
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  علوم قرآنی موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: علوم قرآنی عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح درسنامه علوم قرآنی ک
 

 82/30/30 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  83 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم تابکل ک محدوده:  خانم فاطمه محمودی انم طّرا

     نام ونام خانوادگی:                                     پايه: دوم مهر ـ دوم پاره وقت ـ سوم پاره وقت

 دقيقه 23نام پدر:                                                                                         زمان: 

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 (34)ص نمره 5/1را به اختصار ذکر کرده، بگویید کدام یک مناسب تر است؟ « قرآن » معانی ـ 1

نمـی تـوانیح حقیقـت وحـی را      و چرا ـ آیه ای از قرآن که در آن اقسام وحی پیامبران ذکر شده است، با توضیح مختصر بیان کنید2

 (55)ص نمره 2درک کنیح؟ 

یات قرآن، قائل به عمومیـت فظـه تسـتند یـا خصو ـیت      آـ فواید شناخت اسباب نزول را بنویسید و علماء علوم قرآنی در مورد 3

 (99ـ98)ص نمره 2سبب؟ چرا؟ 

 (131)ص نمره 2را بنویسید؟  اهلل علیه وآفه( ) لیـ چهار مورد از ادفه معتقدان جمع آوری قرآن بعد از شهادت پیامبر اکرم 4

ابتکار چه کسی و در زمان چه خلیظـه ای و در چـه سـافی آ ـاز     ـ یکی کردن قرائات )توحید مصاحف( با چه انگیزه و تدفی و به 5

 (154و151)ص نمره 2شد؟ 

 (215)ص نمره 5/1ـ ضوابط قابل قبول در قرائات کدام است؟ 6

 (243ـ244)ص نمره 2دم تحریف قرآن را با ذکر آیات شریظه مربوط به آن بیان نمایید؟ ـ دفیل قرآنی از دالیل ع7

روایاتی وجود دارد که آنچه در امح گذشته واقع شده در امت اسالم نیز واقع می شود که این امر شـامل تحریـف   » ـ پاسخ شبهه 8

 (235)ص نمره 5/1را بیان نمایید؟ « کتاب تح می شود 

 (252)ص نمره 1ـ حکمت تنوع معجزات پیامبران چه بوده است؟ 9

 (252)ص نمره 1ـ چهار مورد از اعجاز بیان قرآن را با بررسی آیه قصاص تبیین کنید؟ 11

 (285)ص نمره 1شروط حکح منسوخٌ به را بنویسید و ناسخ چه ظروطی را دارا می باشد؟ ـ 11

 (415ـ413)ص نمره 1است؟ علت بطالن بقیه چیست؟ ـ کدام یک از اقسام نسخ در قرآن،  حیح 12

 (299)ص نمره 5/1ـ کدام گزینه در مورد تعریف نسخ  حیح می باشد؟ 13

 نَصّاً او ذاتاًاتره ـ بدفیل شرعی بحیث الیمکن اجتماعهما معاً ظافف( رفع حکحٍ شرعی ـ کان یقتضی افدّوامَ حَسَب 

 ظاتره ـ بشریع الحق بحیث الیمکن اجتماعهما معاً امّا ذاتاً او نصاً ب( رفع تشریع سابق ـ کان یقتضی افدوام حسب

 ج( رفع حکحٍ شرعی ـ کان یقتضی افدوام حسب ظاتره ـ بشریع الحق بحیث الیمکن اجتماعهمامعاً امّا ذاتاً او نصاً

 عاً امّا ذاتاً او نصّاد( رفع تشریع سابق ـ کان یقتضی افدوام حسب ظاتره ـ بتشریع الحق بحیث الیمکن اجتماعهما م

 



 

 

 (198)ص نمره 5/1و دو شهر که خاستگاه مهح علح قرائات است کدام است؟  ، قرن پایه گذاری علح قرائات می باشدنـ کدام قر14

 ب( قرن دوم تجری ـ مدینه و کوفه   افف( قرن اول تجری ـ بصره و کوفه

 مدینه و کوفه د( قرن اول تجری ـ   ج( قرن دوم تجری ـ بصره و کوفه

 (185)ص نمره 5/1ـ دوره حصر قرائات توسط چه کسی و در چه قرنی  ورت گرفت؟ 15

 ب( قرن چهارم تجری ـ ابن مجاتد   افف( قرن سوم تجری ـ ابن مجاتد

  ج( قرن سوم تجری ـ ابوافزّعراء عبدافرحمن بن عبدوس )استاد ابن مجاتد(

 فرحمن بن عبدوس )استاد ابن مجاتد(د( قرن چهارم تجری ـ ابوافزّعراء عبدا

 موفق باشید                                                                                                                                                      


