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 نخستین گام در ترجمۀ قرآن کریم .......... است.  .9
  شناسی فضا (د شناسی معنا (ج شناسی لفظ (ب شناسی هدف (الف 

 است؟  شدهبه ترتیب توسط چه کسی نگاشته « إعراب القرآن و بیانه»و « اهداف قرآن»کتاب   .2
 مرحوم مصطفوی ـ دکتر شحاته (ب دکتر شحاته ـ محیی الدین درویش (الف 

  دکتر شحاته ـ محمود صافی (د دکتر حجتی ـ محی الدین درویش (ج
ی  .0  َما َرِحَم َرِبِّ

َّ
وِء ِإَّل اَرٌة ِبالسُّ مَّ

َ َ
َس َل

ْ
ف ِسی ِإنَّ النَّ

ْ
ُئ َنف َبِرِّ

ُ
ر انجام شده است؟معنای دقیق آیۀ مبارک ﴿َو َما أ  ﴾ با توجه به کدام مورد و توجه کدام مفسِّ

 اهداف قرآن ـ شیخ طبرسی (ب اهداف قرآن ـ عالمه طباطبایی  (الف 
  هدف سورۀ یوسف ـ شیخ طبرسی (د هدف سورۀ یوسف ـ عالمه طباطبایی (ج

وَن   .4
ُ
اِعل

َ
َکاِة ف ِذیَن ُهْم ِللزَّ

َّ
 شود؟ ﴾ با توجه به کدام مورد مشخص میمعنای دقیق آیۀ مبارک ﴿َو ال

 شناخت شأن نزول  (ب بررسی پیشینۀ محتوای آیه در ادیان پیش از اسالم  (الف 
  ب و ج (د (بررسی جغرافیای تاریخی نزول آیه )مکی یا مدنی بودن (ج

ف کتاب )دکتر رضائی  .5
ِّ
ا ﴿در آیۀ مبارک « إنفاق»ترجمۀ واژۀ  (از نظر مؤل وَن َو ِممَّ

ُ
َناُهْم ُینِفق

ْ
 چیست؟ ﴾َرَزق

  در راه خدا مصرف کردن (د خرج کردن (ج بخشیدن  (ب انفاق کردن  (الف 
 ؟نیستکدام کتاب برای معناشناسی واژگان قرآن کریم، مناسب   .1
  التحقیق فی کلمات القرآن (د معجم مقاییس اللغه (ج المنجد (ب مفردات راغب  الف( 

ُمْشرِِکیَن ﴿اشکال ترجمۀ آیۀ مبارک   .9
ْ
ا َو َما َکاَن ِمَن ال

ً
َة ِإْبَراِهیَم َحِنیف

َّ
ِبْع ِمل ِن اتَّ

َ
ْیَك أ

َ
ْوَحْیَنا ِإل

َ
سپس به تو وحی کرردیم کره کراک دَّلنره از آئرین ابرراهیم کیرروی »به  ﴾ُثمَّ أ

 از چه نوع و در کجاست؟       « کن  که از مشرکین نبود
 «حنیفا  »صرفی ـ ساخت صرفی  (ب «حنیفا  »نقش نحوی نحوی ـ  الف( 

ة  »لغوی ـ معنای واژگانی  (د «حنیفا  »لغوی ـ معنای واژگانی  (ج   «ِملَّ
ْیَس ِمنُکْم َرُجٌل َرِشیٌد﴾ از ریشۀ« رشید»واژۀ   .1

َ
ل
َ
 و به معنای ......... است.« ُرْشد» در آیۀ مبارک ﴿أ

   هدایت د( فرزانگی  ج( کمال و پختگی عقل ب( بلوغ الف( 
 َیْسَتِطیُعوَن ﴿در معناشناسی آیۀ مبارک   .1

َ
َل

َ
ُجوِد ف ی السُّ

َ
 ای باید دقت داشت؟ به چه نکته ﴾َیْوَم ُیْکَشُف َعن َساٍق َو ُیْدَعْوَن ِإل

  زبانچند ساحتی بودن  (د عناصر فنی زبان قرآن (ج معنای مجازی و کنایی ب( کلمات کلیدی و کانونی (الف 
یِن ﴿اختَلف موجود در ترجمۀ آیۀ مبارک   .93  ناشی از چیست؟ ﴾َمِلِك َیْوِم الدِّ

  شناختی اختالف مبانی زبان د( اختالف مبانی فقهی ج( اختالف مبانی کالمی ب( اختالف قرائات (الف 
 ﴿در ترجمۀ آیات مبارک   .99

