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ون»آیه   .8
ُ

حاِفظ
َ
ُه ل

َ
ا ل ْكَر َو ِإنَّ

ِّ
َنا الذ

ْ
ل ا َنْحُن َنزَّ  بیانگر كدام ویژگی قرآن در دین زمینه دین شناسی است؟« ِإنَّ

 نصوص قرآنی.وحیانی بودن همه  ب( تایید چیدمان فعلی آیات و سور قرآن. الف( 
  قول فصل بودن قرآن. د( جامعیت قرآن. ج(

 كدام آیه سه نگرانی پیامبر )فراموشی نص آیات و كلمات، فراموشی نوع چیدمان آیات، فراموشی چگونگی قرائت آیات( را بر طرف كرد؟  .0
 «َسُنْقِرُئک َفََل َتنَسی»  (الف 

ْرآَنهََل ُتَحرِّک ِبِه ِلَساَنک  » ب(
ُ
 .«ِلَتْعَجَل ِبِه ِإنَّ َعَلیَنا َجْمَعُه َو ق

ذي َبْیَن َیَدْیِه َو َتْفصیَل ُکِلَّ َشْي ء  » ج(  ما کاَن َحدیثًا ُیْفَتري َو لِکْن َتْصدیَق اَلَّ
ِتیِه اْلَباِطُل ِمْن َبیِن یَدیِه َوََل ِمْن َخْلِفِه َتنِزیٌل » د(

ْ
ُه َلکَتاٌب َعِزیٌز ََل یأ   «ِمْن َحکیم  َحِمید  َوِإنَّ

 صحیح نیست؟كدام گزینه در حوزه ویژگی های قرآن   .9
ای خهاص  ای خاص محدود بوده و به حضور و حیات پیامبِر صاحب معجزه وابسته است، بهه دوره اعجاز قرآن، قرآن بسان معجزات دیگر که به عصر و دوره  الف( 

 رساند. میان مردم نیز اعجاز خود را به اثبات میمحدود نبوده و به رغم عدم حضور پیامبر در 
ن اسهتدَلل هها برهان مداری، این کتاب به صورت گسترده برای اثبات توحید از براهینی استفاده کرده کهه تناها در دو دانهن منوهق و فلسهفه از دیربهاز از ایه  ب(

 خورد. استفاده می شده و بخشی از آناا هم اکنون نیز در منابع عقلی به چشم می
بهه « ورزنهد چون به سهوی خشهکی رسهاند و نجاتشهان داد، بهه ناگهاه شهرک می  [ لی ] خوانند، و شوند، خدا را پاکدَلنه می و هنگامی که بر کشتی سوار می »آیه   (ج

 .روشنی بر فورت نمونی قرآن دَللت دارد
های خهود را همگهام و منوبهق  کوشد تا آموزه و براهین عقلی برای اثبات دعاوی خود، می همصدایی با فورت، به این معنا که قرآن در کنار باره جستن از عقل (د

  با فورت آدمیان به تصویر کشد.
 در تبیین جایگاه سنت در قرآن، كدام آیه اطاعت از پیامبر را با اطاعت از خداوند برابر نمی داند؟  .0
طاَع الله﴿ الف( 

َ
 ﴾َو َمْن ُیوِع الَرُسوَل َفَقد أ

ُسوَل ﴿ ب( طیُعوا الَرَّ
َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َاا اَلَّ ُیَّ

َ
 ﴾...یا أ

َه َو َرُسوَلُه َفَقْد َضَلَّ َضَلًَل ُمِبیناً ﴿ ج(  ﴾َو َمْن َیْعِص اللَّ
هَ ﴿ د( ُقوا الَلَّ سوُل َفُخُذوُه َو َما نَااُکْم َعْنُه َفاْنَتُاواَو اَتَّ َه شِدیُد اْلِعَقاِب ِإَنَّ  َما َءاتیُکُم الَرَّ   ﴾الَلَّ

 دو گونه اصلی وحی كدام است؟ تفاوت آن دو چیست؟  .7
شده است و وحی بیانی به تفسیر و تبیین قرآن، یا تبیین بسهیاری از آمهوزهوحی قرآنی و وحی بیانی: وحی قرآنی صرفًا آیات قرآنی است که به پیامبر ابَلغ می (الف 

 های دینی گوناگون است.
کهه آن را سهنت  وحی قرآنی و و حی بیانی: وحی قرآنی نزول آیات قرآنی و تفاسیر وتبیین آن است و وحی بیانی مجموعه احادیث نبوی ه غیر مهرتب  بها قهرآن ه (ب

 نیز می گویند.
ودر وحی رؤیایی پیامبر آنچهه بایهد انجهام دههد را وحی الاامی و وحی رؤیایی: در گونه نخست وحی در بیداری الاام می شود و پیامبر به کاری متمایل می شود  (ج

 در رؤیای صادقه می بیند.
از اخبهار غیبهی  وحی امین و وحی مَلئکه: در گونه نخست جبرئیل مامترین اخبار را به پیامبر وحی می کند و در گونه دوم دیگر مَلئکه مکلف به ارسال برخی  (د

