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 ها است که......  ای از دانش دانشهای قرآنی مجموعه  .8
 شوند ای به قرآن و حدیث مربوط می به گونه (الف 

 شوند به طور مستقیم و صریح به قرآن و حدیث مربوط می (ب
 شوند  به طور غیر مستقیم و ضمنی به قرآن و حدیث مربوط می  (ج
  شود  پیرامون قرآن و حدیث است و به شکل درونی و محتوایی به آن مربوط می  (د

 های قرآنی حدیثی صحیح است؟ گیری و پیدایش دانش کدام گزینه درباره  روند شکل  .0
 دارند.ای الهی  های قرآنی حدیثی ریشه دانش (الف 

 اند. های قرآنی حدیثی همواره از تنوع قابل توجهی برخوردار بوده دانش (ب
 اند های قرآنی حدیثی فرایندی تکاملی و تدریجی داشته  دانش (ج
  های بشری هستند. دانشهای قرآنی حدیثی مانند دیگر دانش (د

 صحیح است؟« هندسه» کدام گزینه درباره کلمه   .9
 های علم ریاضی ای عربی به معنای یکی از شاخه کلمه (الف 

 فارسی و به معنای تعیین اندازه اشیاء «اندازه»معرب  (ب
 .است و به تعیین محل حفر چاه آب و قنات مربوط است «انداز آب»معرب  (ج
  هندسه مشتق از مهندس به معنای آشنایی با روش ترسیم اشکال  (د

 کدام گزینه بر اهمیت آشنایی با قرآن و حدیث و جایگاه آن نزد مسلمانان صدر اسالم داللت دارد؟  .0
 گیری تمدن اسالمی نقش بسزای قرآن و حدیث در شکل (ب (انتخاب حافظ  سوره بقره برای امارت طائف توسط پیامبر )ص (الف 

  در زمینه آموزش قرآن (سیره رسول خدا )ص (د نزول آناهتمام  مسلمانان به کتابت قرآن بالفاصله بعد از  (ج
 تر است ؟ کدام گزینه در بیان معنای اصطالحی علوم قرآن صحیح  .5
 علوم پیرامونی و مقدماتی مربوط به شناخت صورت ظاهر قرآن (ب هرگونه مطالعه در خصوص قرآن کریم (الف 

  دانشهای ابزاری الزم برای شناخت  قرآن (د های قرآنی آموزهمباحث معارفی و دانشهای معرفتی و شناختی و  (ج
 تعریفی است برای.....« آیند های مستقلی که هریک به نوعی در فهم و تبیین آیات قرآن به کار می دانش»   .0
  علوم القرآن  (د علوم فی القرآن (ج علوم للقرآن  (ب علوم حول القرآن (الف 

 تعریفی است برای لغت ......« تازه از هر چیزوقوع و ظهور و  »   .9
  حدیث (د خبر (ج اثر (ب سنت     (الف 

 در کدام حدیث شریف، بر تمسک دوجانبه به قرآن و سنت تأکید شده است؟  .1
  د( حدیث سفینه حدیث غدیر (ج حدیث یوم الدار (ب حدیث ثقلین  (الف 

 ای در حوزه علوم قرآن و حدیث اشاره شده است؟ رشته مطالعات میان های آسیبدر کدام گزینه به یکی از   .3
 تحمیل نظریات ثابت نشده علمی بر قرآن و حدیث (ب توجه نکردن به حدیث در مطالعات قرآنی (الف 

  توجه به جایگاه فرابشری قرآن و حدیث   (د نقص پذیر بودن دانشهای بشری و الهی بودن قرآن  (ج
 انگیزه دانشمندان اسالمی در اختصاص ابوابی از کتابهای روایی به روایات فضایل قرآن چه بود؟  .82

 ترویج روایات اسالمی  (ب ترویج هرچه بیشتر قرآن کریم در جامعه (الف 
  جایگاه قرآن کریم و فضیلت و اهمیت فراوان آن  (د دادن اهمیت نقش قرآن در زندگی بشر نشان  (ج
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 های مهم درباره نام قرآن برای این کتاب آسمانی است ؟ کدام گزینه  از دیدگاه  .88
 قرآن اسم علم جامد و نام اختصاصی این کتاب آسمانی  (الف 

 پییشین.قرآن مشتق و  غیر مهموز  به معنای جامع انواع علوم یا ثمرات کتب آسمانی  (ب
 قرآن اسم علم جامد برگرفته از قرائن به معنای خواندنی (ج
  قرآن مشتق و  مهموز به معنای  کتاب آسمانی (د

 های قرآن عبارتند از : نام  .80
 حکیم، مبین، مجید، کریم  (ب تنزیل، فرقان، حکیم، مبین (الف 

