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 دوره تأسیس دانش تفسیر مربوط به چه زمانی است؟  .1
  قرن چهارم (د عهد تابعین (ج عهد رسالت نبوی (ب هد صحابهع (الف 

 نصر مشترک در تعاریف اصطالحی تفسیر قرآن چیست؟ع  .2
 تصریح بر واژه علم در تعاریف یاد شده (ب مراد جدی خداوند از متن قرآنکشف معنا و  (الف 

  گزینه ب و ج (د کوشش فکری و ذهنی مفسر (ج
 أویل به معنای دریافت معارف باطنی در مورد چه آیاتی به کار می رود؟ت  .3
  گزینه الف و ب (د آیات االحکام (ج متشابهات (ب محکمات (الف 

 تعریف چیست؟« اموری کاربردی که تفسیر صحیح قرآن بر آنها استوار است و اختالفی در ضرورت آنها نیست»بارت ع  .4
  گزینه الف و ج (د تاریخ تفسیر (ج قواعد تفسیر (ب بانی تفسیرم (الف 

 بانی تفسیر چه تفاوتی با قواعد تفسیر دارد؟م  .5
 قواعد اتفاقی است، اما مبانی ممکن است اختالفی باشد (ب مبانی برون متنی و قواعد درون متنی است (الف 

  گزینه ب و ج (د قواعد کاربردی است، اما مبانی ممکن است انتزاعی باشد (ج
 دام یک از موارد زیر از فواید و کارکردهای مبانی تفسیر نیست؟ک  .6
 توصیف مکتب و مذهب تفسیری (ب تفسیر صحیح (الف 

  نقد و بررسی و تطبیق در تفسیر (د مذاهب تفسیری ایجاد وحدت بین (ج
 ذیرش چه مبنایی، مفسر را ملزم می کند که قرآن را بریده از محیط تاریخی و قراین نهفته در محیط نزول تفسیر نکند؟پ  .7
  جامعیت قرآن (د فهم پذیری بودن قرآن (ج کالمی و گفتاری بودن قرآن (ب ضرورت تفسیر قرآن (الف 

 چیست؟« وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم»لیل برون دینی د   .8
  گزینه الف و ب (د روایات داّل بر این موضوع (ج عدم امکان هماوردی با قرآن (ب تجربه مثبت تاریخی (الف 

 ثار پذیرش مبنای الهی و وحیانی بودن قرآن کریم در چه حوزه ای است؟آ  .9
 در فهم و تفسیر قرآن (ب قرآندر اوصاف و ویژگی های متن  (الف 

  هیچکدام (د گزینه الف و ب (ج
 در جهان غرب که با وحی قرآنی قابل تطبیق است، چیست؟« جان آستین»ظریه ن  .10

  گزینه الف و ب (د دیدگاه گزاره ای (ج دیدگاه فعل گفتاری (ب دیدگاه تجربه دینی (الف 
 مفاد چه مبنایی است؟« شکل و ساختار از ذات باری تعالی صادر شده و فعل اوستتمام قرآن کریم با همین »بارت ع  .11

  فهم پذیری قرآن (د وحیانی بودن قرآن (ج جامعیت قرآن (ب گفتاری بودن قرآن (الف 
 ه رابطه ای بین تفسیر قرآن و امکان فهم آن وجود دارد؟ چ  .12

 تفسیر قرآن مقدم بر امکان فهم است (ب امکان فهم تقدم رتبی بر تفسیر قرآن دارد (الف 
  گزینه ب و ج (د امکان فهم نتیجه تفسیر قرآن است (ج
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 دام گزینه از عوامل توجه قرآن پژوهان معاصر به مبنای نیازمندی قرآن به تفسیر نیست؟ک  .13
 متأخردیدگاه برخی از اخباریون  (ب یک سری از مباحث معناشناسی درباره اوصاف قرآن (الف 

  نگارش تفاسیر اجتهادی توسط مفسران کهن امامیه (د طرح نظریه تفسیر قرآن به قرآن (ج
 وامل ذاتی و درونی نیازمندی قرآن به تفسیر چیست؟ع  .14

