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 کدام گزینه است؟         گر نقشعبارت ذیل بیان  .8
جدیادی را ها و جمالت، در فضای دیگری غیر از آن متن که در آن به کاار رفتاه، معناای های ............... این است که؛ جدای از معنای تک واژهیکی از نقش»

 «آورد.هم به وجود می
  الف و ج (د مختصات سبکی (ج سیاق (ب سبک الف( 

 ؟    نیستهای ویژۀ قرآنی کدام گزینه از سبک  .2
  متشابهات لفظی (د محکم و متشابه در آیات (ج فواصل آیات (ب تناسب آیات (الف 

بشارت ایشان مبنی بر اینکه هر کس قرائات از روی محاحر را باه فرزناد خاود بیااموزد، خداوناد گناهاان گ شاته و »( و روایت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله  .0
 داللت بر کدام مبنای تاریخی دارد؟« دهد؛آیندۀ او را مورد عفو قرار می

 (ختم قرآن در زمان زندگانی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله (الف 
 (زمان حیات پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آلهوجود مصاحف در  (ب
 های قرآن کریم در عصر نزولتشّخص سوره (ج
  های قرآن کریم بعداز عصر نزولتشّخص سوره (د

 کنندۀ بهترین فایده علم تناسب آیات است.   کدام گزینه بیان  .4
 یابی به شأن نزول آیات دست (ب کمک به فهم قرآن و تفسیر الف( 

  پاسخ به شبهات دینی مخالفان  (د تأکید بر اعجاز بیانی قرآن کریم (ج
 مبانی از جنس ............ است و اعجاز قرآن کریم از جنس کدام مبانی .................. است.    .0
  تاریخیزیرساخت، کالمی  (د اعتقادات، تفسیری کالمی (ج اعتقادات، تفسیری (ب زیرساخت، کالمی  (الف 

 ها چگونه است؟   ، نام گ اری سوره(از دیدگاه عالمه طباطبایی )رحمه الله علیه  .6
 ها توقیفی بوده است.نامگذاری سوره (الف 

 ها را تعیین کرده است.، نام سوره(پیامبراکرم )صلی الله علیه و آله (ب
 ها را تعیین کرده است.، نام سوره(آلهتوقیفی نبوده است ولیکن پیامبراکرم )صلی الله علیه و  (ج
  اندک تعیین پیدا کرده است. اندکها در بستر تاریخی خودش توقیفی نبوده است و نامگذاری سوره (د

لا ِبِه ﴿  .9 ْعجا كا ِلتا انا ْك ِبِه ِلسا رِّ  ُتحا
ا

قرآناُه ﴿٦١در خحوص آیات شریفۀ ﴿ال اُه وا ْمعا ا جا ینا
ا
ل ِبْق قرآناُه ﴿٦١﴾ ِإنَّ عا ااتَّ

ا
ا قرآنااُه ف

ا
َ اِِ

ا
اُه ﴿٦١﴾ ف یانا اا با ینا

ا
ل امَّ ِإنَّ عا

ُ
﴾﴾ )ساوره ٦١﴾ ث

      تر و مطابق با مختحات سبکی تناسب آیات است؟ ، کدام گزینه صحیح(قیامة
 سورۀ مبارکۀ قیامة کاماًل مرتبط با آیات قبل و بعد و با آنها در ارتباط معنوی است. 61الی  61آیات  (الف 

 ها نیز قلمداد شود.تواند مؤّید شباهت معنایی آنشباهت ظاهری این آیات با همدیگر می (ب
گونله قعلو و انفصلالی دیلده در روز قیاملت اسلت. در ایلن تفسلیر، هی  ()ناملۀ اعملال کلافرانآیات در صدد ارائۀ تصویری از حادثۀ هولناک قرائت نامۀ عملل  (ج

 شود.نمی
  اند. و معتقدند امکان ندارد ناگهان در البالی آیات سورۀ قیامة، ظهور پیدا کرده قلمداد نکرده تفاسیر شیعه و سّنی،  این چهار آیه را جملۀ معترضه (د

