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 ؟نیستکدام گزینه منعکس کننده انگیزه های اصلی خاورشناسان   .0
  ایجاد خصومت  -د( تفرقه افکنی  تحقیقاتی -ج( علمی  استعماری -ب( سیاسی  تبشیری -الف( دینی  

 ؟نیستکدام گزینه از محورهای قرآن پژوهی خاورشناسان با انگیزه علمی   .0
 الف( مصاحف صحابه و اختالف های آن، مصادر و منابع قرآن 

 ب( خط و زبان قرآن، مفهوم شناسی واژه های قرآن
 ج( پرداختن به موضوع سوره های ساختگی، نسبت دادن تحریف قرآن به فرقه ای از مسلمانان 

  د( ناسخ و منسوخ، جمع قرآن
 کدام گزینه حاوی مضمون ها و مقوله های اصلی است که در کتاب رشدی مورد طعن قرار گرفته اند؟  .9
 ب( جنبش های ضد استعماری، اعتقادات دینی الف( دین و اندیشه دینی، اسالم، انقالب اسالمی 

  عادات و باورهای مسلمانان در گذشته و حالد(  ج( پای بندی به آداب شرقی، همسران پیامبر )ص( 
 چرا غرب در مقابل فتوای امام خمینی مبنی بر ارتداد و وجوب اعدام رشدی مقاومت سرسختانه کرد؟  .4
 .الف( به خاطر دفاع از آزادی قلم، بیان و اندیشه که از ارزش های اصلی لیبرالیزم است 

 انجمن سلطنتی ادبیات انگلیس بود.ب( چون رشدی یک شهروند غربی و عضو 
 ج( اعالم کردند هرکس آزاد است کتاب رشدی را نقد کند، اعدام چرا؟

  .د( زیرا کتاب رشدی اثری بود حساب شده که به سفارش نظام سلطه غرب و کینه توزانه علیه اسالم و پیامبر )ص( نوشته شده بود
َبّی بن کعب از کمیته جمع قرآن در زمان عثمان کدام گزینه است؟ اشکال دلیل بالشر  .3

ُ
 برای حذف افرادی همچون امیر المؤمنین )ع(، عبد الله بن مسعود و ا

 .الف( با وجود این افراد ممکن بود مصحف به شیوه دیگری گردآوری شود 
 .ب( منافع حکومتی چنین اقتضا می کرد

 .هیچ اعتراضی به جمع عثمانی نداشتج( حضرت امیر )ع( در آن زمان و حتی طی دوران خالفت خود 
  .د( این افراد جمع عثمانی را به رسمیت نمی شناختند

 مبانی و پیش فرض های خاورشناسان در اثرپذیری قرآن از فرهنگ یهود و نصارا کدام است؟  .6
 ب( عدم اعتراف به وحیانیت قرآن کتاب های آسمانیالف( وجود مباحث مشترک بین همه  

  د( همه موارد  ج( امکان استفاده پیامبر از منابع و مصادر موجود زمان خود
 علت اصلی آمدن یک پیامبر جدید با وجود رواج تعالیم پیامبر قبلی در چیست؟  .1
 الف( نیاز بشریت به مطالب تازه در هر عصر 

 تعالیم دین قبلی و آوردن تعالیم جدیدب( بسط و گسترش 
 .ج( تصدیق پیامبر قبلی و تأیید تعالیمی که او از ناحیه خداوند آورده است

   .د( رشد فکری و عقلی جامعه بشری به گونه ای که تعالیم قبلی جوابگوی نیاز او نیست یا تحریف شده و قابل استناد نیست
وجود تفاوت اساسی بین موضوعات مشترک در قرآن و کتب آسممانی پیشمین را ناشمی از اطالعمات نماقم پیمامبر از عقارمد، تماری  و  کدام دسته از مستشرقان  .9

 تعالیم مسیحیت یا یهودیت می دانند؟
  د( اشپرنگر و نالینو ج( نولدکه و ونسینک ب( بالشر و یوسف ُدّره حداد الف( برنارد لویس و رودی پارت  
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 در میان نظام های تاری  یابی آیات و سور قرآن کدام نظام بیشتری مقبولیت را احراز کرد؟  .3
 ب( نظام چهار مرحله ای وایل  الف( نظام سه مرحله ای بل 

  د( نظام شش مرحله ای مویر و هرشفلد ج( نطام پنج مرحله ای
 با هفت مستشرق دیگر در تاری  گذاری قرآن در چیست؟ تفاوت اساسی شیوه هرشفلد  .02

 .الف( او به تاریخ گذاری اهمیت چندانی نمی دهد و مضامین و محتویات سوره ها را مالک می داند 
 .ب( او به مراحل شش گانه اعتقاد دارد

 ج( برای سور مدنی قائل به دو دوره است.
  در دین یهود است. د( رویکردش به مسئله تحت تأثیر تعصبش

هما و  کدام مستشرق برای هر گونه تالش به منظور تاری  گذاری سوره ها، نتیجه ای تقریبی و حدسمی قارمل اسمت، و در نظمر گمرفتن سمبک و محتموای سموره  .00
 اشارات خاص به نقاط عطف تاریخی رد برخی از آنها را برای دقیق تر شدن پژوهش توصیه می کند؟

  ریمد( گ ج( بالشر ب( مویر الف( نولدکه 
 کدام گزینه در نقد نظریه وحی طبیعی است؟  .00

 می نشیند. « خدای واجب الوجود»که هستی ممکن الوجود و متغیر و زوال پذیر است، بر جای آفریدگار آن طبیعت یعنی « طبیعت»الف( طبق این نظریه  
 انسان های مستعد از حقیقت هستی است که از باطن غیب خودشان فیضان می کند. ب( وحی همان دریافت شهودی

 ج( وحی تشریعی با وفات پیامبر )ص( خاتمه یافته، اما اصل وحی برای الهام بخشی بشر ادامه دارد.
  د( زبان عربی به معنای رنگینه بودن معارف قرآنی به رنگ فرهنگ عربی است.

