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 .  مشخص کنیدبا بیان دلیل درستی یا نادرستی گزاره های زیر را  -الف

، مطـر  شـد.  ـز از آن توسـط ابوال اسـب سـحاه بـه جمـان اسـ م تاریخ قرآن، عنوانی است که اولین بار توسط خاورشناس معروف آلمانی، تئودور نولدکـه  .0
 معرفی و توسط ابوعبدالله زنجانی در ایران مطر  شد. 

    ب( نادرست رستالف( د 
 مکی، سوره های نازل شده در مکه حتی  ز از هجرت و مدنی، سوره های نازل شده در مدینه است.   .4
    ب( نادرست رستالف( د 

را یکجـا جمـ  سوره های مدنی بر عکز سوره های مکی تألیفی هستند، یعنی در دوران حضور در مدینه بخش هـایی از آنمـا نـازل شـده و در نمایـت  یـامبر آنمـا   .9
  کرده. 

    ادرستب( ن الف( درست 
 طباطبایی، اولین بار سورۀ علق به طور کامل در یک دفعه نازل شده است. ع مهشده، اقوال متعددی وجود دارد؛ به نظر  درباره نخستین سورۀ نازل  .2
    ادرستب( ن الف( درست 

 .فترت وحی به معنی قط  سه ساله وحی، یکی از اصول خدشه نا ذیر در تاریخ اس م می باشد، که مورد توجه علماء قرار گرفته است  .3
    ب( نادرست رستالف( د 

 .مطابق ن ل سیوطی، عثمان در جم  قرآن با صحابه مشورت کرد؛ عثمان قرآن را جم  کرد تا آن را به صورت مصحفی بین اللوحین در آورد  .6
    ب( نادرست رستالف( د 

 مصحف علی بن ابیطالب امتیازی که بر سایر مصحفما داشت این بود که موارد ناسخ و منسوخ را در آن مصحف نوشته و مشخص کرده بودند.  .1
    ادرستب( ن الف( درست 

 تأکید می کند که همۀ مردم باید قرآن را یکسان و با متن واحد بخوانند؛ و از نزاع دربارٔه قرائتمای مختلف اجتناه کنند.« اقرأ کما ی رأ الناس» روایت   .9
    ادرستب( ن الف( درست 

 نمره( 2وحی با چه اوصافی در سوره نجب توصیف شده است؟  )  .3
 

 نمره( 1در ارتباط با آغاز وحی بر  یامبر را ن د می کنند؟  ) ع مه طباطبایی چگونه روایت ورقة بن نوفل  .01
 

 نمره( 1.1سه تعریف مختلف از جم  قرآن بیان کنید.  )  .00
 

 نمره( 1.1روش استاد دروزه در مورد بحث جم  و تدوین قرآن چه مزیتی بر سایر روش ها دارد؟  )  .04
 

 (نمره 1.1م صود از توحید مصاحف در زمان عثمان چیست؟  )  .09
 

 (نمره 1.1چه دیدگاه هایی در مورد توقیفی بودن رسب المصحف وجود دارد؟  )  .02
 

 نمره( 1حدیث سبعه احرف را با توجه به معنای حرف با نظر به اممات المجاء تبیین کنید )  .03
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