
 

 تفسیر و علوم قرآنی

 رشته تفسیر و علوم قرآنی:

 :نام کتاب: صیانة القرآن: کل کتاب

  کذام یک از هؼاًی اصطالدی تذریف در تذج تذریف در لرآى هْرد ًساع ّ تذج است؟ -1
 ذذزیف لزائی  اٌف.
 ذذزیف تٗ ٔمص  ب.
  ذذزیف تٗ سیادٖج. 
  ذذزیف تٗ ٌٙجة اٌرؼثیز د.
  چیست؟دیذگاٍ سیذ هرتضی )رٍ( درهْرد تذریف لرآى  -2

 شٛد.  ٕذ تٗ ِخاٌفد آٔٙا اػرٕا ّٔیکسأی کٗ اِاِیٗ را در ػذَ ذذزیف لزآْ ِخاٌفد ِی کٕاٌف. 
  أذ. زیٓ اس ػٍّاء شیؼٗ آْ را رد کزدٖلٛي تٗ ذذزیف اس ٔظز ِرمذِیٓ پذیزفرٗ شذٖ ٌٚی ِراخ ب.
  .رٚایاذی کٗ ذٕٙا شیخ ؼٛسی )رٖ ( لائً تٗ ذذزیف سیادٖ در لزآْ کزیُ اسد ج.
  رٚایاذی کٗ ِٛافماْ ذذزیف تٗ آْ اسرٕاد کزدٖ أذ رٚایاذی ِمثٛي اسد. د.
  از کیست؟« هٌثغ الذیاج» کتاب  -3

  فیط کاشأی اٌف.
  سیذ تذزأیب. 
  تزٚجزدی ج.

 د. جشایزی 
  ؟ًیست از طرف هذذث ًْری صذیخ« الوثالة»در کتاب « ّالیت»چرا ادػای ّجْد سْرٍ  -4

  .اب ِشخص ٔیسداٌف. ٌِّٛف ایٓ کر
  تا ٚجٛد آیٗ ذثٍیغ دیگز ٔیاسی تٗ ٚجٛد سٛرٖ ٚالید ٔیسد. ب.
 أذ.  ٚ اصذاب ذزاجُ ٔاِی اس آْ ٔثزدٖ ٘یچ کس ایٓ کراب را ٔذیذٖ اسدج. 
  ٘ای ِرؼذدی دارد کٗ ذٕٙا در یک ٔسخٗ ایٓ ادػا شذٖ اسد. ایٓ کراب ٔسخٗ د.
  تی ترای هذػای هذذث ًْری تاشذ؟چرا کتاب ادتجاج طثرسی ًوی تْاًذ هٌثغ خْ -5

  ٌِّٛف ایٓ کراب آْ را در ایاَ جٛأی ٔٛشرٗ ٌذا کراب ِؼرثز ٔیسد. اٌف.
  خٛد ؼثزسی در کراب ، تٗ ػذَ ذذزیف لزآْ ذصزیخ ّٔٛدٖ اسد. ب.

  ٔیسد ٚ تٗ چٕذیٓ ٔفز ِٕسٛب اسد.  ج. ٌِّٛف کراب ِشخص
   تٗ دٚر اسد. ایٓ کراب صزفاً ٔمٍی تٛدٖ ٚ اس ِثادث ػمٍی د.

 
 

 :کل کتاب«: آقای رجبی»روش تفسیر قرآن  نام کتاب: 
 

  تکار رفتَ است؟ «هؼٌای ّصفی»در کذام گسیٌَ در  «ّیلأت» -6
 اٌف. تاسگزدأذْ چیشٜ تٗ ٘ذف آْ ٚ یا سخٕٝ تٗ ِمصٛد ٚ ِزاد اس آْ 

 سخٓ  ک. ذفسیز ٚ تیاْ ِمصٛد ٚ ِزاد پٕٙاْ اس یه شٝء یا یب
  .گزددِؼٕایٝ وٗ شٝء یا والَ تٗ آْ تاس ِٝ. دمیمد یا ج

   ارجاع کالَ تٗ ٘ذفی کٗ تزای ّ٘گاْ لاتً فُٙ ٔیسد.د. 

