
 

 

 22/01/0931: یختار باسمه تعالی

 09:91ساعت:    31 - 33سال  یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 292کد آزمون:  یثرشته: علوم قرآن و حد و جهان یراندر ا یثدرس: مراکز پژوهش قرآن و حد

 یقهدق 01مدت زمان:  یان حسن یاستاد: عل ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 9 / 0 صفحه: نمره 21بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 03 یآزمون دارا
 

 

1 

 

 ر به کار رفته است؟یز  یکل یک از معانیان در کدام یغرب یاز سو  یخاورشناس  .0
  الف و ب (د یعلم (ج یفرهنگ (ب ییایجغراف (الف 

 :.................یعنی یان، خاورشناسیف مشترک غربیطبق تعر   .2
 انیرشرقیتوسط غ یشناخت موضوعات شرق (ب انیر شرقیرامون آن توسط غیپ ۀشناخت شرق و مطالع (الف 

  انیرشرقیشناخت شرق و غرب توسط غ (د انیرشرقیشناخت شرق توسط غ (ج
 ش در اصطالح به چه معناست؟یگرا  .9
 ل.ین، تمای، سنجش، توز ی، نافرمانیچیل و رغبت، قصد، اراده، آهنگ، سرپیم (الف 

 دارد. یل درونیبه آن م یکه آدم یا ژهیاعتقادات، باورها، اعمال و رفتار و (ب
 .(مسئله آن ۀتفکر دربار  ۀویا شیت و یا موقعیک مسئله یافت )راه پرداختن به یره (ج
  خاص ینسبت به موضع و موضوع یر یگ جهت (د

 باشند؟ یم« کردیرو» یر معادل اصطالحیف ز یک از تعار یکدام   .4
 ل.ین، تمای، سنجش، توز ی، نافرمانیچیل و رغبت، قصد، اراده، آهنگ، سرپیم (الف 

 دارد. یل درونیبه آن م یکه آدم یا ژهیاعتقادات، باورها، اعمال و رفتار و (ب
 .(مسئله آن ۀتفکر دربار  ۀویا شیت و یا موقعیک مسئله یافت )راه پرداختن به یره (ج
  ها شیگرا ۀمجموع (د

 ؟ستیح نیصحر یک از عبارات ز یکدام   .5
 کند. یمورد نظر را حل م ۀا مسئلیسازد،  یت رهنمون میاست که با استفاده از ابزار و قواعد خاّص، ما را به واقع ییها روش مجموع راه (الف 

 گر از آن استفاده کرده است. است که پژوهش یکشف و شناخت روش یروش شناس (ب
 نامند. یها را روش م گران در انجام پژوهش زبان مشترک پژوهش (ج
  قابل انجام است. یساده بوده و به راحت یشناس روش ینیدر مطالعات د (د

 ست؟یچ ید دانش اسالمین منبع تولیتر  ین و اصلیتر  مهم ()ره ینیدگاه امام خمیاز د  .2
  اجماع (د عقل (ج نتس (ب قرآن (الف 

 گرفته شده اند؟ یاز چه منبع« یقانون اساس یها انیبن»ران، یا یاسالم یجمهور  یبه اصول و مواد قانون اساس یبا نگاه  .0
  همه موارد (د (ث معصومان )عیحد (ج  (سنت رسول خدا )ص (ب میقرآن کر  (الف 

 اخذ شده است؟« میح قرآن کر یمتن صر »ران از یج. ا. ا یر در متن قانون اساسیک از موارد ز یکدام   .1
  موارد ۀهم (د یعدل و برابر  یلزوم برقرار   (ج تحقق حکومت مستضعفان (ب یل امت واحده جهانیتشک (الف 

 اخذ شده است؟« متن نهج البالغه»ران از یج.ا. ا یر در متن قانون اساسیک از موارد ز یکدام   .3
 ییستم شورایجاد سیو ا یر یگ میضرورت مشارکت مردم در تصم (ب یت حقوق انسانیرعا (الف 

