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 است؟ زمان پیدایش استشراق کدام یک از موارد زیر از دالیل مهم نامشخص بودن   .8
 اختالف نظر پژوهشگران از نظر تاریخی ب( در دست نبودن تعریف مشخصی از استشراق الف( 

  مشخص نبودن محدوده جغرافیایی استشراق د( وجود دیدگاه های مختلف راجع به آغاز استشراق ج(
استشزراق  به دست آوردن اطالعاتی در باره مشرق زمین به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف برای هموار سازی سلطه بر شرق جزوو کزدام یزک از انهیزوه هزای  .8

 است؟ 
  سیاسی د( استعماری ج( فرهنگی -تبشیری  ب( استعماری -علمی  الف( 

 ؟ نیستکدام گوینه از کتابخانه های مهم دوران خاورشناسی   .0
  کتابخانه لیدن د( کتابخانه باِدلیان ج( کتابخانه قسطنطنیه ب( کتابخانه اندلس الف( 

 وجود دارد؟  کدام یک از فعالیت های فرهنهی زیر در همه مراحل چهارگانه شرق شناسی  .4
 ترجمه قرآن به یک یا چند زبان اروپایی ب( تألیف دائرة المعارف الف( 

  چاپ کتاب هایی در باره زندگی پیامبر اسالم )ص( د( ردیه نویسی علیه کتاب های اسالمی ج(
 است؟  کدام دوره استشراقیتأسیس مراکو آموزش زبان عربی، افوایش ترجمه آثار عربی به التین و تأثیر فرهنگ اسالمی بر فرهنگ غرب از وجوه تمایو   .1
 (11-11دوره دوم )قرون  ب( (11-11دوره اول )قرون  الف( 

  به بعد( 02دوره چهارم )قرون  د( (02-11دوره سوم )قرون  ج(
 بود؟  ترجمه ناپذیری قرآنکدام یک از مترجمان قرآن عنوان ترجمه اش را به گونه ای برگوید که حاکی از اعتقادش مبنی بر   .0
  (Saleد( جورج سیل ) (Rossج( الکساندر راس ) (Arberryب( آرتور جان آربری ) (Lammensالف( هنری المنس ) 

 ( در چیست؟ Jules La Beaume) ژول البومویژگی خاورشناس فرانسوی   .9
 تألیف اولین فرهنگ موضوعی قرآن کریم در اروپا ب( تألیف اولین کشف اآلیات قرآن کریم در اروپا الف( 

  آثار پژوهشی متعدد در باره اسالم و قرآن د( ارائه ترجمه دقیقی از قرآن به زبان فرانسه ج(
 ؟ نیستکدام گوینه از ویژگی های خاورشناسی فرانسه   .2
 وجود روحیه خاص برتری جویی ب( وجود روحیه مسیحیت عصر صلیبی الف( 

  دقت علمی، تنوع  و فراوانی تألیفات د( گرایش های استعماری ج(
 ؟ صحیح استکدام گوینه در مورد مستشرق فرانسوی لویی ماسینیون   .3
 .اثر دانته، شاعر ایتالیایی منعکس شده، بیان کرده است« کمدی الهی»معاد اسالمی را که در او مسائل  الف( 

 او پیامبر اسالم )ص( را راستگو می داند و واقعه مباهله را نشانه ای بر راستی او می شمارد. ب(
 او با تطبیق تصاویری بر روی سکه های یونانی از چهره اسکندر کبیر که باالی سرش دو شاخ داشت، او را همان ذو القرنین دانست. ج(
  او بزرگترین مرکز شیعه شناسی را در فرانسه بنیان نهاد. د(

 در اروپا را تألیف کرد؟  نخستین کشف اآلیات قرآنیکدام یک از خاورشناسان آلمانی   .83
  (Fischerد( فیشر ) (Flugelج( فلوگل ) (Horovitzب( هوروفیتس ) (Noldekeالف( نولدکه ) 

زا « س»درباره حروف مقّطعه کدام دسته از خاورشناسان معتقدند که این حروف حاکی از نزام هزای برخزی از صزحابه اسزت )مز ال    .88
ّ
و  یعنزی سزعد بزن ابزی وق

 یعنی ع مان(؟ « ن»
  ارپنیوس و میشل جان دو گوجه د( فیشر، بروکلمان و پرتسل ج( نولدکه، بول و هیرشفلد ب( جان برتون و مونتگمری وات الف( 
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 است؟  نادرستترجمه شده، کدام گوینه « واژه های دخیل در قرآن»در مورد یکی از آثار مستشرقان که با عنوان   .88
 .است« برگشترسر»و « اتو پرتسل»این کتاب حاصل کاری گروهی از عده ای از مستشرقان از جمله  الف( 