  الحدیث، قول فصل مبارک، تذکره، احسن  (د فرقان، تنزیل، ذکر و کتاب (ج
 گذاری سوره برای قسمتی از قرآن و آیه برای قسمتی از سوره  نام  .89

 توسط پیامبر انجام شده   (ب توسط خود قرآن انجام شده (الف 
  توسط صحابه و تابعان  (د توسط صحابه و در دوران پیامبر (ج

 :تعریفی است برای« مشخص شده باشد بخشی از حروف کلمات یا عبارات قرآن که حدود آن توسط شارع یعنی از طریق نقل و روایت به صورت توقیفی»   .80
  جزء (د حزب  (ج سوره   (ب آیه  (الف 

 در مفهوم وحی غیر تشریعی غیر تکوینی به کار رفته است؟ « وحی» در کدام آیه   .85
َنا َبَشٌر ِمْثُلُکْم ُیوحی ِإَلی﴾ (الف 

َ
ما أ  ﴿ُقْل ِإنَّ

ـُه ِإاَلِّ َوْحًیا﴾ ﴿َو َما َکاَن ِلَبَشر   (ب َمُه الَلِّ ن ُیَکِلِّ
َ
  أ

ْوحی  ﴿َفَخَرَج َعلی (ج
َ
ْن   َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحراِب َفأ

َ
ا﴾  ِإَلْیِهْم أ ُحوا ُبْکَرًة َو َعِشیًّ  َسبِّ

ْوحی (د
َ
ْمَرها﴾  ُکِل   في  ﴿َو أ

َ
  َسماء  أ

 با توجه به تعریف وحی و اقسام آن، کدام گزینه صحیح است؟  .80
 افتد از مصادیق وحی تکوینی رحمانی است.  تمام الهامات الهی که به دل انسان می (الف 

 وحی خدا به  فرشتگان برای یاری مومنان از مصادیق وحی تکوینی است ب(
  و القاء است ِّوحی غیر تکوینی غیر تشریعی و  از نوع وسوسهای از  وحی شیطانی نمونه (ج
  وار وحی رسالی عبارتست از هر نوع انتقال پیام غیر صریح،  پنهان و اشاره د(

 ای است از وحی غیر تکوینی غیر تشریعی و از نوع رحمانی؟ کدام آیه نمونه  .89
یَن ﴿ (الف  ْوَحْیُت ِإَلی اْلَحواِریِّ

َ
ْن َو ِإْذ أ

َ
 ﴾ َو ِبَرُسولي  آِمُنوا بي  أ

ْوحی َلها ﴾ (ب
َ
َک أ نَّ َربَّ

َ
ْخباَرها ِبأ

َ
ُث أ  ﴿ َیْوَمِئذ  ُتَحدِّ

ْنِس َو اْلِجنِّ ُیوحي (ج ا َشیاطیَن اْْلِ  َبْعض  ﴾  َبْعُضُهْم ِإلی  ﴿َو َکذِلَك َجَعْلنا ِلُکلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّ
ة  ِإاَلِّ َخاَل  (د َمِّ

ُ
ْن أ   ِفیَها َنِذیٌر ﴾﴿َوِإن ِمِّ

 تعریفی است برای .....«  هم از حیث الفاظ و  ساختار و هم از جهت محتوا عین وحی الهی استقرآن  »   .81
 حجیت ظواهر   (ب وحی تشریعی (الف 

  وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم (د وحی رسالی   (ج
 کدام گزینه در خصوص دانش غریب القرآن صحیح است؟  .83

 همان دانش کلمات القرآن است (ب همان دانش تفسیر است (الف 
  شناسی قرآن است همان دانش  متن  (د همان دانش مفردات القرآن است  (ج
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 کدام آیه بر قابل فهم بودن قرآن برای هر مسلمانی در حد فهم خود داللت دارد؟  .02
ْکِر اْلَحکیِم َعَلْیَك ِمَن اْلْیاِت َو   ذِلَك َنْتُلوهُ ﴿ (الف  ُروَن  (ب  ﴾ الذِّ  َفال َیَتَدبَّ

َ
ْم َعلی  اْلُقْرآَن   ﴿ أ

َ
ْقفاُلها ﴾  أ

َ
 ُقُلوب  أ

ِبْع  (ج ناُه َفاتَّ
ْ
هُ  (د ُقْرآَنُه ﴾  ﴿َفِإذا َقَرأ َلهُ   ﴿َفِإنَّ ِه ﴾  َقْلِبَك   َعلی  َنزَّ   ِبِإْذِن اللَّ