 می فرمایند: چیزی مانند ........................ از عقول مردم دور نیست.  (امام باقر )علیه السالم  .1
  تناسب آیات (د شأن نزول آیات (ج تفسیر آیات (ب آیات محکم و متشابه (الف 
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 سورۀ صافات با توجه به آیۀ قبل و بعدش کدام گزینه است؟         ١١معنای صحیح آیۀ   .3

ْنِحُتونا ﴿ ا تا ْعُبُدونا ما تا
ا
 أ

ا
ال

ا
)١٩﴿ق ونا

ُ
ل ْعما ا تا ما ُکْم وا

ا
ق

ا
ل ُه خا

َّ
الل  ﴾ (١١﴾وا

پرسلتید در حالیکله خداونلد هلم شلما را اید، میهلایی کله خودتلان تراشلیدهخعابی بر مشرکان و بت پرستان فرمودند: آیا بت (حضرت ابراهیم )علیه السالم (الف 
 اید.آفریده و هم آنکه را خودتان عمل آورده

 شود.مسئولیت میخداوند هم شما را آفریده و هم اعمال شما را و به این وسیله از انسان نسبت به نوع عملکرد خود سلب  (ب
 گر خلقت اعمال انسانی از سوی خدا و حاکمیت جبر بر جهان آفرینش است.آیات بیان (ج
  خداوند، هم خالق انسان و هم خالق اعمال انسانی است و انسان در افعال خود، هی  اختیاری ندارد. (د
 متکی به ...های همدر دیدگاه سوم دربارۀ وجود تناسب بین سوره  .83

ً
 ........................... است.  جوار در مححر شریر بر اساس نظم کنونی، کامال

 وجود توقیف شرعی در ترتیب آنها (الف 
 جوار های همنفی و انکار هر گونه تناسب خاص بین سوره (ب
 های خاص بین آنها  ها در مصحف شریف و ضروری ندانستن وجود تناسبوجود توقیف در جایگذاری سوره (ج
  جوار های همهای خاص بین سورهوجود تناسب (د

کند که در سورۀ ماعون، منافقان با چهار ویژگای بخال، تارم نمااز، ریاا و ممانعات از در بیان ارتباط مضمونی دو سورۀ مبارکۀ ماعون و کوثر اشاره می« زرکشی»  .88
 اند. اکنون در سورۀ کوثر در مقابل ریا از چه تعبیری استفاده کرده است؟  زکات وضق شده

ْعَعْیَناَك  (الف 
َ
ا أ َك » (ج «َفَصل  » (ب اْلَکْوَثَر﴾﴿ِإنَّ   «اْنَحْر » (د  «ِلَرب 

چون خداوند سورۀ نساء را با فرمان به توحید و رعایات عادالت در باین بنادگان خاتم کارده در آیاۀ نخسات »گوید: به نقل از یکی از دانشمندان می« سیوطی»  .82
 سورۀ مائده تأکید فرموده .........................           

ُلَماِت  (الف  ْرَض َوَجَعَل الظُّ
َ
َماَواِت َواأل ِذي َخَلَق السَّ وَر﴾.نشان قدرت کامل خداوند در آفرینش انسان و زمین ﴿اْلَحْمُد ِلّلِه الَّ  َوالنُّ

ْوُفوْا ِباْلُعُقوِد﴾ (ب
َ
ِذیَن آَمُنوْا أ َها الَّ یُّ

َ
 .به تعهدات خود پایبند باشید. ﴿َیا أ

 راه راست، همان راه قرآن کریم است. ﴿الم ،َذِلَك اْلِکَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ...﴾  (ج
َراَط الُمسَتِقیَم﴾ از خدا خواسته (د   ایم که ما را به راه راست هدایت کند. ﴿اهِدَنا الص 

ر مفحال یاا مفحاالت کادام گزیناه مبنای تشکیل و تقسیم سوره  .80 ر میاانی و ُساوا ر سبق طول یا سبق طوال، ساُورا میاین، ُساوا های قرآن به چهار دسته کلی؛ ُسوا
 است؟     

