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 کدام یک از ارکان وحی در اصطالح ادیان الهی می باشد؟  .8
 گیرنده پیام که پیامبران هستند. (ب فرستنده پیام که خداوند است. (الف 

  همه موارد (د خود پیام که سخن خدا است. (ج
 کاربرد کلی وحی در کدام مورد است؟  .0
 القای امر از جانب خداوند به انسان (ب القای امر از جانب کسی به دیگری (الف 

  القای امر از جانب خدا  به فرشتگان   (د ارتباط گفتاری با انسان  (ج
ْخباَرها ﴿آیه شریفه   .0

َ
ُث أ اها﴿و  ﴾َیْوَمِئٍذ ُتَحدِّ ٍس َو ما َسوَّ

ْ
 به ترتیب به کدام یک از موارد وحی اشاره دارد؟ ﴾ َو َنف

 هدایت باطنی در انسان -فرمان به زمین (ب ارتباط گفتاری خدا با انسان -فرمان به زمین (الف 
  ارتباط گفتاری خدا با انسان -هدایت تکوینی  (د وحی ابالغی  -فرمان به زمین (ج

 در برخی آیات قرآن کریم، حکایتگر این است که...... . صلی الله علیه و آله و سلم نقل برخی از رؤیاهای پیامبر اکرم  .4
 همه وحی های قرآنی در حالت بیداری و با حواس باطنی بوده است. (الف 

 وحی های قرآنی به پیامبراکرم صلی الله علیه و اله و سلم در حالت رؤیا نبوده است. (ب
 .صلی الله علیه و اله و سلم وحی شده است. حالت رویا به پیامبر اکرملفظ و معانی قرآنی در  (ج
  تجربه دینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در قرآن نقل شده است. (د

 مراد از تقویم نزول چیست؟   .5
 چینش آیات با توجه به روایات موجود. (ب آخرین آیات.و اولین آیات نازل شده   شف ک (الف 

  تشخیص مقاطع زمانی فترت وحی (د چینش آیات و سوره های نازل شده در مقاطع زمانی. (ج
 چرا نمی توان دالیل قرآنی نزول دفعی قرآن را پذیرفت؟  .6
 تفاوتی در کاربرد باب انزال و تنزیل در قرآن وجود ندارد. (الف 

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ﴿مراد از  (ب گاهی داشته است.ýبر آیاتی است که پیش از نزول تدریجی به وسیله نزول دفعی از آن 6عجله پیامبر اسالم ﴾ِبه.ال ُتَحرِّ  ها آ
 شود. آیاتی که حاکی از نزول قرآن در شب قدر و ماه رمضان است مربوط به آغاز نزول قرآن می باشد چرا که به بعضی از قرآن هم قرآن اطالق می (ج
  و جگزینه الف   (د

وم ﴿آیه شریفه   .9
ُ

َك حیَن َتق ْح ِبَحْمِد َربِّ ْعُیِننا َو َسبِّ
َ
َك ِبأ ِإنَّ

َ
َك ف  به چه مطلبی داللت دارد؟ ﴾َو اْصِبْر ِلُحْکِم َربِّ

 صلی الله علیه و آله و سلم نزول دفعی قرآن بر قلب پیامبر اکرم (الف 
 حرکت آهسته و پیوسته در مسیر تثبیت احکام خدا.  (ب
 قوت قلب و دلداری بخشیدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تدریجی نازل شدن آیات. (ج
  همه موارد (د

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  .1
َك َو ما َقلی ﴿آیه شریفه  (الف  َعَك َربُّ  .حاکی از فترت وحی پیش از نزول سوره ضحی است ﴾ ما َودَّ

 فاصله زمانی بین واحدهای نزول قرآن و فترت وحی نامیده می شود.هرگونه  (ب
 هیچ یک از آیات قرآن به فطرت و انقطاع وحی تصریح نکرده است. (ج
  در مورد زمان نزول قرآن نظریه دو نوع نزول دفعی و تدریجی از دالیل قوی تری برخوردار است. (د
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 گزینه صحیح را در بحث مکی و مدنی بودن سوره ها انتخاب کنید.  .3
 گیرد. های دیگر غیر از مکه و مدینه نازل شده اند که در هیچ یک از دو دسته مکی و مدنی قرار نمی بر اساس معیار مکانی آیاتی در مکان (الف 

