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 در رابطه با تاریخ تفسیر کدام گزینه صحیح است؟  .8
 الف( تاریخ تفسیر پیشینه بسیار طوالنی و کهنی دارد. 

 ب( موضوع تاریخ تفسیر خود قرآن است.
 تفاسیر در بستر زمان می پردازد.ج( دانشی است که به تحوالت و سیر تفسیر و 

  د( به بررسی جمع آوری و تدوین قرآن میپردازد. 
 کدام گزینه، بیانگر تفاوت میان "تاریخ قرآن" و "تاریخ تفسیر" است؟تاریخ قرآن مربوط به ...... و تاریخ تفسیر مربوط به ...... است.  .2
 پیدایش تفسیر قرآن و سیر تحوالت آن -الف( سرگذشت جمع و تدوین قرآن از آغاز نزول تا دورۀ معاصر  

 سرگذشت جمع و تدوین قرآن از آغاز نزول تا معاصر  -ب( پیدایش تفسیر قرآن و سیر تحوالت آن 
  شناخت منابع مرتبط با تفسیر -شناخت منابع مرتبط با قرآن  ج(

  نقاط ضعف یا قدرت تفسیر  -د( فراز و نشیب تنزیل آیات 
 مهمترین علت بیشتر بودن روایات تفسیری حضرت علی )علیه السالم( نسبت به خلفای راشدین چیست؟  .0
 ب( علم گسترده و پرسشگری ایشان در این حوزه  الف( فراغت ایشان از اشتغاالت خالفت به مدت طوالنی 

  د( تاخر وفات ایشان نسبت به سایر خلفای راشدین ج( جمع قرآن توسط ایشان 
 پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در تعلیم قرآن به مردم از دو شیوه ...... و  ......  بهره می بردند.  .0
  د( بیان کلیات ج( بیان جزئیات ب( خطابه  الف( عمومی و خصوصی 

نظریـه که پیامبراکرم)صلی الله علیه و آله(جز آیات اندکی از قرآن را که جبرئیل به آن حضرت آموزش داده بـود  تفسـیر نمـی کـرد  از دکیـل کـدام  روایت عایشه  .0
 است و اشکال آن چیست؟

 ضعف سند -ب( تفسیر اندکی از آیات  فهم صحابه -الف( تفسیر همه آیات  
  فهم صحابه -تفسیر اندکی از آیات  د( ضعف سند -تفسیر بیشتر آیات  ج(

 آغاز تدوین تفسیر به چه شکلی بوده است؟   .6
 ب( در قالب ابواب حدیثی الف( نقل روایات پراکنده تفسیری 

  د( به صورت جوامع حدیثی ج( به صورت مجموعه های مستقل
 ﴿قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب﴾ چه کسی است؟ با توجه به روایات شیعی مصداق ﴿من عنده علم الکتاب﴾ در آیه شریفه  .9
  د( امام علی )علیه السالم( ج( ابن عباس لمانب( س رالف( ابوذ 

 دارد؟ اسالم گرامی پیامبر تفسیر از گونه کدام به اشاره )النصاری( قال   الضالین قلت . )الیهود( قال   علیهم عن المغضوب )ص( الله رسول سالت»عبارت   .1
 ب( اصطالحات مربوط به غیر احکام شرعی تعیین مصداق الف( 

  رح واژگاند( ش فسیر قرآن به قرآنج( ت
اکقتـار  نـا ر بـه اینکه پیامبر گرامی )ص( در تفسیر آیه شریفه ﴿و کتجعل یدک مغلوله الی عنقک و کتبسطها کل البسط فتقعد ملومـا محسـورا﴾ قـال: اکحسـار   .3

 کدام یک از گونه های تفسیری ایشان است؟
 ب( تخصیص عام الف( تعیین مصداق 

  د( اصطالحات مربوط به احکام شرعی ج( شرح واژگان
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  نـا ر «از صحابه دوست داشتند عربی بیابانی بیاید و چیزی از رسول خـدا)ص( بررسـد و آنهـا نیـز بشـنوند برخی»این سخن حضرت علی )ع( که می فرمایند:  .83
 به کدام ویژگی صحابه است؟

 ب( جایگاه علمی متفاوت صحابه الف( اجتناب از پرسش گری 
  د( وجود روحیه پرسشگری در میان صحابه ج( ترس از مهابت پیامبر)ص(

 است؟ ذهبی نگاه از "تفسیر تدوین مراحل" صحیح   ترتیب   بیانگر گزینه کدام  .88
 .مستقل ای مجموعه صورت به تفسیر تدوین و حدیثی ابواب از یکی قالب در تفسیر تدوین تفسیری، پراکندۀ روایات نقل (الف 

 .مستقل ای مجموعه صورت به تفسیر تدوین و تفسیری پراکندۀ روایات نقل حدیثی، ابواب از یکی قالب در تفسیر تدوین (ب
 .حدیثی ابواب از یکی قالب در تفسیر تدوین و تفسیری پراکندۀ روایات نقل مستقل، ای مجموعه صورت به تفسیر تدوین (ج
  .حدیثی ابواب از یکی قالب در تفسیر تدوین و مستقل ای مجموعه صورت به تفسیر تدوین تفسیری، پراکندۀ روایات نقل (د

