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 کدام گزینه درست است؟  .8
 ای که قبل از هجرت، در شهر مکه و نواحی اطراف آن نازل شده باشد مکی است. براساس معیار مکان، هر آیه (الف 

 مدینه و نواحی اطراف آن نازل شده باشد مدنی است.ای که بعد از هجرت، در شهر  براساس معیار مکان، هر آیه (ب
 در بیت المقدس نازل شده باشد، نه مکی است و نه مدنی. (ای که در شب معراج )ص براساس معیار زمان، آیه (ج
  ای که بعد از هجرت در مکانی غیر از مدینه نازل شده باشد، مدنی است.  براساس معیار زمان، هر آیه (د

 کند؟ نمیکدام گزینه به علت برگزیده شدن تعریف براساس زمان اشاره   .0
 توان تفاوتهای محتوایی بین آیات مکی و مدنی را بررسی کرد. براساس این تعریف، می (الف 

 شوند. براساس این تعریف، مدت نزول وحی به دو بخش مجزا تقسیم می (ب
 اند. خواندن آیات معیار مکان را در نظر داشتهصحابه و تابعین غالبًا در مکی یا مدنی  (ج
  شود.  براساس این تعریف، تعداد بیشتری از آیات و سور مکی دانسته می (د

ه   مها »ماوردی گوید: همه آیات سوره بقره مدنی است، به جز آیه   .9
ْ

ْس َنف ی ُکه
َّ

هه  َُّهمَّ ُتهَوف
َّ
هی الل

َ
ل  ُتْرَجُعوَن فيهه  ِ 

ً
وا َیْوما

ُ
ق ُمهوَن َو اتَّ

َ
کهه در روز عيهد « َکَسهَبْت َو ُههْم ي ُیْلل

 قربان در منی نازل شده است. معيار او در تعریف اصطالح مکی و مدنی چه بوده است؟
  موضوع (د مخاطب (ج مکان (ب زمان (الف 

 از نلر عالمه طباطبایی راه تشخيص آیات و سور مکی و مدنی کدام است؟  .0
 ها و تطبیق آنها بر روایات اسباب نزول سورهتدبر در مضمون  (الف 

 ها و تطبیق آنها بر اوضاع قبل و بعد از هجرت تدبر در مضمون سوره (ب
 توجه به آهنگ و موسیقی آیات و تطبیق آنها بر اوضاع قبل و بعد از هجرت (ج
  توجه به آهنگ و سیاق ایات و تطبیق آنها بر روایات اسباب نزول (د

 های تقدم و معاصر در موضوع مکی و مدنی درست است؟ کدام گزینه درباره پژوهش  .7
 اند که اسلوب و محتوای متن قرآن، همراه با تغییر شرایط فکری و فرهنگی تغییر نکرده است. پژوهشگران معاصر اثبات کرده (الف 

 اند. امکان ترجیح، به تکرار نزول بخش از قرآن معتقد شدهپژوهشگران متقدم در صورت تعارض در روایات مکی و مدنی و عدم  (ب
 اند. ها و معیارهایی قطعی برای تمایز بین آیات مکی و مدنی ارائه داده پژوهشگران متقدم شاخصه (ج
  اند. شدهها، در مکی یا مدنی بودن، معتقد  و به همگونی آیاِت سوره پژوهشگران معاصر، بیشتر آیات مستثنیات را نقد کرده (د

 است؟ نادرستکدام گزینه   .1
 ها، چینش آنها به ترتیب نزول بوده است. اصل و مبنا در چینش آیات در سوره (الف 

 ای مدنی قرار گرفته است. در سوره (در مواردی آیه یا آیاتی مکی به دستور پیامبر )ص (ب
 ای که قباًل نازل شده، قرار گیرد. فرمودند که آیه یا آیاتی در سوره امر می (در مواردی پیامبر )ص (ج
  شود. وجود برخی از آیات مدنی در سور مکی در صورت وجود دلیل معتبر انکار نمی د(

ذیَن ي ُیْؤُتوَن »توجه به مکی بودن سوره فصلت چه اَّری در فهم آیه   .9
َّ
ُمْشر کيَن * ال

ْ
ل  ل 

ٌْ ُروَن َو َوْی َرة  ُهْم کاف  اْلْخ  کاَة َو ُهْم ب   دارد؟« الزَّ
 شود. اعتقاد به وجوب زکات بر کافران از طریق توجه به مکی بودن سوره فصلت نقد می (الف 

 گردد. های مالی بین مسلمانان و کفار در عهد مکی اثبات می درگیری و چالش (ب
 .گردد آخرت در عهد مکی  اثبات میهمراهی دو موضوع وجوب زکات و اعتقاد به  (ج
  گردد. طرح مسائل اعتقادی مانند ایمان به آخرت، در آیات مکی اثبات می (د
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 باشد؟« اَّرپذیری قرآن کریم از فرهنگ زمانه و اختصاص محتوای آن به گذشته»تواند پاسخی به شبهه  کدام گزینه می  .1
 است. زمان نزول وحی همه آنها را نکوهش یا انکار کردههای  قرآن کریم در برخورد با فرهنگ (الف 