 چیست؟ « استؼوال یک لفظ در تیش از یک هؼٌی»ًظر هصٌف درتارٍ  -4
 ی ِخصص صذیخ ٔیسد.  اٌف. در ِشرزک ِؼٕٛی تذْٚ لزیٕٗ

 ب. در ِشرزک ٌفظی ٚ ِؼٕٛی تذْٚ لزیٕٗ صذیخ اسد. 
 در ِشرزک ٌفظی تٗ ٘یچ ٚجٗ صذیخ ٔیسد.  ج.

 د. در ِشرزک ٌفظی فمػ تا لزیٕٗ صذیخ اسد. 

 کذام است؟ « لریٌَ پیْستَ لفظی» -5
 ٘ای گٛیٕذٖ سخٓ اٌف. ٚیژگی

 ب. ٌذٓ کالَ 
 ج. سثة ٔشٚي 

 د. سیاق 



 

 تفسیر و علوم قرآنی

  لن ُستٌذ یا ػلوی؟تَ ترتیة هصذاق ػ« ظْاُر آیات لرآى»ّ « اخثار هتْاتر»، «ًصْص لرآى کرین»ُر یک از  -6
 ػٍُ  - ػٍّی - اٌف. ػٍّی

 ػٍّی  - ػٍّی – ب. ػٍُ
 ػٍّی  - ػٍُ - ج. ػٍُ
 ػٍّی  - ػٍُ –ی د. ػٍّ

 چیست؟ « آیات هتشاتَ»ًظر هردْم ػالهَ طثاطثائی درتارٍ  -11
 اٌف. فُٙ ِفاد آیاخ ِرشاتٗ را تایذ تٗ ِؼصِٛیٓ )ع( ٚاگذار کزد. 

 جٛع تٗ ِذکّاخ ٚجٛد دارد. ب. اِکاْ دً آیاخ ِرشاتٗ تا ر
 ج. یگأٗ ِٕثغ ذفسیز آیاخ ِرشاتٗ، ِذکّاخ لزآْ اسد. 

 د. تایذ تٗ لذر ِریمٓ ایٓ آیاخ اکرفا کزد. 

 
 

 :های فاتحه و مزمل سوره«: مرحوم مشهدی قمی»کنز الدقایق نام کتاب: 

 
  ی صذیخ را اًتخاب كٌیذ.ی زهاى ًسّل سْرٍ دوذ، گسیٌَدرتارٍ -11

 گاَ ٚاجة شذْ ّٔاس در ِىٗ ِىزِٗ اٌف. ٕ٘
 ب. سِاْ ذغییز لثٍٗ ِسٍّیٓ در ِذیٕٗ ِٕٛرٖ 
 ج. سِاْ ٚاجة شذْ ّٔاس ٚ سِاْ ذغییز لثٍٗ 
 د. ٕ٘گاَ فرخ ِىٗ ِىزِٗ تٗ دسد ِسٍّیٓ 

 در شذٍ است؟ از آیات سْرٍ دوذ صا کیی كذامدرتارٍ« اًَّ الرب الی اسن اهلل األػظن هي سْاد الؼیي إلی تیاضِا»دذیجِ  -12
 اٌف. اٌذّذ هلل رب اٌؼاٌّیٓ 
 ب. تسُ اهلل اٌزدّٓ اٌزدیُ 

