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 تفسیر در لغت به معنای ...... و در اصطالح به معنای ...... است.  .8
 کشف و بیان ـ فهم معانی باطنی آیات (ب بیان معانی آیات و کشف مقاصد و مدالیل آنها  -کشف و بیان  (الف 

  بیان معانی آیات و کشف مقاصد و مدالیل آنها -شرح و توضیح  (د شرح و توضیح ـ فهم معانی باطنی آیات (ج
 ... در لغت به معنای راه روشن است و در اصطالح شیوه روشن و خاصی که مفسر برای رسیدن به تفسیر طی می کند.  .1
  منهج (د گرایش (ج منابع  (ب مآخذ (الف 

 کدام روش تفسیر را نکوهش کرده است؟« من  فّسر القرآن برأیه فقد افتری علی الله الکذب»روایت   .0
  به رأی (د فلسفی (ج عرفانی (ب عقلی (الف 

 در مورد اتجاهات تفسیری کدام گزینه صحیح است؟  .0
 تفسیرش تاثیر میگذارد.پیش فرضها و خصوصیات فکری مفسر که در  (ب همان روش های تفسیری است. (الف 

  اتجاه به معنی مآخذ  و مصادر تفسیر است. (د اتجاه به معنی راه روش است. (ج
 از عوامل ایجاد گرایشهای مختلف تفسیری است؟  .0
  همه موارد  (د دغدغه های فکری مفّسر (ج روحیات و ذوقیات مفسر (ب تخصص مفسر در علوم خاص (الف 

 دو کتاب تفسیر پابه پای وحی؛ و همگام با وحی از کدام یک از اقسام تفسیر هستند.  .6
  ترتیب مصحفی (د ترتیب نزولی (ج موضوعی (ب ترتیبی (الف 

 از کدام یک از اقسام تفسیر هستند.« معارف قرآن»و « منشور جاوید قرآن»؛ «پیام قرآن»کتب تفسیر   .9
  ترتیب مصحفی (د ترتیب نزولی (ج موضوعی (ب ترتیبی (الف 

 آغاز تدوین تفسیر به چه شکلی بوده است؟  .1
 در قالب ابواب حدیثی ب( نقل روایات پراکنده تفسیری (الف 

  به صورت جوامع حدیثی د( به صورت مجموعه های مستقل ج(
 به کدام دلیل از دالئل علل قرآن به تفسیر اشاره دارد؟ ﴾الله نورالسموات و االرض مثل نوره کمشکوه فیه مصباح ﴿آیه مبارکه  .3
 اشتمال قرآن بر آرایه های ادبی (ب اکتفای قرآن به بیان کلیات (الف 

  پراکندگی مطالب  (د قرآن دارای مفاهیم باطنی (ج
ی الله علیه وآله ( کدام است؟  .83

ّ
 نظر برگزیده درباره میزان مقدار تفسیر پیامبر)صل

 تفسیر بیشتر آیات (ب تفسیر همه آیات (الف 
  تفسیر در دو سطح عمومی و خصوصی (د تفسیر اندکی از آیات (ج

ی الله علیه وآله اشاره دارد؟  .88
ّ
وا کما رأیتمونی أصلی و خذوا عنی مناسککم به کدام شیوه تفسیری پیامبر صل

ّ
 روایات صل

  شیوه خصوصی بیانی (د شیوه عمومی بیانی (ج شیوه خصوصی عملی (ب شیوه عمومی عملی (الف 
هیچ آیه ای از قرآن بر رسول خدا ناازل نشاد جاز اینکاه بارای مان خواناد و اماال فرماود و مان باه خا  خاود »( مبنی بر اینکه راوایات حضرت علی )علیه السالم  .81

ی الله علیه وآله دارد؟
ّ
 نوشتم و تأویل و تفسیر و خاص و عام و .... آن را به من آموخت. اشاره به کدام شیوه تفسیری پیامبر صل

  شیوه رفتاری (د شیوه خصوصی (ج یشیوه عمل (ب شیوه عمومی (الف 
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 مهمترین ویژگی های تفسیر در عصر رسالت؟  .80
 اختالف در تفسیر (ب اجتهاد در تفسیر (الف 

  تدوین کتب مستقل تفسیری (د نقل تفسیر به صورت روایت از پیامبر  (ج
 از ویژگی های ائمه در تفسیر قرآن:  .80

 ظاهر و باطن قرآنعلم به  (ب اطالع از غیب (الف 
  همه موارد (د در اختیار داشتن برخی از نوشته های اختصاصی (ج