  گزینه ب و ج (د فاصله زمانی با نزول قرآن (ج فقدان آگاهی های الزم بشر (ب اجمال و ابهام (الف 
 درباره تعیین دامنه نیازمندی قرآن به تفسیر چه نظری دارند؟ فسران امامیهم  .15

  گزینه الف و ب (د قائل به معیار کیفی هستند (ج قائل به نظریه نسبیت هستند (ب قائل به معیار کّمی هستند (الف 
 گویند؟ه داده هایی که اطالعاتی مناسب با مفاد آیات را در اختیار مفسر قرار می دهند، چه می ب  .16

  گزینه ب و ج (د واعد تفسیرق (ج مبانی تفسیر (ب منابع تفسیر (الف 
 وش های کشف جامعیت قرآن در نزد محققان چیست؟ر   .17

  هر سه گزینه (د روش تلفیقی (ج روش برون متنی (ب روش درون متنی (الف 
 در قرآن شناسی بوده اند؟ (گرفتن نقش اهل بیت)عدر صدد حذف یا نادیده « حسبنا کتاب الله»ه کسانی با شعار چ  .18

  گزینه الف و ج (د طرفداران جریان قرآنیون (ج خلفای بنی امیه (ب خلفای عباسی (الف 
 ذیرش مبنای جامعیت قرآن چه تأثیری در تفسیر قرآن دارد؟پ  .19

 پدیدآورنده آن مشخص می گردد الهی بودن (ب مفسر، قرآن را نسبت به مسائل نوآمد، کارآمد می داند (الف 
  گزینه الف و ج (د تفسیری زنده و پویا را نتیجه می دهد (ج

 دام یک از گزینه های زیر از مصادیق مبنای چند معنایی در قرآن کریم نیست؟ک  .20
  حقیقت و مجاز (د ظاهر و باطن (ج مشترک لفظی (ب مشترک معنوی (الف 

 تفسیر چه پیامدی دارد؟دم توجه به قواعد ع  .21
 باعث بروز خطا می شود (ب تفسیر شخصی می شود (الف 

  گزینه ب و ج (د موجب اختالف بین مفسران می شود (ج
 دام یک از گزینه های ذیل از انواع قواعد تفسیر نیست؟ک  .22

 قواعد ناظر به فهم و استنباط مقصود از آیات (ب قواعد ناظر به متن قرآن (الف 
  قواعد خاص وام گرفته از دیدگاه شرعی (د قواعد ناظر به قرائت های مختلف (ج

 عریف قرائت صحیح قرآن چیست؟ت  .23
 تخصص در خواندن متن قرآن با رعایت اصول تجویدی (الف 

 مطابقت تام داشته باشد (قرائتی که با قرائت پیامبر)ص (ب
 خداوند بحث می شود علمی که در آن از صورت های نظم کالم (ج
  علمی که در آن از اختالف مربوط به الفاظ و عبارات وحی بحث می شود (د

 چیست؟ (اه دستیابی به قرائت صحیح پیامبر خدا)صر   .24
  گزینه ب و ج (د سیره عملی مسلمانان (ج نقل متواتر (ب مقایسه آیات (الف 
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 شناخت قرائت صحیح نیست؟دام یک از موارد زیر از معیارهای ک  .25
 تطابق با قرآن مکتوب (ب قرائتی که قّراء آن عادل باشند (الف 

  قرائتی که دلیل قطعی بر پیروی آن داشته باشیم (د اتفاق همه یا اکثر قّراء بر یک قرائت (ج
 تأکید نموده اند؟« نزولتوجه به مفاهیم واژگان قرآن در عصر »را دانشمندان علوم قرآن به رعایت قاعده چ  .26

 چون عدم رعایت آن، مفسر را در کشف مراد خداوند دچار خطا می کند (الف 
 چون عدم رعایت آن، قرآن را به صورت یک کتاب صرفا تاریخی در می آورد (ب
 چون عدم رعایت آن، قرآن را از پاسخگویی به مسائل نوآمد دور می سازد (ج
  زینه ب و جگ (د

