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 کدام آیه شریفه به جواز و صحت روش قرآن به قرآن اشاره دارد؟  .7
 ﴿و إذا ُقرأ القرآَن فاستمعوا له و َانصتوا﴾ (الف 

 بمثله﴾قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون  ﴿ (ب
 منه آیات محکمات هنَّ ُاّم الکتاب و ُاخر ُمتشابهات﴾ ﴿ (ج
فنا للناس فی هذا القرآن﴾ ﴿ (د   ولقد صرَّ

 پیشینه تاریخی روش تفسیر قرآن به قرآن به چه زمانی برمی گردد؟  .2
  عصر نزول قرآن د( وره صحابهج( د دوره تابعین (ب دوره معاصر  (الف 

 ؟نیست از جمله دالیل تفسیر قرآن به قرآنکدام گزینه   .9
  د( ادله عقلی ج( سبک بیانی قرآن وایاتب( ر  قرآن (الف 

 آغازگر مباحث نظری تفسیر قرآن به قرآن در دوره ی معاصر از جهان تشیع کیست؟  .4
  د( زرکشی ج( محمدجواد بالغی ب( آیت الله معرفت الف( عالمه طباطبایی 

﴾ کلدام یلک از انلوا  ربلی أملر ملن اللروح قلل الروح عن یسئلونک واستناد عالمه طباطبایی به آیه ﴿انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون﴾ در تبیین آیه ﴿  .5
 روش تفسیر قرآن به قرآن محسوب می شود؟ تفسیر قرآن به قرآن .....

 به روایات تفسیریا توجه ب( ب الف( با وجود تناسب ظاهری بین آیات 
  د( بدون توجه به روایات تفسیری دون تناسب ظاهری بین آیاتج( ب

کلدام یلک از مصلادیق تفسلیر قلرآن بله قلرآن محسلوب ملی شلود؟ « و أقیموا الصلال »استناد به آیه ﴿أقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل﴾ در تبیین آیه   .6
 تفسیر قرآن به قرآن .....

 ب( تفسیر آیات مطلق با آیات مقید بیین آیات مجمل با آیات مبینالف( ت 
  خصیص آیات عام با آیات خاصد( ت ج( ارجاع متشابهات به محکمات

 دالیل روایی جواز و صحت تفسیر قرآن به قرآن محسوب می شود؟ کدام یک از   .1
 ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعضب(  ا ضرب الرجل القرآن بعضه ببعض اال کفرالف( م 

  ن فسر القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النارد( م نما یعرف القرآن من خوطب بهج( ا
 از احمد بن حنبل بر کدام یک از آفات تفسیر روایی اشاره دارد؟« ثالثة کتب ال اصل لها: المغازی و المالحم و التفسیر»عبارت   .9
 ضع و جعل با انگیزه آنب( و بسیاری از روایات تفسیری الف( مستند نبودن 

  د( نفوذ اندیشه های یهودی و مسیحی در متون تفسیری جود تناقض در روایات تفسیریج( و
 به کدام یک از امتیازات تفاسیر روایی اشاره دارد؟« نحن نعلم تاویله»حدیث   .3
گاهی های تاریخی ب( اخبار المت از اندیشه های غیر اسالمیالف( س   از آ

گاهی از باطن آیات قرآنی   مراد الهی د( تسهیل اکتشاف ج( آ
 به کدام یک از آفات تفاسیر روایی اشاره دارد؟« قد کثرت علی الکذابة»حدیث   .71

 ب( مسند نبودن الف( کامل نبودن روایات در تمام آیات 
  جود اسرائیلیاتد( و ج( وجود روایات تفسیری جعلی
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ْ
 ُمُهُم ال