 های زمان نزول وحی در قرآن کریم قابل بازشناسی و تایید نیست. هیچ یک از فرهنگ (ب
 منشا نزول قرآن کریم به زمان و مکان محدود نیست و در نتیجه سخن او فرازمانی و فرامکانی است. (ج
  های بعد ارائه گردد. طرح شده در قرآن کریم استنباط و فهمیده شود و احکام جدید برای دروانالزم است علت احکام الهی  (د

 ای فقط یک بار در قرآن کریم َّبت شده است ..... وقتی آیه  .3
 .بار نازل شده باشد ، ممکن است بیش از یک«صحیح»در صورت وجود روایات اسباب نزول  (الف 

 .بار نازل شده باشد ، ممکن است بیش از یک«صحیح قابل جمع»اسباب نزول در صورت وجود روایات  (ب
 .بار نازل شده باشد ، ممکن است بیش از یک«صحیح غیر قابل جمع»در صورت وجود روایات اسباب نزول  (ج
  بار نازل شده باشد. بسیار بعید است بیش از یک (د
 گيرد؟ در چه صورت بين روایات اسباب نزول جمع صورت می  .82

 چند روایت سبب نزول ناصحیح وجود داشته باشد. (الف 
 چند روایت سبب نزول صحیح، همراه با وجود مرحج برای یکی از آنها وجود داشته باشد. (ب
 طوالنی نباشد وجود داشته باشد.چند روایت سبب نزول صحیح که فاصله زمانی بین حوادث طرح شده در آنها  (ج
  بسیار بعید است یک آیه بر اثر وقوع چند حادثه و پیشآمد نازل شده باشد. (د

ه  »با توجه به سبب نزول آیه   .88
َّ
َثمَّ َوْجُه الل

َ
وا ف

س
ْیَنما ُتَول

َ
أ

َ
ُب ف َمْغر 

ْ
ُق َو ال َمْشر 

ْ
ه  ال

َّ
ل  ( کدام گزینه درست است؟111)بقره/...« َو ل 

 ای واجب نبوده است. شود، رو به قبله بودن در نمازهای در دوره از روایات سبب نزول فهمیده می (الف 
 شود، رو به قبله نماز گزاردن در نمازهای مستحب واجب نیست. از روایات سبب نزول فهمیده می (ب
 تغییر قبله مسلمانان نازل شده است.با توجه روایات سبب نزول، این آیه در پاسخ به بهانه یهود در موضوع  (ج
  با توجه به روایات سبب نزول، این آیه در اشکال کفار در نماز خواندن به سوی مسجد الحرام نازل شده است. (د

 ؟نيستدر کدام آیه عموم لفظ معتبر   .80
ذیَن  (الف  ذیَن آَمُنوا الَّ ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ُکُم اللَّ ما َوِلیُّ کاَة َو ُهْم راِکُعوَن )مائده/ِإنَّ الَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ  (55ُیقیُموَن الصَّ

ذیَن ُیظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثمَّ َیُعوُدوَن ِلما قاُلوا َفَتْحریُر َرَقَبٍة .... )مجادله/ (ب  (3َو الَّ
ْزواَجُهْم َو َلْم َیُکْن َلُهْم ُشَهداُء  (ج

َ
ذیَن َیْرُموَن أ اِدقین )نور/َو الَّ ُه َلِمَن الصَّ ِه ِإنَّ ْرَبُع َشهاداٍت ِباللَّ

َ
َحِدِهْم أ

َ
ْنُفُسُهْم َفَشهاَدُة أ

َ
 (6ِإالَّ أ

ِة اْثناِن َذوا َعْدٍل ِمْنکُ  (د َحَدُکُم اْلَمْوُت حیَن اْلَوِصیَّ
َ
ذیَن آَمُنوا َشهاَدُة َبْیِنُکْم ِإذا َحَضَر أ َها الَّ یُّ

َ
ْو آَخراِن ِمْن یا أ

َ
  (606َغْیرُِکم ... )مائده/ ْم أ

 جمالت زیر بيان کننده اعتقاد چه کسی در باب اسباب نزول است؟  .89
 های خارجی هستند. ای بدون سبب نازل نشده است، بلکه همه آیات برآمده از اسباب و واقعيت هيچ آیه

  واحدی (د ابن حجر (ج حسن حنفی (ب سیوطی (الف 
 است؟« دارای ارزیابی سندی روایات اسباب نزول»و « ترین اَّر موجود در اسباب نزول قدیمی»کدام آَّار در موضوع اسباب نزول، به ترتيب   .80

