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آشنائی با علوم قرآنی

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستي:
ٍ .1حی زض آیِ ضطیفِ «( »      *     عِ )37-38 /زض هَضز هازض حضطت هَسی تِ کسام
هؼٌی تِ کاض ضفتِ است؟ ج 15
أ .اضاضُ پٌْاًی

بّ .سایت غطیعی

ج .سطٍش غیثی

زٍ .حی ضسالی

 .2کسام هَضز هؼیاض ٍ هالک تطریع سَضُّای هکی اظ هسًی ًیست .ج 42-43
أ .ظهاى

ج .تؼساز آیات 

ب .هکاى

ز .ذغاب

 .3کسام هَضز اظ ػَاهل اذتالفات قطائات ًویتاضس .ز 86-87
أ .اتتسایی تَزى ذظ ػطتی 

بً .ثَزى ػالئن ٍ حطکات

ج .تی ًقغِ تَزى حطٍف

ز .تفاٍت لْدِ ّا زض غسض اسالم ٍ اذتالف غحاتِ

« .4السثغ الوثاًی» ًام کسام سَضٓ قطآى است؟

ب

57-58

أ .سَضٓ تقطُ 

ب .سَضٓ حوس 

جّ .فت سَضُای کِ تا حطف حن ضطٍع هیضَز 

زّ .فت سَضٓ عَالًی قطآى 

سؤاالت تشریحي:
 .1چْاض هَضز اظ زالیل ًفی تحطیف قطآى ضا ًام تطزُ ٍ یکی ضا تَضیح زّیس185-189 .
 .1گَاّی تاضید  .2ضطٍضت تَاتط قطآى  .3هسالِ اػداظ قطآى  .4ضواًت الْی  .5ػطضِ ضٍایات تط قطآى ً .6ػَظ اّل تیت ً .7ظط ػلوای
تعضگ ضیؼِ.
تَضیح :الظهِ افعٍزى ،اهکاى ّواٍضزی تا قطآى است ٍ زض حالی کِ عثق اػداظ قطآى ّیچ کس قسضت آى ضا ًساضز کِ آیِای هاًٌس قطآى
تیاٍضز تِ گًَِ ای کِ اظ خْت فػاحت ٍ تالغت ،تیاى ٍ هحتَا تا قطآى تفاٍتی ًساضتِ تاضسّ .وچٌیي کن ًوَزى اظ قطآى ًیع هَخة هیضَز
تا ًظن اٍلی کالم تِ ّن ترَضز ٍ زض ًتیدِ اسلَب تالغی کالم تغییط کٌس( .یا تَضیح یکی اظ هَاضز تاال کِ زض غفحات  185-189هَخَز
است)

« .2گعیٌص کلوات» هطتَط تِ کسام تؼس اظ اتؼاز اػداظ قطآى است .سِ ًکتِ اظ ًکاتی کِ زض گعیٌص کلوات ٍ ٍاغُ ّای قطآى ضػایت ضسُ ضا
تٌَیسیس164-165 .
گعیٌص کلوات هطتَط تِ اػداظ تیاًی قطآى استً .کات ػثاضتٌس اظ:
 .1تٌاسة آٍای حطٍف کلوات ّوطزیف ،تِ گًَِای کِ آذطیي حطف ّط کلوِ تا اٍلیي حطف کلوِ تؼسی ّواٌّگ است.
 .2تٌاسة هؼٌَی کلوات تا یکسیگط ،تِ گًَِای کِ اظ لحاػ هفَْهی ًیع تافت هٌسدوی تِ ٍخَز آهسُ است.
 .3ضػایت فػاحت کلوات ،عثق ضطایغی کِ زض ػلن «هؼاًی تیاى» قیس کطزُ اًس.
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 .3أ .هؼٌی لغَی «اػداظ» ٍ اًَاع آى ضا تیاى کٌیس .ب .اػداظ قطآى اظ کسام ًَع است؟