 اهمیت این کتاب در بهره گیری کامل تر از منابع و جامعیت آن در زمان تألیف است. ب(
 این کتاب حاصل نگرش خاص خاورشناسان به قرآن است. ج(
  از واژگان غیر عربی در قرآن است.این کتاب حاوی فهرستی نسبتًا مفصل  د(

 تنوع موضوع و اهتمام فراوان به مطالعات عربی از ویژگی های مطالعات خاورشناسی کدام کشور است؟   .80
  انگلستان د( اسپانیا  ج( فرانسه  ب( هلند الف( 

 کدام یک از گواره های زیر در بحث فعالیت یا تأثیرات خاورشناسان صحیح است؟   .84
 .به فارسی ترجمه کرد« درسهایی در باره اسالم»گلدزیهر را با عنوان « مذاهب التفسیر اإلسالمی»دکتر علی نقی منزوی کتاب  الف( 

 .منزوی، منتشر ساخت« درسهایی در باره اسالم»را با بازنویسی و بومی سازی کتاب « بیست و سه سال»علی دشتی کتاب انحرافی  ب(
گاهی های آن حضرت از عهد جدید بسیار دقیق بوده است.از نگاه  ج(  ریچارد بل به دلیل ارتباط پیامبر )ص( با مسیحیان، آ

ه در ابالغ آیات قرآنی د( از نگاه مونتگمری وات، با وجود آیاتی از قرآن که به گونه ای نسیان را به پیامبر نسبت می دهد، می توان ادعا کرد که آن حضرت گهگا
  موشی می شده است.دچار فرا

 است؟  نادرستکدام یک از نسبت های زیر به گلدزیهر   .81
 با توجه به شخصیت برجسته ابن عباس در میان شیعه و سنی روایات تفسیری او را باید از مهم ترین منابع تفسیری به حساب آورد. الف( 

 قرآنی و نیز افزوده های تفسیری سبب اختالف قرائات شده است. ب( فاقد نقطه و حرکت بودن نص
ای مبادی تفسیری تقدیس ائمه )ع( و تأویل آیات فراوان به نفع آنان و اعتقاد به کاستی قرآن موجود، اعتقاد به قرآنی متفاوت با مصحف عثمانی از ویژگی ه ج(

 شیعه است.
  یاد کرد.در کنار مباحث علمی، از مبانی اعتقادی گروه های اسالمی همچون معتزله نیز به عنوان سبب اصلی پیدایش شیوه های گوناگون تفسیری، باید  د(

 در نهاه گلدزیهر کدام است؟  نخستین ظهور تفسیر شیعی  .80
 تطبیق آیاتی از قرآن کریم بر بنی امیه ب( تفاسیر ُغالت الف( 

  مصحف امام علی )ع( د( پیدایش خوارج و انطباق آیاتی از قرآن بر آنها ج(
 مطرح شده است؟  به عنوان یک دستاورد بشریکدام یک از ادعاهای گلدزیهر برای جلوه دادن قرآن   .89

 این که بیت المقدس قبله ای بود که پیامبر )ص( برای خوشامد یهود برگزیده بود الف( 
 این که عبدالله بن مسعود صحابی آیه ششم سوره حمد را به گونه دیگری قرائت می کرده است )اهِدنا به صورت أرِشدنا( ب(
نُفَسکم ج(

َ
قیُلوا أ

َ
نُفَسکم به صورت َفأ

َ
 تغییر این عبارت قرآنی فاقُتُلوا أ

  در اسالم از عبادت مشابه آن در آیین یهود « روزه»الهام گیری عبادت  د(
( و خطزاب هزای از ناحیزه پیزامبر 56(، خطزاب هزای از ناحیزه مال کزه )مزریم/65تقسیم بندی خطاب های قرآنی به خطاب های از ناحیه خزدا )سزوره راریزات/  .82

 ( از یافته های کدام خاورشناس است؟ 19) ( )نمل/
  ِرژی بالشر فرانسوی د( رودی پاِرت آلمانی ج( مونتگمری وات اسکاتلندی ب( تئودور نولدکه آلمانی الف( 

 ؟ نیستاز دیدگاه های ناصواب زیر کدام یک مربوط به ریچارد بل اسکاتلندی   .83
 ناپیوسته و نامربوط بودن چیدمان آیات قرآن ب( اتهام نقص قرآن الف( 

