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 روش تفسیر چیست؟  .8
 به راهکاری گفته می شود که منظور یک متن با آن به دست می آید. (الف 

 به کوششی است که مفسر با دقت نظر خود می کوشد متن را با آن فهم کند. (ب
 تحلیل و بررسی متن (ج
  رفع ابهام از متن (د

عقـ  باشـد؛  در پیدایش روشهای تفسیری اگر کشف منظور مبتنی بر نوعی زبان شناسی متن باشد؛ ..... اتفاق می افتد و اگـر تـالش مفسـر از قریـت ادتهـاد و  .0
 .... پیدا می شود.

  روش عرفانی ـ روش عقلی (د روش عقلی ـ روش عرفانی (ج روش نقلی ـ روش عقلی (ب روش عقلی ـ روش نقلی (الف 
 چرا تفسیر کالمی به ودود آمده است؟  .9
 مسائل اعتقادی از سوی عقل به چالش کشیده شود. (ب فهم آیاتی که برای خداوند صفات حسی بیان کرده است. (الف 

  تحلیل و بررسی متن (د دفاع عقالنی از متن و به کارگیری علم کالم (ج
 مهمترین  تفسیر کالمی امامیه کدام است ؟  .0
  أضواء البیان شنقیطی (د مفاتیح الغیب رازی (ج التبیان شیخ طوسی (ب کشاف زمخشری (الف 

 چرا تفسیر فلسفی پیدا شد؟  .0
 در آیات قرآن دعوت به تعقل شده است. (الف 

 برخی آیات قرآن به شهود درونی انسان مربوط است. (ب
 در آیات قرآن از ظهر و بطن آیات سخن آمده است.   (ج
  قرآن به حقایقی درباره عالم و پدیده های عالم پرداخته که موضوع فلسفه است. (د

 شاخص ترین تفاسیر فلسفی کدام اند؟  .6
 سهل بن عبداله شوشتری -ابن سینا  (ب تفسیر مالصدرا -تفسیر ابن سینا  (الف 

  کشف االسرار میبدی  - حقائق التفسیر سلمی (د القرآنی قشیریلطائف  مالصدرا ـ (ج
 حقائت التفسیر سلمی ؛ کشف االسرار میبدی  و لطائف االشارات قشیری از شاخص ترین تفاسیر ....... هستند.  .9
  عقلی (د عرفانی (ج کالمی (ب فلسفی (الف 

که هدف آن معرفی اصول اعتقادی مومنان است.  از نبوت سـنن گفتـه راه هـای خوشـبنتی و بـدبنتی را معرفـی نمـوده و بـه نفنـه  سوره  ..... سوره ای مکی  .1
 آسمانی در مراح  منتلف حیات انسان پرداخته است.

  واقعه (د یس (ج اسراء (ب انبیاء (الف 
 قرآن چه صفاتی برای خداوند بیان کرده است؟  .3
  سلبی؛ ایجابی ؛جاللی (د سلبی؛ ایجابی؛ ذاتی (ج سلبی ؛ ایجابی ؛ خبری (ب ایجابی ؛ افعالیسلبی ؛  (الف 

 کدام گزینه معنای کاملتری برای حقیقت شرک است؟  .82
 نسبت دادن شریک به خدا (ب نسبت دادن فرزند به خدا (الف 

  افعالمشارکت کسی در  (د مشارکت کسی در الوهیت و یا صفت خداوند (ج
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 چگونه با ودود حت بودن عالم؛ باق  در آن راه دارد؟  .88
 جریان باطل وجود عینی ندارد و با پوشش حق در کنار آن و استفاده از آن می تواند وجود یابد. (الف 

 باطل امری واقعی و وجود عینی دارد. (ب
 باطل مفهمومی انتزاعی دارد. (ج
  با پوشش حق می تواند وجود یابد.باطل بایسته بودن است و  (د

 فراز و فرودهای زندگی انسان وسیله ای هستند برای ارتقاء یا سقوط انسان که از آن به عنوان ...... یاد میشود.  .80
 سرنوشت قطعی انسان (ب وظایف عرضی انسان (الف 

