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 ها، هندوها و زرتشتیان به ترتیب چه نام دارند؟ های مقدس بودایی کتاب  .8
 ب( تری پیتاکا _ وداها _ اوستا الف( وداها _ اوستا _ تری پیتاکا 

  پیتاکا _ اوستاد( وداها _ تری  ج( اوستا _ تری پیتاکا _ وداها
 در لغت چیست و در قرآن به چه معنایی به کار رفته است؟« وحی»معنای اصلی   .0
 ب( اعالم سریع و پنهانی ـ القاء یک مطلب الف( اشاره نهانی ـ اشاره نهانی 

  د( مرگ ناگهانی ـ پیام الهی ج( سرعت و شتاب ـ القاء یک مطلب
َواَها» شیوه سخن گفتن خدا با انسان در آیه   .0

ْ
ُجوَرَها َو َتق

ُ
َهَمَها ف

ْ
ل
َ
ا

َ
 چگونه است؟« ف

 ب( القای مستقیم                        الف( از پس پرده                     
  د( با خلق صوت ج( از طریق فرشته وحی                  

 پیروان کدام ادیان در مسئله وحی، غالبا معتقد به القای معنا هستند؟  .0
 ب( مسیحیان                      الف( یهودیان  

  د( صابئیان ج( زرتشتیان
 سوره کوثر در چه حالتی بر پیامبر اکرم )ص( نازل شده است؟  .7
  د( وحی در حالت رویا و بیداری حواس باطنی ج( وحی با ب( وحی در حالت بیداری الف( وحی در حالت رویا 

 یک از آیات زیر به صراحت مؤید نزول لفظی قرآن است؟ کدام  .6
ا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾  ْکَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ َنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلما ُیوحی﴾ الف( ﴿ِإنَّ

َ
 ب( ﴿َو أ

ْك ِبِه ِلساَنَك    د( همۀ موارد ِلَتْعَجَل ِبه ِإنَّ َعَلْینا َجْمَعُه َو ُقْرآَنه﴾ج( ﴿ال ُتَحرِّ
 باشد؟ نام دیگر کدامیک از موارد زیر می« عّراف»   .9
 ب( شاعر                           الف( کاهن                      

  د( منجم ج( ساحر                            
 کاهنان از نسل کدامیک از فرزندان یعقوب )علیه السالم( هستند؟ اسرائیل در بنی  .1
 ب( یهودا                          الف( یوسف                         

  د( الوی ج( شمعون                          
 عقل هیوالنی به چه معناست؟  .3
 الف( همان عقل بالفعل است. 

 برد. ب( عقلی که تنها استعداد دارد و در مرحله قوه به سر می
 شود.                                         ج( به اصطالح عقل بالمستفاد به آن گفته می

  د( همان عقل فعال است.
 داند؟ کدامیک از اناجیل زیر مسیح را اقنومی از اقانیم ثالثه می  .83

 ب( متی                                                     الف( مرقوس 
  د( یوحنا ج( لوقا                            

 باشد. وحی در اصطالح مسیحیت .......... نامیده شده و به معنای.......... می  .88
  ـ روشن کردن Revelation (د ـ نزول Revelation (ج ـ آشکارسازی Revelation (ب ـ هدایت Revelation (الف 

 سخن گفتن خدا با حضرت موسی )علیه السالم( جزء کدام یک از موارد زیر است؟   .80
  د( القای مستقیم ج( از پشت پرده ب( الهام  الف( از طریق فرشته 
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 امروزه هرگاه از علوم قرآن سخن به میان می آید کدام معنای آن مد نظر است؟  .80
 ب( علوم فی القرآن  الف( علوم للقرآن                

  د( علوم معاصر قرآن  ج( علوم حول القرآن  
 دانش اخالق اسالمی جزء کدام دسته از علوم قرآنی اند؟  .80

  د( علوم قرآن ج( علوم حول القرآن ب( علوم للقرآن الف( علوم فی القرآن  
 کتاب سیر نگارش های علوم قرآنی نوشته کیست؟  .87

 الف( عبدالوهاب طالقانی                                               
 ب( محمد علی مهدوی راد

 ج( ابراهیم اقبال                                                         
  د( محمد ابن حمید القرشی

 معروف ترین و کاملترین کتاب جامع در زمینه علوم قرآنی، کدام اثر است؟  .86
 ب( البرهان زرکشی            الف( االتقان سیوطی             

  الله معرفت د( التمهید آیت ج( مناهل العرفان زرقانی                
 السالم( بر اساس منابع تاریخی و روایی مورد بررسی قرار گرفته است؟در کدام کتاب ویژگی های محتوایی مصحف امام علی )علیه   .89

 ب( البیان فی تفسیر القران الف( مناهل العرفان فی علوم القران      
  د( التمهید فی علوم القران ج( مباحث فی علوم القران                

 چه معنایی است؟در باب افعال در کاربردهای قرآنی به « َنَزَل »ریشه   .81
 ب( فرود آمدن از جایی الف( قرار گرفتن و مستقرشدن درجایی 

  د( از باال به پایین آمدن ج( آماده سازی یا آفرینش
 دیدگاه عالمه طباطبایی )ره( در خصوص اقسام نزول قرآن، چیست؟  .83

 الف( روایات موجود در منابع شیعی و سنی دال بر نزول دفعی قرآن است. 
 شود. ب( روایات دال بر نزول دفعی قرآن، اخبار واحدی است که از آن یقین حاصل نمی

 ها به صورت تدریجی نازل شده است. ج( قرآن به فراخور حوادث و پرسش
  د( قرآن کریم یک نزول اجمالی و یک نزول تفصیلی داشته است.

 چیست؟« فترت وحی»منظور از   .03
 صورت تدریجی اتفاق افتاده است.الف( نزول قرآن به  

 ب( نزول قرآن به صورت دفعی اتفاق افتاده است.
 ج( توقف وحی برای مدت زمان معین پس از نزول نخستین آیات قرآن.

  د( زمانی که رسول خدا به دستور خداوند دعوتش را از خاندان و یاران آغاز نمود.
  نمره( 0در مورد سرشت وحی پیامبران را بیان نمائید؟  ) نظر شالیر ماخر  .08
  نمره( 0کتاب البیان فی تفسیر القرآن اثر کیست و آن را به صورت مختصر گزارش دهید؟  )  .00
  نمره( 1دالیل منکران نزول دفعی قرآن چیست؟  )  .00

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