ِه ... قال: "یا جابر، أ تدري ما سابیل اللاه"؟ قلات: فقاال: القتال فاي»...در روایت   .80
َّ
ُتْم ِفي َسِبیِل الل

ْ
ِتل

ُ
ِئْن ق

َ
سابیل اللاه فای والیاي علاي  سئل عن قول الله عز وجل: ﴿َول

 اشاره به کدام مبانی و اصول تفسیر ائمه )ع( دارد؟...« السالم( وذریته )علیه 
 تاکید بر جاودانگی تعالیم قرآن (ب تفسیر قرآن با علم و قطع (الف 

  توجه به بعد والیی آیات (د بیان معارف اعتقادی قرآن (ج
 اشاره به کدام مبانی و اصول تفسیر ائمه )ع( دارد؟« صراط مستقیم من رّد متشابه القرآن الی محکمه هدی إلی»طبق روایت   .86

 تفسیر قرآن با علم و قطع (ب ارجاع  متشابهات به محکمات ( (الف 
  بیان معارف اعتقادی قرآن (د توجه به بعد والیی آیات (ج

در مقابل نقل این روایات تفسیری ناصحیح که :کعبه هر صبح بار بیات المقادس ساجده میکناد:برخود مای کناد ایان نحاوه  امام باقر)ع( نسبت به کعب االحبار  .89
 استدالل ائمه )ع( در باب روایات تفسیری ناظر به کدام شیوه از شیوه های تفسیری ایشان است؟

 برخورد با قیاس و استحسان ( (ب الف( ارجاع آیات متشابه به محکمات 
  برخورد با جعل (د مخالفت با اسرائیلیات ج(

برخی از صحابه دوست داشتند عربی بیاباانی بیایاد و چیازی از رساول خادا)ص( بورساد و آنهاا نیاز بشانوند و در »این سخن حضرت علی )ع( که می فرمایند:  .81
 ؛ ناظر به کدام ویژگی صحابه است؟«مقام فهم مقصود نبودند

 جایگاه  متفاوت صحابه در تفسیر ب( گری اجتناب از پرسش (الف 
  وجود روحیه پرسشگری در میان صحابه د( ترس از مهابت پیامبر)ص( ج(

 است؟با توجه به روایات شیعی مصداق ﴿من عنده علم الکتاب﴾ در آیه شریفه ﴿قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب﴾ چه کسی   .83
  (امام علی )علیه السالم (د ابن عباس (ج ابی بن کعب (ب ابن مسعود (الف 

 روه هستند... این گروه از مخالفان تفسیر و بر اکتفا به قرائت قرآن و عدم تفسیر قرآن اصرار داشتند و ابوموسی اشعری و اصحاب عمر از زمره این گ  .13
  راویان صحابه (د مفسران صحابه (ج قّراء صحابه (ب موافقان تفسیر (الف 

یشاان همات روایات تفسیری بسیاری از امام علی علیه السالم در منااب  تفسایری و حادیثی نقال شاده اسات. کتااب ..... نوشاته ..... باه جما  آوری روایاات ا  .18
 گماشته است.

 سیدرضی -مسنداالمام علی  (ب سیدحسن قبانچی -مسند االمام علی  (الف 
  سیدرضی -نهج البالغه  (د سیدحسن قبانچی -نهج البالغه  (ج

 اهمیت تفسیر ابی بن کعب در چیست؟  .11
 تفسیر واژگان ب( تفسیر قرآن به قرآن (الف 

  فضائل سور د( استناد به قول امام علی)علیه السالم( ج(
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پرسیدم و چنین گفت: بر روی صافا و ماروه بتهاایی باود پاا هنگاامی کاه اساالم « إّن الصفا و المروة»طبق روایت که .... نزد ابن عباس رفتم و از او درباره آیه   .10
 آوردند از طواف میان آن دو خودداری کردند تا این آیه نازل شد. اشاره به کدام روش تفسیری ابن عباس دارد؟

  اسباب النزولاستفاده از  (د استفاده از شعر عرب (ج استفاده از لغت عرب (ب تفسیر قرآن به قرآن (الف 
 از آن کیست؟« سیدالقراء»در میان صحابه لقب   .10

  ابن مسعود د( سعید بن جبیر  ج( أبی بن کعب ب( ابن عباس (الف 
 اهمیت تفسیر صحابه کدام است؟  .10

 مصاحبت با رسول خدا (ب شاهدبودن بر موقعیتهای نزول (الف 
  مواردهمه  (د آشنایی با لغت عرب عصر نزول (ج

ه هماین سابب مفّسران تابعی مکه شاگردان ....... هستند. و ....... ،از معروف ترین شاگردان  و از اصحاب اماام ساّجاد و دوسات داران آن حضارت باود و با  .16
 از سوی حّجاج به شهادت رسید. او دارای کتابی در تفسیر است.

