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 کدامیک از گزینه های زیر درباره معنای تفسیر صحیح است؟   .7
  هر سه گزینهد(    ج( ایضاح  ب( روشن کردن بیانالف(  

 کدامیک از گزینه های زیر، گویای تعریف کاملتری از تفسیر موضوعی است؟   .7
 الف( بیان معانی آیات قرآن و کشف مقاصد و مدالیل آن به ترتیب مصحف آیات 

 ب( کوششی در جهت فهم معنای جمعی و اهداف ومقاصد سوره های قرآنی و تبیین نظر نهایی قرآن در یک موضوع
 دیدگاهها قرآن را از داخل یک سوره یا بیش از یک سوره نسبت به یک موضوع استخراج می کند.ج( دانشی که 

  د( بررسی مقاصد و اهداف آیات به صورت جداگانه در باب یک موضوع
 مقصود از ویژگی سلبی تفسیر ترتیبی چیست؟    .0

 خواهد بود. الف( آیات بدون توجه به روایات تفسیر شود که همان تفسیر به رای 
 ب( استخراج یک نظریه در موضوع خاصی از قرآن است.

 ج( مفسر در نقد نظرات سایرمفسران نظر خود را در خصوص آیات بیان کند.
  د( بدون توجه به ایات دیگر قران یا یا بدون طرح یک نظریه یا موضوع قبلی تفسیر انجام می شود.

 گردد؟  سابقه کتابهای تفسیری همچون آیات االحکام، احکام قران به چه قرنی بر می  .4
    د( قرن دوم ج( دورا ن معاصر  ب( قرن سوم  الف( قرن پنجم 

 به نظر آیت الله سبحانی کدامیک از علمای زیر نخستین کسی بود که به طور اجمال به تفسیر موضوعی پرداخته است ؟   .7
  د( سید مرتضی ج( کلینی   ب(  عالمه مجلسی شیخ صدوقالف(  

 ؟ نیستکدامیک از نکات زیر درباره پیشینه تفسیر موضوعی صحیح   .9
 ب( وجود یک روند تکاملی در تفسیر موضوعی  .الف( تفسیر موضوعی متفاوت از گرد آوری موضوعی آیات است 

  د( جایز نبودن روش تفسیر موضوعی از نظر مفسران تفسیر ترتیبی ترتیبی است.ج( پدید آمدن تفسیر موضوعی از درون تفسیر 
 رد پای جغرافیای تاریخی دوره کهن تفسیر موضوعی با تعریف حد اقلی اش را در کدامیک از شهرها می توان پی گرفت؟   .2

 ـ مکهد( مصر  ـ مصر  ج( کوفه ـ مصر  ب( مدینه وفه ـ مدینه کالف(  
 

ْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدوَن ﴿در آیه « ظلم»مقصود از   .3
َ ْ
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َ
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َّ
 چیست؟  ﴾ال

  د( ستم در حق خود    ج( شرک  ب( کشتن پیامبران الف( نفاق 
« خبیر هن خمس ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی االرحام و تدری ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم»روایت   .3

 در مقام شرح و تبیین چه مساله ای است؟ 
  د( هر سه گزینه ج( لوح المحفوظ  ب( ام الکتاب   الف( مفاتیح الغیب 

 کدامیک از عبارتهای زیر از جمله رویکردهای موضوعی در روایات تفسیری اهل بیت مصرح شده است؟  .73
 الف( ارائه روشمند و علمی مفاهیم قرآن و گرد اوری آیات موضوعی از یک سوره خاص 

 ب( تفسیر قرآن به قران،اکتشاف دیدگاه قران نسبت به یک موضوع و تفسیر مجموعی از آیات یک موضوع
 ج( گرد آوری آیات موضوعی از کل قرآن و تفسیر مجموعی از آیات 

  د( مشخص کردن اسامی توفیقی واجتهادی هر سوره و گرد اوری آیات موضوعی
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 فنون قرآن، تناسب قرآن، سیاق قرآن جزء کدامیک از تقسیم بندی های زیر قرار می گیرد؟  .77
 تفسیر موضوعی بر اساس ویژگی های ساختاری واسلوب بیانیب(  الف( تفسیر موضوعی نظریه پردازانه 

  د( تفسیر موضوعی بر اساس اهداف و مقاصد یک سوره ج( تفسیر موضوعی بر اساس مفاهیم قران
داند که اقسام  کدامیک از محققان زیر تفسیر موضوعی حقیقی را تالش در جهت کشف نظریه قرآن در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و اعتقادی می  .77

 ؟ نداردخاصی 
    د( شهید صدر  ج( دکتر مصطفی مسلم  ب( دکتر عبدالستار سعید الف( دکتر احمد جمال 

 انتخاب کلید واژه جزء کدامیک از مراحل روش تفسیر موضوعی سنتی است؟  .70
  د( طبقه بندی ج( تدوین ب( مفهوم یابی  الف( مرحله مقدماتی 

 ؟ نادرست استکدامیک از گزینه های زیر   .74
 موضوع است.الف( مرحله عنوان یابی تحقیق، مرحله انتخاب کلمات گویا، کوتاه، مشخص و متناسب با  

 ب( مرحله مفهوم یابی با توجه به آیات هم مضمون در کل قرآن است.
 ج( روش تفسیر موضوعی سنتی مبتنی بر روش تفسیر قرآن به قرآن است.

