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 ؟نیستکدام یک از معانی لغوی اعجاز   .8
  د( پیر کردن ج( ایجاد ناتوانی ایجاد عجز ب( از دست رفتن چیزیالف( 

 کتاب اإلتقان اثر کیست؟  .2
  د( سیوطی ج( سید مرتضی   ب( عالمه طباطبائی   الف( زرکشی 

 ؟نیستکدام گزینه مؤید نکته صحیحی در تعریف معجزه   .9
 ب( مقرون به تحدی   الف( امر خارق العاده   

  د( سالم از معارضه ج( ثابت کننده ادعای رسالت الهی  
 ؟نیستکدام گزاره صحیح   .4
 عقل است.ب( معجزه خالف  الف( ادعای معجزه گر مطابق عقل است. 

  د( معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست. ج( معجزه خالف محال عادی است.
 دیدگاه صرفه از سوی کدام دانشمند مطرح شد؟  .1
  د( خواجه نصیر ج( سید مرتضی   ب( سیوطی الف( عالمه حلی   

 این سخن از کیست: قول اعجاز به صرفه ابتذال کالم را به همراه دارد.   .0
  د( مورد الف و ج ج( عالمه  طباطبائی   ب( عالمه حلی    الف( سید مرتضی   

 مهم ترین وجه اعجاز قرآن چیست؟   .1
  د( اعجاز ادبی ج( اعجاز هدایتی    ب( اعجاز تربیتی    الف( اعجاز علمی    

 اشاره به کدام وجه اعجاز قرآن دارد؟ ﴾ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم﴿آیه   .1
  د( هیچکدام ج(  ادبی  ب(  علمی   الف(  تربیتی    

 چه کسی سبب اعجاز قرآن را نظم حاکم بر کالم، کیفیت تألیف و تنظیم آن دانسته است؟  .3
  د( سیوطی ج( فخر رازی    ب( قاضی ابوبکر    الف(  زرکشی 

 این سخن از کیست؟ ستون، جاذبه و نیرو وجود دارد اما شما نمی بینید.   .81
      )ع( د( امام رضا          )ع(ج( امام جواد        )ع( ب( امام صادق     )ع(الف( امام علی  

 مخاطب تحدی قرآن چه کسانی هستند؟   .88
  د(  انسان و جن ج( فقط جنیان   ب(  فرشتگان    الف(  فقط انسانها   

 هدف اصلی قرآن از ذکر مثل چیست؟   .82
  د( تربیت انسانها ج( تفکر اندیشمندانه   ب( تذکر الف(  تفکر    

 مثل چه کسانی است؟﴾ضرب الله مثال قریة کانت ءامنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا...﴿آیه    .89
  د( مؤمنان ج( ناسپاسان ب( نیکوکاران الف( منافقان 

 در شأن چه کسی نازل شده است؟ ﴾و ال تجعلوا الله عرضة ألیمانکم أن تبروا ... ﴿آیه    .84
  د(  همسر فرعون ج( کلبی ب( عبدالله بن رواحة      الف( بشر بن نعمان     
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 مورد مؤاخذه قرار گرفته است؟کدام یک از انواع قسم  ﴾اتخذوا أیمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله إنهم ساء ما کانوا یعملون ﴿آیه    .81
 ب(  سوگند برای اثبات کارهای نیک  الف(  سوگند های فروخته شده به بهای اندک    

  د( سوگند لغو ج( سوگند دروغ 
 به کدام ده شب قسم یاد می کند؟ ﴾ولیال عشر ﴿خداوند در آیه    .80

 برساند.ب( هر ده شبی که انسان را به کمال  الف( ده شب  خاص 
  د( همه موارد ج( ده شبی که به سی روز اضافه می شوند.

 چه شبی است؟﴾واللیل اذا یسر﴿منظور از   .81
  د( شب نیمه شعبان ج( شب دهم ذی الحجه       ب( شب مشعر الحرام      الف( شب عرفه     

 به چه امری اشاره دارد؟ ﴾من الهدی  و الفرقان شهر مضان الذی انزل فیه القرءان هدی للناس و بینات﴿آیه    .81
  د( همه موارد ج( ارشاد ب( هدایت الف( تربیت گری     
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