  د( عرفانی ج( عقلی ب( قرآن به قرآن الف( اثری 
 گزینه صحیحد کدام است؟  .72

 عقل نمی تواند ظواهر قرآن را بفهمد. (الف 
 تفسیر عقلی با مفاد برخی از روایات، سازگاری ندارد . (ب
 تفسیر عقلی، همان تفسیر به رأی است. (ج
  پردازد.تفسیر عقلی، روشی است که مفّسر با استفاده از درک و فهم سلیم به تدّبر و تفکر در قرآن می  (د

 تبیان شیخ طوسی در زمرۀ کدام یک از تفاسیر شمرده میشود؟  .79
  د( عقلی ج( قرآن به قرآن ب( روایی ثریالف( ا 

 ؟نمی شودکدام یک از ادله قرآنی تفسیر عقلی محسوب   .74
 ﴾افال یتدبرون القرآن﴿ب(  ﴾نزلناه الیک مبارک لیدبروا ایاتها تابک﴿الف(  

  ﴾لعاملوناو مایعقلها اال ﴿د(  ﴾هاتوا برهانکمقل ﴿ج( 
 هر تفسیر ...... یک تفسیر ...... نیز هست.  .75

  عرفانی -د( کالمی  عقلی -ج( اجتهادی  اجتهادی -ب( عقلی  کالمی -رفانی الف( ع 
 کدام گزینه از خصوصیات تفسیر عقلی است؟  .76

 اندیشه های شخصیحمیل افکار و ب( ت حمیل پیش فرضهاالف( ت 
  د( استفاده از عقل به عنوان ابزار و منبع  ج( تفسیر و برداشت خود شخص

 «  استنباط و فهم معارف و احکام قرآن با استفاده از منابع صالح»این عبارت بیانگر کدام یک از روشهای تفسیری است؟   .71
  د( کالمی لسفیج( ف ب( اجتهادی قلیالف( ع 

 کدام گزینه برداشت می شود؟« ان الدین الیصاب بالعقول»از روایت   .79
 الف( معیار نبودن عقل در تمامی آیات به دلیل وجود گزاره های فراعقلی 

 فی تفسیر عقلیب( ن
 قلی با تفسیر به رایعج( همسانی تفسیر 

  یچیدگی و ظرافت فهم قرآند( پ
 نسبت روش عقلی و روش اجتهادی در تفسیر چگونه است؟  .73

 ب( روش عقلی گستره تر و جامع تر از روش اجتهادی است. وش عقلی با روش اجتهادی مخالف است.الف( ر  
  وش عقلی مغایر با روش اجتهادی است.د( ر  ج( روش عقلی از منابع و ابزارهای روش اجتهادی است.

 در تعریف تفسیر اجتهادی کدام گزینه صحیح است؟  .21
 ب( استنباط و فهم معارف با استفاده از منابع صالح یان رای و نظر شخصیالف( ب 

  مه مواردد( ه فکر و تعقلج( ت
 بررسی واژگان؛ ترکیبات و وجوه قرائت از کدامین مراحل تفسیر اجتهادی است؟ مرحله ....  .27

  د( نتیجه گیری ج( مقدماتی اجراییب(  الف( ارجاعی 
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 ؟نیستاز شروط تفسیر عرفانی   .22
 ب( با روح شریعت منافات نداشته باشد. الف( تفسیر درست و حق همین است. 

  د( تعارض با عقل و شرع نداشته باشد. ج( با نظم ظاهری قرآن منافات نداشته باشد.
 تفسیر مجمع البیان؛ روح الجنان؛ التبیان و مفاتیح الغیب از مهمترین تفاسیر ..... به شمار می روند.  .29

  د( عرفانی ج( اجتهادی ب( عقلی رآن به قرآنالف( ق 
 تفاوت تعقل و تفکر به عنوان یکی از مبانی تفسیر عرفانی با تفکر مطرح در روش عقلی کدام است؟   .24

 ب( مخالفت با مفاد آیات با روایات قطعیخالفت الف( م 
  د( مداخله حدس و خیال ج( مخالفت با گزاره های فراعقلی

