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 از شتر حضرت صالح در قرآن با کدام واژه معادل معجزه یاد شده است؟  .8
  د( بصائر ج( برهان  ب( حجت الف( آیه 

 زند.  ای که پیش از آغاز ماموریت الهی از رسوالن، انبیاء و امامان سر میی کرامات و امور خارق العاده .......... عبارت است از: همه  .6
  د( معجزه  ج( کهانت  ب( ارهاص الف( اکتشاف 

 چرا شعبده، سحر، اعمال مرتاضان و ... از دایره معجزه خارج است؟  .0
 ب( شخص منصب الهی ادعا نکرده است. الف( چون نشان دهنده کذب ادعای شخص است. 

  زیرا این جمله از کارها قابل تعلیم و تعلم هستند. (د تواند در این کارها هماورد طلبی کند. ج( شخص نمی
 باشد؟ کدام یک از موارد زیر از شروط تحقق اعجاز نمی  .3
 ب( منصب ُمّدعا عقاًل و شرعًا محال باشد. الف( معجزه آوری با ادعای منصب الهی همراه باشد. 

  د( معجزه قابل تعلیم و تعلم نباشد. ارائه شده، نشانی بر صدق ادعا باشد نه کذب آن.ج( معجزه 
 اند؟ به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده« آیه، بینه، سلطان»معنای لغوی   .7
 دلیل روشن  -برهان و حجت   -ب( نشانه و عالمت  دلیل و توضیح آن -نشانه و عالمت  -الف( برهان و حجت 

  حجت و برهان -دلیل روشن  -د( نشانه و عالمت  دلیل و توضیح آن  -نشانه و عالمت  -ج( دلیل روشن 
 فقط در سوره حمد جزئی از قرآن است و در دیگر سوره ها جزو کتاب الهی نیست، از آن کیست؟« بسم الله الرحمن الرحیم»اینکه   .2
 ب( ابو حنیفه  الف( مالک بن انس  

  د( عجارده )یکی از زیر شاخه های خوارج( ج( احمد بن حنبل
 کدام دیدگاه درباره جامعیت قرآن به نظر عالمه جوادی آملی نزدیک تر است؟  .9
 الف( قرآن تنها به امور دینی پرداخته و جزئیات را به سنت واگذار کرده است.  

 و هیچ علمی غیر اسالمی نیست.  ب( همه علوم از دین نشات گرفته اند
 ج( قرآن یا به امور دینی به صراحت اشاره کرده و یا به آنچه که علم بدان الزم است، ارجاع داده است.

  د( در قرآن به همه آن چیزی که برای هدایت انسان به آن نیاز است، وجود دارد.
 را در مورد اعجاز عددی قرآن به کار برد؟« اعجاز»اولین بار چه کسی اصطالح   .1
  د( جعفر نکونام ج( دکتر محمد رشاد خلیفه ب( سعید نورسی  الف( عبدالرزاق نوفل  

 به چه معجزاتی معجزات اقتراحی گفته می شود؟  .3
 الف( معجزات اصلی پیامبران      

 که پیامبران به مرور به مردم ارائه می نمایند.     ب( معجزاتی
 ج( معجزاتی که بهانه جویان برای بازی گرفتن انبیا از آنان درخواست می کنند.

  د( معجزات فرعی پیامبران
 داند؟ سید مرتضی در رسائل خود کدام قید را عامل جدا کننده معجزه از کرامات یا ارهاص می  .83

  د( آیة ُمبِصَرة  ج( مع عدم المعارضة  ب( مقرون بالتحدی  للعادة الف( خارق  
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 ؟نیستشویم که قرآن سر جنگ با مخاطبان را ندارد و در جهت اثبات قهری نبوت پیامبر  از کدام گزینه متوجه می  .88
 ب( تحلیل بازه زمانی نزول آیات تحدی  الف( سیر نزول آیات تحدی 