  شود. د( روش تفسیر موضوعی در پژوهشهای جدید به دو قسم سنتی و معاصر طبقه بندی می
 تکثر و تداخل موضوعات قرآنی یکی از مشکالت تفسیر موضوعی است که راهکار آن عبارت است از.....   .77

 ب( صبر پژوهشی و دقت نظر در تفکیک موضوعات الف( استفاده از روش ترکیبی واژگانی و مفهومی در گرد آوری آیات 
  د( تناسب پاسخ با مساله ج( فهم مجموعی از همه آیات

 اکتفا به روش کلید واژگانی چه اشکالی در پژوهشهای تفسیر موضوعی به وجود می آورد ؟   .79
 الف( گرد آوری نشدن همه آیات هم مضمون و مرتبط به موضوع و به دست نیامدن دیدگاه کامل قرآن درباره موضوع 

 ب( نیافتن گزاره های متناسب با موضوع
 مسالهج( تناسب نداشتن پاسخ تحقیق با 

  د( رویارویی با تنوع مفاهیم در موضوع
 ؟ نشده استکدامیک از موارد زیر جزء آسیب های تفسیر موضوعی محسوب   .72

 الف( نداشتن زبان تخصصی و متناسب باموضوع 
 ب( تقطیع

 ج( تحمیل
  د( اقدام به تفسیر موضوعی بدون کسب تخصص و مهارت در تفسیر ترتیبی

 کدامیک از قواعد تفسیر موضوعی ناظر به مقام ارائه تفسیر است؟  .73
  د( قواعد ناظر به مفهوم ج( قواعد شکلی ب( قواعد محتوایی الف( قواعد ناظر به موضوع 

 کدام نظریه ما را به فهم صحیح قرآن می رساند؟   .73
 ب( ترکیبی از متن محور با مولف محور الف( مولف محور محض 

  د( ترکیبی از متن محور با مفسر محور متن محور محضج( 
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 کدامیک از آیات و عبارات قرآنی زیر اشاره به سنت محوری در فهم آیات دارد؟   .73
ُمُهُم ﴿الف(   ُه اْلِکتاَب َو اْلُحْکم﴿ب(   ﴾اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمةَ   َو ُیَعلِّ ْن ُیْؤِتَیُه اللَّ

َ
 ﴾ ما کاَن ِلَبَشٍر أ

اِلحاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفال َیخاُف ُظْلمًا َو ال َهْضماً   َو َمْن َیْعَمْل ﴿ج(  وِتَي َخْیرًا َکثیرا﴿د(   ﴾ِمَن الصَّ
ُ
  ﴾َو َمْن ُیْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد أ

 دلیل اصلی رویکرد قابل توجه برخی از روشنفکران معاصر به تفسیر موضوعی چیست؟   .77
 دیدگاههای قرآنی در هر موضوع بر اساس اقتضائات جهان معاصرالف( دست یابی به  

 ب( فهم مدالیل آیات مربوط به هر موضوع
 ج( رفع نیازهای درونی جهان اسالم

  د( ارائه روشمند اطالعات قرآنی در مورد یک موضوع
 کدامیک از قواعد زیر ناظر به مفهوم تفسیر در تفسیر موضوعی است؟   .77

 ب( پوشش کامل عنوان توسط محتوای تفسیر موضوعی داشتن زبان متناسب و تخصصی با عنوانالف(  
  د( انسجام درونی مطالب و محتوای نظریه یا آن پاسخ ج( سنت محوری در فهم و تبیین آیات

 متعلق به کدامیک از اندیشمندان زیر است؟ « المدرسه القرانیه»کتاب   .70
  د( شهید مطهری ج( آیت الله مصباح یزدی الله سبحانی ب( آیت الف( شهید صدر 

 نخستین نسخه تفسیر موضوعی به زبان فارسی کدام است و با چه رویکردی تالیف شده است؟  .74
 الف( پیام قرآن با رویکرد نظریه پردازانه 

 هاب( گامی به سوی تفسیر موضوعی سوره های قرآن کریم بر اساس مقاصد و تناسب سوره 
 ج( هدایت در قرآن با رویکرد مصطلحات قرآنی

