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 آزمون مرحله چهارم دهمين دوره ارزيابي و اعطاي  مدرك به حافظان قرآن كريم" علوم قرآني" سؤاالت 

 19/9/1395: يختار

 

 دقيقه 10زمان مورد نياز  – چهارگزينه اي لسؤا 10
 

 «از نظر ما قرائت حمزه بدعت است.»این عبارت از کیست؟  .1
  عیاشبن ابوبکر  د(              بن هارون یزید ج(    حنبلامام احمدبن ب(         ةابوشام الف(

 

 رد قبول است؟ت مواهلل معرفت)ره( کدام ضابطه در پذیرش یک قرائاز نظر حضرت آیت .2
 صحت سند قرائت و توافق با قواعد عربی و تطابق با اجتهاد یکی از قرّاء الف( 
  سبعه و تطابق با مصحف رایج رائاتن کامل قرائت، عدم مخالفت با یکی از قداجتهادی بوب( 
  عربی زبانترین قواعد صیحفها و قرائات جمهور مسلمین و تطابق با اصول شریعت و فبا مصح توافقمج( 
  الخط رایج مصحف و تواتر قرائتعربی و رسمزبان موافقت با قواعد د( 

 
 

 دربارة حجیّت ظواهر قرآن چیست؟« اخباریون»بر اساس نظر مرحوم استاد معرفت، خالصه سخن  .3

 صوم)ع( حجّت است ب( ظواهر قرآن فقط در عصر حضور مع                                        الف( ظواهر قرآن حجّت نیستند 
 د( ظواهر قرآن قبل از مراجعه به سخن معصوم)ع( قابل اخذ نیست              رآن فقط برای معصومین)ع( حجّت استج( ظواهر ق

 

 ؟انجام گرفتقرائات در هفت قرائت در چه زماني و به دست چه کسي  انحصار .4
  حنبل، قرن سومامام احمدبنب(    امام صادق)ع(، قرن دوم الف(
   ، قرن چهارمهداجمابن د(                 شنبوذ، قرن چهارمابنج( 

 

 «.ها با یکدیگر وجود ندارد...میان سورهمعنوی هیچ تناسبي »این عبارت از کیست؟  .5
  عالمه طباطبایی)ره(ب(     دکتر صبحی صالح الف(
  اهلل معرفت)ره(مرحوم آیتد(   البیانمرحوم طبرسی)ره( صاحب مجمعج( 

 

 داند؟آیات قرآن را نسخ شده مي اهلل العظمي خویي)ره( چه تعداد ازمرحوم آیت ن6
  داند.تنها یک آیه را منسوخ میب(    داند.را منسوخ نمی ایهیچ آیه الف(
 داند.را منسوخ می حدود بیست آیه و اندید(                            را منسوخ میداندکمتر از ده آیه ج( 

 

 از ذات حق تعالي به چه صفتي از حضرت حق اشاره دارد؟ «نفي تَحَیّز» .7
  دار بودناشغال مکان و جهتمنزّه بودن از ب(                 اراده مطلق الهی الف(
  صمد بودن خداوندد(                (توحید ناب)منزّه بودن از شریک ج( 

 

 کدام است؟« تفسیر»به « تأویل»نسبت  .8
  دفاترد(             عموم و خصوص مطلقج(        وجهعموم و خصوص منب(         ت کلینمبای الف(

 

 چیست؟« لغات معرّب» دربارة (جریر طبریابن)نظر  .9
  ارد.ددر قرآن وجود « توارد لغتین»ب( اینگونه لغات از باب         لغات معرّب در قرآن وجود دارد.تعداد بیشماری الف( 

  دهد.شأن واالی قرآن اجازه ورود لغات غیر را نمید(                      قط ده لغت معرّب وجود دارد.ج( در قرآن ف
 

 رود.بکار مي وجوه دربارة .................. و نظائر دربارة ..................»این عبارت را با گزینه مناسب کامل کنید.  .10
  تفنّن در بیان –تأویل معانی ب(              الفاظ و تعابیر –محتمالت معانی الف( 

  محتمالت معانی -الفاظ و تفاسیرد(    محتمالت معانی -تفنّن در بیانج( 
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 آزمون مرحله چهارم دهمين دوره ارزيابي و اعطاي  مدرك به حافظان قرآن كريم" علوم قرآني" سؤاالت 

 19/9/1395: يختار

 

 دقيقه 20زمان مورد نياز :   - تشريحي سؤال 5

   به اختصار توضیح دهید. معرفت)ره(،  هللابر اساس نظرآیت ها رادالیل محال بودن تواتر قرائت -1

 هایي دارد؟ چه تفاوت «قرائت عاصم»با  «حفصت یاور» -2

 هریک را توضیح دهید.  و قرآن را نام برده، «اعجاز بیاني»چهار مورد از ابعاد  -3

 ید. ی آن مثال بیاوررابات قرآن کریم آیرا تعریف کرده و از « براعت استهالل»اصطالح  -4
 ها را به اختصار بیان کنید. هریک از آن اهلل معرفت دربارةنواع نسخ در قرآن و نظر مرحوم آیتا -5

 