 روش های تفسیری ابن عباس کدام است؟  .82
  د( استفاده از شعر عرب  ج( استفاده از لغت غیرعرب ب( بیان اسرائیلیات الف( استناد به قول تابعین 

 از آن کیست؟« سیدالقراء»در میان صحابه لقب   .80
  بن مسعودد( ا عید بن جبیر ج( س ب( أبی بن کعب الف( ابن عباس 

 اهمیت تفسیر ابی بن کعب در چیست؟  .80
 ب( تفسیر واژگان الف( تفسیر قرآن به قرآن 

  د( فضائل سور )علیه السالم(ج( استناد به قول امام علی
 ......  از صحابه بزرگ ودر تفسیر مفردات قرآن بر اساس شعر و لغت بسیار توانا بود از راویان و شارحان حدیث غدیر است.   .80

  د( سعید بن جبیر ج( ابن مسعود ب( ابن عباس ابی بن کعب الف( 
 از ویژگی های تفسیری عصر تابعان؟  .86

 ب( توسعه نظر و اجتهاد در تفسیر الف( تفسیر به صورت شفاهی و حفظ 
  د( استناد به شعر و لغت عرب ج( تفسیر نشدن کل قرآن

 مهم ترین ویژگی تفسیری مجاهد بن جبر چیست؟ بنا بر نظر مفسران  .89
 ب( استفاده از روایات در تفسیر قرآن الف( استفاده از آیات قرآن در تفسیر آیات 

  د( استقالل در تفسیر عقلی ج( پرداختن به معانی الفاظ غریب قرآن
 تابعی در مدرسه تفسیری مکه هستند.افرادی چون ...... و ....... و ...... در شمار برجسته ترین مفسران   .81

 محمد بن کعب-ابوالعالیه-ب( سعید بن مسیب جابر بن یزید -ابان بن تغلب  -الف( حسن بصری  
  جابر بن یزید -ابوالعالیه  -د( مجاهد  طاووس بن کیسان -مجاهد  -ج( سعید بن جبیر 

ْن »...در روایت   .83 ئ 
َ
ه  ... قال: "یا جابر، أ تدري ما سـبیل اللـه"؟ قلـت: فقـال: القتـل فـي سـبیل اللـه فـی وکیـ  علـي سئل عن قول الله عز وجل: ﴿َول

َّ
یل  الل ي َسب  ُتْم ف 

ْ
ل ت 

ُ
ق

 اشاره به کدام مبانی و اصول تفسیر ائمه )ع( دارد؟...« )علیه السالم( وذریته 
 ب( تاکید بر جاودانگی تعالیم قرآن الف( تفسیر قرآن با علم و قطع 

  د( توجه به بعد والیی آیات ج( بیان معارف اعتقادی قرآن
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مـی کنـد ایـن نحـوه  امام باقر)ع( نسبت به کعب اکحبار در مقابل نقل این روایات تفسیری ناصحیح که :کعبه هر صبح بـر بیـت المقـدس سـجده میکنـد:برخود  .23
 استدکل ائمه )ع( در باب روایات تفسیری نا ر به کدام شیوه از شیوه های تفسیری ایشان است؟

 ( برخورد با قیاس و استحسان ب( ارجاع آیات متشابه به محکمات الف( 
  رخورد با جعلد( ب مخالفت با اسرائیلیات ج(

 نقش اهل بیت )ع( در تفسیر قرآن را در کدام گزینه میتوان بیان کرد؟   .28
 اجتهاد در تفسیر-تبیین مبانی و اصول تفسیر  -تربیت مفسر -الف( هدایت گری 

 اجتهاد در تفسیر-تبیین مبانی و اصول تفسیر  -عدم اهتمام به تربیت مفسر -ب( هدایت گری
 جلوگیری از انحرافات تفسیری-مبانی و اصول تفسیر  تبیین -تربیت مفسر -ج(  هدایت گری
  جلوگیری از انحرافات تفسیری-تبیین جزئیات احکام  -تربیت مفسر -د( هدایت گری

 در زمینه تفسیر  قرن سوم با دو قرن پیشین چه ویژگی داشته است؟  .22
 و علوم مرتبط با آن ب(  افول تدوین تفسیر الف(  توسعه تدوین تفسیر و علوم مرتبط با آن 

  توسعه تدوین تفسیر و افول علوم دیگر د( توسعه اجتهاد در تفسیر ج(
 کدام گزینه نا ر به ویژگی خاص تفسیر حبری است؟  .20

 شامل تفسیر همه آیات قرآن کریم است. الف( 
 .تنها به آیاتی پرداخته که در شأن علی (علیه الّسالم) و ائمه است. ب(
 این تفسیر ترتیبی وجود ندارد. در ج(