َ
نِبِه ِإنٌس َو َّل

َ
ُل َعن ذ

َ
 ُیْسأ

َ
َیْوَمِئٍذ َّل

َ
وَن ﴾ و ﴿َجان  ف

ُ
ُهم َمْسُئول وُهْم ِإنَّ

ُ
 به کدام نوع از قرائن باید توجه کرد؟  ﴾ َو ِقف

 متنی )آیات محکم و متشابه( قرائن درون ب( (متنی )آیات ناسخ و منسوخ قرائن درون (الف 
  متنی )روایات( قرائن برون د( متنی )آیات به ظاهر مخالف( قرائن درون ج(

 گیری از آیه است؟ بر اساس نظر آیت الله معرفت )ره( کدام گزینه، جزء مراحل کیام  .92
  همۀ موارد د( تطبیق بر مصادیق جدید  ج( الغای خصوصیت  ب( یابی به هدف آیه  دست الف( 
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 ؟نیستکدام گزینه، درست   .90
 تأویل، یکی از مصادیق بطن است. الف( 

 شود. آید، مشخص می و گاه به وسیلۀ قاعدۀ کّلی که از آیه به دست می (روایات اهل بیت )علیهم السالمبطن آیات گاه توسط  (ب
 های التزامی آیات است. گیری از آیه، از نوع داللت بحث بطن و پیام (ج
از جمله اینکه ظاهر یک آیه را با توجه به قرائن به معنـای واژه تأویل در لغت به معنای رجوع و ارجاع است ولی در اصطالح علوم قرآنی معانی متعددی دارد؛  (د

  دیگری ارجاع دهیم.
اٌب ع  .94

َ
ُهْم َعذ

َ
ْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َو ل

َ
ی أ

َ
ی َسْمِعِهْم َو َعل

َ
وِبهْم َو َعل

ُ
ل

ُ
ی ق

َ
ُه َعل

ِّ
 ِظیٌم﴾ در کدام گزینه آمده است؟ترجمۀ دقیق آیۀ مبارک ﴿َخَتَم الل

 های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده است و آنان را عذابی دردناک است.  دلخداوند بر  الف( 
 دارند.  (ای است و آنان عذابی بزرگ )در پیش هایشان مهر نهاده است و بر دیدگانشان پرده ها و گوش خداوند بر دل (ب
 ای و برای ایشان است شکنجۀ بزرگ. دیدگان ایشان است پردههاشان و بر گوش ایشان و بر  مهر نهاد خدا بر دل (ج
  ایست و عذاب بزرگی برای ایشان است. های آنان و بر گوششان مهر نهاده و بر چشمانشان پرده خدا بر دل (د

  در ترجمۀ آیۀ  .95
َّ

ا ِإَّل
َ

ْبُل ِإْن َهذ
َ
ا ِمن ق

َ
ْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهذ

َ
ق

َ
ِلیَن﴾ به مبارک ﴿ل وَّ

َ ْ
َساِطیُر اَل

َ
؛ ایرن جرز افسرانۀ  درسرت همرین را قربًَل بره مرا و کردران مرا وعرده دادنرد»أ

 خورد؟ های ترجمه به چشم می ، کدام آسیب از آسیب«کیشینیان ]چیزی[ نیست
  آشنا نبودن با زبان مقصد (د های ادبی لغزش (ج های لغوی لغزش (ب های تفسیری لغزش (الف 

 های فنی ترجمۀ قرآن وجود دارد؟ یک از آسیب مبارک زیر به ترتیب کدام ترجمۀ دو آیۀدر   .91

 :﴾
ً
ُه َمَرضا

ِّ
َزاَدُهُم الل

َ
وِبِهم َمَرٌض ف

ُ
ل

ُ
 «.در دلهایشان مرضی است؛ و خدا بر مرضشان افزود»ر ﴿ِفی ق

 ویرایشی ـ ساختاری (ب حذف و اضافۀ نابجا ـ ویرایشی الف( 
  ساختاری ـ حذف و اضافۀ نابجا (د ویرایشیساختاری ـ  (ج

های  بره ترتیرب از آسریب« ارائرۀ فهرم شخصری متررجم بره مخاطرب»و « ترجیح سَلست بر ترجمۀ حروف و تأکیردات»، «هاها و استعارهمبهم ماندن اصطَلح»  .99
 ترجمۀ .......... هستند.

