صن ﴾ِبُمْسِمٍع َمْ  ِفي ال

 صنعت مشاکله (ب صنعت طباق (الف 
  صنعت اعتالف اللفظ مع المعنا (د صنعت جناس (ج

 تعریف زیر، تعریف کدام اصطالح است؟  .25

 «توجه جدی و مستمر و پویا به جایااه و کارکرد قرآن در حیات فردی و اجتماعی»
  تناسب و هماهنگی (د اهتمام به قرآن (ج منزلة القران (ب علوم قرآنی (الف 

 اهتمام مسلمانان به قرائت و حفظ قرآن موداق کدام شکل از اهتمام است؟   .26
 اهتمام نظری مسلمانان به قرآن  (ب اهتمام عملی مسلمانان به قرآن (الف 

  هر سه گزینه  (د اهتمام به جایگاه قرآن (ج
 اهتمام مسلمانان به ناارش و چاپ تفسیر موادق ........................... است.  .27

 اهتمام نظری مسلمانان به قرآن  (ب اهتمام عملی مسلمانان به قرآن (الف 
  هر سه گزینه  (د اهتمام به جایگاه قرآن (ج
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 کدام گزینه درباره اهتمام عملی و نظری درست است؟   .28
 اهتمام نظری دیدگاههای قرآن در تصمیم گیری ها به کار گرفته می شود.در  (الف 

 در اهتمام نظری دیدگاههای قران در نظارت و سنجش به کار گرفته می شود. (ب
 در اهتمام عملی نظریه های قرآن در موضوعات مختلف مبنای عمل قرار می گیرد. (ج
  موضوعات مختلف استخراج می شود.در اهتمام عملی نظریه های قرآن در  (د

 استفاده از نظریه های قرآن در قاناذاری در سطح نهادهای دولتی موداق کدام شکل توجه به قرآن است؟  .29
 اهتمام به جایگاه قرآن (ب اهتمام نظری (الف 

  اهتمام عملی به قران در سطح خرد (د اهتمام عملی به قرآن در سطح کالن (ج
 جمله زیر ویژگی کدام دسته از مباحث علوم قرآنی است؟   .30

 «ای  مباحث به طور مستقیم در فهم قرآن کاربرد دارند.»
 مباحث عمومی علوم قرآنی (ب مباحث اختصاصی علوم قرانی  (الف 

  مباحث نظری علوم قرآنی (د مباحث تاریخی علوم قرآنی (ج
 مباحث "فلسفه علوم قرآنی" و "مفهوم شناسی علوم قرآنی" جزو کدام مباحث علوم قرآنی است؟   .31

  هر سه مورد (د مباحث اختصاصی علوم قرآنی (ج مباحث نظری علوم قرآنی (ب مباحث تاریخی علوم قرآنی (الف 
 تعاریف مِتلف از علوم قرآنی بر چه اساسی شکل گرفته است؟   .32

 معانی مختلف نامهای قرآن (ب معانی مختلف از واژه علوم (الف 
  هر سه مورد (د تبیین رابطه علوم و قرآن در اصطالح علوم قرآنی (ج

 کدام گزینه درست است؟ (چنانگه اضافه "علوم القرآن"، اضافه بیانی باشد )علوم م  القرآن  .33
 است.این تعبیر تبیین کننده خاستگاه علوم قرآنی  (الف 

 برخی مباحث مانند توحید مصاحف و جمع قرآن را نمی توان علوم قرآنی دانست. (ب
 بر این تعریف شکل گرفته از این مبنا اشکال جامع نبودن وارد است. (ج
  هر سه مورد. (د

 ؟نیستکدام گزینه درباره مبانی علوم قرآنی درست    .34
 دارای مبانی است.هر یک از دانش های علوم قرآنی  (الف 

 مبانی علوم قرآنی ممکن است نزد دانشمندان مختلف متفاوت باشد. (ب
 مبانی علوم قرآنی، مبانی مسلم هستند که عقل آنها را اثبات می کند. (ج
  بحث مبانی یکی از مباحث مطرح در فلسفه علوم قرآنی است. (د

 ؟نمی شودکدام گزینه از جمله اهداف فرعی علوم قرآنی محسوب    .35
 شناخت دقیق و صحیح و جامع قرآن  (ب افزایش دانسته های تخصصی قرآن شناسی (الف 

  شناخت منازعات و مناقشات قرآن شناسی  (د آگاهی از مسائل مهم و بنیادین قرآن شناسی در گستره تاریخ (ج



 

 

 26/10/1395: یختار باسمه تعالی

 10:30ساعت:    95 – 96 یلیاول تحص سال یمترم ن یانآزمون پا

 280کد آزمون:  رشته: علوم و معارف قرآن با قرآن و علوم آن ییدرس: آشنا

 یقهدق 60مدت زمان:  یدهقان یهاستاد: مهد ............................................نام و نام خانوادگی: 
 5 / 5 صفحه: نمره 20بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 40 یآزمون دارا
 

 

5 

 

 است؟ نادرستکدام گزینه درباره روش در علوم قرآنی    .36
 در حالت ایده آل محقق باید بتواند مباحث علوم قرانی را با یک روش واحد بررسی کند. (الف 

 تعدد روش برخاسته از تنوع موضوعات و مسائل علوم قرآنی است. (ب
 است.روش بحث در تحریف ناپذیری قرآن اعتقادی، کالمی و عقلی  (ج
  روش بحث در جمع قرآن تاریخی است. (د

 در مباحث مِتلف علوم قرآنی به کدام روشها بحث شده است؟  .37

 روش عقلی (1

 روش نقلی (2

 روش زبان شناسانه و ادبی (3
  هر سه گزینه (د 3و  2 (ج 3و  1 (ب 2و 1 (الف 

 کدام گزینه درباره علوم قرآنی درست است؟   .38
 ظهور و بروز تاریخی برخی از مباحث علوم قرآنی ریشه در عهد نبوی دارد. (الف 

 در گذشته مباحث علوم قرآنی غالبًا در بحثهای تفسیری مطرح شده است. (ب
 کتابهای علوم قرآنی در قرون نخستین نقلی بوده است. (ج
  هر سه گزینه صحیح است. (د

 در کدام یک از کتابهای زیر به تمام یا اکثر مباحث علوم قرآنی پرداخته نشده است؟   .39
  البرهان (د مناهل العرفان (ج االتقان (ب النشر فی قرائات العشر (الف 

 کدام یک از کتاب علوم قرآنی زیر در حوزه شیعه توسط آیت الله معرفت نااشته شده است؟   .40
  التمهید (د مناهل العرفان  (ج االتقان (ب البرهان (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


