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 تاریخ قرآن جزء کدام دسته از علوم است؟  .0
  انش درون قرآنید (د لوم للقرآنع (ج علوم حول القرآن (ب لوم فی القرآنع (الف 

 نخستین نگاشته با عنوان تاریخ قرآن منسوب به کیست؟  .2
  بن طاووسد( ا لی بن عیسی جراحج( ع وسی جارالله ترکستانیب( م الف( تئودور نولدکه 

 در پدیده وحی به رسول خدا)صلی الله علیه و آله( رمز مشترک بین فرستنده و گیرنده پیام چیست؟  .9
  د( رویت فرشته وحی رامش قلبیج( آ قین قلبیب( ی الف( قرآن کریم به زبان عربی 

 شبهه نابغه انگاشتن رسول خدا )صلی الله علیه و آله( و طراحی قرآن از سوی خود با کدام گزینه مردود میشود؟  .4
 انقطاع وحی -قرآن  یحد ب( ت انقطاع وحی -زول وحی نرخواست تغییر زمان الف( د 

  فترت وحی -قرآن  حدید( ت درخواست تغییر زمان نزول وحی از سوی منکران -ج( تحدی قرآن 
بـه اختیـار ایشـان نبـوده و آمـاده نبـودن جسـم  استراحت روحی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( برای دریافت قرآن کریم؛ آگاه شدن مردم از اینکه نزول قرآن  .0

 و روح امت ایشان برای دریافت وحی؛ به عنوان دالیلی برای ...... بیان شده است.
  مه مواردد( ه اثمج( ت فترت وحی ب( حنثالف( ت 

 ﴿و ماکان لبشر ان یکلمه الله اال وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسوال فیوحی باذنه...﴾ مراد از رسول کیست؟در آیه شریفه   .1
  د( فرشته وحی سول خدا)ص(ج( ر  مه پیامبرانب( ه الف( صدای وحی 

 دارد؟ اشاره وحی معانی از یک کدام به الی  اولیائهم لیجادلوکم﴾ آیه شریفه ﴿و ان الشیاطین لیوحون  .1
  د( وسوسه خن گفتنج( س شاره پنهانیب( ا لهام غریزیالف( ا 

  دارد؟ اشاره حقیقت کدام به آیه شریفه ﴿انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امه اال خال فیها نذیر﴾  .9
 لقای وحی به پیامبر )ص( به واسطه فرشته وحیب( ا بر رسول خدا)ص( غاز وحی رسالیالف( آ 

  د( بازگشت پیشینه وحی و نبوت به زمان پیدایش تمدن بشر پیش از وحی وشه گیری های پیامبر)ص(ج( گ
چـه معلـلی بـه « عمـوم لفـظ»در بـرار « خصـوص سـبب»در بسیاری از آیات قرآن که با وجود دارا بودن سبب نزول خاص؛ لفظ آیه عـام اسـت. بـاور بـه اعتبـار   .3

 دنبال دارد؟
 ایان یافتن اعتبار و کاربرد آیه با گذشت دوران نزولب( پ قض بسیاری از روایات پیرامون اعتبار عمومالف( ن 

  د( الف و ب دستیابی به حکمت نزول آیهدم ج( ع
 دلیل کسانی که به نزول تدریجی قرآن باور دارند؛ چیست؟  .01

 ب( گستردگی حجم آیات و سور و عدم امکان نزول دفعی الف( رخداد تدریجی حوادثی که موجب نزول قرآن شده 
  د( اجماع علما ج( روایات متواتر

 چه نکته ای برداشت می شود؟ (سخن زید بن ثابت انصاری )کنا عند رسول الله نولف القرآن من الرقاع  .00
 وقیفی بودن ترتیب سورب( ت رتیب و تدوین قرآن در زمان پیامبر)ص(الف( ت 

  د( الف و ب ج( اجتهادی بودن ترتیب سور
 چیست؟ ترتیب به ایاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر﴾ منظور از احکام و تفصیل در آیه مبارکه ﴿کتاب احکمت  .02