َك ِإلی﴿شریفه گفته شده آیه  (ب ذي َفَرَض َعَلْیَك اْلُقْرآَن َلرادُّ  .براساس معیار مکانی، نه مکی است و نه مدنی ﴾…َمعاٍد   ِإنَّ الَّ
 در برخی از آیات قرآن به مکی یا مدنی بودن سوره های قرآن اشاره شده است. (ج
  باشند. همه موارد نادرست می (د
 کدام مورد از ویژگی های سوره های مکی می باشد؟  .83

 موزون و آهنگین بودن (ب کوتاهی آیات و سوره ها (الف 
  گزینه الف و ب  (د سخن از حدود فرائض حقوق و قوانین  (ج

 را انتخاب کنید. نادرستگزینه   .88
 شأن نزول اعم از سبب نزول است.  (الف 

 نزول آیه یا آیاتی از قرآن نیز سبب اطالق شده است.گاهی به حکمت و فلسفه  (ب
 جو نزول مربوط به مجموع یک سوره است. (ج
  بیش تر آیات قرآن ابتدائًا و بدون هیچ سبب خاصی نازل شده است. (د

 اثبات آیه یا آیات استثنایی در قرآن از چه راهی امکان پذیر است؟  .80
 مضمون آیه یا آیات مورد نظر در آن صراحت داشته باشند.با دلیل یا دالیلی که  (الف 

 با نقل صحیح و صریح در این باره. (ب
 مالک قرار دادن معیار خطابی. (ج
  گزینه الف و ب (د

 . چنانچه دو یا چند روایت صحیح غیر قابل جمع در اسباب نزول وجود داشته باشد که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد....  .80
 یچ سبب نزولی تقل نمی کنیم.ه (الف 

 .ت می کردنتبجه این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برخی از حوادث ذکر شده آیه یا آیات مورد نظر را که قبال نازل شده بود تالو (ب
 ولین روایت را می پذیریم.ا (ج
  .همه روایات فاقد اعتبار می گردند (د

 . اگر ِاحکام و تشابه وصفی برای معانی باشد، .....  .84
 .متشابه آن است که داللت بر معنا داشته باشد (ب .متشابه آن است که داللت راجحی بر معنایش ندارد (الف 

  گزینه ب و ج (د .معنایی که متشابه می رساند محل شک و تردید است نه لفظ آیه (ج
 که ...... .است آیاتی  به عقیده برخی از اصولیان اهل سنت آیات محکم شامل  .85

 آیاتی که از گذشته و آینده خبر می دهد. (ب بر اصول و قواعد اساسی دین داللت داشته باشد. (الف 
  همه موارد (د آیاتی که بر قبح و زشتی رذائل اخالقی داللت دارد. (ج
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ـُدْن َحکـیٍم َخبیـر ﴿مراد از ِاحکام در سوره هود و مراد از تشابه در سوره زمر، در آیات   .86
َ
ْت ِمـْن ل

َ
ـل صِّ

ُ
ْحِکَمْت آیاُتُه ُثمَّ ف

ُ
... ِمْنـُه آیـاٌت ُمْحَکمـاٌت ُهـنَّ ﴿و  ﴾الر ِکتاٌب أ

َخُر ُمَتشاِبهاٌت ...
ُ
ِکتاِب َو أ

ْ
مُّ ال

ُ
 باشد. به ترتیب ...........و ........... می ﴾أ

 در حسن سیاق و نظم همانندی اجزای قرآن -اتقان و استحکام نظم قرآن  (الف 
 اتقان و استحکام نظم قرآن -در حسن سیاق و نظم همانندی اجزای قرآن (ب
 ت،آنچه خدای متعال علمش را به خود اختصاص داده اس -آنچه مرادش با تفسیر و تأویل معلوم شود (ج
  آنچه ظاهرش منظور نباشد و به  تاویل نیاز داشته باشد، -منظور باشد آنچه ظاهرش  (د