  مقدرات پیش بینی شده برای انسان (د آزمونهای انسان (ج
 نبوت چیست؟حقیقت   .89

 مشکالت اجتماعی سبب می شود که انسان هایی با استفاده از نبوغ خود، اقدام به اصالح اجتماعی کنند. (الف 
 خالقیت فکری است یا تالشی که شخص برای به دست آوردن اّطالعاتی فراتر از عموم مردم انجام میدهد. (ب
 نبّوت امری اکتسابی و روانی است. (ج
  معنای برگزیده شدن از سوی خداوند، به منظور ابالغ پیام خداست.به  (د

الهـی اقـدام بـه آن کـرده انـد؛  برخی از مردم به اخبار غیبی پیامبران اعتماد نداشته اند و انبیا برای این اعتمادسازی نیازمند برهان و دلی  بوده انـد  لـ ا بـا امـداد  .80
 که به آن ...... گفته می شود.

  بعثت (د معجزه (ج نبوغ (ب ابتکار (الف 
 نقش اساسی قرآن کریم چیست؟  .80

 ارتباط انسانها با عالم ملکوت (ب اصالح انسانها از جهت فکری؛ گفتاری و عملی (الف 
  تعیین کننده خطوط حقوقی و فکری (د کشف درونی حقیقت برای انسان (ج

 حقیقت .... ؛کشف درونی یک حقیقت  با اقمینان تمام است.  .86
  نبوت (د قرآن (ج وحی (ب معجزه (الف 

 انواع هدایت را نام ببرید.  .89
  ذاتی -ساختاری  (د پیامی-ساختاری (ج عقل-وحی-پیامبر (ب عقل-الهام -کتاب-انسان (الف 

 شاخص گمراهی چیست؟  .81
  نپذیرفتن حقیقت (د اطاعت از طاغوت (ج شرک (ب کفر  (الف 

 وسیله هدایت چیست؟  .83
  توجه به هدایت (د ظرفیت انسانها (ج پیامبر و وحی  (ب خداوند (الف 

 حقیقت مرگ چیست؟  .02
 مرگ معلق (ب مرگ قطعی (الف 

  تحولی در وجود انسانانتقال از جایگاهی به جایگاهی دیگر، با  (د یک اتفاق طبیعی در وجود موجود زنده (ج
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 در مورد امکان وقوع معاد کدام گزینه صحیح است؟  .08
 معاد، فقط با دالیل عقلی، امکان دارد. (ب معاد، فقط با  دالیل  نقلی، امکان دارد. (الف 

  معاد، به دالیل عقلی و نقلی، امکان ندارد. (د معاد، به دالیل عقلی و نقلی، امکان دارد. (ج
 حقیقت معاد چیست؟  .00

 تداوم روح آدمی تا روزگاران بسیار (ب بازآفرینی انسان در یک موقعیت جدید (الف 
  رسیدگی به عملکردهای انسان (د انسان بعد جدا شدن از بدن در برزخ قرار گیرد. (ج

 در مورد معاد روحانی کدام گزینه صحیح است؟  .09
 تجلی عملکرد آدمی در قالب کارنامه (ب تجلی عملکرد آدمی در قیامت (الف 

  بازسازی تن انسان بعد از تبدیل و تبدل (د تداوم روح آدمی تا روزگاران بسیار (ج
 ..... ؛ یعنی به هم رینتن نظام کنونی عالم  و واردشدن در دهانی دیگر .  .00

  معاد جسمانی (د معاد روحانی (ج قیامت (ب برزخ (الف 
 محورهای تعالیم سوره واقعه چیست؟  .00

 توحید ذاتی و صفاتی (ب قیامت و اوصاف آن -نفی شرک  (الف 
  قیامت و اوصاف آن؛ دسته بندی انسانها به سه گروه (د نیکبختان در قیامت -نفی شرک  (ج

ْدِع ﴿آیۀ   .06 اِت الرَّ
َ
َماِء ذ  اشاره به کدام مورد دارد؟ ﴾َوالسَّ

  معاش انسان  (د تناسب در خلقت موجودات  ج( مبدأ پیدایش انسان ب( انسانمعاد   الف( 
اِدر   ﴿آیۀ   .09

