
 کلیات -1

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

 شود؟می
 است. مسنت شامل: گفتار، رفتار و تقریر معصومین علیهم السال ـ )سنت(: قران و عترتجواب

 

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

هزار روایت  11كتاب كافى شامل بیش از  ـ ىراز كلینىابو جعفر، محمد بن یعقوب : جواب

 قدر سه بخش اعتقادات، احكام و اخال و شامل مجموعه روایات اصول و فروع دینـ  تاس

 است.

 اصطالحی تفسیر را بیان نمایید.هدف و معنای  .3

هدف علم تفسیر فهم و ـ  تمعنای آیات قران و کشف مقصود آیا بیان: حدر اصطال: جواب

 .تتوضیح مفاهیم و مقاصد آیات قرآن اس

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

 :جواب
 بیان اصول و کلیات مانند نماز -

 )پراکندگی مطالب، ادبیات خاص )سبک خاص دربیان مطالب  - 

  معرفی امور فراطبیعی مانند فرشتگان و عرش - 

  ود قران و و جود ظاهر و باطن برای آنژرفای نامحد - 

 فصاحت و بالغت آن نیازمند دقت روشمند است - 

 وجود اشاره های علمی، تاریخی - 

 

 مورد(1باشد.)یمن را نام برده و بیان نمایید کدام مورد صحیح آروشهای تفسیری قر .5

 :جواب

 روش تفسیر قرآن به قرآن -

  روش تفسیر روایى  -

 )تفسیر با استخدام علوم تجربى در فهم قرآن)روش تفسیر علمى  -

 )عرفانى، صوفى، باطنى، رمزى، شهودى)روش تفسیر اشارى  -

 روش تفسیر عقلى و اجتهادى -

 روش ممنوع در تفسیر قرآن= روش تفسیر به رأى  -

 

 روش تفسیر ترتیبی و یکی از انواع تفسیر موضوعی را توضیح دهید. .1

 :جواب

که از سوره  باشدها میسورهاین نوع تفسیر، شرح و توضیح آیات قران به ترتیب   :ترتیبی

 .حمد شروع و به سوره ناس تمام میشود

 ی: معرفتی، عصری یا عینی، سوره اتفسیر موضوعی به سه قسم تقسم میشود

از قران بدست  را سر موضوعاتی مانند: انفاق، شفاعت و ...مف معرفتی تفسیر موضوعیدر 



جمع آوری و تحلیل  ،وجود دارد می آورد و آیاتی که در سوره های مختلف درباره آن موضوع

 .آن اظهار نظر میکنده علل ، اهمیت ، تاریخ و نتایج میکند و در نهایت دربار

موضوع تفسیری را از زمان و اجتماع اخذ میکنیم و نظر قران  تفسیر موضوعی عصریدر 

 .مرا درباره آن بررسی مینمایی

هر سوره را بر اساس موضوعاتی که در آن سوره آمده است ،  تفسیر موضوعی سوره ایدر 

 .ج میکنیمرا از آن استخرا تقسیم بندی کرده و چند اصل و قاعده

 

 قران چگونه کتابی است -2

 

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

از مقام علم الهي به مرحله  است کهامور حقیقي غیر حسي  قران از باب نزول نزول:جواب

ه یک مبدأ مادي ب به معناي حرکت یک شيء جسماني ازو نه  هو مفاهیم بشري تنزل یافت الفاظ

 .به معناي تنزل مقام و اعتبار حقیقت قرآن و نهمقصد مادي دیگر 

 

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

 ـ تالق شده اسکلمه وحي در دو آیه بر قرآن اط: جواب

وحى ـ  مالهاـ  ىهدایت غریزـ  ىاشاره پنهان: تواژه وحى در قرآن به چهار معنى آمده اس

 .ىرسال

 

 حکمت تدریجی بودن نزول قران چیست؟ .3

و مسلمانان  صلی اهلل علیه و آلهبودن نزول قرآن، این است كه پیغمبر اكرم  حكمت تدریجى: جواب

آنان با حق  ابطهرپروردگار قرار دارند و پیوسته  احساس كنند همواره مورد عنایت خاص

 .تعالى برقرار است و دلگرمى آنان تداوم داشته باشد

 

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

 :جواب

 = روشنگر حقایق و نبیاـ  تشایسته و بایسته خواندن اسکه  چیزي=  نقرآ= نوشته ـ  کتاب

= منبع خیرهای ثابت و بی شمار ـ  کمبارـ  رغالب و شکست ناپذی=  زعزیراه سعادت ـ 

 لبین حق و باط هجداکننده و تمییزدهند=  نفرقا

 

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

 هدایت تشریعی و هدایت تکوینی :جواب

 قران همگانی و هدایت تکوینی آن فقط برای مومنان و متقیان است. عیهدایت تشری

 

هدایت تشریعی به چه معنا است، چند بخش دارد و یکی از قوم هایی که بنا بر فرمایش قران از  .1

 این هدایت پیروی نکردند را نام ببرید.