 سعید بن مسیب  -ابوموسی اشعری  (ب ابن عباس ـ سعید بن جبیر (الف 
  ابن مسعود ـ أبان بن تغلب (د ابی بن کعب ـ أبوحمزه ثمالی (ج

 بنا بر نظر مفسران مهم ترین ویژگی تفسیری مجاهد بن جبر چیست؟  .19
 استفاده از روایات در تفسیر قرآن ب( استفاده از آیات قرآن در تفسیر آیات (الف 

  استقالل در تفسیر عقلی د( قرآنپرداختن به معانی الفاظ غریب  ج(
 ؟نیستاز ویژگی های تفسیر تابعین   .11

 گسترش ابعاد تفسیر (ب عدم اختالف در مسائل فقهی (الف 
  توسعه نظر  و اجتهاد در تفسیر (د ثبت و تدوین تفاسیر (ج

در  از اصحاب خاص ائمه است. او از دانشمندان عصار خاود در فقاه، حادیث و لغات اسات. اماام صاادق او را سالمان زماان خاود معرفای فرمودناد. او کتاابی  .13
 تفسیر دارد. رساله حقوق امام سّجاد و دعای سحر ماه مبارک رمضان منقول از او است.

 أبان بن تغلب (ب سعید بن مسیب (الف 
  جعفی یزید بن جابر (د حمزه ثمالی ثابت بن دینار کوفیابو  (ج

  صحیح نیست؟کدام گزینه درباره تفسیر فرات کوفی   .03
 حذف اسانید روایات (ب نظم نامناسب روایات مربوط به آیه (الف 

  با رویکرد نقل فضائل اهل بیت تنظیم شده است. (د تقسیر اجتهادی است. (ج
 کدام گزینه درباره تفسیر قمی موجود صحیح است؟  .08

 .نویسنده کتاب فرد دیگری است که بیش از همه از تفسیر علی بن ابراهیم بهره گرفته است  (الف 
 .داشتن سند کامل و موثق روایات؛ از امتیازات این تفسیر است (ب
 تمامی مطالب از آن ابوالجارود است. (ج
  موجود از علی بن ابرهیم است.تمامی مطالب  (د

 فیض کاشانی در مباحث لغوی و ادبی تفسیر صافی از کدام تفسیر بهره برده است؟  .01
  تفسیر قمی (د الدرالمنثور سیوطی (ج انوارالتنزیل بیضاوی (ب مفاتیح الغیب فخر رازی (الف 
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 کنزالدقائق بوده است؟کدام تفسیر مبنای اصلی میرزامحمد مشهدی در تدوین تفسیر   .00
  النورالثقلین (د البرهان  (ج تفسیر صافی (ب تفسیر عیاشی  (الف 

 نیست؟از ویژگی های تفسیر االثری الجام    .00
 توضیح کلمات و مفاهیم مشکل (ب نقد و ارزیابی روایات (الف 

  گزینش رأی برتر (د استفاده از منابع روایی اهل سنت (ج
 از معایب تفسیر جام  البیان کدام گزینه است؟  .00

 (نقل روایات فضائل اهل بیت )ع (ب نقل گسترده اسرائیلیات و روایات ضعیف (الف 
  روش کتاب روایی محض است. (د (توجه به تفسیر قرآن به قرآن )آیه به آیه (ج

ی اللاه علیاه وآلاه( و صاحابه و تابعیاان را جما  کارده؛ اساناد روا  .06
ّ
یاات را حاذف و باه ذکار ...... اثر ........ ؛از تفاسیر روایی محض که احادیث پیاامبر اکارم )صال

روایاات مرباوط باه هار آیاه را در ذیال  و به ترتیب مصحف ا از سورۀ حمد تا ناس ا اسات و .منبعی که روایت را از آن نقل کرده و نام گوینده متن بسنده کرده است
 دهد.ýآن آیه جای می

 جامع البیان ـ طبری (ب الدر المنثور فی التفسیر المأثور ـ سیوطی  (الف 
  القرآن العظیم ـ ابن أبی حاتم (د القرآن العظیم ـ ابن کثیر (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