 ج. ا٘ذٔا اٌصزاغ اٌّسرمیُ 
 د. ایان ٔؼثذ ٚ ایان ٔسرؼیٓ 

 را هؼیي ًواییذ. « هذح»ّ « دوذ»گسیٌَ صذیخ در تفاّت  -13

 اٌف. ایٓ دٚ کٍّٗ ِرزادف ٘سرٕذ ٚ ذفاٚذی در ِؼٕا ٔذارٔذ. 
 سرایش تا ستاْ تزای ّ٘ٗ کس. « ِذح»شٛد ٌٚی تٗ ِؽٍك سرایش گفرٗ ِی« دّذ»ب. 
 سرایش تز جّیً اسد ِؽٍماً.  « ِذح»اسد ٌٚی  -ٔؼّد ٚ غیز ٔؼّد  –سرایش ستأی تز اِز جّیً اخریاری « دّذ»ج. 
 رظاید ؼزف ِماتً اسد.  سرایش تزای تٗ دسد آٚردْ« ِذح»ذشکز ستأی ٚ ػٍّی در ِماتً ٔؼّد اسد ٌٚی « دّذ»د. 

  ی دوذ چیست؟ّظیفَ ها تؼذ از سْرٍ« ػٌذ فراغی هي لراءج الفاتذة« آهیي»ػلوٌی جثرئیل »تا تْجَ تَ رّایت  -14
 . گفرٓ آِیٓ جایش اسد ٔٗ ٚاجة. اٌف
 . خثز جؼٍی اسد ٚ گفرٓ آِیٓ جایش ٔیسد. ب
 . تا اخثار دیگز در ذؼارض ٔیسد ٚ گفرٕش ِسرذة. ج
 ر در گفرٓ آِیٓ ٚ اٌذّذ هلل رب اٌؼاٌّیٓ داریُ. . اخریاد

 را هؼیي کٌیذ. « ّآخرّى یضرتْى فی االرض یثتغْى هي فضل اهلل»درآیَ شریفَ « ضرب فی االرض»گسیٌَ صذیخ در هْرد هؼٌای  -15
 اٌف. اٌشراػة ٌرذصیً اٌزسق 

 ب. اٌّسافزج ٌٍرجارج أٚ ذذصیً اٌؼٍُ 
 ا ٚ اآلخزج ج. اٌرجارج ٚ اٌسیادة الِٛر اٌذٔی

 د. اٌّسافزح ٌإلػرثار ٚ اإلذؼاؾ ػٓ االُِ اٌخاٌیۀ 

 
 

 جلد اول: مبحث خداشناسی«: آیت اهلل مصباح»معارف قرآن 
 

  ذ؟یآ یتَ دست ه یدر كذام شٌاخت، هؼرفت خذاًّذ تذّى ّساطت هفاُین رٌُ -16
  یٚ دسّ یاٌف. ذجزت
  یب. شٙٛد

  یج. ذؼثّذ
  ید. ػمٍ



 

 تفسیر و علوم قرآنی

 تَ چَ هؼٌاست؟ « یذ افؼالیتْد» -14

 سرٕذ. یاس اس خذا ٔیٔ یاْ تشیاٌف. ِخٍٛلاخ در وار٘ا
 ّ٘را اسد.  یت یب. خذاٚٔذ ذؼاٌی در صفاخ افؼاٌ

 د٘ذ. ج. خذاٚٔذ تذْٚ سثة افؼاي را أجاَ ِی
 شی ٔذارد. یچ چیاس تٗ ٘ید. در أجاَ وار٘ا ٔ

  ی ایي جِاى چیست؟طثك ًظر لرآى، هادٍ -15
 اٌف. آذش 
 ب. خاک 

 ج. گاس 
 د. آب 

  ًْیسٌذ؟یسُایی را هیچَ چ« کراهاً کاتثیي» -16
 اٌف. ٔاِٗ اػّاي أساْ 

 ٘ای آسّأی ب. کراب
 ج. ادکاَ ذشزیؼی 
 د. ادکاَ ذکٛیٕی 

  اجل هؼلكّ تَ کذام هردلَ ًاظر است؟ -21
 اٌف. ارادٖ 
 ب. ذمذیز 
 ج. ِشید 

 د. لعاء 
 