156

أ .اػداظ اظ ضیطِ ػدع (ًاتَاًی) تِ هؼٌای ًاتَاى ساذتي هیتاضسً .اتَاى ساذتي تط زٍ گًَِ است :یکی آًکِ تَاًایی کسی قْطاً اظ ٍی سلة
ضَز ٍ اٍ تِ ػدع زضآیس هثال اگط ضرػی قسضت هالی زاضز آى هال ضا تِ ظٍض اظ اٍ تگیطًس .زیگط آًکِ کاضی اًدام گیطز کِ زیگطاى اظ اًدام
آى ػاخع تاضس تسٍى آًکِ زضتاضُ آًاى ّیچگًَِ اقسام هٌفی تِ ػول آهسُ تاضس .ب .اػداظ اًثیاء ٍ قطآى اظ ًَع زٍم است یؼٌی ػولی کِ تِ
زست آًاى اًدام هیگیطز تیطٍى اظ تَاى تططیت است.

 .4چطا زض قطآى اظ اًثیای ضٌاذتِ ضسُ تِ کطات سري گفتِ ضسُ ٍ اظ پیاهثطاًی چَى ظضتطت سري تِ هیاى ًیاهسُ است؟ تَضیح زّیس136 .
ّسف اظ قػِ ،ػثطت آ هَظی ضًٌَسگاى است تا اظ آًچِ تاٍض زاضًس ٍ تطای آًاى ضٍضي است زضس تگیطًس زض قطآى ضٍی سري زض هقام
ذغاتِ تا ػطب است ٍ اهتْایی کِ زض کٌاض ػطب قطاض گطفتِ اًس ،یَْزی ٍ ًػاضی ّستٌس لصا تایس اظ کساًی تا آًاى سري گفت کِ زض هَضز
ضٌاذت آًاى تاضس .سري گفتي اظ پیاهثطاًی کِ حتی ًعز اهتْایطاى هدَْل تاضٌس هاًٌس ظضتطت کِ ٌَّظ ضٌاذتِ ضسُ ًیست ٍ هدَسیاى ًیع
تِ زضستی اظ ٍی ضٌاذتی ًساضًس سَزی ًساضز.

 .5أ« .حطٍف هقغؼِ» چیست ٍ زض چٌس سَضُ آهسُ است؟ ب .چگًَِ ًَضتِ هیضَز ٍ چگًَِ ذَاًسُ هیضَز؟

121

زض اتتسای  29سَضُ اظ سَضُّای قطآى یک یا چٌس حطف اظ حطٍف الفثا ٍخَز زاضز کِ هدوَػا  78حطف است کِ تا حصف هَاضز تکطاضی،
 14حطف هیضَز .ایي حطٍف ضا «حطٍف هقغؼِ» هیگَیٌس .حطٍف هقغؼِ زض کتاتت ،سط ّن ٍ تِ غَضت یک کلوِ ًَضتِ هی ضًَسٍ ،لی
ٌّگام ذَاًسى ،خسا اظ ّن ذَاًسُ هیضًَس تِ ایي غَضت کِ ّط حطفی تا اسن ػطتی ذَز ذَاًسُ هیضَز .هاًٌس «الوع» کِ ایي گًَِ
ذَاًسُ هیضَز :الف ،الم ،هین ،غاز.

 .6اقسام «تطاتِ» زض قطآى ضا ًام تطزُ ٍ ّط کسام ضا تَضیح هرتػطی تسّیس113-114 .
 . 1تطاتِ اغلی :آى است کِ تِ گًَِ عثیؼی ،یؼٌی تِ سثة کَتاّی لفؼ ٍ گستطزگی هؼٌا تِ ٍخَز آهسُ تاضس هثال آیاتی کِ زضتاضُ هثسأ ٍ
هؼاز ،استغاػت اًساى ٍ … ًَػا اظ ایي قسن است ،ظیطا هؼاًی ،تلٌس ٍ زقیق است ٍلی الفاػ تسیاض کَتاُ ٍ ًاضس است لصا تطای تیاى هؼاًی
ٍاال تِ ًاچاض اظ کٌایِ ،هداظ ٍ استؼاضُ استفازُ هیضَز کِ الثتِ تؼساز ایي قثیل آیات هتطاتِ کن است.
 .2تطاتِ ػ طضی :زض اثط تطذَضز ٍ تضاضب آضاء ٍ ػقایس ٍ پیسایص هصاّة ٍ گطایص ّای هرتلفی کِ تؼس اظ ػػط ًعٍل قطآى ضخ زاضز
تَخَز آهس .ایي آیات زض آغاظ اسالم هتطاتِ ًثَز ٍ ػوَم هسلواًاى هؼٌا ٍ هطاز آى ضا زضک هیکطزًس ٍلی پس اظ تِ ٍخَز آهسى هثاحث
خسلی ٍ هسایل کالهی زض ظهطُ هتطاتْات هحسَب ضسًس .ػوسُ تطاتِ زض قطآى اظ ایي ًَع است.

