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 در خصوص تأویل و تفسیر کدام گزینه صحیح است؟  .8
 فسیر؛ حقیقت و جوهره کالم است.ب( ت ر دو به یک معنا هستند.الف( ه 

  و تبین است.أویل به معنای توضیح د( ت ج( تفسیر؛ به معنی آشکار کردن و توضیح دادن است.
 کتب العین؛ مفردات و مقاییس اللغة از کارآمدترین منابع در ...... هستند.  .7
  لوم قرآنید( ع سباب النزولج( ا فسیرب( ت الف( واژه پژوهشی قرآنی  

 در فهم قرآن؛ چنانچه معنا واژه به معنا و مفهوم جدید متحول شده باشد؛ کدام گزینه صحیح است؟ در باب ضرورت واژه شناسی  .0
 ب( معنای دوم با معنای اول ارتباط دارد. عنای دوم با معنای اول هیچ ارتباطی ندارد.الف( م 

  قط باید به معنای جدید توجه کرد.د( ف ج( فقط باید به معنای اول توجه کرد.
 را در آیه شریفه ﴿یوم ال بیع فیه و ال خالل﴾ به شکاف طبقاتی تفسیر می کند.اشاره به ..... دارد.« خالل»اینکه فردی  کلمه   .4
  آویل درستد( ت ج( فهم ناصواب واژگان قرآنی هم عمیقب( ف الف( تفسیر درست 

آنیة به ظاهر همسان است حال آنکهه وزن و معنایشهان بها ههم متفهاوت اسهت.این مسهاله بهه من عین آنیة﴾ کلمه  در آیه شریفه﴿و یطاف علیهم بآنیة﴾ و ﴿تسقی   .0
 کدام کاربرد علم صرف اشاره دارد؟

 لمهکعیین یکی از وجوه محتمل در ریشه ب( ت الف( شناخت هیأت کلمه 
  د( شناخت هیأتهای نزدیک و مشابه ناخت صیغه های مشکل ج( ش

 .....؛ علمی است که از احوال کلمات به لحاظ اعراب و بنا؛ چگونگی ترکیب کلمات با یکدیگر بحث می کند.  .6
  عانید( م ج( بیان رفب( ص الف( نحو 

امامهت اسهت؛ اشهاره بهه کهدام در آیه شریفه ﴿و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن إنی جاعلک للناس إماما﴾ اینکه مقصود از امهام رسهول نیسهت بلکهه مقهام   .2
 کاربرد علم نحو دارد؟

  ناخت هیأتهای مشترکد( ش ناخت دقیق آیاتج( ش ناخت احتماالت گوناگونب( ش الف( فهم معنای واژه های قرآنی 
 در وجوه اعجاز:گسترده ترین و اعجاب آفرین ترین گونه اعجاز؛ اعجاز ..... قرآن دانسته شده است.  .1
  رونید( د ج( بیانی فظیب( ل لمیالف( ع 

 فصاحت واژه و لغت در گروه پیراستگی از کدام ویژگی ها ست؟  .3
  د( همه موارد رفیصج( مخالفت قیاس  ب( غرابت نافر حروفالف( ت 

نباشهد.تقدیم و تأخیرههای نکوهیهده و فاصهله .....؛ آن است که بر اثر اختالل و ناهماهنگی در نظم الفهاظ بهر وفهر ترتیهب معهانی داللهت کهالم بهر مهراد آشهکار   .83
 افکندن با واژه های بیگانه چنین اختاللهایی را پدید می آورد.

  د( کثرت تکرار ج( تعقید لفظی عف تالیفب( ض نافر کلماتالف( ت 
 و عدم انسجام میان مخارج به دشواری تلفظ گردد و گران آهنگ باشد. .....؛آنست که واژه به دلیل ترکیب یافتن از حروفی متقارب المخرج  .88

  راهت در سمعد( ک خالفت قیاسج( م رابتب( غ الف( تنافر حروف 
 .....:پدید آوردن معانی ارجمند و گزینش الفاظ روشن و استوار و پی ریختن اسلوبهایی برای پیوند میان آن معانی و الفاظ است.  .87

  د( علم بیان ج( معانی ب( بالغت صاحتالف( ف 
 ؟نیستدر خصوص اسباب النزول کدام گزینه صحیح   .80

 ب( آیات الهی بدون توجه به شأن نزول قابل فهم نیستند. أن نزول در درک بهتر آیه کمک می کند.الف( ش 
  نزول همگی صحیح هستند. د( روایات شأن سیاری از آیات دارای شأن نزول هستند.ج( ب

که گفته شده؛ بر روی صفا و مروه بتهایی بود پس هنگامی کهه اسهالم آوردنهد از طهواف میهان آن دو خهودداری کردنهد تها ایهن  ﴾إّن الصفا و المروة...﴿درباره آیه    .84
 آیه نازل شد. اشاره به نقش ..... در فهم و تفسیر آیات دارد.

