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 کدام گزینه تعریف اصطالحی مکی و مدنی است؟  .0
 دانش علل نزول آیات قرآن (ب دانش یافتن زمان و مکان نزول آیات قرآن (الف 

  دانش فهم واحدهای نزول (د دانش فهم جو نزول آیات قرآن (ج
 کدام گزینه پیرامون دانش مکی و مدنی در سده اول هجری صحیح است؟  .0

 دانش مکی و مدنی مکتبوب نشده بود. (ب چیزی در این باره نرسیده. (از پیامبر)ص (الف 
  همه موارد (د اصطالح مکی و مدنی از همین بر زبان صحابه شایع شد. (ج

 تألیفات مکی و مدنی در سده دوم به چه اشکالی بود؟  .0
 در ضمن روایات سبب نزول (ب تالیفات مستقل و کامل (الف 

  گزینه الف و ب (د به صورت رساله های مختصر و صدر تفسیر سوره ها (ج
 بیانگر چیست؟« .تعالی الله کتاب فی یتکلَم  أن له یحل   لم بینها یمیز   و َیعرفها لم َمن»عبارت   .4

  اهمیت شأن نزول (د اهمیت مبهمات قرآن (ج اهمیت شناخت مکی و مدنی (ب اهمیت شناخت اسباب نزول (الف 
 نیست؟ چرا شناخت ناسخ و منسوخ از فواید علم مکی و مدنی  .5

 نازل شدن اغلب احکام در مدینه (ب کم بودن تعداد منسوخات (الف 
  گزینه الف و ب (د  (تعین منسوخات توسط پیامبر)ص (ج

 دانستن علم مکی و مدنی در آیات مربوط به تحریم ربا چه فایده ای دارد؟  .1
  آشنایی با شیوه دعوت قرآن (د آشنایی با مبهمات این آیات (ج آشنایی تاریخ تشریع قوانین (ب آشنایی با ناسخ و منسوخ (الف 

 چه کسی اولین بار عنوان مکی و مدنی را بکار برد؟  .9
  ابی بن کعب (د ابن مسعود (ج ابن عباس (ب (امام علی)ع (الف 

 با در نظر گرفتن چه عنصری در تعریف اصطالحی مکی و مدنی، همه آیات به دو دسته مکی و مدنی تقسیم می شوند؟  .8
  موضوع (د مخاطب  (ج زمان (ب مکان (الف 

 ویژگی آیات مکی از جهت اسلوب چیست؟  .3
  همه موارد (د آهنگین بودن (ج داشتن سوگند زیاد (ب کوتاه بودن (الف 

 ویژگی آیات مدنی از جهت موضوع چیست؟  .03
  ذکر داستان انبیاء (د بیان اوصاف قیامت  (ج مبارزه با یهود (ب مبارزه با شرک (الف 

 علت قابل قبول نبودن اقوال تابعیان در بیان مکی و مدنی چیست؟  .00
 .چون شاهد نزول نبوده اند (الف 

 .صحابه برای تعلیم مکی و مدنی را به تابعان انگیزه ای نداشتند (ب
 .احادیث تابعان جعلی است  (ج
  گزینه الف و ب (د

 منابع شناخت مکی و مدنی چیست؟  .00
  همه موارد (د روایات سیره نبوی  (ج روایات اسباب نزول (ب روایات ترتیب نزول (الف 
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 علت انتخاب روش قیاسی در شناخت مکی و مدنی چیست؟  .00
 در این زمینه (وجود نص پیامبر)ص (ب در زمینه مکی و مدنی (نبودن نص پیامبر)ص (الف 

  گزینه الف و ج (د صحابهنبود روایات قطعی و فیصله دهنده از   (ج
 منظور از آیات مستثنی چیست؟  .04

 آیات مکی در سوره های مدنی و بالعکس (ب در آن آمده باشد آیاتی که لفظ الا  (الف 
  گزینه الف و ج (د آیات متشابه  (ج

 ادله عدم وجود آیات مستثنی چیست؟  .05
 مشکل زا بودن جایگذاری خالف نزول (ب نزول بسمله به عنوان فاصل بین سوره ها (الف 

  همه موارد (د (مصحف حضرت علی)ع (ج
 علل باور برخی مبنی بر وجود آیات مستثنی چیست؟  .01

 اعتماد به روایات صحیح اسباب نزول (ب سبب نزول انگاشتن روایات تفسیری (الف 
  همه موارد (د از آیاتنص پاره ای  (ج

 چرا جمهور علماء سوره حمد را مکی می دانند؟  .09
 تشریع نماز در مکه (ب (روایات صریح از پیامبر)ص دوجو (الف 

  گزینه ب و ج (د در سوره حجر )سبع من المثانی)آیه  وجود (ج
 علت مکی بودن سوره رعد چیست؟  .08

 وجود موضوعات اعتقادی در آن (ب عدم توافق روایات بر مدنی بودن آن (الف 
  گزینه الف و ب (د نص صریح روایات مبنی بر مکی بودن (ج

 نمی شود؟اطالق  « سبب»به کدام مورد زیر،   .03
  پیوند ازدواج (د علت چیزی (ج راه (ب یختهطناب آو (الف 

 کدام گزینه راجع به معنای اصطالحی سبب نزول، صحیح است؟  .03
 حوادث گذشته که آیه ای راجع به آن نازل شده (ب حادثه ای که همزمان با آن آیه ای نازل شده (الف 

  هیچ کدام (د حوادث آینده که آیه ای راجع به آن نازل شده (ج
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