  همه موارد (د یو مردم مدار  یزیت استبداد ستیتثب (ج
 آغاز شد؟ یو توسط چه کس یمعاصر در جهان از چه زمان یتحول در مطالعات قرآن  .01

 ین اسدآبادید جمال الدیتوسط س 31 ۀاواخر سد (ب خ محمد عبدهیتوسط ش 31 ۀاواخر سد (الف 
  ()ره یین طباطباید محمدحسیتوسط س 31 ۀل سدیاوا (د ()ره ینیتوسط امام خم 31 ۀل سدیاوا (ج
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 افته اند؟ینگارش  یکردیظالل القرآن با چه رو یر المنار و فیتفاس  .00
  یخیتار  - یانسان شناس (د یو زبان یادب (ج انهیگرا یعلم (ب یانه و اجتهادیعقل گرا (الف 

« ه م ظ اهرگرا باش د یگ را و در ح وزه معناشناس  حس یشناس  یگرا، در حوزه هست ثیحد یشناس گرا، در حوزه معرفت نقل یشناس در حوزه روش»که  یکس  .02
 شود؟ یده میچه نام

  ثیاهل حد (د یوهاب (ج یسلف (ب یسن (الف 
 م کرد؟یتوان تقس یمعاصر را به چند دسته م یثیحد یقرآن یان هایجر   .09

 یرو کامل مطالعات غربیبسته و مطالعات پ یسنت یدسته: مطالعات 1 (الف 
 یو مطالعات سن یدسته: مطالعات سلف 2 (ب
 یرو کامل مطالعات غربیبسته و مطالعات پ ی، مطالعات سنتی، مطالعات سنیدسته: مطالعات سلف 1  (ج
  نیر مدرن از دیان تفسیر با جهان مدرن، جر یو درگ ی، مطالعات سنتیرو کامل مطالعات غربیبسته و مطالعات پ یدسته: مطالعات سنت 1  (د

 باشد؟ یر میز  یاثر کدام از مراکز پژوهش« زان الحکمهیم یثیحد ۀموسوع»   .04
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (ب ثیدارالحد یفرهنگ یعلم ۀموسس (الف 

  (امام رضا )ع یموسسه معارف اسالم (د (امام صادق )ع یپژوهشگاه علوم اسالم (ج
 منتشر شد؟ ین، توسط کدام مرکز پژوهشیده آفر یبا عنوان سپ« انینایژه نابیو یقرآن یۀن نشر ینخست»   .05

 معارج یانیپژوهشگاه علوم وح (ب رانیث ایانجمن علوم قرآن و حد (الف 
  (امام صادق )ع یپژوهشگاه علوم اسالم (د (امام رضا )ع یموسسه معارف اسالم (ج

 س شده است؟یتأس یبا چه هدف« یقرآن یهنرها ۀاء و توسعیمرکز اح»   .02
 بانوان یقرآن یآثار هنر  یایاح (ب انینایناب یقرآن یآثار هنر  یایاح (الف 

  حافظان یقرآن یآثار هنر  یایاح (د جوانان یقرآن یآثار هنر  یایاح  (ج
 توان به.................. اشاره کرد. یم یترجمان وح یفرهنگ ۀشاخص موسس یت هایفعال ۀاز جمل  .00

 ها  اجمالی ترجمه ۀشناسنام یۀته (ب یترجمان وح یۀد و انتشار نشر یتول (الف 
  موارد ۀهم (د مختلف یها های چاپی قرآن  به زبان  جلد از ترجمه  0055 یۀته (ج

 باشد. یمعارج وابسته به.......................... م یانیپژوهشگاه علوم وح  .01
 رانیث ایانجمن علوم قرآن و حد (ب اسراء یانیعلوم وح یالملل ن یاد بیبن (الف 

  یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم (د یآستان قدس رضو  یاد پژوهش هایبن (ج
 ر است؟یز  یکدام از مراکز پژوهش یاز دست آوردها« میتسن»ر گرانقدر یتفس  .03