  استفاده از اسباب النزول (د استفاده از شعر عرب (ج استفاده از لغت عرب (ب قرآنتفسیر قرآن به  (الف 
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یم﴾ کهدام گزینهه در شأن نزول آیه شریفه ﴿ماکان للنبی و الذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین و لو کانوا أولی قربی مهن بعهد مها تبهین لههم أنههم آصهحاب الجحه  .80
 ؟نیستصحیح 

 ین آیه از آیات سوره توبه است که مدنی است.ب( ا نازل شده است. الف( درباره أبوطالب 
  مه مواردد( ه ابوطالب قبل هجرت وفات کرده بود. ج(

﴾ نگاهی به تاریخ عهرب جهاهلی نشهان مهی دههد کهه آنهها در رابطه با آیه شریفه ﴿و آتوا الیتامی أموالهم و التتبدلوا الخبیث بالطیب و التأکلوا أموالهم إلی أموالکم  .86
 ایتام را به عنوان سرپرستی می آوردند و اموالشان را تصرف می کردند. اشاره به .....دارد.

  وش تفسیرد( ر  ج( لغت عرب ب( شأن نزول الف(  فضای نزول 
 روش شیوه تفسیر ...... است. در تفسیر قرآن؛ کارآمدترین و استوارترین  .82

  جتهادید( ا ج( قرآن به قرآن قلیب( ع واییالف( ر  
 کت می کنند......: با پیش فرض قراردادن توقیفی بودن چینش آیات در سوره ها و اینکه هر سوره یک یا چند محور کلی دارد که آیات در راستای آنها حر   .81

 همگونفسیر آیات ب( ت فسیر موضوعیالف( ت 
  ستیابی به عناوین موضوعات روزآمد در قرآند( د ج( محوریابی در یک سوره و تفسیر مجموع آیات بر اساس آن محور

 کدام یک از گونه های تفسیر موضوعی پیشینه بسیار کهن و طوالنی دارد.  .83
 حوریابی در یک سورهب( م الف( تفسیر آیات همگون 

  یچ کدامد( ه موضوعات روزآمد در قرآنستیابی به عناوین ج( د
 مرحوم شهید صدر چه سبکی از تفسیر موضوعی را دنبال کرده اند؟  .73

 حوریابی در یک سورهب( م فسیر آیات همگونالف( ت 
  مه مواردد( ه ج( دستیابی به عناوین موضوعات روزآمد در قرآن

 کتب ..... ؛ از نخستین پویه های عالمان دوران تدوین تفسیر در مسیر تفسیر موضوعی است.   .78
  د( اعجازالقرآن ج( مجازالقرآن عانی القرآنب( م الف( آیات األحکام 

 الجحود و منها .....؛نمونه ای از ..... است.روایت عن امیرالمومنین علیه السالم قال:و أما الکفر المذکور فی کتاب الله تعالی فخمسة وجوه:منها کفر   .77
  د( تفسیر موضوعی در روایات فسیر موضوعی در آیاتج( ت حوریابی در سوره هاب( م یات همگونالف( آ 

 چه مشکالتی در مسیر تفسیر موضوعی قرار دارد؟  .70
 ابهام هادستیابی به زدودن  (ب توانمندی در نگرش جامع به قرآن و ابعاد آیات (الف 

  مه مواردد( ه دستیابی به آیات قرآن: (ج
پیشهنهاد میکننهد. ایهن « اللهه»باورمداران این روش پس از اعتقاد به لزوم طبقه بندی موضوعات قرآن، تقسیم موضوعی آن را بهر  اسهاس محهور قهرار گهرفتن   .74

 ».شیوه را استاد مصباح یزدی عرضه کرده است
  فسیر موضوعید( ت وضوع مداریج( م سلسل طبیعیب( ت خدامحوری (الف 

﴾   )صلی الله علیه و آله(اینکه رسول الله   .70
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 کرده اند. اشاره به کدام کارکرد سنت دارد؟
  وضیحد( ت بیین مجملج( ت هاب( تفسیر واژه  أکیدالف( ت 
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