ُه  »﴿در آیه « احسن الحدیث» مقصود از   .08
َّ 
اِبًهاالل ش  اًبا ُمت  ِدیِث ِکت  ح 

ْ
ن  ال ْحس 

 
ل  أ ز َّ  چیست ؟« ﴾ن 

  ها ترین داستان سودمند (د قرآن کریم   (ج بهترین سخنان  (ب احادیث نیکو (الف 
 ضعیف، حسن، موثق، صحیح، تقسیمی است بر اساس .....تقسیم حدیث به   .00

 نوع و اعتبار راویان (ب تعداد راویان  (الف 
  وضعیت متن حدیث نسبت به دیگر احادیث (د پیوستگی یا گسستگی سند  (ج

ی »روایت نبوی   .09
ِّ
ل ص 

ُ
أْیُتُموِنی أ ا ر  م  وا ک 

ُّ
ل  ای است از ..... نمونه« ص 

 توجه و اهتمام جدی مسلمانان به حدیث (ب در تمسک به سنت (توصیه پیامبر )ص (الف 
  توصیه پیامبر به برپایی نماز و اهمیت آن (د مسلماناننقش حدیث در زندگی فردی   (ج

 در معنای لغوی خود  مد نظر است ؟« سنت » در کدام گزینه   .00
 (های روایی از  افعال پیامبر )ص گزارش  (ب سیره و روش همیشگی پیامبر و امامان علیهم السالم الف( 

  احادیث نقل شده از پیامبر و امامان علیهم السالم (د شودنهادن سنت حسنه یا سیئه که بدان عمل  بنیان  (ج
 آید؟ کدام گزینه از جمله دالیل حجیت و اعتبار سنت به شمار می  .05

 منبع بودن سنت برای فهم دین (ب گواهی قرآن بر عصمت پیامبر)ص( و اصالت سنت الف( 
  تبیین قرآن در سنت (د رابطه متقابل کتاب و سنت  (ج

 است؟« عام»کدام گزینه از الفاظ   .00
 الذی، التی،  اسم جنس همراه با الف و الم، کل (ب هل، لم،  التی، نکره در سیاق نفی (الف 

  استفهام، هل، اسم جنس همراه با الف و الم  (د الذی، التی، کل، نکره در سیاق نفی  (ج
 در کدام گزینه کلمه نسخ در معنای لغوی خود به کار رفته است؟  .09

ًا َو َباِطاًل َو ِصْدقًا َو َکِذبًا َو َناِسخًا َو َمْنُسوخاً  الف(  اِس َحقِّ ْیِدي َالنَّ
َ
 ِإنَّ ِفي أ

َم ِمْثُل َاْلُقْرآِن  ب( ُه َعَلْیِه َو آِلِه َو َسلَّ ِبيِّ َصلَّی َاللَّ ْمَر َالنَّ
َ
 َناِسٌخ َو َمْنُسوٌخ ِإنَّ أ

ا َنْسَتْنِسُخ َما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن  (ج ا ُکنَّ  ِإنَّ
انَّ َاْلَحِدیَث ُیْنَسُخ َکَما ُیْنَسُخ َاْلُقْرآُن  د( ِِ  

 :استتعبیر شده « مرسل و محدود»در لسان روایات گاه از این اصطالح به   .01
  مطلق و مقید (د منسوخناسخ و   (ج عام و خاص (ب محکم و متشابه (الف 

 در قرآن کریم داللت دارد؟« محکم و متشابه» کدام آیه بر و جود   .03
ْحَسَن اْلَحدیِث ِکتابًا ُمَتشاِبهًا﴾  الف( 

َ
َل أ ُه َنزَّ  ﴿اللَّ

ْحِکَمْت   ب(
ُ
َلْت ِمْن َلُدْن َحکیم  َخبیر﴾  ﴿الر ِکتاٌب أ  آیاُتُه ُثمَّ ُفصِّ

ِذی ﴿ (ج َخُر ُمَتَشاِبَهاٌت ُهَو الَّ
ُ
مُّ اْلِکَتاِب َو أ

ُ
ْحَکَماٌت ُهنَّ أ ْنَزَل َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت مُّ

َ
 ﴾....أ

  َلْیَس َکِمْثِلِه َشْيٌء﴾﴿ (د
ف»، «بعض»، «شیء»الفاظی از قبیل وجود   .92    «بضع»و « نیَّ

 شود کالم میسبب اجمال عارضی در  (ب شود سبب اجمال ذاتی کالم می (الف 
  شود سبب خروج کالم از معنای حقیقی خود می (د شود سبب متشابه شدن کالم  می (ج
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 کدام گزینه در بیان تفاوت  دانش تاریخ قرآن و  علوم قرآن صحیح است؟  .98
 علوم قرآنی مباحث مربوط به خود قرآن است و تاریخ قرآن مربوط به سرگذشت آن (الف 