  هاسیاق سوره (د هاتوالی سوره (ج اجتهاد (ب ادلۀ روایی (الف 
معتقد است که سایا  و نظام آیاات ساوره ت اابن همواون ساوره حدیاد اسات و گاویی ........................ آن باه شامار  (عالمه طباطبایی )رحمة الله علیه  .84

 آید.        می
  چکیده  (د ناسخ  (ج اشتراک مضمون (ب تفسیرکننده  (الف 

باار باه صاورت مساتقیم و غیرمساتقیم در قارآن کاریم تکارار  0٩3ای که بیش از آید به گونهترین شعار اسالم و قرآن کریم به شمار میکدام موضوع، اصلی  .80
 شده است؟           

 توحید و پسندیدگی آن و ذم شرک (ب نماز و زکات  (الف 
  حشر و نشر و رستاخیز  (د های گوناگون بهشت و جهنمنام (ج

ان»دلیل مخالفان تکرار مفاهیم در قرآن کریم در عبارت   .86 یطا ِبُعوا ُخُطواِت شا تا  که به عین الفاظ در سه آیه تکرار شده، کدام گزینه است؟   « وا ال تا
  نزول تعدد در شأن (د تعدد در سبب نزول (ج اختالف در موضوع یا حکم (ب اختالف در مشارالیه  (الف 
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ی  از دیدگاه برخی مفسران، حکمت تکرار آیۀ   .89
ا
ِبأ

ا
ان﴾ مبارکۀ ﴿ف با

ِّ
ا ُتکا  ُکما بِّ ِء را

ا
اال  چیست؟  « الرحمن»در آیات سورۀ شریفۀ ءا

  تعظیم و هول انگیزی (د تقریر و تأکید (ج تعلق متعلق (ب مبالغه (الف 
 آیۀ شریفۀ های تقدیم و تأخیر مشکل، در بر اساس حکمت  .81

ا
 کل

ا
ْو ال

ا
ی﴾ ﴿وا ل مًّ سا ٌل مُّ جا

ا
اًما وا أ نا ِلزا

ا
کا

ا
كا ل بِّ ْت ِمن رَّ

ا
ق با ٌة سا /طه(، بین کدام واژگاان، ایان اتفاا  971)ما

 افتاده است؟          
ی﴿ (الف  َسمًّ َجٌل مُّ

َ
یکلَ ﴿ (ب ﴾َلکَاَن ِلَزاًما/أ َسمًّ َجٌل مُّ

َ
یَسَبَقْت ِمن ﴿ ج( ﴾َمٌة/أ َسمًّ َجٌل مُّ

َ
َك/أ ب    ﴾َمٌة/َلکَاَن ِلَزاًماکلَ ﴿ د( ﴾رَّ

ْیتا ما ها در آیۀ شریفۀ بین کدام واژه  .83 ءا  را
ا
 ﴿أ

َّ
ئُه﴾ِن اتخ وا ُه ها ها

ا
 ِإل

ا
/فرقان(، از حکمت تقدیم و تأخیر مشکل استفاده شاده اسات؟ ناوع حکمات انجاام گرفتاه 34)  

 را بیان فرمایید.      
 ل تعظیم و تکریم ذات باری تعالی (بر مفعول اول )هوئه (دوم )واژۀ الههمفعول  (الف 

 ل مناسبت (بر )هوئه (َذ تقدیم )اتخَّ  (ب
 ل تشریف (بر )هوئه (َذ تقدیم )اتخَّ  (ج
  ل شدت عنایت و اهتمام (بر مفعول اول )هوئه (مفعول دوم )واژۀ الهه (د

ا در آیۀ شریفۀ   .23
ا
ِ ینا ِإَ

َّ
تُر ﴿ال

ْ
ق ْم یا

ا
 وا ل

ْ
وا

ُ
ْم ُیْسِرف

ا
 ل

ْ
وا

ُ
ق

ا
نف

ا
﴾أ

ْ
 یک از انواع حکمت تقدیم و تأخیر استفاده شده است؟     /فرقان(، از کدام72) وا

 مناسبت لفظ با تقدم و تأخر (ب مناسبت لفظ مقدم با سیاق کالم (الف 
  سبق (د تشریف (ج

