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 کدام جمله از نظر ادبی درست است؟  .1
 باشد. گانه می روايت حفص از عاصم يکی از مشهورترين روايات در قرائات چهارده (الف 

 هست.گانه  روايت حفص از عاصم يکی از مشهورترين روايات در قرائات چهارده (ب
 گانه است. روايت حفص از عاصم يکی از مشهورترين روايات در قرائات چهارده  (ج
  باشند. گانه می روايت حفص از عاصم يکی از مشهورترين روايات در قرائات چهارده (د

 ؟نیستدر کدام نوع از متون، رعایت آیین نگارش و اصول دستور زبان فارسی الزامی   .0
 برخی از متون دارای سبک تبليغی (ب ادبیمتن   (الف 

  علمی برخی از متون نيمه  (د نويسی های خاص قصه برخی از سبک (ج
 تر است؟ کدام جمله درست  .9
 ششمين امام شيعيان در تدوين فقه جعفری نقش بسزايی داشت. (امام جعفر صادق)ع  (الف 

 نقش بسزايی در تدوين فقه جعفری داشت.، ششمين امام شيعيان، (امام جعفر صادق)ع  (ب
 ، نقش بسزايی در تدوين فقه داشت.(ششمين امام شيعيان، امام جعفر صادق)ع  (ج
  ، ششمين امام شيعيان، نقش بسزايی در تدوين فقه داشت.(امام جعفر صادق)ع  (د

 ها است؟ رسان برای رفع اشکال نسخۀ مغلوط مواجه شویم، کدام گزینه بهترین کمک اگر در تصحیح نسخ، با تک  .4
 منابع بيرونی  (ب نسخۀ بدل کتابخانۀ آستان قدس رضوی  (الف 

  استفاده از کلمات روشنگر نسخه و درک فحوای کالم  (د اجتهاد مصحح  (ج
 تری است؟ دهی، کدام گزینه دارای شمول معنایی کامل در سخن از استانداردهای ارجاع  .5
 محور؛ استاندارد هاروارد مؤلف  (ب محور؛ مؤلف محور کتاب  (الف 

  APAمحور؛ استاندارد  کتاب  (د استاندارد آثار اسالمی؛ استاندارد جهانی  (ج
 قضیۀ آلن سوکال در نقد چه نوع متنی است؟  .0
  نما متن علمی  (د متن ادبی  (ج متن تبليغی  (ب متن علمی  (الف 

 از میان جمالت زیر، کدامیک صحیح است؟  .7
 رود. ق به شمار می4ترين آثار شيعی در سدۀ  شيخ کلينی، يکی از مهم الکافیالزم به ذکر است که   (الف 

 کرد تا با اظهار تجاهل، خود را از هر گونه اتهامی مبرا بدارد. برابر قاضی تالش میمتهم در   (ب
 تأليف نموده بود، به فارسی ترجمه کرد. (رشيدالدين وطواط کتابی را که جاحظ در موضوع کلمات قصار حضرت امير)ع  (ج
  آموزش قرآن کريم به کودکان در بسياری از کشورهای مسلمان رواج عام دارد.  (د

 ؟نیستکدام گزینه مصداقی از تداخل خط عربی و فارسی در قدیم   .1
  صلوة  (د ملتفت  (ج ُاشناه  (ب گنبذ  (الف 

 شود؟ یک از موارد زیر مشمول این قاعده می رود. کدام ها و انتقال جغرافیایی آنها از مباحث مهم در ویرایش محتوایی به شمار می توجه به دورۀ حکومت  .3
  قاجاريه؛ ادريسيه  (د سلجوقيان؛ زنديان  (ج تيموريان؛ صفويه  (ب عباسيان؛ تيموريان  (الف 

 اند؟ قمری کدام اسامی درست 11تا  7های  در بررسی تاریخ جغرافیای اسالمی مربوط به سده  .12
  ترکيه، ايران، اندلس  (د ايران، اندلس، ری  (ج عثمانی، جاوه، ری  (ب ترکيه، چاچ، ری  (الف 



 

 

 20/11/1931: یختار باسمه تعالی

 19:92ساعت:    31 - 33سال  یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 141کد آزمون:  یثرشته: علوم قرآن و حد یمتون علم یرایشو ییندرس: آ

 یقهدق 02مدت زمان:  یاستاد: فرامرز حاج منوچهر  ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 9 / 0 صفحه: نمره 02بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 02 یآزمون دارا
 

 

2 

 

 اند؟ انواع ساخت اسم اشهر کدام  .11
 در ترکيب با ابن، ابو؛ نسبت به قوم و قبيله؛ نسبت به اماکن جغرافيايی؛    (الف 

 در ترکيب با ابن، ابو؛ نسبت به قوم و قبيله؛ نسبت به تأليفات  (ب
 در ترکيب با ابن، ابو؛ نسبت به قوم و قبيله؛ نسبت به رجال  (ج
  در ترکيب با ابن، ابو؛ نسبت به قوم و قبيله؛ نسبت به جد  (د

