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 ؟ستین« عبدالله بن عباس»ر از آثار منسوب به یز  یها ک از کتابیکدام   .0
  ب القرآنیغر  (د القرآن یعدد آ (ج القرآن یاللغات ف (ب مسائل نافع بن األزرق (الف 

 ست؟ینوشته ک« ون علوم القرآنیع یفنون األفنان ف»کتاب   .2
  (ق 520) یة حّرانیمیابن ت (د (ق 028) یابن متّوج بحران (ج (ق 715) یابو الفرج جوز  (ب (ق 199) یوطین سیجالل الد (الف 

 ؟ستینح ینه صحیکدام گز   .9
 .را به نظم در آورد یابو عمرو دان ۀنوشت« القرائات السبع یر فیسیالت»، کتاب «ةیده شاطبیقص»ا همان ی« یحرز األمان»در کتاب  یشاطب (الف 

 اند. ر خود آوردهیتفاس یها را در مقدمه یمرتبط با علوم قرآن یها ر پژوهان و عالمان، بحثیاز تفس یار یبس (ب
 .ک معنا استیاستمال چند لفظ در  یبه معنا« نظائر»ک معنا و یش از یک لفظ در بیاستعمال  یعنی« وجوه» (ج
  .ان شده استی، مجموعه مباحث علوم قرآن در چهل و هفت نوع بین زرکشیاثر بدر الد« علوم القرآن یالبرهان ف»در کتاب  (د

 ح است؟ینه صحیکدام گز   .4
 .است (ق 981) یاثر محمد بن مرزبان محّول« علوم القرآن یف یالحاو »نگاشته شده است، کتاب « علوم قرآن»ح یکه با نام صر  ین اثر یاول (الف 

 است. یعلوم قرآن یها ششم و هفتم دوران رکود نوشته یها قرن (ب
 .است (ق 252) یابو العباس مروز  ۀنوشت« د کتب السلطانییخ القرآن لتأیتار »، کتاب «خ قرآنیتار »ن نگاشته در موضوع یاول (ج
  .معتقد بوده است« صرفه»در اعجاز قرآن، به  (ق 294) ید مرتضیس (د

 (نمره 1) د.یسیرا بنو« یعلوم قرآن» یده برایف برگز یتعر   .3
 

 (نمره 1) ست؟یمراد از مبهمات قرآن چ  .1
 

ه العزیز درة التنزیل و غرة التأویل فی بیان »موضوع کتاب   .1
ّ
 (نمره 1) ست؟یچ«  اآلیات المتشابهات فی کتاب الل

 
 (نمره 2) د.یح دهیرا توض« علوم حول القرآن»و « علوم للقرآن»، «القرآن یعلوم ف» یها عبارت  .9
 

 (نمره 2) دارد؟ یر چه تفاوتیقرون اخ یها نخست با کاربرد آن در نگارش یها قرن یعلوم قرآن یها ن نگارشیدر عناو« فضائل القرآن»کاربرد عبارت   .3
 

 (نمره 2) بعد از خود گذاشت؟ یعلوم قرآن یها بر نگارش یر یچه تأث (ق 424ابن مجاهد ) ۀنوشت« القرائات یالسبعة ف»کتاب   .01
 

ن یدیتب« ات و سدوریدنش آیدا نبدودن چیدبدودن  یفیتدوق»و « ن قدرآنیجمع و تددو»را با دو بحث: « ها ات در سورهیها و تناسب آ تناسب سوره»ان موضوع یوند میپ  .00
 (نمره 2) د.یکن

 
 (نمره 2) د.ییان نمایت بودن آن را بیل با اهمید و دلیدگاه خود بنوسیرا از د یها در حوزه علوم قرآن ن نگارشیتر  دو مورد از مهم  .02

 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