اِر﴾، انجام گرفته است؟      .28 نحا
ا ْ
اِجِرینا وا اْل ُمها

ْ
ونا ِمنا ال

ُ
ل وَّ

ا ْ
ونا اْل

ُ
اِبق  کدام حکمت در تقدیم و تأخیر آیۀ شریفۀ ﴿لسَّ

  تکریم (د مناسبت (ج تشریف (ب تبرک (الف 
ر   .22  است؟   حوامیمکدام گزینه، فواتح ُسوا

َح  (الف    حروف مقععه (د   حم (ج إذا (ب َسبَّ
ْیٍش﴾فتح سوره با تعبیر   .20 را

ُ
ِف ق

ا
یال ر است؟     ، دربردارندۀ کدام﴿ِِلِ  یک از انواع فواتح ُسوا

  دعای منفی (د شرط (ج تعلیل (ب ندا و خعاب (الف 
ااُکْم ِإ  ختم سورۀ مبارکۀ انعام با آیۀ شریفۀ  .24 اا آتا ُکْم ِفا  ما اوا

ُ
ْبل ااٍت ِلیا جا را ْعاٍ  دا اْو ا با

ا
ُکْم ف ْعضا قا با

ا
ف را ْرِض وا

ا ْ
ِئرا اْل

ا
ال ُکْم خا

ا
ل عا ِ ي جا

َّ
ُهوا ال اُه ﴿وا ِإنَّ ااِو وا

ا
ِعق

ْ
اِریُق ال اكا سا بَّ نَّ را

ِحیٌم﴾  وٌر را
ُ

ف  ا
ا
 ها است؟           از کدام نوع از خواتیم سورهل

  وصف و مدح کالم الله (د ترغیب به صلۀ رحم (ج و وعیدوعده  (ب هاسفارش (الف 
یل، از خواتیم در کدام  .20  استفاده شده است؟     « تعظیم و تکریم»یک از آیات شریفۀَ 

ْرَحاِم  (الف 
َ
وُلو اأْل

ُ
ِئَك ِمْنُکْم َوأ وَلَٰ

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُکْم َفأ َه ِبُکل  َشْيٍء َعِلیٌم﴾﴿َوالَّ ِه ِإنَّ اللَّ ْوَلیَٰ ِبَبْعٍض ِفي ِکَتاِب اللَّ

َ
 َبْعُضُهْم أ

ِدیٌر﴾ (ب
َ
ْرِض َوَما ِفیِهنَّ َوُهَو َعَلیَٰ ُکل  َشْيٍء ق

َ
َماَواِت َواأْل ِه ُمْلُك السَّ  ﴿ِللَّ

ْنُفِسُکْم َعِزیٌز َعَلْیِه َما  (ج
َ
َه ِإالَّ ُه ﴿َلَقْد َجاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن أ ُه اَل ِإَلَٰ ْوا َفُقْل َحْسِبَي اللَّ ْم َحِریٌص َعَلْیُکْم ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیٌم ََفِإْن َتَولَّ ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعلْرِش َعِنتُّ َو َعَلْیِه َتَوکَّ

 اْلَعِظیِم﴾
ًعا َوِخیَفًة َوُدوَن  (د َك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّ لَك اَل َیْسلَتکْ ﴿َواْذُکْر َربَّ ِذیَن ِعْنَد َرب  ُحوَنُه اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدو  َواْلَْصاِل َواَل َتُکْن ِمَن اْلَغاِفِلیَن ِإنَّ الَّ ِبُروَن َعلْن ِعَباَدِتلِه َوُیَسلب 

  َوَلُه َیْسُجُدوَن﴾
یل آیات   .26   شود؟ سورۀ مبارکۀ معارج مشاهده می 1٦تا  ٦١کدام وجه زیباشناختی استعمال فواصل در آیات قرآن کریمَ 
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یل کدام نوع از فواصل آیات قرآن وجود دارد؟          .29  در آیات شریفۀَ 
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