 العجاب ابن حجر، االستیعاب فی بیان االسباب (ب اسباب نزول واحدی، االستیعاب فی بیان االسباب (الف 
  العجاب ابن حجر، لباب النقول فی بیان اسباب النزول (د فی بیان اسباب النزولاسباب نزول واحدی، لباب النقول  (ج

 تواند معياری برای تایيد یا رد روایات اسباب نزول باشد. ..................... می  .87
 تکرار نقل روایت در کتب اسباب نزول (ب آیات قرآن و سیاق آنها (الف 

  تکرار نقل روایت در کتب تفسیر (د واقعتوجه به عدم تعامل وحی با  (ج
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 ای احتمال ساختگی بودن روایت سبب نزول زیر وجود دارد؟ با توجه به چه نکته  .81
ُکُم اْدُعوني»سوره بقره گوید: وقتی آیه  121عطا و قتاده درباره آیه  ُکم   َو قاَل َربس

َ
ْب ل ْسَتج 

َ
سهاعتی او را بخهوانيم؟ ( نهازل شهد، گروههی گفتنهد: چهه 11)غافر/...« أ

اع  »آیه  جيُب َدْعَوَة الدَّ
ُ
ریٌب أ

َ
ي ق نِّ إ 

َ
ي ف بادي َعنِّ َك ع 

َ
ل
َ
ذا َسأ  ( نازل شد.121)بقره/« َو ِ 

 عدم ارتباط بین متن آیه و داللت روایت اسباب نزول (ب سبب نزول سبب پراکندگی در نزول (الف 
  توجهی به سبب نزول بی (د روش داستانی (ج

 ؟نداردکدام گزینه به دیدگاه عالمه طباطبایی درباره علم به تاویْ آیات قرآن کریم اشاره   .89
اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلون »در عبارت  (الف  ُه َو الرَّ ویَلُه ِإالَّ اللَّ

ْ
 .واو استینافیه است...« َو ما َیْعَلُم َتأ

 قرآن کریم علم دارند. براساس این آیه راسخان در علم، به تاویل آیات (ب
 این آیه بر علم راسخان در علم، داللتی ندارد. (ج
  نسبت به تاویل آیات قرآن کریم را اثبات کرد. (توان علم اهل بیت )ع براساس ادله دیگر می (د

 اشاره ندارد؟کدام گزینه به نلر عالمه طباطبایی درباره تاویْ آیات قرآن کریم   .81
 .است که آیات قرآن در معارف و شرایع و سایر بیاناتش بدان مستند است« حقایق خارجی»قرآن عبارت از تاویل  (الف 

 تاویل حقیقتی واقعی است که مستند تمام بیانات قرآنی، اعم از حکم، موعظه یا حکمت و نیز محکم و متشابه است. (ب
 شود. آیات قرآن اطالق نمیاز نظر عالمه طباطبایی تاویل قرآن به تفسیر باطنی  (ج
  تاویل قرآن از سنخ معانی و مدلوالت الفاظ است. (د

 کدام گزینه درباره کلمات محکم و متشابه در آیات زیر درست است؟  .83
ُدْن َحکيم  َخبير  )هود/·

َ
ْن ل ْت م 

َ
ل صِّ

ُ
َمْت آیاُتُه َُّمَّ ف ْحک 

ُ
تاٌب أ  (1الر ک 

ْحَسَن ·
َ
َل أ ُه َنزَّ

َّ
ُهم ... )زمر/الل ذیَن َیْخَشْوَن َربَّ

َّ
وُد ال

ُ
ْنُه ُجل رس م  َشع 

ْ
َي َتق  َمثان 

ً
ها  ُمَتشاب 

ً
تابا َحدیث  ک 

ْ
 (83ال

هاٌت ... )آل عمران/· َخُر ُمَتشاب 
ُ
تاب  َو أ ک 

ْ
مس ال

ُ
ْنُه آیاٌت ُمْحَکماٌت ُهنَّ أ تاَب م  ک 

ْ
ْيَك ال

َ
ْنَزَل َعل

َ
ذي أ

َّ
 (7ُهَو ال

و زمر ِاحکام و تشابه وصف تمام قرآن است؛ اما در سوره آل عمران برخی از آیات به عنوان محکم و برخی دیگرر بره عنروان متشرابه معرفری  الف( در سوره هود 
 اند. شده

 دانند. میتمام مفسران و دانشمندان علوم قرآنی مراد از احکام و تشابه در سوره هود و زمر را با احکام و تشابه در سوره آل عمران متفاوت  (ب
ای که در آن قررآن امرری واحرد بروده و هنروز  از نظر عالمه طباطبایی مراد از احکام در سوره هود، اشاره حالت آیات قرآن کریم، قبل از نزول است؛ مرحله (ج

