باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/00/01 :

امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه سوم
نام استاد :خانم يحیايی

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي) :

شهرستان :مشهد

زمان61 :دقیقه

عنوان درس :اصول و روشهای تفسیر

کتاب :روش تفسیر قرآن کريم آقای محمود رجبی از ابتدای کتاب تا اول درس يازدهم

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

(بارم 0/5نمره)

سؤاالت چهار گزینهای
 .1تحدّی و دعوت به همانند آوری قرآن نشانه  .............................ميباشد.
الف) قابل فهم و تفسیر بودن قرآن

ب) عدم توانایي بر این امر

ج) فصاحت و بالغت قرآن

د) عدم امکان تفسیر قرآن

 .2در چه صورت شهرت قرائت در قرنهای بعد از صدر اسالم معیار است؟
الف) از قرائتهای سبعه باشد

ب) در صدر اسالم نادر و شاذ نباشد

ج) سازگار با مسلمات ادبي و نقلي باشد

د) مطابق با قرائت کنوني قرآن باشد

 .3کدام گزینه از موارد فضای نزول نميباشد؟
الف) آگاهي مخاطبان زمان نزول

ب) سبب نزول

ج) فرهنگ زمان نزول

د) مکان نزول

 .4وظیفه مفسّر در مورد واژههای دخیل در قرآن چیست؟
الف) رجوع به زبان مرجع در هر حال

ب) رجوع به قواعد فصیح عربي

ج) رجوع به زبان مرجع نیاز نیست

د) رجوع به زبان مرجع در صورت نامعلوم بودن در عبارتهای قرآني

 .5فهم کدام دسته از آیات زیر وابسته به بیان روایات است.
الف) آیات االحکام عبادی

ب) آیات االحکام جزائي

ج) آیات معارض

د) همه موارد

 .6تأثیر سیاقي از نوع تأثیر قراین  ...................و تأثیر جملههای متفرق از نوع تأثیر قراین  ..................است.
الف) پیوسته -معینه

ب) ناپیوسته -پیوسته

ج) پیوسته -ناپیوسته

د) ناپیوسته -معینه

 .7کدام دسته از صفات خداوند به عنوان قرینه ميتواند در تعیین مفاد آیات مؤثر باشد.
الف) صفاتي که از راه بدیهیات عقلي برای مخاطبان آشکار باشد
ب) صفاتي که از راه فطرت و عقل برای مخاطبان آشکار باشد
ج) صفاتي که ظهور عرفي دارند
د) صفات ذاتي خداوند

 .8تحول تئوریها در فهم مفردات قرآن تأثیرگذار ......................
الف) نیست ،زیرا از الفاظ قرآن مفاهیم جدیدی که در آینده مطرح ميشود نیز اراده شده است.
ب) است ،زیرا قرآن به زبان مردم سخن گفته است.
ج) نیست ،زیرا الفاظ قرآن برای افاده مفاهیم زمان نزول به کار رفته است.
د) است ،زیرا خداوند به واقعیت اشیاء و تغییر معاني الفاظ آگاه است.

(بارم نمره )2

سؤاالت تشریحی (دقت شود؛ فقط به هشت سوال پاسخ دهید).
 .1الف) تفاوت تفسیر قرآن و تأویل قرآن را بنویسید.
ب) چهار مورد از کاربردهای تأویل در قرآن را ذکر نمایید.
 .2الف) تفسیر قرآن بر مبنای چه قواعدی باید انجام گیرد؟
ب) در صورت مخالفت قاعدهای ادبي با عبارت قرآن وظیفه مفسیر چیست؟
 .3الف) چهار مورد از راههای دستیابي به قرائت واقعي را نام ببرید.
ب) آیا قرائت کنوني قرآن در همه آیات مورد اختالف ،قرائت واقعي به شمار ميرود.
 .4در مورد گزینه (الف و ب) وظیفه مفسیر را در کاربرد معاني الفاظ بنویسید.
الف) لفظ با اشتراک معنوی دارای معاني متعدد باشد و قرینهای بر تعیین یکي از معاني نباشد.
ب) واژهای حقیقت قرآني است و بدون قرینه در قرآن به کار رفته است.
ج) چهار مورد از موارد کاربرد قراین معینه و صارفه را نام ببرید.
 .5در مورد سیاق به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف) تعریف سیاق

ب) میزان کارایي سیاق (مالک قرینه بودن سیاق) ج) شرایط تحقق سیاق (با توضیحي مختصر)

 .6الف) سبب نزول و شأن نزول را تعریف کنید.
ب) مقصود از اینکه شأن نزول مخصص نیست چه ميباشد؟
 .7الف) مقصود از لحن و مقام سخن چیست؟
ب) لحن گفتاری آیات از چه راهي شناخته ميشود؟
 .8الف) آیا وظیفه مفسیر این است که فقط برای فهم آیات متشابه ،به آیات دیگر رجوع کند یا خیر؟
ب) دلیل لزوم در نظر گرفتن آیات دیگر در تفسیر قرآن چیست؟
 .9روایاتي که ظهور اولیه آنها دور از دسترس عقل بودن تفسیر است را نقل و نقد کنید.
موفق باشید