 عنصر زمان وجه بارز تفاوت تاریخ قرآن و علوم قرآن است.  ب(
 تاریخ قرآن شامل مباحثی است محدود به زمان و مکان  (ج
  علوم قرآن و تاریخ قرآن رابطه عام و خاص دارند. (د

 های مکی صحیح است؟ های سبکی و محتوایی آیات و سوره کدام گزینه درباره ویژگی  .90
 های کوتاه، محتوای اعتقادی سورهآیات و  (الف 

 های طوالنی، محتوی احکام شرعی آیات و سوره (ب
 های طوالنی، محتوای اعتقادی آیات و سوره (ج
  ساختار موجز، کوتاه و آهنگین، محتوی مضامینی درباره اهل کتاب (د

 از فواید کدام دانش قرآنی است؟« کمک به فهم مراد از آیه، معرفت حکمت تشریع احکام، کشف اسرار بالغت قرآن »   .99
  مکی و مدنی  (د اسباب النزول  (ج غریب القرآن (ب ناسخ و منسوخ (الف 

 در برخی جوامع روایی ....«  ذکر من جمع القرآن علی عهد رسول الله» » عبارت   .90
 ناظر بر دانش قراءات است  (ب های مربوط به آن است ناظر بر جمع قرآن و دانش (الف 

  .است (در زمان رسول خدا )ص« علم  المصاحف»ناظر بر  (د است. (ناظر بر دانش تفسیر در زمان  رسول خدا )ص  (ج
 تأسیس قراءات هفتگانه در قرن ....... و توسط ....... انجام شد.  .95

  اول، زید بن ثابت (د دوم، ابواألسود دوئلی  (ج سوم، ابوبکر ابن مجاهد (ب هشتم، ابن مظور (الف 
 کدام گزینه در باره قاریان هفتگانه و شهرهای ایشان صحیح است؟  .90

 سه قاری از کوفه، از بصره، شام، مدینه و مکه هرکدام یک قاری (الف 
 دو  قاری از مدینه، یک قاری از کوفه، یک قاری از مکهدو قاری از شام، یک قاری از بصره،   (ب
 یک قاری از کوفه، دو قاری از شام، دو قاری از بصره، از مکه و مدینه هرکدام یک قاری   ج(

  سه قاری از بصره، شام، مکه ،مدینه و کوفه هرکدام یک قاری  (د
 دانست؟ (توان شواهدی بر کتابت و نقل کتبی حدیث در زمان رسول خدا )ص کدام گزینه را می  .99

َغَها َمْن َلْم َیْسَمْعَها»روایت  (الف  ُه َعْبدًا َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها َو َحِفَظَها َو َبلَّ َر َاللَّ  «َنضَّ
اِهُد  »روایت   (ب ِغ َالشَّ اَل َفْلُیَبلِّ

َ
 «. َاْلَغاِئَب أ

دوا العلم»، «اکتبوا البی شاة» روایاتی چون  ج(  «اکتبوا و ال حرج»و « استعن بیمینک»، «قیِّ
  «اللهم ارحم خلفایی » حدیث (د

 های مربوط به مطالعات قرآنی حدیثی خاورشناسان است؟ کدام گزینه از آسیب  .91
 بندی منابع و تفاوت آنها  توجه نداشتن به طبقه  (ب رویکرد تبشیری به مطالعات قرآنی حدیثی (الف 

  مقدم داشتن نقد سندی بر نقد متنی روایات  (د بررسی انتقادی سنت به ویژه روایات فقهی   (ج
 ای غیر قرآن ، دلیلی است بر ...... پاسخ منفی پیامبر به درخواست مشرکان برای تغییرمفاد آیات یا آوردن معجزه  .93

 (الهی بودن دعوت پیامبر اکرم )ص (ب اعجاز ساختاری قرآن کریم (الف 
  وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم (د ماهیت الهی و آسمانی محتوای قرآن کریم (ج

 کدام گزینه در خصوص قرآن کریم به عنوان معجزه صحیح است؟  .02
 ای ابتدایی، عقلی و جاودانه است قرآن معجزه (الف 

 قرآن کریم از نوع حسی و  تنها مختص  مخاطبان عصر نزول قرآن استاعجاز  (ب
 قرآن کریم در آیاتی با وازه معجزه از این کتاب آسمانی یاد کرده است  (ج
  آیات آفاقی و انفسی به ترتیب بر اعجاز ساختاری و محتوایی قرآن داللت دارد  (د

 .            یدباش یروزموفق و پ