  آیات متشابه -یات محکم د( آ سور مدنی -ور مکی ج( س نزول تدریجی -ب( نزول دفعی  نزول دفعی-زول تدریجی الف( ن 
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 شناخت حد و مرز آیات قرآن از طریق ........ امکان پذیر است.  .09
  د( الف و ب اجتهاد صحابهج(  ب( وحی وایات نبوی )ص(الف( ر  

 مناسب ترین معیار برای شناسایی آیات و سور مکی و مدنی کدام است؟  .04
  د( الف و ب ج( مخاطب ب( مکان الف( زمان 

 در ملامین آیات و سور و تطبیق آنها با اوضاع و احوال قبل و پس از هجرت می داند. ..... تنها را شناخت آیات و سور مکی از مدنی را تدبر  .00
  یوطید( س ج( عالمه طباطبایی یت الله معرفتب( آ یت الله خوییالف( آ 

 وجود آیات مکی در سوره های مدنی .... و آیات مدنی در سوره های مکی ..... است.  .01
  نا پذیرفته -ذیرفته د( پ پذیرفته -ج( نا پذیرفته  نا پذیرفته -ا پذیرفته ن ب( ناپذیرفته -ذیرفته الف( پ 

 «.و لقد جئتهم بالکتاب مشتمال علی التنزیل و التاویل»این جمله از چه کسی و درباره چه موضوعی است؟   .01
 تفسیر ایشان -بن عباس ب( ا مصحف آن حضرت-الف( امام علی )ع( 

  مصحف وی -د( ابی بن کعب  مصحف وی - بدالله بن مسعودج( ع
 ساقط می کند؟آیات مربوط به معراج پیامبر )صلی الله علیه و آله( کدام معیار از معیارهای سه گانه در تعیین آیات و سور مکی از مدنی را از جامعیت   .09

  مه مواردد( ه ج( مخاطبین آیات کانب( م مان الف( ز 
 کدام عامل لزوم بازنگری در روایات سبب نزول را اثبات می کند؟  .03

 قل این روایات از طرف کسانی که خود شاهد رخداد نزول آیه نبوده اند.الف( ن 
 جم زیاد این روایاتب( ح
 ریان منع و نقل و تدوین حدیث به مدت یک قرنج( ج

  د( الف و ج
 ؟نمی رودکدام گزینه جزء فوائد آگاهی از سبب نزول آیات به شمار   .21

 ب( کمک به فهم دقیقتر آیات الف( شناسایی آیات ناسخ و منسوخ 
  فع توهم حصرد( د گاهی از حکمت تشریع احکامج( آ 

 در اصطالح تاریخ قرآن به چه معناست؟« نقط»   .20
 ب( اعراب گذاری حروف با فتحه کسره و ضمه قطه گذاری برای تشخیص حرکات حروفالف( ن 

  د( الف و ج ج( نقطه گذاری برای تمیز حروف مشابه
 . اطالق شده است.صحابه کاتب وحی؛ جزوه ها و برگه هایی داشتند که در میان آنها آیات الهی را ثبت و ضبط میکردند این جزوه ها و برگه نوشته ها .......  .22

بالف( ع      تابد( ک ج( ادیم مصحفب(  س 
 ننوشـته چیـزی دسـت بـا و نخوانـده ای نوشـته ص()پیـامبر چرا با توجه به آیه مبارکه ﴿و ماکنت تتلوا من قبله من کتاب و التخطه بیمینک اذا الرتاب المبطلون﴾  .29

 است؟
 دم توانایی پیامبر )ص( بر خواندن و نوشتنب( ع الف( پیشگیری از بهانه جویی مخالفان 

  د( همه موارد ج( ابتدایی بودن خط و قرائت در صدر اسالم
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 نامیده است. مراد از جمع قرآن در این کتاب چه بوده است؟« ذکر من جمع القرآن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم»ابن سعد کتاب خود را   .24
 قرآن در حضور پیامبر)ص( شب( نگار  مع قرآن در یک مجموعه واحدالف( ج 

  د( حفظ یا فراگیری قرآن ج( توحید مصاحف
 از کیست و به کدام رخداد تاریخی اشاره دارد؟« یا اصحاب محمد؛ اجتمعوا فاکتبوا للناس اماما»جمله   .20

 جمع قرآن -ب( خلیفه اول  جانشین پیامبر)ص( -مام علی )ع( الف( ا 
  توحید مصاحف -د(  عثمان  ج( ابن عباس ـ تفسیر قرآن

