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 کدام گزینه درباره نظر شهید صدر راجع به تعداد و انواع تفسیر موضوعی صحیح است؟   .9
 ای و تفسیر توحیدی ب( دو نوع، تفسیر تجزیه الف( دو نوع، تفسیر موضوعی عام و تفسیر موضوعی خاص 

  ها د( سه نوع، تفسیر مفردات، موضوعات و اهداف اساسی سوره تفسیرهای موضوعی وجیز، وسیط و بسیط ج( سه نوع،
 کدام تعریف درباره تفسیر استطرادی صحیح است؟   .2
 الف( نوعی از تفسیر موضوعی که موضوع و حکم آن در قرآن کریم است 

 قرآن کریم استب( نوعی از تفسیر موضوعی که موضوع و حکم آن خارج از 
 ج( نوعی از تفسیر موضوعی که موضوع آن خارج از قرآن و حکم آن در قرآن است
  د( نوعی از تفسیر موضوعی که موضوع آن در قرآن و حکم آن خارج از قرآن است

 ای از کدام تفسیر موضوعی است؟ های غریب القرآن، مفردات قرآن و وجوه و نظائر، شکل ساده کتاب  .9
  د( پاسخگو به شبهات پردازانه ج( نظریه ب( مصطلحات قرآنی الف( سوره واحد 

 کدام گزینه از قواعد الزم در ارایه تفسیر موضوعی شمرده شده است؟  .4
 ب( کشف معانی از کتب لغت و معاجم اصلی الف( استفاده از سنت معتبر در تببین آیات 

  های قرآن کریم تأکید بر انسجام و وحدت سورهد(  ج( بیان احکام و معارف زائد بر آن
 کدام شأن نزول درباره سوره محمد)ص( صحیح است؟  .3
 الف( در حق کسانی که پس از پیامبر)ص( مرتد شدند و حق اهل بیت پیامبر را غصب کردند، نازل شده است 

 ب( برای تسلی پیامبر)ص( در مدینه نازل شده است
 الهی و تهدید دشمنان در مکه نازل شده استج( به عنوان نصرت 

  د( شأن نزول به خصوص برای این سوره نقل نشده است
 محور اصلی سوره محمد)ص( کدام است؟  .1
 الف( جهاد و قتال و معرفی گروههای درگیر با این مسئله 

 دومب( مؤمنین و کفار و یاری خداوند به گروه اول و خذالن و نابودی برای گروه 
 ج( تهدید منافقان

  د( کفر و ایمان و آثار دنیوی و اخروی آن
اِلمیَن »عبارت   .1 ي ُکْنُت ِمَن الظَّ ْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّ

َ
 ( دعای کدام یک از پیامبران است؟78)انبیاء/« ال ِإلَه ِإالَّ أ

  د( حضرت موسی)ع( ج( حضرت یونس)ع( ب( حضرت نوح)ع( الف( حضرت زکریا)ع( 
 کدام گزینه درباره درخواست امداد غیبی از پیامبران نقل شده است؟  .9
ِلنا َو آِخِرنا َو آَیًة ِمْنَك َو ارْ ﴿الف(   وَّ

َ
ماِء َتُکوُن َلنا عیدًا ِِل ْنِزْل َعَلْینا ماِئَدًة ِمَن السَّ

َ
نا أ ُهمَّ َربَّ اِزقیَن اللَّ ْنَت َخْیُر الرَّ

َ
 ﴾ُزْقنا َو أ

ْنَت َخْیُر اْلواِرثیَن   َتَذْرنيَربِّ ال ﴿ب( 
َ
 ﴾َفْردًا َو أ

 ﴾َعَلی اْلَقْوِم اْلُمْفِسدیَن   َربِّ اْنُصْرني﴿ج( 
اِلمیَن ِإالَّ َتباراً   َربِّ اْغِفْر لي﴿د(    ﴾َو ِلواِلَديَّ َو ِلَمْن َدَخَل َبْیِتَي ُمْؤِمنًا َو ِلْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت َو ال َتِزِد الظَّ

ِتنا َتْحویلا ﴿آیه   .1 َك ِمْن ُرُسِلنا َو ال َتِجُد ِلُسنَّ
َ
ْبل

َ
نا ق

ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
َة َمْن ق  ( کدام ویژگی از سنت الهی را مد نظر دارد؟88)اسراء/ ﴾ُسنَّ

  د( شمول و گستردگی ج( عدم منافات با اراده انسان ب( قطعیت الف( کاربردی قرآنی سنت 
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 های عام که در قرآن ذکر شده، سنت امداد است. کدام آیه این سنت را اشاره دارد؟ یکی از سنت  .91
ٍة َرُسوالً   َو َلَقْد َبَعْثنا في﴿الف(   مَّ

ُ
  ﴾ُکلِّ أ

َك َمْحُظوراً ﴿ب(  َك َو ما کاَن َعطاُء َربِّ  ﴾ُکالًّ ُنِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربِّ
ْن َلِو ﴿ج( 

َ
ْسَقْیناُهْم ماًء َغَدقاً َو أ

َ
ریَقِة َِل  ﴾اْسَتقاُموا َعَلی الطَّ

اِس ﴿د(  اُم ُنداِوُلها َبْیَن النَّ یَّ
َ
  ﴾ِإْن َیْمَسْسُکْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َو ِتْلَك اِْل

 نمره( 1.1ترین تعریف ارایه شده از تفسیر موضوعی چیست؟ ) ترین و جامع کامل  .99
 

 نمره( 1.1وجوه افتراق تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی بر اساس نظر شهید صدر کدام است؟  )  .92
 

 نمره( 5.1از جمله نقدهای مخالفان بر تفسیر موضوعی، نهی از این نوع تفسیر در روایات است. این نظر را تبیین نمایید و پاسخ دهید. )  .99
 

 نمره( 5های تحول و بروز تفسیر موضوعی در دوره جدید، تقابل و تهاجم فرهنگی در عرصه های مختلف است. این نظر را تبیین نمایید.  ) یکی از زمینه  .94
 

 نمره( 1.1های تدوین تفسیر موضوعی نظریه پردازانه کدام است؟ ) گام  .93
 

 نمره( 1.1ای از قرآن کریم، این ادب را شرح دهید.  ) الهی برشمرده شده است. با ذکر آیه های از آداب دعا، یادکردن نعمت  .91
 

 نمره( 1.1های پیشینیان را شرح دهید.  ) ها و سرگذشت ای از قرآن کریم، فلسفه ذکر داستان با ذکر آیه  .91
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