  خشک و غیر جذاب بودن نثر قرآنی د( اثرپذیری قرآن از یهود و مسیحیت ج(
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 است؟  Izutsu) «)ایووتسو»کدام گواره از سخنان   .83
گاهی نیست، بلکه یک رفتار است که ظلم از مصادیق آن است. الف(   جاهلیت از دیدگاه اسالم یک اندیشه و آ

 ندارند.تحلیل معنا شناختی قرآن، پژوهشی تحلیلی و اصولی در کلمات مهمی است که در خصوصیت بخشیدن به نشانه و اندیشه نقشی  ب(
 زبان را باید ابزاری برای صحبت در باره جهان خارج از زبان در نظر گرفت. ج(
  وحی را اساسًا نمی توان مفهومی زبان شناختی دانست. د(

 در معارف اسالمی چیست؟ « باب ِحّطه»مقصود از   .88
 «آمرزش»معنایی نمادین به معنای  الف( 

 المقدسدروازه اصلی ورود به بیت  ب(
 اهل بیت )ع( به ویژه امیر المؤمنین )ع( ج(
  به معنای دروازه دریافت سهمیه گندم است« باب ِحنطه»همان  «باب ِحّطه» د(

 کدام خاورشناس برای قرآن منشأ ومصدر مسیحی قا ل است؟   .88
  (Shapiroد( اسرائیل شاپیرو )  ریچارد بل ج( هارتویگ هیرشِفلد  ب( ( Geigerالف( آبراهام گایگر) 

 ؟ نیستکدام یک از موارد زیر از محورهای اشکاالت بالشر به قرآن   .80
 نبود نثری با طراوت ب( وجود نوعی تناقض بین مطالب الف( 

  فقدان ارتباط موضوعی د( تکرار قصه ها ج(
 ، مستشرق مسیحی لبنانی راجع به قصه های قرآن  است ؟   کدام گوینه منعکس کننده نظر فیلیپ ِحّتی  .84

 تکرار در قصه های قرآنی قابل نقد جدی است. الف( 
 در نقل قصه های قرآنی حتی االمکان تسلسل زمانی رعایت شده است. ب(
 اصل مهم و عنصر اساسی تاریخ نگاری قرآن مبتنی بر قصه گویی است.  ج(
  قرآن در گزارش های قصه های تاریخی در صدد تهذیب اخالق و تربیت و تأدیب جامعه است. د(

 به ویژه قرآن کوشیده است؟  بازنمایی اعتبار منابع اسالمیکدام شخصیت با نهرشی معتدل در   .81
  فیلیپ ِحّتی د( آلفونس مینگانا ج( هارالد موتسکی ب( رژی بالشر الف( 

 است؟  نادرستدر باب جمع و تدوین قرآن کدام یک از نسبت دادن های زیر   .80
شوالی معتقد است حفظ شفاهی متون مقدس اصل اولیه، و هدف آن هدف دوم پیامبر )ص( بوده است؛ لذا جمع قرآن به معناای باه حافظاه ساپردن در  الف( 

 عصر نبی )ص( رخ داده است.
 بر این باور است که قرآن در زمان پیامبر )ص( جمع آوری شده ولی سیاست های خلفا و فقها سبب شد متن آن دستخوش تحوالتی شود. جان برتون ب(
 مینگانا معتقد است که قرآن جنبه وحیانی ندارد و اقتباسی از محتوای کتاب مقدس است. ج(
  پیرامون جمع و تدوین قرآن رویکردی شکاکانه است. دیدگاه تئودور نولدکه د(

 ؟ است(، خاورشناس آمریکایی Wansbrough) دیدگاه َونوُبروکدام گواره   .89
 قصه های قرآن در گزارش های قصه های تاریخی در صدد تهذیب اخالقی و تربیتی جامعه است، نه گزارشگری حوادث تاریخ.  الف( 

نفوذ کرده  درست نیست قرآن را از جهت طراوت و شیرین و زیبایی ادبی اش با هیچ یک از کتب ادبی مقایسه کرد؛ چرا که در دل شنوندگانش با تمام قدرت ب(
 و با بالغت و سخنان روان یک ملت وحشی را به ملتی متمّدن بدل ساخت.

باره چگونگی جمع و تدوین قرآن می پردازم و وجود تاریخی قرآن را به مثابه کتاب مقدس مسلمانان به من با رویکردی تاریخی به بررسی دیدگاه مسلمانان در  ج(
 رسمیت می شناسم، ولی معتقدم قرآن در زمان محمد ]ص[ جمع آوری نشده است.

  راه پی بردن به حقایق تاریخی است.تحلیل ادبی )توجه به محتوا و تبیین سبک و ساختار و تغییرات در طول زمان( متون کهن اسالمی تنها  د(
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


