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 طبق نظر برگزیده، نخستین نگارنده در حوزۀ تفسیر چه کسی است؟  .8
  سعید بن جبیر (د فّراء نحوی (ج ابن عباس (ب   (امام علی )علیه الّسالم (الف 

ی الله علیه وآله( از آیات قرآن کدام است؟نظر برگزیده در خصوص مقدار تفسیر پیامبر )  .5
ّ
 صل

 (تفسیر اندکی از آیات )دیدگاه شمس الدین خوّیی (ب (تفسیر همۀ آیات )دیدگاه ابن تیمیه (الف 
  (تفسیر همۀ آیات در دو سطح عمومی و خصوصی )دیدگاه شهید صدر (د (تفسیر بیشتر آیات )دیدگاه ذهبی (ج

 یک از بزرگان صحابه نقل شده است؟ این سخن مشهور که داللت بر جایگاه علمی ویژه حضرت علی )علیه الّسالم( دارد، از کدام  .0

ـا علمـي و علـم الصـحابع مـي علـم علـي » ی الله علیه وآله( من علم الله، و علم علي من علم النبّي، و علمي من علم علـي، و م
ّ
 کقطـر  علم النبّي )صل

ّ
سـبعع  مياال

 «أبحر.
  زید بن ثابت (د ابن عباس (ج ابن مسعود (ب ابو بکر (الف 

ْن َیُحوَر﴾ بیان شده است، بیان  .3
َ
ْن ل

َ
نَّ أ

َ
ُه ظ  های تفسیری ابن عباس است؟ گر کدام یک از روش روایت زیر که در تفسیر آیۀ ﴿ِإنَّ

 لبنیٍع لها: حتی سمعُت « یحور»عن ابن عباس: ما کنُت أدري ما معنی 
ُ

 «.ارجعي»أي « حوري»أعرابیًع تقول
  استفاده از اسباب النزول (د تفسیر قرآن به قرآن (ج استفاده از لغت عرب (ب استفاده از شعر عرب (الف 

 است؟ نادرستهای تفسیر صحابه کدام گزینه  در مورد ویژگی  .2
 تدوین تفسیر به صورت مکتوب  (الف 

 قرآنتفسیر نشدن کل  (ب
 سادگی و کوتاهی عبارات، بدون پرداختن به مباحث پیچیده و ذکر احتماالت مختلف (ج
  پیراستگی از تفسیر به رأی (د

 ؟نیستکدام گزینه از مفّسران مدرسۀ تفسیری کومه   .6
  سعید بن مسّیب (د ابو حمزۀ ثمالی (ج أبان بن تغلب (ب ُسّدی کبیر (الف 

 به ترتیب با چه رویکردی نگاشته شده است؟« تأویل مشکل القرآن»و « تفسیر حبری»دو کتاب   .9
  عرفانی ـ روایی (د ادبی ـ عرفانی (ج روایی ـ عرفانی (ب روایی ـ ادبی (الف 

ـالی می.................. روایتی طوالنی از امام علی )علیه الّسالم  .1 ـاب در  ( است که آیات قرآن را به شصـت نـوت تقسـیم کـرده و بـرای هـر یـک م  زنـد. ایـن کت
 رود. حقیقت تفسیر به معنای رایج آن نیست و از کتب علوم قرآنی به شمار می

 تفسیر نعمانی (ب تفسیر عیاشی (الف 
  (تفسیر القرآن العظیم )تفسیر تستری (د تفسیر فرات کوفی (ج

 است؟ نادرستطبری « جامع البیان»کدام گزینه در مورد تفسیر   .3
 ترین تفاسیر روایی متقدم اهل سنت است. این کتاب از مهم (الف 

 ها هم پرداخته است. روایی ـ اجتهادی است که در کنار ذکر روایات، به ارزیابی آن روش تفسیر طبری، (ب
 سند روایات در این تفسیر کامل است. (ج
  را آورده از نقل اسرائیلیات خودداری کرده است. (طبری روایات فضائل اهل بیت )علیهم الّسالم (د
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اف»تفاسیر   .83
ّ

 به ترتیب از کدام نویسندگان است؟« انوار التنزیل»و « مفاتیح الغیب»، «جالء االذهان )تفسیر گازر(»، «الکش
 زمخشری ـ ابن کثیر ـ بیضاوی ـ میبدی (ب ثعلبی ـ سیوطی ـ فخر رازی ـ بیضاوی (الف 

  ثعلبی ـ جرجانی ـ قرطبی ـ ابن کثیر (د زمخشری ـ جرجانی ـ فخر رازی ـ بیضاوی (ج
 نمره( 0دو کتاب از منابع مارسی و دو کتاب از منابع عربی )همراه با نگارندگان آن(، در حوزۀ تاریخ تفسیر نام ببرید. )  .88

 
ی الله علیه وآله( را بیان کنید.  )  .85

ّ
 نمره( 0با توجه به عربی مبین بودن قرآن و مهم صحابه از آن، ضرورت تفسیر قرآن توسط پیامبر )صل

 
 نمره( 0ها را معرمی کنید.  ) گذاران آن ترین مدارس تفسیری در عصر تابعان و بنیان مهم  .80

 
 نمره( 0یکی از اتهاماتی که در مورد حسن بصری بیان شده است را بیان کرده و نقد نمایید. )  .83

 
 نمره( 0دو مورد از موارد نقش اهل بیت )علیهم الّسالم( در تفسیر را بیان کرده و به اجمال توضیح دهید.  )  .82

 
 نمره( 2نسبت میان نسخه موجود از تفسیر علی بن ابراهیم قمی با نسخه اصلی آن را با دلیل بیان کنید.  )  .86

 
 نمره( 0ترین تفاسیر شیعه در قرن پنجم هجری را نام برده و یکی را به اجمال توضیح دهید.  ) دو کتاب از مهم  .89

 
 نمره( 0امتیازات این تفسیر را ذکر کنید. )، «مجمع البیان»ضمن معرمی اجمالی تفسیر   .81

 
 نمره( 0های مشترک تفسیری قرون دهم تا دوازدهم را بر شمارید.  ) ترین ویژگی مهم  .83

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