 را انتخاب کنید. نادرستگزینه   .89
 آیات قرآن ذاتا محکم و متشابه هستند.  (الف 

 آیات متشابه می توانند عرضا محکم قرار گیرند.  (ب
 نسبیت ِاحکام به تشابه از نظر جهات، امری پذیرفتنی نیست.  (ج
  کالمی که از همه جهات متشابه باشد از متکلم حکیم صادر نمی شود و در قرآن نداریم. (د

 ؟نمی باشدکدام مورد حکمت وجود متشابهات در قرآن   .81
 دستیابی مسلمانان به فنون قرآن و علوم مختلف آن. (ب نیازمند شدن مردم به پیشوایان دینی. (الف 

  در آمیخته بودن حق و باطل (د شناخته شدن فتنه انگیزان.آزمایش افراد و   (ج
 عموم دانشمندان اهل سنت بر این نظرند که .............................. .  .83

 توان تفسیر کرد. متشابهات قرآن را به طور مطلق نمی (ب آیات محکم مفسر آیات متشابهند. (الف 
  همه موارد (د هستند نه تفسیر آنها. آیات محکم برای رفع تشابه آیات (ج

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  .03
 نسخ، رفع حکم سابق از بعضی از افراد و تخصیص رفع حکم از مکلف در حاالتی خاص است. (الف 

 است.نسخ رفع حکم سابق از تمامی افراد موضوع و در همه شرایط، و تقیید، رفع حکم از مکلف در حاالتی خاص  (ب
 نسخ رفع حکم سابق از تمامی افراد موضوع و در همه شرایط، و تخصیص رفع حکم از مکلف در حاالتی خاص است (ج
  نسخ رفع حکم سابق از بعضی از افراد است. (د

 کدام مورد از شرایط نسخ می باشد؟  .08
 نشده باشد.حکم اول به زمانی معین محدود  (ب رفع حکم به صورت کلی باشد. (الف 

  همه موارد (د نسخ محدود به امور تشریعی است. (ج
 گزینه صحیح را انتخاب کنید. تبدیل )در بحث نسخ( باتوجه به آیات   .00

 وقوع نسخ در دوره مکی از وحی قرآنی نیز اتفاق افتاده است. (الف 
 مراد از تبدیل آیه ای به جای آیه دیگر، تبدیل آیه قرآن است. (ب
 تهمت می زدند. صلی الله علیه و آله و سلمگویندگان سخنان در این آیه مشرکان هستند که به رسول خدا  (ج
  همه موارد (د
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 را انتخاب کنید. نادرست با عنایت به جایگاه ناسخ و منسوخ در روایات گزینه  .00
 نسخ در معنای نسخ احکام شرعی به کار رفته است. (الف 

 احادیث پیامبر اکرم  ص ناسخ و منسوخ وجود داشته است.در  (ب
 اصل وجود نسخ و اهمیت آن در روایات موجود است. (ج
  نسخ برخی از احکام، مورد ادعای علمای حدیث اهل سنت نیز می باشد. (د

 کدام مورد نسخ در قرآن اتقاق افتاده است؟  .04
  هیچ کدام (د نسخ حکم آیه بدون نسخ متن (ج آیه بدون نسخ حکمنسخ متن  (ب نسخ متن آیه و حکم آن (الف 

 از حکمتهای وجود نسخ در قرآن .............. می باشد.  .05
 نسخ پاسخی است به نیازهای ضروری هر مکتب و برنامه ای است عملی برای جوامع بشری (الف 

 تدرجی بودن تشریع در قرآن (ب
 آزمایش افراد (ج
  موارد همه (د

 چیست؟« سیر تأویل»   .06
 به اول برگرداندن کالم (ب رسیدن از الفاظ گوینده به معنای مقصود وی (الف 

  گزینه الف و ب (د سرانجام و فرجام فعل (ج
 علوم و دانش هایی که به طور مستقیم در فهم قرآن مورد استفاده قرار می گیرند...........نامیده می شوند.   .09

  یچ کدامد( ه لوم حول القرآنج( ع ب( علوم للقرآن لوم فی القرآنالف( ع 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