 اللفظی جمله به جمله ـ تحتاللفظی ـ  تحت (ب به جمله ـ تفسیری  الف( تفسیری ـ جمله 
  اللفظی ـ تفسیری ـ تفسیری تحت (د اللفظی ـ تفسیری جمله به جمله ـ تحت (ج

 ؟نیستهای اروکایی قرآن   های ترجمه کدام مورد، از ویژگی  .91
 آمیز است. ها توهین الف( برخی از ترجمه 

 ها قرار دارد.  ترین ترجمۀ غیرفارسی قرآن در میان این ترجمه کهن (ب
 آلود است. ها غرض برخی از این ترجمه (ج
  بیشتر آنها توسط غیرمسلمانان ترجمه شده است. (د

 ؟اند نکردهمنتقدان جرج سیل، کدام مورد را در بارۀ اشکاَّلت ترجمۀ او بیان   .91
  اضافه کردن کلماتی به ترجمۀ قرآن به قصد تحریف (ب الف( تالش برای کمرنگ کردن مباحث مربوط به یهود  

   های نابجا حذف و اضافه د(  غلط معنا کردن برخی از آیات ج(
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بره ترتیرب از اهرداف ............. « آنهرا بره سروی نرورخارج کردن مردم از ظلمات و رهنمون شدن »و « برکایی عدالت و داوری میان مردم»؛ «انذار و خردورزی»  .23
 قرآن کریم هستند.

 ای ـ نهایی مقدماتی ـ واسطه (ب ای ـ نهایی ـ مقدماتی واسطه (الف 
  ای مقدماتی ـ نهایی ـ واسطه (د ای ـ مقدماتی مقدماتی ـ واسطه (ج

 در قرآن کریم چیست؟« تقوا»معنای دقیق   .29
  .(پذیر نیست تقوا )ترجمه (د داری خودنگه (ج پرهیزگاری (ب و خداترسیپرواپیشگی  (الف 

ْیَس »معنای دقیق آیۀ مبارک   .22
َ
ِبرَّ َمِن اتَّقی  ل

ْ
ُهوِرها َو لِکنَّ ال

ُ
ُبُیوَت ِمْن ظ

ْ
ِبرُّ ِبأْن َتأُتوا ال

ْ
ْبواِبها  ال

َ
ُبُیوَت ِمْن أ

ْ
ُتوا ال

ْ
 شود؟ با توجه به کدام مورد مشخص می« َو أ

 بررسی پیشینۀ محتوای آیه در عصر عرب جاهلی  (ب بررسی پیشینۀ محتوای آیه در ادیان پیش از اسالم  (الف 
  (بررسی جغرافیای تاریخی نزول آیه )مکی یا مدنی بودن (د بررسی ترتیب نزول آیه (ج

 فضاشناسی در ترجمۀ قرآن کریم به چه معنا است؟  .20
 شناخت فضای درونی و بیرونی حاکم بر آیه (ب شناخت فضای درونی حاکم بر آیه  (الف 

  شناخت قرائن درونی آیه (د شناخت فضای بیرونی حاکم بر آیه (ج
 ؟ است به ترتیب در چه موضوعی است و توسط چه کسی نگاشته شده« إعراب القرآن و بیانه»و « التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»کتاب   .24

 (ـ ترکیب آیات قرآن )محیی الدین درویش (لغت )مرحوم مصطفوی (الف 
 (ـ بالغت قرآن )دکتر شحاته (لغت )مرحوم مصطفوی (ب
 (ـ تفسیر نحوی و صرفی قرآن )محی الدین درویش (نکات ادبی قرآن )دکتر حجتی (ج
  (ـ ترکیب قرآن )محمود صافی (شناسی )دکتر شحاته واژه (د

 قرائتی که برای ترجمه معتبر است، کدام است؟  .25
 گانه قرائات هفت (الف 

 گانه قرائات چهارده (ب
 قرائت حفص از عاصم به سبب اعتبار ذاتی خود (ج
  قرائت حفص از عاصم به سبب همخوانی آن با قرائت متواتر مسلمانان (د

ا  .21
َ
ِذیَن آَمُنوا ِإذ

َّ
َها ال ًة﴾ از آیات ......... است. آیۀ مبارک ﴿َیا أیُّ

َ
ُموا َبْیَن َیَدْی َنْجَواُکْم َصَدق دِّ

َ
ق

َ
ُسوَل ف  َناَجْیُتُم الرَّ

  مشابه (د منسوخ (ج متشابه (ب ناسخ (الف 
 ؟نیستهای فنی ترجمه  کدام گزینه، جزء آسیب  .29

  های ویرایشی آسیب (د ساختاریهای  آسیب (ج ها  مبهم بودن اصطالح (ب های نابجا  حذف و اضافه (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