َ
ق

َ
ی َرْدِعِه ل

َ
ُه َعل  اشاره به کدام گزینه دارد؟ ﴾ِإَنَّ

 بازگشت قلب با پشیمانی ب( حیات دنیوی به مثابۀ مرکب چوبی الف( 
  ها شدن سریره ها و برمال جهان د( معاد انسان   ج(

ی﴿آیۀ   .01 َسوَّ
َ

َت ف
َ
ِ ي َخل

َّ
 اشاره به کدام یک از موارد ذی  دارد؟ ﴾ال

 موجودات گوناگون دارای نوع خاّص خود ب( تناسب در خلقت موجودات الف( 
  ها شدن سریره ها و برمال د( جهان وجود طلوع و حدوث در آسمان ج(

ْیُتْم َما ُتْمُنوَن ﴿آیۀ   .03
َ
َرأ

َ
ف

َ
 واقعه اشاره به کدام مورد دارد؟ در سورۀ ﴾أ

 ظاهر و حقیقت اشیاء  (ب الف(  مقام انشاء عالم آخرت 
  جوانب ملکوتی عالی و دانی عالم   د( فاعل اّول و عّلت   ج(

ِثیًما﴿آیۀ   .92
ْ
ْغًوا َوال َتأ

َ
 در سورۀ واقعه اشاره به کدام گزینه دارد؟ ﴾ال َیْسَمُعوَن ِفیَها ل

 جوانب ملکوتی عالی و دانی عالم   (ب به کمال عقل و غلبه بر طبیعتوصول  الف( 
  مقام معاشقه  د( نشئات گوناگون هستی   ج(

ا َیْشَتُهوَن ﴿کدام یک از موارد ذی  در تفسیر این آیه   .98 ْحِم َقْیٍر ِممَّ
َ
 از سورۀ واقعه ذکر شده است؟ ﴾َول

  فاعل اّول و عّلت   د( مشاهدۀ حق  ج( وصول به مقام ُکن  ب( مقام معاشقه  الف( 
 چه چیزی نشان دهنده ماندگاری انسانها در آخرت است؟  .90

  حسابرسی و ثواب و عقاب (د باورها و رفتارها در دنیا (ج ثواب و عقاب (ب حسابرسی (الف 
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 شرایط هدایت پ یری چیست؟  .99
 بستگی به ذاتی و عرضی بودن آن دارد. (ب بستگی به ظرفیت و توجه هدایت پذیر دارد. (الف 

  برخی در اختیار انسان و برخی خارج از اختیار انسان است. (د بستگی به عام یا خاص بودن آن دارد. (ج
 در کدام گزینه به گیرندگان وحی اشاره شده است؟  .90

 پیامبران و فرشتگان (ب پیامبران (الف 
  پیامبران و فرشتگان و موجودات طبیعی؛ آسمان و زمین (د پیامبران و فرشتگان و شیطان (ج

 ؟نیستپیرامون حقیقت و چگونگی معراج کدام گزینه صحیح   .90
 سفر شبانه پیامبر اکرم از شام به بیت المقدس (ب سفری غیر متعارف و معجزه گون (الف 

  این موضوع در سوره نجم و اسراءطرح  (د شاهد صدق سفر؛ اطالعات گزارش شده از پیامبر اکرم است. (ج
 محورهای سوره انبیاء کدام است؟  .96

 نبوت ـ معاد ـ پیامبران آسمانی (ب توحید ـ گروه بندی انسانها ـ معاد (الف 
  هیچ کدام (د معاد شرک ـ توحیدـ (ج

 اد  به چه معناست؟  .99
 انسانها، دارای مّدتی مشخص شده هستند که در آن مّدت حق زیست دارند. (الف 

 یک اتفاق طبیعی در وجود انسان (ب
 مرگ معلق (ج
  انتقال از جایگاهی به جایگاه دیگر (د

 اصلی ترین کلیدواژه قرآن برای نقش خدا در دان هستی چیست؟  .91
  الرحیم (د الرحمن (ج الله (ب رب (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