  د( منشور جاوید با رویکرد نظریه پردازانه 
 اثر آیت الله جوادی آملی با چه رویکردی به نگارش در آمده است؟ « هدایت در قرآن»کتاب   .77

  د( مصطلحات قرآنی ج( مفردات  ب( کلمات قرآنی الف( غریب القرآن 
 تاکید آیت الله جوادی آملی برای حرکت تکاملی انسان در مسیر تعالی چیست؟   .79

 الف( تبیین آموزه های اخالقی با رعایت ترتیب منطق اخالق 
 ب( مانع زدایی سیر و سلوک

 ج( لزوم تسلط بر اخالق در تحلیل آیات و تبیین مبادی اخالق در قرآن کریم
  نگارش تفسیر موضوعی مراحل اخالق در قرآند( استخراج آیات متعدد با 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  .72
 از نظر معنا یکسان است.« َخلق»با « ُخلق»الف( واژه  

 جزء سرشت طبیعی انسان است و سجایای اخالقی افراد با یکدیگر متفاوت است.« ُخلق»ب( 
 دهد. شود که در نفس انسان رخ می میج( اخالق به آن حالت ثبات و گذرایی گفته 

  د( تبیین آموزه های اخالقی با رعایت ترتیب منطق اخالقی برای زدودن آفات و موانع اخالقی است.
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ا َهَدْیناُه ﴿آیه کریمه   .73    ِإنَّ
ً
ورا

ُ
ا َکف  َو ِإمَّ

ً
ا شاِکرا بیَل ِإمَّ  به کدامیک از مبانی اخالق اشاره دارد؟ ﴾السَّ

 ب( مختار بودن انسان تاثیر تالش بر رسیدن به هدفالف(  
  د( هدفمند بودن انسان  ج( هدف غایی

 در آیات چیست؟« لعل» دلیل به کارگیری تعبیر  .73
 ب( برتری لذت انسان نسبت به دردها و رنج ها الف( همراه بودن مجموعه ای از علل در رساندن انسان به فالح 

  د( غیر قابل تعلیل بودن هدف غایی به هدف دیگر ج( مقایسه بین لذات دنیا و آخرت 
 در کدامیک ازعبارتهای قرآنی زیر هدف غایی انسان در آن ذکر شده است؟   .03

ما َیْشُکُر ِلَنْفِسِه ﴿الف(   ي َغِنيٌّ َکریٌم   َمْن َشَکَر َفِإنَّ ْحَسْنُتْم ِإْن ﴿ب(   ﴾َو َمْن َکَفَر َفِإنَّ َربِّ
َ
ْحَسْنُتْم   أ

َ
ُتْم َفَلها  أ

ْ
َسأ

َ
ْنُفِسُکْم َو ِإْن أ

َ
 ﴾ِِل

ْخری﴿ج( 
ُ
ُکْم ُتْفِلُحون﴿د(    ﴾َو ال َتْکِسُب ُکلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْیها َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ   ﴾ َو اْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَّ

 ارزشی بودن مفاهیم اخالقی......   .07
 .ب( به معنای مطلوبیت ذاتی آن مفهوم است .ناظر به فعل و عمل اخالقی استالف(  

  د( هر سه گزینه .ج( شامل موضوعات، محموالت و نتایج اخالقی است
 ؟ نیستیر صحیح ز کدامیک از گزینه های   .07

 را توصیف میکند مانند خیر، شر حسن، قبح الف( مفاهیم اخالقی مجموعه اصطالحات یا واژگانی هستند که یک فعل اخالقی یا نتایج اخالق 
 ب( مفاهیم اخالقی مجموعه اصطالحات یا واژگانی هستند در توصیف یک فعل اخالقی یا نتایج اخالق

 ج( ذهن انسان با مالحظه یک سری اعمال خارجی مفهومی را برای مفاهیم اخالقی انتزاع می کند.
  بین فعل اختیاری انسان با پدیده های خارجی به طور مطلق هستند.د( برخی از الفاظ ناظر بر صفات مشترک 

ال یقبل الله عمال اال بمعرفه و ال معرفه اال بعمل، فمن عررف دلتره المعرفره علری »کدامیک از گزینه های زیر گویای کالم امام صادق )علیه السالم( است؟  .00
 «العمل و من لم یعمل فال معرفه له اال ان االیمان بعضه من بعض

 رابطه متقابل تقوا و عملب(  .الف( تقوای جسم بیان کننده تعظیم شعائر الهی است 
  د( قصد قربت در ترس و تحاشی ج( تقوا، تحریم غیر خدا در ورود به جان و دل

 کدامیک از گزینه های زیر رکن اول تقوا است؟   .04
     د( خوف ج( توکل ب( صبر الف( تحاشی 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