 تر است؟ از منظر کاربرد افعال، کدام گزینه درست  .10
 در پاورپوينت حاضر، متن سخنان رياست محترم هيئت مديره از سمع و نظرتان گذشت.  (الف 

 نيروهای محافظ با درايت توطئه را در هم شکستند.  (ب
 تان رسيد. گذشت و به سمع در پاورپوينت حاضر، متن سخنان رياست محترم هيئت مديره از نظرتان  (ج
  نيروی محافظ با استقامت، توطئه را در هم شکست.  (د

 با عنایت به تمثیل خوشۀ انگور، ویراستار کیست؟  .19
های در شاخهترين حالت ممکن در اختيار مخاطب قرار گيرد؛ حال، اين معنای مرکزی، کنند متن به درست ويراستار کس يا کسانی هستند که تالش می  (الف 

 شود.مختلف، وظايف و مفاهيم متفاوتی را  در سالمت شکل و محتوای متن شامل می
کند تا متن از نظر شکل و محتوا، برای  قرارگررفتن در دسرت مخاطرب، آمراده   های کاربردی مختلف تالش می ويراستار کسی است که با استفاده از شيوه  (ب

 شود.
 کنند. هستند که متن را از نظر علمی بررسی میويراستاران کسانی   ج(

  ترين حالت ممکن در اختيار مخاطب قرار گيرد.کنند متن به درست ويراستار کس يا کسانی هستند که تالش می  (د
 باید از چه مسیری استفاده کنیم؟ wordبرای ویرایش متن با رایانه در برنامۀ    .14

 کنيم. را فعال می Final: Show Markupرويم و سپس  می Track Changingبه قسمت  Trackingاز مسير    (الف 
 کنيم. را فعال می Final: Show Markupرويم و سپس  می Commentsبه قسمت  Trackingاز مسير   (ب
 کنيم. میرا فعال Tracking Changesرويم و سپس  می Final: Show Markupبه قسمت  Compareاز مسير   (ج
  کنيم. رويم و سپس يکی از چهار گزينۀ موجود در جعبۀ نمايش ويرايش را فعال می می Track Changesبه قسمت  Trackingاز مسير   (د

 کدام گزینه، از نظر رعایت اصول ادب فارسی، غلط است؟  .15
 خطيب بغدادی در بغداد متولد، و رشد کرد.  (الف 

 تدوين کرد. تهذيب االحکاممفيد را شرح، و تحت عنوان  المقنعةشيخ طوسی،   (ب
 غزالی است. احياء علوم الدينای از ويرايش بر کتاب  گونه المحجة البيضا  (ج
  است. (از آثار عرفانی امام خمينی )ره تفسير سورۀ حمد  (د

 تر است؟ اند، کدام گزینه قدیم های زیر انواعی از عملکرد ویرایشی در جهان اسالم گزینه  .10
 ها در درستی سند و متن احاديث بررسی  (ب بررسی در صحت انتساب آثار  (الف 

  نويسی ذيل  (د نويسی های علما در شروح و حاشيه بررسی  (ج
 تر است؟ از نظر کاربرد افعال ساده و ترکیبی، کدام جمله درست  .17

 دهد. خواندن کتاب توان نويسندگی را افزايش می  (ب شود. خواندن کتاب موجب افزايش توان نويسندگی در فرد می  (الف 
  افزايد. نويسندگی را میخواندن کتاب توان   (د شود. خواندن کتاب افزايش توان نويسندگی در فرد را موجب می  (ج
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ایخن .« از نظر عاّلمه طباطبایی دریافت پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( از قرآن کریم، نسبت به دریافت هر شخخ  دیگخری داراا اصخالت و رجحخان اسخت»  .11
 های ویرایش محتوایی است؟ یک از بایسته جمله مصداق توجه به کدام

 های نابجا تعميم و تخصيص  (ب مباحث همگنتحليل مبتنی بر بررسی   (الف 
  گويی مهمل  (د های مختلف در افتادن در گرداب مفاهيم متشابه در فرهنگ  (ج

 تری دارد. چرا؟ ویراستار علمی متون دینی نسبت به ویراستاران علوم دیگر وظیفۀ سنگین  .13
 به دليل اهميت موضوع  الف( 

 ترين اعتقادات و باورهای جامعه در ارتباط است. اساسیزيرا موضوعات دينی با   (ب
 شناختی دارند. زيرا موضوعات دينی نسبت زيادی با مباحث جامعه  (ج
  و اهميت آنها. (های مختلف بر آيات قرآن کريم و احاديث معصومان)ع به دليل بررسی  (د

 درست است؟« بازآرایی»و « بازنویسی»ها برای  به ترتیب، کدام تعریف  .02
 تغيير در محتوا و ساختار؛ تغيير در شاکلۀ متن  (الف 

 تغيير در محتوا با زبانی متفاوت؛ تغيير در ساختار و شاکلۀ متن  (ب
 تغيير در محتوا؛ تغيير در ساختار  (ج
  استشهادیويرايش استنادی؛ ويرايش   (د

 
 .            يدباش يروزموفق و پ