 گر لفظی قرآنی در اثر کثرت استعمال در یک معنا به صورت حقیقت درآمده باشد،اصطالحا به آن چه می گویند؟ا  .27
  گزینه الف و ب (د حقیقت قرآنی (ج معنای حقیقی (ب حقیقت متشرعه (الف 

 ر حوزه تفسیر قرآن، مراد از واژگان دخیل چیست؟د  .28
 واژگانی که از زبان های دیگر به زبان عربی وارد شده (ب زبان های دیگر راه یافتهاژگانی که از زبان عربی به و  (الف 

  گزینه الف و ب (د واژگانی که همراه با قرینه و به صورت مجاز به کار رفته (ج
 فردات قرآنی چه نوع واژگانی هستند؟م  .29

 اندواژگانی که در اثر کثرت استعمال در یک معنا شهرت یافته  (الف 
 همان مصطلحات قرآنی هستند (ب
 واژگانی که به عنوان حقیقت قرآنی از آنها یاد می شود (ج
  واژگانی که در معنای لغوی خود به کار می روند و هنوز به مرحله اصطالح نرسیده اند (د

 شده، اختالف داشته باشد، چه باید کرد؟گر برخی از قواعد ادبیات عرب با عبارتی از قرآن که به تواتر برای ما اثبات ا  .30
 آن قاعده ادبی مقدم می شود (ب آن قاعده ادبی تخطئه می شود (الف 

  گزینه الف و ب (د تعارض و تساقط می کنند (ج
 دام گزینه جزء دالیل لزوم توجه به قراین در تفسیر نیست؟ک  .31

 غفلت از قراین ممکن است مفسر را دچار خطا کند (ب استتوجه به قراین در تمام فرهنگ ها روش عقال  (الف 
  در روایات بر آن تأکید شده است  (د خود قرآن از انواع قراین استفاده کرده است (ج

 اربرد قراین معینه و صارفه چه مواردی است؟ک  .32
  همه گزینه ها (د مجاز و کنایه (ج ایجاز و اضمار (ب الفاظ مشترک (الف 

 جمال و اطالق به ترتیب پیامد فقدان قرینه در چه الفاظی است؟ا  .33
  گزینه الف و ج (د حقیقت / مجاز (ج مشترک لفظی / مشترک معنوی (ب          مشترک معنوی / مشترک لفظی (الف 

 ضمار به چه معنا است؟ا   .34
 در تقدیر گرفتن ضمایر کالم (ب در تقدیر گرفتن سؤال و اظهار جواب (الف 

  گزینه الف و ج (د بیان مطلب از طریق به کاربردن ضمیر (ج
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 بر اساس چه مبنایی قرآن کریم را پاسخگو به همه نیازهای بشر و مسائل نوآمد می دانیم؟  .35
  وحیانی بودن قرآن (د جامعیت قرآن (ج چند معنایی قرآن (ب فهم پذیری قرآن (الف 

 مخّل به مطلب نباشد، اصطالحا چه گفته می شود؟ه حذف الفاظی که نبودن آنها ب  .36
  گزینه ب و ج (د ایجاز قصر (ج ایجاز حذف (ب اضمار (الف 

 ز بین منابع تفسیری، قرآن کریم بر چه منبعی تأکید نموده است؟ا  .37
  منابع تاریخی (د (شخص پیامبر)ص (ج منابع لغوی (ب (روایات ائمه)ع (الف 

 چه نقش هایی را ایفا می کنند؟ وایات تفسیریر   .38
  هر سه گزینه (د بیانگر محتوا و بطن آیات (ج بیانگر مصادیق آیات (ب بیانگر معانی واژگان (الف 

 ضای نزول از کدامین نوع قراین است؟ف  .39
  قراین منفصل لفظی (د قراین پیوسته لفظی (ج قراین پیوسته غیرلفظی (ب قراین منفصل غیرلفظی (الف 

 نسجام میان جمالت و عبارات و نیز وحدت در موضوع و سیاق از مشخصه های چه سبکی است؟ا  .40
  گزینه الف و ب (د سبک ادبی (ج سبک گفتاری (ب سبک نوشتاری (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