  د( مخاطبان اصلی تحدی مشرکان و معاندان هستند.   متوجه همگان نیست و در کل قرآن پراکنده نیست. ج( چون تحدی
 درک سیر ....... در آیات تحدی و سیر ...... در وعده به عذاب ها، باعث درک بیش از پیش اعجاز و حقانیت قرآن است.  .86

  د( نزولی، نزولی صعودیج( صعودی،  ب( صعودی، نزولی الف( نزولی، صعودی 
 ِمن َخشَیِة الله﴿سوره حشر  2۲آیه   .80

ً
عا  ُمَتَصِدِّ

ً
َرأیتُه خاِشعا

َ
و أنزلنا َهذا القرآَن علی َجَبٍل ل

َ
 به کدام اعجاز قرآن اشاره دارد؟ ﴾ل

  د( اعجاز به صرفه ج( إعجاز تاثیری یا نفسی ب( اعجاز به مکان  الف( اعجاز آوایی 
 کتاب قتلی القرآن از چه کسی و در چه موردیست؟  .83

 الف( ابو اسحاق نیشابوری _ سرگذشت کافران  
 ب( ابو اسحاق نیشابوری _ سرگذشت کسانی که تحت تاثیر قرآن قرار گرفته و کشته شدند.

 ج( عالمه طباطبایی _ سرگذشت کشته شدگان در راه خدا
  که تحت تاثیر قرآن قرار گرفته و کشته شدند.د( عالمه طباطبایی _ سرگذشت کسانی 

 نظریه صرفه با کدام دسته از آیات قرآن مخالف است؟  .87
  د( آیات معجزه  ج( آیات تحدی  ب( آیات مدنی  الف( آیات مکی  

 صرفه به معنای  بازداشتن ........... خداوند نسبت به انسان ها از هماوردی قرآن است.  .82
  د( غیبی ج( ذاتی       ب( تشریحی      الف( تکوینی       

 معنای کدام واژگان است؟« چینش خاص و بی مانند کلمات عبارات و آیات و پدیدار گشتن کالمی خاص و منحصر به فرد در قرآن»   .89
  د( واژه گزینی ج( نظم قرآن       ب( بالغت الف( فصاحت 

 اعجاز به آورنده امی اشاره به کدام معنا از گزینه های ذیل دارد؟  .81
 باشد. الف( پیامبر سواد خواندن و نوشتن نداشته و قرآن اعجاز او می 

 ب( پیامبر می توانست به همه زبان ها بخواند و بنویسد هر چند پیش بشری درس نخوانده بود.
 آشنا بوده است.ج( پیامبر با خواندن و نوشتن کالم عرب 

  باشد. د( بیان قرآن با اسلوب بالغی و ادبی از سوی پیامبر بی سواد، خود نشان دهنده قدرت خدا و بی همتایی قرآن می
علمتی و تجربتی بتا قترآن  های پس از غزالی مفسرانی چون  .......... در میان قدما و ........ در میان معاصران در آثار خویش به گستتردگی از پیونتد میتان یافتته  .83

 اند. سخن گفته
  د( جاحظ _ فخررازی ج( زرکشی _ فخر رازی         ب( فخررازی _ طنطاوی         الف( جاحظ _ طنطاوی       

ت حداکثری قرآن می کدام موارد، پشتوانه  .63  باشند؟ های معرفتی دیدگاه جامعیِّ
 ب( آیات مربوط به تحدی، سخنان صحابه، سخنان عالمان         الف( قرآن، روایات اهل بیت، سخنان صحابه 

  د( قرآن، روایات اهل بیت، سخنان صحابه، سخنان عالمان         ج( قرآن، روایات اهل بیت
  نمره( 2معجزه را در لغت و اصطالح تعریف کنید؟  )  .68
  نمره( ۲را به صورت مختصر تحلیل نمایید؟  ) بازه زمانی نزول ایات تحدی  .66
  نمره( 2چهار نقد وارد بر نظریه صرفه را بیان نمایید؟  )  .60
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