 .7ضطایظ ًسد ضا تیاى کٌیس( .چْاض هَضز) 103-104
 -1زض هحسٍزُ احکام ضطػی تاضس  -2هَضَع زض ًسد تثسیل ًطَز (هاًٌس تثسیل حالت اذتیاض تِ اضغطاض) ٍ -3خَز تٌافی ٍ تضاز هیاى
ًاسد ٍ هٌسَخ تِ گًَِ ای کِ خوغ هیاى آًْا هوکي ًثاضس -4 .هٌسَخ ،هحسٍز تِ ظهاى هؼیٌی ًطسُ تاضس.
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 .8یکساى ساظی هػحف ّای قطآًی زض ظهاى ذالفت چِ کسی اًدام ضس .هطاحل یکساى ساظی هػاحف ضا ًام تثطیس76 .
زض ظهاى ذالفت ػثواى اًدام ضس کِ ّیأتی اظ سَی ػثواى تطای ایي اهط هؼیي گطزیس .هطاحل یکساى ساظی ػثاضتٌس اظ -1:خوغ آٍضی هٌاتغ
ٍ هأذص غحیح ٍ هقاتلِ آًْا ٍ تْیِ هػحف ٍاحس ً-2سرِ تطزاضی اظ هػحف خسیس ٍ هقایسِ ًسرِّای آهازُ تا یکسیگط تِ هٌظَض
اعویٌاى ًسثت تِ غحت آًْا ٍ ػسم ٍخَز اذتالف تیي آًْا.
 -3خوغ آٍضی هػحفّا یا غحیفِ ّایی کِ قطآى زض آًْا ثثت ضسُ تَز اظ تواهی تالز اسالهی ٍ هحَ کطزى آًْا ٍ العام ّوِ هسلواى تِ
قطائت هػحف خسیس.

ً .9عٍل تسضیدی قطآى تا ًعٍل یکثاضُ آى زض ضة قسض چگًَِ قاتل خوغ است؟ ( زٍ ًظطیِ زض ایي تاضُ شکط کٌیس) 23-24
 . 1آغاظ ًعٍل قطآى زض ضة قسض است ًِ ًعٍل توام قطآى (ًظط تیطتط هحققیٌیک زلیل تط قَت ایي ًظط ایي است کِ زض قطآى آیات ًاسد ٍ
هٌسَخ ،ػام ٍ ذاظ ،هثْن ٍ هثیي تسیاض است ،زض حالی کِ هقتضای ًاسد تَزى تأذیط ظهاًی آیات ًاسد اظ هٌسَخ است پس هؼقَل ًیست
قطآى هَخَز یکدا ًاظل ضسُ تاضس) .
 . 2گطٍّی هؼتقسًس قطآى زٍ ًعٍل زاضتًِ :عٍل زفؼی (یکدا) ٍ ًعٍل تسضیدی تِ ػثاضت زیگط زض ضة قسض ّوِ قطآى یک خا تط پیاهثط ًاظل
ضسُ سپس زض عَل هست ًثَت زٍتاضُ تِ تسضیح ًاظل گطتِ است.

 . 3گطٍّی هؼتقسًس زض ضة قسض زض ّط سال آى اًساظُ اظ قطآى کِ ًیاظ سال تَز یکدا تط پیاهثط (صلی اهلل علیه و آهل و سلم) ًاظل هیضس سپس زض عی سال ًیع
ّواى آیات تِ تسضیح ٍ تط حسة هٌاسثت ّا ٍ پیطاهسّا ًاظل هیگطزیس.
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