منابع  ت که دررهنمایی و بیان قانون حالل و حرام خداوند اس : هدایت تشریعی به معنایجواب



باشد. قوم می سه بخش اعتقادات، احکام و اخالق و در دین مانند قران و روایات آمده است.

 ثمود.
 روش فهم قران -3

 

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

 : جواب

 ،ابالغ، بشارت،، موعظـهه میتواند براي مـردم نـوراگر قرآن قابل فهم و استناد نباشد ، چگون

 .انذار و مبین باشد

 .در برخي روایات اعتقاد به مبهم بودن قرآن به شدت رد شده است

 

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

تدبر در  ، حقاگر كسي به قواعد ادبیات عرب و سایر علوم پایه در فهم قرآن آگاه بود: جواب

 .تواند به حاصل استنباط خود استناد و احتجاج كندمفاهیم آن را دارد و می

 

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

 برداشتهای خود از قران احتیاط کنیم؟)چهار مورد(

 ل آیات، تأویدمطلق و مقی، خناسخ و منسو ،همحکم و متشابآیات : جواب

 

 منظور از متشابهات قران چیست؟ .4

در آغاز، احتماالت متعددى در آن و  نظر پیچیده است آیاتى كه معانى آن در بدو: جواب

 .آنها روشن است رود، اگر چه با توجه به آیات محكم، تفسیرمی

 

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

هیچ »از سوره شوری که می فرماید  11 محکمی مانند آیه با ارجاع این موارد به آیات: جواب

زیرا این یک قاعده . میشد حل میشود مشکلی که در معنای آنها احساس «چیز مانند خدا نیست

 .تکلی است که هیچ چیز مانند خدا نیس

 

از مرتبه منحط به درجات عالی، وجود کدام دسته از آیات غیر ممکن بودن انتقال دفعی جامعه  .1

 قران را ضروری میکند؟

 آیات ناسخ و منسوخ: جواب

 

 نماز و تفسیر قران -4

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

خوانى از خداى تعالى میه وقتى قرآن است كمعنا  این بهاستعاذه"، طلب پناه است، و : "جواب

اى كه پس استعاذه .اغواى شیطان رجیم پناهت دهد بخواه مادامى كه مشغول خواندن هستى از

 .خوان است حال و وظیفه قلب و نفس قرآن ،در این آیه بدان امر شده

 



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

مراد از این بازدارى، بازدارى طبیعت نماز از فحشاء و منكر است، البته بازدارى آن : جواب

 .اقتضاء است نه علیت تامه، كه هر كس نماز خواند، دیگر نتواند گناه كند نحو به

 

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

مؤمن و  صفت" رحمان"، اشاره به رحمت عام خدا است كه شامل دوست و دشمن،: جواب

ست كه ویژه اشاره به رحمت خاص پروردگار ا  "باشد ولى" رحیممیكافر و نیكوكار و بدكار 

 .تاسبندگان مطیع و صالح 

 

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

 .براى اینكه او" َربِّ اْلعاَلِمیَن" و پروردگار جهانیان است: جواب

 

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

 به روز جزا ذکر شده است.

ظهور این مالكیت در  باشد، اما بروز ومیخداوند گر چه شامل" هر دو جهان" مالكیت : جواب

قیامت بیشتر است، چرا كه در آن روز همه پیوندهاى مادى و مالكیتهاى اعتبارى بریده 

 .دارددر آنجا چیزى از خود ن شود، و هیچكسمی

 

 سوره حمد به چند نوع توحید اشاره دارد. یک مورد را توضیح دهید. 5آیه  .1

 یلتوحید عبادت، و توحید افعا: جواب

آنست كه هیچكس و هیچ چیز را شایسته پرستش جز ذات خدا ندانیم تنها به فرمان  توحید عبادت

به رسمیت بشناسیم و از هر نوع بندگى و تسلیم در برابر غیر  او گردن نهیم، تنها قوانین او را

 .ذات پاك او بپرهیزیم

نه اینكه عالم اسباب را انكار كنیم ، ؤثر حقیقى را در عالم او بدانیمآنست كه تنها م توحید افعال

دنبال سبب نرویم بلكه معتقد باشیم كه هر سببى هر تاثیرى دارد، آن هم به فرمان خدا  و به

 .بخشى داده استخورشید روشنایى و به آب حیات است، او است كه به آتش سوزندگى، و به

 


