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 ؟نیستچرا در بعضی خطابات قرآنی به پیامبر اکرم)ص(، مخاطب واقعی خود آن حضرت   .0
 ب( به خاطر اهمیت زیاد موضوع الف( به جهت جایگاه واالی مخاطبان 

  د( گزینه ب و ج فراخوانیج( به علت عدم شایستگی مخاطبان اصلی برای 
 چرا نکره در سیاق نفی یا نهی، افاده عموم می کند؟  .5

 .ب( چون داللت بر جنس دارد .الف( چون طبیعت را نفی یا نهی می کند 
  د( گزینه الف و ج .ج( چون با الف و الم عهد همراه است

 اگر بعد از چند جمله عام با موضوعات متعدد، استثناء بیاید، تخصیص از کدام جمله است؟  .9
  د( از دو جمله آخر ج( از جمله آخر ب( از جمله اول الف( از همه جمله ها 

 به چه دلیل عمومات قرآن را با دلیل لّبی می توان تخصیص زد؟  .1
  .د( چون دلیل عقلی است .ج( چون ظهور دارد .است ب( چون به منزله نص .الف( چون متواتر است 

 اطالق لفظ از چه طریق ثابت می شود؟  .2
  د( مقدمات حکمت ج( نص ب( قرینه الف( وضع 

 لفظ یا عملی که داللتش روشن نباشد، چه نامیده می شود؟  .1
  د( مبّین ج( مجمل ب( ظاهر الف( مطلق 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر، جزء منطوق   .9
  د( ظاهر ج( مفهوم ب( مؤول الف( نص 

تعریف « معنایی از لفظ به ذهن متبادر شود در حالی که معنای مرجوحی نیز از سیاق فهمیده شود، اما قرینه ای بر معنای مرجوح نداشته باشیم.»این عبارت:   .8
 چیست؟

  مبّین د( ج( مؤول ب( نص الف( ظاهر 
 فحوای خطاب چه نوع مفهومی است؟  .3

 .ب( مفهومی که حکمش با منطوق سازگار و مساوی باشد .الف( مفهومی که حکمش با منطوق سازگار ولی شدیدتر از آن باشد 
  .د( مفهومی که بدون ادات خطاب باشد .ج( مفهومی که حکمش با منطوق ناسازگار باشد

 مفهوم شرط، جزء کدام یک از مفاهیم است؟  .01
  د( موافق ج( مخالف ب( لحن خطاب الف( فحوای خطاب 

 در چه موارد از آیات قرآن، نمی توانیم مفهوم مخالف بگیریم؟  .00
  د( گزینه الف و ب .ج( قرینه ای در کار نباشد .ب( مخالف حکم عقل باشد .الف( مخالف شرع بّین باشد 

 اولین صحابی امامان)ع( که به تألیف درباره ناسخ و منسوخ پرداخت، که بود؟  .05
  د( قاسم به سالم ج( حسن بن علی بن فّضال ب( تمیمی دارمی الف( اصّم مسمعی 

 رابطه نسخ و بداء چگونه است؟  .09
 ب( نسخ خاص است و بداء عام الف( نسخ عام است و بداء خاص 

  د( نسخ در تشریع است و بداء در تکوین و بداء در تشریع ج( نسخ در تکوین است
 به لفظی که تمام افراد موضوع را بدون حصر شامل شود، چه می گویند؟  .01

  د( خاص ج( عام ب( مبّین الف( مطلق 
 ؟نیستکدام یک از گزینه های زیر از شرایط نسخ   .02

 .موضوع در هر دو حکم یکی باشدب(  .الف( بین دو تشریع تنافی وجود داشته باشد 
  .د( حکم مربوط به تشریعیات و قوانین باشد .ج( حکم سابق محدود به زمان صریحی باشد
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 تفاوت خطابات قرآنی به پیامبر اسالم)ص( و سایر پیامبران چگونه است؟  .01
 الف( خطاب به پیامبر اکرم)ص( با القاب ویژه و خطاب به سایر پیامبران با اسم 