  د( پرداختن به مباحث علوم قرآن
 کدام گزینه درباره تفسیر قمی موجود صحیح است؟  .20

 نویسنده کتاب فرد دیگری است که بیش از همه از تفسیر علی بن ابراهیم بهره گرفته است. (الف 
 تفسیر است.داشتن سند کامل و موثق روایات؛ از امتیازات این  (ب
 تمامی مطالب از آن ابوالجارود است. (ج

  د( تمامی مطالب موجود از علی بن ابرهیم است.
یافتـه امـا در  تفسیر .......  روایت طوکنی از امام علی )علیه السالم( است که آیات قرآن را به شصت نوع تقسیم کرده  ایـن کتـاب هرچنـد بـه تفسـیر شـهرت  .20

 علوم قرآنی به شما می رود.حقیقت از کتب 
  فرات د( استرآبادی  ج( عیاشی ب( نعمانی  (الف 

 تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )علیه السالم( شامل چه سوره هایی می شود؟  .26
  سوره حمد (د سوره بقره و آل عمران (ج سوره حمد و بقره (ب همه آیات (الف 

 قلمرو علم اهل بیت)ع( در کدام گزینه اشاره شده است؟  .29
  همه موارد (د لم به ظاهر و باطن قرآنع (ج رح احکامش (ب گاهی از غیبآ  (الف 

بـه تقویـت مباحـث کالمـی و  قرن .....  عصر توسعه علوم عقلی و استدکلی است و متکلمان بزرگـی از شـیعه ماننـد شـیخ مفیـد و شـیخ طوسـی و سیدمرتضـی  .21
 عقلی در تفسیر پرداختند.

  هفتم (د ششم (ج پنجم (ب چهارم (الف 
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یـا از متشـابهات  کتاب ..... اثر ..... است وی فردی ادیب فقیه و شاعر و مفسر بوده و موضوع کتاب وی بررسی آیاتی است کـه دربـاره آنهـا ابهـامی وجـود دارد  .23
 و آیات مشکل است.

 سید مرتضی -أمالی  (ب سیدرضی -حقائق التاویل فی متشابه التنزیل  (الف 
  سید رضی -أمالی  (د سیدمرتضی -حقائق التاویل فی متشابه التنزیل  (ج

 ویژگی ها و امتیازات تفسیر الکشاف زمخشری کدام است؟  .03
 فضائل اهل البیتدارابودن اضافات تفسیری؛سالم بودن از قصص اسرائیلی؛عدم نقل  (الف 

 خالی بودن از اضافات تفسیری؛سالم بودن از قصص اسرائیلی؛نقل فضائل اهل البیت  ب(
 خالی بودن اضافات تفسیری؛برگرفته از قصص اسرائیلی؛نقل فضائل اهل البیت  ج(
  دارابودن اضافات تفسیری؛برگرفته از قصص اسرائیلی؛نقل فضائل اهل البیت د(

 روش تفسیری طبری در تفسیر "جامع البیان عن تاویل ای القرآن" چگونه است؟  .08
 عقلی  اجتهادی، پرداختن به مباحث لغت قرائات و استناد به آرای فقها (الف 

 روایی  کالمی، پرداختن به مباحث لغت قرائات و استناد به آرای فقها  (ب
 نقد آنها و عدم توجه به مباحث لغت و قرائاتروایی  اجتهادی، پرداختن به آرای فقها و  (ج
  روایی  اجتهادی، پرداختن به مباحث لغت، قرائات و استناد به شعر عرب (د

و اجتهـادی این تفسیر اثر ابوالفتوح حسین بن علی رازی نیشابوری است و از کهن ترین و جامع ترین تفسیر شیعی بـه زبـان فارسـی اسـت. از تفاسـیر جـامع   .02
 است.

  الکشف و البیان (د الکشاف  (ج روض الجنان و روح الجنان (ب متشابه القرآن (الف 
 از تفاسیر کم حجم و پرفایده اهل سنت در قرن هفتم است.این تفسیر گزیده الکشاف به شمار می رود. کتاب ...... تألیف بیضاوی  .00

 لتفسیر الکبیرب( ا الغیب فاتیحالف( م 
  لقرآن العظیمد( ا أنوار التنزیل و أسرارالتأویل ج(

 در مورد تفسیر مفاتیح الغیب کدام گزینه صحیح نیست؟  .00
 فضائل اهل بیت )ع( گوی سبقت را از دیگران ربوده است.ر بیان الف( د 

 ب( روش اجتهادی
 وجه به علوم عقلی و مباحث کالمی و فلسفیج( ت

  د( کل تفسیر متعلق به شاگردان فخر رازی است .
 چرا متن موجود تفسیر عیاشی مرسل است؟  .00

 برای کم کردن حجم کتاب اسناد را حذف کردهب( عیاشی  یاشی به نقل سند اعتقاد نداشته است.الف( ع 
  د( همه موارد ج( پس از وفات عیاشی تدوین کننده کتاب اسناد را حذف کرده

 اشاره به کدام ویژگی اهل بیت)ع( در تفسیر دارد؟« علینا إلقاء اکصول و علیکم التفریع»عبارت   .06
  لوگیری از انحرافات تفسیرید( ج دایت گریهج(  بیین مبانی و اصول تفسیرب( ت الف( تربیت مفسر 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