 کدام برداشت از این روایت نشده است؟« انزل القرآن علی سبعه احرف»در تفاسیر اهل سنت از روایت   .21
 ب( بطن و الیه های معنایی آیات  ختالف لهجه هاالف( ا 

  د( ابوا و موضوعات هفتگانه آیات ج( جواز تبدیل کلمات مترادف
 کدام گزینه صحیح است؟  .21

 وایات جمع قرآن در زمان پیامبر)ص( یا پس از آن حضرت تناقضی باهم ندارند.الف( ر  
 در روایات جمع قرآن در صدر اسالم؛ به معنای مصطلح امروزی است.« قاری قرآن»ب( عنوان 

 های جمع قرآن در زمان پیامبر)ص( است.از نشانه « مئین؛طوال؛ مثانی؛.....»ج( دسته بندی سوره های قرآن در قالب 
  ندکی از محققان جمع و ترتیب سور و تدوین آنها را پس از پیامبر )ص(؛یعنی در دوره خلفا میدانند.د( ا

 ؟نمی رودکدام گزینه از ادله قائلین به جمع قرآن در زمان پیامبر)ص( به شمار   .29
 اختصاصی صحابه  ب( مصاحف ناسب سور قرآنیالف( ت 

  حتمال تحریف قرآن در صورت واگذاری جمع قرآن به صحابهد( ا دیث ثقلینج( ح
 ؟نیستقراء هفتگانه « انزل القرآن علی سبعه احرف»در روایت « سبعه احرف»چرا منظور از   .23

 اژه حرف در لغت به معنای قرائت نیامده است.الف( و  
 قرآن به هفت قاری منحصر نمیشوند. ب( زیرا قراء

 ر زمان صدور این روایت هنوز قراء سبعه به دنیا نیامده بودند.ج( د
  د( همه موارد

جمـع بر اساس دیدگاه مرحوم معرفت به دلیل .... ..؛ قرآن در زمـان پیـامبر)ص( جمـع نشـده اسـت و ..... نخسـتین کسـی اسـت کـه پـس از پیـامبر)ص( بـه   .91
 قرآن همت گماشت.

 زید بن ثابت -ب( احتمال نزول آیات و سور  امام علی)ع( -الف( احتمال نزول آیات و سور  
  خلیفه اول -د( نبود ابزار نگارش امام علی )ع( -ج( نبود ابزار نگارش 

 ؟نمی رودپیدایش اختالف قرائات به شمار از عوامل   .90
 ب( نوپا بودن خط و کتابت بود نقطه در کلماتالف( ن 

  د( نبود عالئم نگارشی ج( اختالف گرایش مذهبی صحابه و تابعین
 ؟نیستاز دالئل عدم تواتر قرائات هفتگانه   .92

 ب( قطع شدن تواتر در طبقه قاری الف( ناسازگاری با ادله عقلی 
  د( ایرادات ادبی مطرح شده از سوی لغویون ج( نبود سلسله سند در برخی قرائات
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 چیست؟« سبعه احرف»منظور از   .99
  د( هفت باب علم ج( هفت حرف فت قرائتب( ه الف( هفت لهجه 

 مهمترین علت اختالف قرائت در زمان پیامبر)ص( کدام است؟  .94
  د( اختالف مصاحف حوه قرائت پیامبر)ص(ج( ن ب( عدم تدوین آیات یدگاه سه خلیفهالف( د 

 نقد آیت الله خویی بر ادعای تواتر قرائتهای هفتگانه چیست؟  .90
 نین اجماعی در طول تاریخ گزارش نشده است.الف( چ 

 ب( اجماع گزارش شده برای عدم تواتر قرائات هفتگانه است.
 ج( شرط تحقق اجماع؛ عدم وجود نظریه های مخالف است که برای قرائات هفتگانه نظرات مخالف بسیاری وجود دارد.

  د( الف و ج
 از مهمترین عوامل ره یافت خط و کتابت به جزیره العرب چیست؟  .91

 ضور ایرانیان در میان اعرابب( ح با عراق و شامالف( ارتباط تجاری  
  مه مواردد( ه از حبشه بین اعراب یضور موالیانج( ح

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