 زبان قرآن از ادله طرفداران کدام گرایش تفسیری است؟  .25
  د( کالمی ج( علمی  ب( فلسفی الف( عرفانی 

 کدام گزینه دربارۀ مشرب تفویض در تفسیر کالمی صحیح است؟  .26
 ب( حد وسط بین تشبیه و تاویل است. همان ظاهر گرایی است. (الف 

  د( به تاویل ظاهر قرآن نزدیک است. یوه بین نفی و اثبات است.ج( ش
 ظاهر گرایی در تفسیر به چه معناست؟  .21

 باطن آیات را واگذاریم.قط ظواهر را تفسیر کنیم و ب( ف الف( اخذ به ظاهر حتی اگر مستلزم تشبیه و تجسیم خداوند باشد. 
  ر اساس ظواهر روایات به تفسیر آیات بپردازیم.د( ب ج( ظواهر آیات را با استفاده از ظواهر روایات تاویل کنیم.

 کدام گزینه بیانگر دیدگاه ابن تیمیه درباره حجم روایات تفسیری رسول خدا)ص( است؟  .29
  د( تمامی آیات  یات اختالفیج( آ پرکاربردب( آیات مورد نیاز و  الف( اندکی از آیات 

 ؟نمی باشداز مهمترین مباحث کالمی مورد اختالف متکلمان در تفسیر   .23
  د( امامت ویت خداج( ر  ب( صفات ذاتی خدا الف( صفات خبری خدا 

 از ابن عباس تاییدی بر کدام یک از گرایشهای تفسیری است؟« القرآن یفسره الزمان»عبارت   .91
  د( عرفانی ج( کالمی ب( ادبی الف( اجتماعی 

 این عبارت بیانگر کدام یک از اصطالحات موجود است؟  .97

 «برای اکتشاف مقصود حقیقی آیاتبهره گیری از قواعد؛ اصول و منابع معتبر تفسیر و قوانین و معیارهای فلسفی »
  د( قرآن فلسفی رآن تاویلیج( ق ب( فلسفه قرآنی اویل قرآنیالف( ت 

 از میان تفاسیر اجتماعی زیر کدام یک راه برون شد جهان اسالم و مسلمانان از مشکالت را  بازگشت دوباره به قرآن معرفی کرده است؟  .92
  د( الکاشف ج( المنار القرآنب( فی ظالل  ن وحی القرآنالف( م 

 ؟نیستکدام گزینه در کتاب شناسی تفاسیر ادبی صحیح   .99
 بو عبیده صاحب مجازالقرآن نخستین کسی است که برخی از معانی بیانی قرآن را مطرح کرده است.الف( ا 

 ب( سعید حوی در االساس فی التفسیر به بررسی تناسب در قرآن پرداخته است.
 تاویل مشکل القران از فراء به دشواری واژگان غریب پرداخته است.ج( 

  د( جاحظ در نظم القرآن به مباحث مجاز و تشبیه پرداخته است.
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 ؟نمی آیداز امتیازات تفسیر اجتماعی به شمار   .94
 ب( تحول گرایی ور شدن ذهنیت مفسران از مسائل تکراری الف( د 

  وان پاسخگویی قرآن به مسائل معاصرد( ت متشابهج( روشن شدن آیات محکم و 
 از ویژگی های زبد  البیان؟  .95

 اثر ابن عربی -به ترتیب ابواب فقه  -فسیری با گرایش فلسفی الف( ت 
 اثر محقق اردبیلی -به ترتیب آیات قرآن  -فسیری با گرایش فقهی ب( ت

 اثر محقق اردبیلی -به ترتیب ابواب فقه  -ج( تفسیری با گرایش فقهی 
  اثر ابن عربی -به ترتیب آیات قرآن  -فسیری با گرایش فلسفی د( ت

 تفسیر نمونه در زمره کدام تفاسیر قرار می گیرد؟  .96
  د( اخالقی ج( علمی  ب( کالمی  الف( اجتماعی  
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


