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 در صورت نیاز ،زمان پاسخ به سواالت تا حداکثر یک ساعت قابل تمدید می باشد.
 پاسخ به سواالت هر یک از منابع در برگه جداگانه نوشته شود.
 بارم هر سوال دو نمره می باشد.

منبع :تفسیر فریقین
 -1دیدگاه عالمه طباطبایی براستقالل قرآن در داللت خود را مستدل نموده (ذکر دو دلیل کافی است) و نظر نویسنده کتاب را در مورد ارتباط میان این دیدگاه و
خود بسندگی قرآن از منظر عالمه طباطبایی تبیین نمایید.
 -2نظر شیعه در مورد جایگاه و حجیت روایات تفسیری صحابه را بنویسید.

منبع :تفسیر روایی جامع(مبانی ،منابع و روش)
3ـ گونه های مختلف روایات تفسیری را بنویسید.
4ـ فرق بین تطبیق و جری را همراه با ذکر نمونه ای از تطبیق توضیح دهید.
5ـ جری تفسیری و جری تأویلی را با ذکر مثال توضیح دهید.

منبع :التفسیر االثری الجامع
 -6شرایط صحت تأویل از نگاه عالمه معرفت را نوشته و توضیح دهید.
 -7سیاق را تعریف نموده ومراد از این جمله اصولیون «انّ للجمل الترکیبیه أوضاعا تخصّها ،فیما عدا أوضاع المفردات» را به طور دقیق توضیح دهید.

منبع :تنزیه انبیاء
-8آیه شریفه « واستغفر لذنبک » (غافر )55:چگونه با عصمت پیامبر(ص) قابل جمع است؟ دو پاسخ ارائه دهید.
 -9حضرت ابراهیم (ع) هنگام مواجهه با مشرکان ،با اشاره به هر یک از ستاره و ماه و خورشید فرمود« :هذا ربّی» (انعام )78 :این سخن حضرت ابراهیم چگونه توجیه
میشود؟ دو پاسخ ارائه دهید.
 -10دلیل اول و دوم منکرین عصمت پیامبر اکرم (ص) قبل از بعثت را بیان و نقد کنید.
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