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 کلیات -1

دو یادگاری که پیامبرص بعد از خود، برای امت باقی گذاشت چیست و سنت شامل  .1

 شود؟چه مواردی می

 کیست. شامل چه تعداد و چه نوع روایاتی است؟« کافی»نویسنده کتاب  .2

 اصطالحی تفسیر را بیان نمایید.هدف و معنای  .3

 مورد(. 3کند ذکر کنید) بیان میمواردی که نیاز قران به تفسیر را  .4

روشهای تفسیری قران را نام برده و بیان نمایید کدام مورد صحیح  .5

 مورد(6باشد.)نمی

 روش تفسیر ترتیبی و یکی از انواع تفسیر موضوعی را توضیح دهید. .6

 

 قران چگونه کتابی است -2

 به چه معنا است؟ «قران» در مورد نزول .1

در چند آیه بر قران اطالق شده و به چه معانی در  قران بکار « وحی»کلمه  .2

 رفته است؟

 حکمت تدریجی بودن نزول قران چیست؟ .3

 چهار مورد از نام های قران به همراه معنای آنها را ذکر نمایید. .4

 نها در چیست؟قران شامل چند نوع هدایت است)نام ببرید( و راز تفاوت آ .5

هدایت تشریعی به چه معنا است، چند بخش دارد و یکی از قوم هایی که بنا بر  .6

 فرمایش قران از این هدایت پیروی نکردند را نام ببرید.
 روش فهم قران -3

 دو دلیل بر قابل فهم بودن قران بیان نمایید. .1

به چه  عمومي بودن فهـم قـرآن و میـسور بـودن درك معارفش براي همگان .2

 معنا است.

در صورت نداشتن تخصص الزم، شود می سببوجود چه نوع آیاتی در قران  .3

 نسبت به برداشتهای خود از قران احتیاط کنیم؟)چهار مورد(

 منظور از متشابهات قران چیست؟ .4

، چگونه حل اشعار به جنبه جسمیت برای خدای سبحان دارد ی کهآیات متشابه .5

 میشود؟

از مرتبه منحط به درجات عالی، وجود غیر ممکن بودن انتقال دفعی جامعه  .6

 کدام دسته از آیات قران را ضروری میکند؟
 نماز و تفسیر قران -4

 استعاذه به چه معنا است و وظیفه کدام بخش از وجود انسان است؟ .1

 مراد از بازداشتن نماز از فحشا و منکر چیست؟ .2

 ا بیان نمایید.ر« رحیم»و « رحمان»تفاوت دو صفت  .3

 بر اساس آیه دوم سوره حمد چرا همه حمدها مخصوص خداست؟ .4

فقط در سوره حمد، با توجه به مالکیت خدای متعال نسبت به تمام هستی، چرا  .5

 مالکیت او نسبت به روز جزا ذکر شده است.



 سوره حمد به چند نوع توحید اشاره دارد. یک مورد را توضیح دهید. 5آیه  .6
 چه معنا است؟ ول سوره توحید بهدر آیه ا« احد» .7

 ؟استفی منت متعالخدای ذات بر اساس آیه چهارم سوره توحید چه چیزی از  .8
 آیه اول سوره قدر به کدام نوع ازنازل شدن قران اشاره دارد؟ .9

 چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ .11
 دا در قرانخ -5

سه مورد از نام هایی که در قران برای خدای تعالی ذکر شده، بیان کرده و  .1

 معنای آن را توضیح دهید.

 سه ویژگی که خدای تعالی همراه آفرینش موجودات لحاظ کرده و در ابتدای .2

 از آن یاد میکند را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید.« اعلی»سوره 

(، 76با توجه به آیات حاکی از برخورد حضرت ابراهیم و اجرام پرستان)انعام/ .3

 پروردگار عالم باید چند صفت داشته باشد، نام ببرید.

« امر»و « خلق»بر چه چیزی تاکید داشته و کلمه  «أال له الخلق و االمر»آیه  .4

 در آیه به چه معنا است.

 چگونه خدای تعالی از آشکار و نهان آگاه است؟ .5
 بر اساس آیات قران سه مورد از مظاهر قدرت الهی را ذکر نمایید. .6

 رابطه خدا و انسان -6

 سوره رعد چرا فقط با یاد خدا دلها آرامش می یابد؟ 28بر اساس آیه  .1
أال بذکر اهلل تطمئن »چگونه از آیه دارد، در یاد خدا انحصار آرامش انسان اینکه  .2

 ؟شودبرداشت می« القلوب
 چه امری فطری است. سوره روم،از  31 بر اساس آیه .3

 سه نوع از روابط انسان و خدا را نام ببرید. .4
لت به چه امری دال (4)احزاب/اینکه خدای تعالی برای هیچ کس دو قلب قرار نداده .5

 دارد؟
 روابط اجتماعی -7

 ابط انسان است؟وویژگی کدام یک از رمودت و رحمت  .1
 مالک امتیاز در ارتباط انسانی چیست؟ سوره حجرات 13بر اساس آیه  .2

از سوره حجرات امر به تمسک به آن شده  113منظور از ریسمان الهی که در آیه  .3

 است چیست؟

 سان چیست؟تفاوت عدل و احعلیه السالم بر اساس فرمایش امام علی  .4
 متعهد بود چیست؟ در ارتباط با هر شخصی باید به آن سه امری که .5

 

 سنت های الهی در قران -8

 سنت الهی به چه معنا است؟ .1

 سنت های مربوط به انسان و نظام انسانی را با ذکر مثال بیان کنید. .2
 چهار ویژگی سنت های الهی را نام ببرید؟ .3



از سوره اعراف هدف از آزمایش بوسیله نیکی ها و بدیها  168بر اساس آیه  .4

 چیست؟

 نماید.اشاره می سنتسنت امداد را تعریف کنید و بیان نمایید کدام آیه به این  .5