 معارج یانیپژوهشگاه علوم وح (ب یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم (الف 
  (امام صادق )ع یپژوهشگاه علوم اسالم (د ()ره ینیامام خم یپژوهش یآموزش ۀموسس (ج

 ح است؟یصح« یبیپژوهشگاه مطالعات تقر » ۀنه دربار یکدام گز   .21
 ه است.یالعالم یوابسته به جامعه المصطف (ب است. یوابسته به آستان قدس رضو  (الف 

  است. یب مذاهب اسالمیتقر  یوابسته به مجمع جهان (د است. یغات اسالمیوابسته به سازمان تبل  (ج
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 د کرده است؟یتول یم آثار یقرآن کر  یاعجاز علم ۀنیر در زمیک از مراکز ز یکدام   .20
 (امام رضا )ع یموسسه معارف اسالم (ب میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر  (الف 

  معارج یانیپژوهشگاه علوم وح (د (امام صادق )ع یپژوهشگاه علوم اسالم (ج
 د؟یآ یدر غرب به شمار م یعه شناسین مراکز شیر، از مهم تر یک از مراکز ز یکدام     .22

 نستونیشرفته پر یمطالعات پ ۀموسس (ب لییدانشگاه  ینیدپارتمان مطالعات د (الف 
  دنیدانشگاه ل (د دانشگاه اوتاوا (ج

 س شدند؟یدر غرب، در کدام کشور تأس یو مطالعات عرب ین مراکز اسالم شناسیاول   .29
  فرانسه (د ایاسپان (ج کایمر آ (ب سیانگل (الف 

 م؟یکن یشتر در کدام کشور مشاهده میغرب را ب ین مراکز قرآن پژوهیمهم تر   .24
  کایمر آ (د ایتالیا (ج آلمان (ب رانسهف (الف 

 ر است؟یز  یک از مراکز پژوهیاثر کدام  یسیبه زبان انگل« ره المعارف قرآنیدا»   .25
  لیمک گ (د نگنیگوت (ج دنیل (ب کانیوات (الف 

 شود؟ یده میر دیک از انواع مطالعات ز یدر آلمان کدام   .22
  موارد ۀهم (د خاص یپروژه ها (ج یات اسالمیمطالعات اله (ب یمطالعات اسالم (الف 

 ؟ستیح نیصحکوم یکدام عبارت درباره پروژه کورپوس کوران  .20
 پردازد. یقرآن م یخیتار  یدر پنج بخش به بررس (الف 

 شود. ین ـ برندنبورگ آلمان انجام میبرل یدر آکادم (ب
 ه کنند.یاز متن قرآن ارا یل ادبیک تحلیت یکنند و بتوانند در نها ییمتقدم قرآن را شناسا یها ن است که نسخهیا یغرض اصل (ج
  شود. یجهان محسوب م ین پروژه قرآنیبزرگ تر  یبرخ یبه ادعا (د

 دانشگاه االزهر.............. دانشگاه جهان در شهر........... قرار دارد.  .21
 ن ـ قاهرهیتر  یمیروان قدیه و قیتونیبعد از الز  (ب ن ـ قاهرهیتر  یمیقد  (الف 

  نهین ـ مدیتر  یمیمنهاج القرآن قد ین المللیبعد از سازمان ب (د نهین ـ مدیتر  یمیاض قدیر ر یبعد از مرکز تفس (ج
 در کدام کشور قرار دارد؟« اسان رستویای» یمرکز پژوهش  .23

  یمالز (د یاندونز (ج پاکستان (ب هند (الف 
91.   EQ  وEI انجام شده است؟  یبوده و توسط کدام مرکز پژوهش یت پژوهشیب مخفف چه فعالیبه ترت 

 لیبر  -ره المعارف اسالم یر المعارف قرآن و دایدا (ب لیبر  -ره المعارف قرآنیره المعارف اسالم و دایدا (الف 
  دنیل -ره المعارف اسالم یره المعارف قرآن و دایدا (د دنیل -ره المعارف قرآن یره المعارف اسالم و دایدا (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