 ب( خطاب به پیامبر اکرم)ص( با اسم و خطاب به سایر پیامبران با القاب ویژه
 ج( خطاب به پیامبر اکرم)ص( غیر مستقیم و خطاب به سایر پیامبران مستقیم
  د( خطاب به پیامبر اکرم)ص( مستقیم و خطاب به سایر پیامبران غیر مستقیم

 آیه نجوا با کدامین قسم از اقسام نسخ، منسوخ شده است؟  .09
 الف( نسخ مفاد آیه با خبر متواتر 

 .ب( نسخ مفاد آیه با آیه دیگری که در موضوع یکسان هستند
 .ج( نسخ مفاد آیه با آیه دیگری که در موضوع یکسان نیستند اما جمعشان ممکن نیست

  د( نسخ خبر متواتر با مفاد آیه
 ؟یستچرا تنافی بین آیات ناسخ و منسوخ موجب تنافی و تناقض در قرآن ن  .08

 .ب( چون تنافی ناسخ و منسوخ در عالم خارج است .الف( چون تنافی ناسخ و منسوخ در ظرف واقع است 
  .زمان استد( چون تنافی ناسخ و منسوخ ظاهری و مربوط به  .ج( چون تنافی ناسخ و منسوخ ظاهری و مربوط به مکان است

 به آیاتی که معنای روشنی دارند و تحمل وجوه مختلفی از معانی را ندارند، چه می گویند؟  .03
  د( مطلق ج( محکم ب( مجمل الف( متشابه 

 رابطه ابهام و تشابه در آیات قرآن چیست؟  .51
  د( التزام ج( مطابقه ب( عموم و خصوص من وجه الف( عموم و خصوص مطلق 

 مهم ترین عامل تشابه در آیات قرآن چیست؟  .50
  د( گزینه ب و ج ج( عدم وضوح معنای لفظ ب( تعابیر مشابه الف( بلندای سطح معنوی 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزء عوامل ابهام در آیات   .55
 ب( اشارات سریع و تعابیر اجمالی الف( استعارات ژرف 

  .د( تعابیر عامی که مصادیقش مشخص نیست رایج در بین عامه مردمج( همسطحی واژه با مفاهیم 
 قول صحیح در مورد وجود آیات متشابه در قرآن کدام است؟  .59

 .الف( همه آیات قرآن متشابه اند 
 .ب( در قرآن اصال آیات متشابه وجود ندارد

 .بیشتر استج( آیات متشابه در قرآن وجود دارد و تعدادشان نسبت به آیات محکم 
  .د( آیات متشابه در قرآن وجود دارد و تعدادشان نسبت به آیات محکم خیلی کم تر است

 است؟« مشکل القرآن»کدام اثر ذیل از کتاب های کهن در خصوص موضوع   .51
 ب( نهج البیان عن کشف معانی القرآن الف( المفردات فی غریب القرآن 

  تناسق الدرر د( ج( فتح المنان فی نسخ القرآن
 ؟نیستکدام گزینه از راه حل های رفع تشابه و ابهام در آیات   .52

  د( تاریخ و ادبیات عصر نزول ج( روایات معصومین)ع( ب( مالحظه احکام شرع الف( تحلیل های عقلی 
 به ترتیب تعریف چیست؟« رفع حکم از بعضی زمان ها و قصر حکم به بعضی افراد»  .51

  ایجاب -د( استثناء  وجوب -ج( حرمت  تخصیص -ب( نسخ  نسخ -الف( تخصیص  
 ؟نیست کدام یک از انواع نسخ باعث التزام به تحریف قرآن  .59

  د( گزینه ب و ج ج( نسخ تالوت و حکم هر دو ب( نسخ تالوت بدون نسخ حکم الف( نسخ حکم بدون نسخ تالوت 
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