  هستند.
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 نخستین بار اندیشه قرآن بسندگی توسط چه كسی در تاریخ بیان شد؟ در چه زمانی؟ چرا؟  .6
 خلیفه اول، هنگامی که پیامبر وفات کرد، حفظ قرآن از تحریف. (الف 

 خلیفه دوم، هنگامی که پیامبر در احتضار بود، سیاسی. (ب
 سر سید احمد خان هندی، اواخر قرن سیزدهم هجری، به باانه ناکارآمد دانستن سنت.   ج(
  چراغعلی، اواخر قرن سیزدهم هجری، انکار سنت )به باانه ناکارآمد انگاری سنت(. د(

 كدام گزینه در شمار اندیشه های قرآنی، قرآنیون نیست؟  .9
 کنند. کنند و در میان وجوه اعجاز قرآن، بیشتر بر اعجاز عملی آن تکیه می را انکار میالف( وجود اجمال، نسخ و متشاباات در قرآن  

های بشری؛ اعم از کتب تفاسیر، منابع و قواعد لغت، اسباب النهزول، ناسهخ و منسهوق، قصهص و تهاریخ جهایز  در فام و تفسیر قرآن، یاری جستن از از نوشته  ب(
 نیست. 

 به تبیین پیامبر و تفسیر دیگران نیست و حتی حدیث موافق قرآن هم معتبر نیست. در فام قرآن هیچ نیازی ج(
  قرائت قرآن به صورت ترتیل، تحقیق و تحریر که شیوه قاریان مصری و... است حرام و با روح تدبر در قرآن مغایر است. د(

ْوم  ﴿در ذیل آیه:   امام باقر  .1
َ
نَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ ق

َ
َما أ در ایتن روایتت چته اتفتاقی رد داده « فرموده استت: متن منتذر و علتی هتادی استت.  خدا پیامبر»فرمود:  .﴾َهاد   ِإنَّ

 است.
  وبیقد( ت ج( جری فسیرب( ت اویلالف( ت 

آمده است و خود نوعی تفسیر آیات متشابه به حساب می آید. در این حالت به ختاطر محتذور عیلتی یتا نیلتی، « توجیه متشابهات»در اصطالح، بیشتر به معنای   .3
 معنای ظاهری آیه كنار گذاشته شده و معنایی مطابق با آیات محكم ارایه می شود. به این اصطالح ......گویند.

  د( تعلیل ج( توجیه تأویلب(  فسیرالف( ت 
 نیست؟كدام گزینه درباره نسخ در قرآن صحیح   .82

 عموم صاحب نظران نسخ قرآن با قرآن را پذیرفته ولی در تعداد آیات منسوق اختَلف شدید دارند. (الف 
ه خویی بر این باور است که نسخ در قرآن تناا در مواردی رق داده که آیه ناسخ   (ب ناظر به آیه منسوق باشد.اما اینکه آیه ناسخ ناظر به آیه منسهوق نباشهد و آیت اللَّ

 هیچ ارتباطی میان دو آیه نباشد در قرآن واقع نشده است.
ذههن تبهادر کنهد، فائهده در قهرآن در  نسخ مورد نظر در روایات، لزومًا به معنای اصوَلحی ه پایان پذیرفتن کاربرد آیات منسوق ه نیست تا تداعی وجود آیات بی  (ج

 بلکه بدان معناست که قوانین مورد نظر خداوند با تغییر حاَلت و شرای  قابل تغییر است.
نظران فریقین: امکان نسخ کتاب با سنت قوعی؛ یعنی خبر متهواتر یها خبهر محفهوف  دانشمندان درباره نسخ آیات قرآن با روایات، اختَلف دارند. عموم صاحب  (د

  اند.نپذیرفتهبه قراین را 
اِس ِحُجَّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتواَع ِإَلْیِه َسبیًَل َو َمْن   .88 ِه َعَلی النَّ َر كَ بر اساس آیه: ﴿َو ِللَّ

َ
َه َغِنٌیَّ َعِن اْلعاَلمیَن﴾ روایات تفسیری که مفاوم  ف را تبیهین کهرده انهد « کفهر»َفِإَنَّ اللَّ

 مقصود از کفر ..... . .. .  است.در حقیقت ......را ...... زده اند و گفته اند 
   صرف ترک حج نیست، بلکه ترک با عدم اعتقاد به وجوب حج. مولق ه تقیید ه (الف 

   صرف ترک حج نیست، بلکه ترک با عدم اعتقاد به وجوب حج. عموم ه تخصیص ه (ب
   الای. انکار خدا نیست، بلکه نافرمانی و ناسپاسی در برابر اوامر مولق ه تقیید ه (ج
    انکار خدا نیست، بلکه نافرمانی و ناسپاسی در برابر اوامر الای. عموم ه تخصیص ه (د