 خوش جزی نشده بوده است. دست
  هر سه گزینه درست است. (د

َك »بر اساس کدام دیدگاه آیه   .02  متشابه است؟...«  َو جاَء َربس
 احکام و تشابه وصف الفاظ (ب احکام و تشابه وصف معانی (الف 

  همه موارد (د متشابه بود آیات منسوخ و محکم بودن آیات ناسخ (ج
 در دیدگاه احکام و تشابه وصف معانی ...  .08

 شود. به الفاظ و قابلیت آنها در پذیرش معانی مختلف توجه می (الف 
 شود. معانی و قابلیت آنها در ایجاد شبهه و فتنه توجه میبه  (ب
 شود. به الفاظ و قابلیت آنها در ایجاد شبهه و فتنه توجه می (ج
  شود. به معانی و قابلیت آنها در ایجاد معانی مختلف توجه می (د
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حکهام و تشهابه در آیهه هفهتم سهوره آل عمهران را بهه چهه  که به تفسير اجتهادی گرایش دارند و تفسير را در تفسير روایهی منحصهر نمی بيشتر مفسرانی  .00 داننهد، ا 
 دانند؟ معنا می

 دانند. آنها احکام و تشابه را وصفی برای الفاظ از جهت داللت بر معنا می (الف 
 دانند. جهت قابلیت آنها برای ایجاد شبهه می آنها احکام و تشابه را وصف معانی از (ب
 دانند. آنها مراد از آیات متشابه را حروف مقطعه یعنی آیاتی که امر آنها بر یهود مشتبه شده است می (ج
دانند که هم باید به آنها ایمران داشرت و هرم  میآنها مراد از آیات متشابه را آیات منسوخ می دانند که تنها باید به آنها ایمان داشت و محکمات را آیات ناسخ  (د

  عمل کرد.
 در منسوخ شدن کدام آیه بيشترین اتفاق نلر وجود دارد؟  .09

  آیۀ صفح (د آیۀ توارث به ایمان، (ج آیۀ عدد مقاتالن (ب آیۀ نجوا (الف 
 اند؟ ، کدام نوع از نسخ را قبول کردهاند همۀ کسانی که اصْ وقوع نسخ در قرآن را پذیرفته  .00

  هر سه گزینه (د نسخ حکم آیه بدون متن آن (ج نسخ متن آیه بدون حکم آن (ب نسخ متن آیه و حکم آن (الف 
 ؟نيستکدام گزینه درباره موضوع نسخ در روایات درست   .07

 در روایات، اصل وجود ناسخ و منسوخ در قرآن پذیرفته شده است. (الف 
 در روایات، بر اهمیت و نقش علم ناسخ و منسوخ در تفسیر قرآن و به ویژه در استنباط احکام فقهی از قرآن تأکید شده است. (ب
 بیت نسخ در معنایی فراتر از نسخ احکام شرعی به کار رفته است و حتی بداء نیز یکی از اقسام نسخ معرفی شده است. در روایات اهل  (ج
  احادیث معصومان، به نسخ تالوت و یا به تعبیر دیگر رسم و خط اشاره شده است. در برخی از (د

 ؟نيستکدام گزینه در بيان شروط به وقوع پيوستن نسخ درست   .01
 الزم است حکمت حکم ناسخ اقوی از منسوخ باشد. (الف 

 نسخ به دایرۀ امر تشریعی محدود است. (ب
 پذیر نباشد. ها امکان ای باشد که جمع میان آن منسوخ باید به گونهتعارض بین دو حکم ناسخ و  (ج
  در استمرار و دوام ظهور داشته باشد، یعنی به زمان خاصی محدود نشده باشد. (الزم است حکم اول )منسوخ (د

 در نزد متأخران و معاصران درست است؟« نسخ»کدام گزینه درباره اصطالح   .09
 شدن زمان و مدت آن است. حکمی از احکام ثابت دینی بر اثر سپری  نسخ، برداشتن (الف 

 .شود نامیده می« نسخ»هر گونه تغییر در حکم شرعی  (ب
 .شود تخصیص عام یا تقیید مطلق را نیز شامل می« نسخ»تعریف متأخران و معاصران از  (ج
  هر سه گزینه درست است. (د

 اشاره دارد؟« نسخ به معنی جهْ قانونگذار است»کدام گزینه به پاسخ شبهه   .01
 ایم حکم منسوخ دائمی و همیشگی است. کرده ما با توجه به علم محدود خود گمان می (الف 

 .است و در نتیجه نشان دهنده جهل قانون گذار نیست« به تاخیر انداختن بیان حکم در وقت حاجت»نسخ از باب  (ب
 نسخ نشان دهنده قدرت الهی در تغییر احکام و قوانین است. (ج
  هر سه گزینه صحیح است. (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