 روایات تفسیری اعتیادی درباره مفهوم خلود در جهنم چه می گویند؟  .80
 نظر فریقین درنگ طوَلنی  ب( الف(  نظر فریقین خلود دائمی و دوام و جاودانگی 

  نظر شیعه درنگ طوَلنی و نظر عامه خلود دائمی د( دائمی و نظر عامه درنگ طوَلنینظر شیعه خلود  ج(
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 ﴿روایات تفسیری در آیه:  .89
ا
یِه َتْبِتیال

َ
ْل ِإل َك َوَتَبتَّ ُكِر اْسَم َربِّ

ْ
 تبتل را چه معنا كرده اند؟« ؛و نام پروردگار خود را یاد كن و تنها به او بپرداز.﴾َواذ

ُل الف(    َبتُّ ُل   (ب : خضوع ویژه در هنگام دعا. التَّ َبتُّ  گشودن دستاا به هنگام دعا.: التَّ
ُل   ج( َبتُّ ُل   د( : اَلنقواع إلی الله تعالی، التَّ َبتُّ   ؛ أخلص إلیه إخَلصا. التَّ

 فهم صحیح و كامل تمام آیات به ویژه رخدادهای عصر بعثت با كمک ........ حاصل خواهد شد.  .80
 روایات تفسیرِی تبیین کننده سبب نزول آیات. (ب روایات تفسیرِی تبیین کننده شأن نزول آیات. (الف 

  روایات تفسیری و نظرات مفسران . (د روایات تفسیرِی تبیین کننده سبب یا شأن نزول آیات.  (ج
 های شأن نزول چیست؟ ویژگی  .87

 سکوت قرآن و عدم تصریح. عدم مدخلیت مستقیم وقوع یا وجود رخداد در نزول آیات ه  (الف 
 زمینه سازی آن در نزول آیه ه  تعاقب نزول آیه با وقوع آن رخداد. (ب
 ها. عدم مدخلیت مستقیم وقوع یا وجود رخداد در نزول آیات ه عدم شرطیت تعاقب زمانی در شأن نزول  (ج
  ها. آن در نزول آیه ه عدم شرطیت تعاقب زمانی در شأن نزول زمینه سازی  (د

 شایع ترین مصداق برای تبیین اجمال گویی آیات قرآن در روایات تفسیری اختصاص به كدام دسته از آیات دارد؟  .86
  آیات اَلخَلق (د آیات اَلعتقادیة  (ج آیات اَلحکام  (ب آیات القصص  (الف 

 را معرفی كرده اند، در شمار .......... است:« اصحاب السبت»روایاتی كه   .89
 روایات تفسیری اجمال زدا از آیات القصص در تبیین یک گروه مجمل   (الف 

 روایات تفسیری اجمال زدا از آیات القصص در تبیین کامل یک جریان مجمل  (ب
 روایات تفسیری اجمال زدا از آیات اَلحکام، تبیین یک عمل حرام پیشینیان  (ج
  روایات تفسیری اباام زدا از مفاهیم مبام آیات در قصص قرآنی (د

 با توجه به روایات عرضه حدیث به قرآن برای اعتبار سنجی روایات كدام گزینه صحیح است؟  .81
 فریقین، این است که معیار نقد، عدم مخالفت احادیث با قرآن است.نظران دیدگاه اکثریت صاحب  (الف 

 نظران فریقین، این است که معیار نقد، عدم موافقت احادیث با قرآن است.دیدگاه اکثریت صاحب (ب
 نظران فریقین، این است که معیار نقد، مانعیت مخالفت احادیث با قرآن است.دیدگاه اکثریت صاحب  (ج
  نظران فریقین، این است که معیار نقد، شرطیت عدم موافقت احادیث با قرآن است.دیدگاه اکثریت صاحب  (د

 قرآنیون  معتیدند كه پیامبر اكرم نسبت به كتابت حدیث اهتمام نداشته و حتی از آن نهی كرده است، كدام گزینه نید این ادعا  است:  .83
 دهد که پیامبر اکرم  به کتابت حدیث اهتمام ویژه داشته است.الف(  بررسی تاریخ حدیث نشان می  

 ب( فراهم آمدن کتاب جامعه که با امَلء پیامبر بدست علی  نگاشته شد، نقض این ادعا است.
دیگهر کهه در کتهاب مکاتیهب هها مهتن  توس  عبدالله بن عمرو عاص، نامه سلمان بهه جهاثلیق رومهی، نگاشهته ابهوذر و ده« الصحیفه الصادقه»ج(  تدوین کتاب  

 است. الرسول آمده
  همه موارد. د(

 بازگشت اشكاالت هشت گانه قرآنیون به سنت به چند مسأله اساسی باز می گشت؟ یكی از آنها عبارتند از:  .02
 سه مسأله، عدم صحت انتساب روایات به پیامبر اکرم . (ب دو مسأله، عدم نیاز به سنت.  (الف 

  پنج مسأله، آثار منفی سنت.  (د مسأله، عدم اعتبار سنت.چاار  (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