 است؟ نادرستکدام گزینه   .09
 الف( وحی تشریعی سخن مستقیم خدا با آنسان برای هدایت و سعادت بشر است و فقط نصیب شایسته ترین انسان های تاریخ می گردد. 

 ب( نبوغ بیشتر نوابغ از کودکی به بزرگسالی حالت تدریج و تکامل دارد.
 اخالقی و ایمانی ندارد.ج( دریافت های هوشمندانه نوابغ، هیچ گونه شرط 

  ویش است. د( منشأ وحی مجموعه شرایط روان تنی، استعدادها ، دل سوزی ها، عقاید و باوردهای دینی و آداب و قواعد اجتماعی یک پیامبر در اجتماع خ
 مطرح می کنند، چه تفاوتی دارد؟ قرآنی که ما مسلمان ها بدان اعتقاد داریم با قرآنی که مستشرقان در سخنان و نوشته هایشان  .04

 الف( آنها قرآن را تحریف شده می دانند، در حالی که ما چنین اعتقادی نداریم 
 ب( در مورد جمع قرآن شبهات و ایراداتی دارند.

 قرآن معتقدیم(، در حالی که نگاه آنان به قرآن نگاهی برون دینی است.  ج( نگاه ما به قرآن درون دینی است )ما به وحیانیت
  د( معتقد به تاریخ گذاری سوره ها و آیات قرآنی هستند.

)یما مرحلمه « قمرآن»)یما ممواع ( و دوره « آیمات»کدام مستشرق نظام تاری  یابی دقیقی برای سور و آیات قرآنی مطرح نکرده و جمع قرآن را به سمه دوره اصملی   .03
 )یا مرحله تدوین قرآن( تقسیم کرده است؟« کتاب»فراهم سازی مجموعه ای از محفوظات دینی و عبادی( و دوره 

  د( ویلیام مویر ول-ج( جان میدو راد ب( هوبرت گریم الف( ریچارد بل  
 تألیف و نشر کشف آآلیات فلوگل آلمانی و کشف المطالب ژول البوم فرانسوی در اروپا در راستای کدام انگیزه ی استشراقی ارزیابی می شود؟  .06

  اجتماعی -د( سیاسی  تبشیری -ج( دینی  استعماری -ب( سیاسی  پژوهشی  -الف( علمی  
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 می شود؟کدام گزینه جزو علل عدم اهتمام پیامبر )ص( به جمع قرآن به زعم بالشر محسوب ن  .01
 الف( کمبود وسائل کتابت 

 ب( کمبود افراد قادر به خواندن و نوشتن
 ج( عدم پیش بینی پیامبر )ص( از جهانی شدن دینش

  د( اشتغاالت زیاد پیامبر )ص( و مسلمانان، از جمله آن که به طور متوسط هر دو ماه یک بار یک جنگ پیش می آمد. 
 از نگاه بالشر علت اصلی جمع قرآن در زمان ابوبکر چه بوده است؟  .09

 الف( کشته شدن تعداد قابل توجهی از قاریان در جنگ َیمامه و بیم از دست رفتن قرآن 
  .ب( انگیزه های سیاسی و این که او هم می خواست مثل برخی از اصحاب، مصحف خاص خود داشته باشد

 ج( تسهیل کار برای نسل های مسلمان بعدی در مراجعه به قرآن
  د( نزول قرآن بر هفت حرف

ّمی»کدام دسته از خاورشناسان واژه قرآنی   .03
ُ
 ؟دانند نمی« فرد درس نخوانده»را به معنای « ا

  د( سیدرسکی، گایگر، ونسینک ج( هرشفلد، اشپایر ب( بالشر، گلدزیهر، وات الف( ناّلینو ، ویل، نولدکه  
 دارد؟ مصدر و منشأ مسیحیکدام دسته از مستشرقان معتقدند قرآن   .02

 ب( یوسف ُدّره حداد و تور اندریه  الف( ابراهام گایگر و هرشفلد 
  د( ونسینک و ناّلینو و هوروفیتس ج( هاینریش اشپایر

 ؟صحیح نیستدر مورد کشیش مسیحی لبنانی، یوسف دّره حداد کدام گزاره   .00
 الف( دیدگاه او راجه به اسالم و قرآن به الهیات ناواقع گرایانه و نهایتًا به اومانیسم و انسان مداری ختم می گردد. 

ع( مردم حجاز ب( از منظر او پیامبر )ص( انسانی است که با بهره گیری از نبوغ باالی ذاتی خود و تعّلم ندز اساتید نصرانی اش ضمن تصدیق حضرت مسیح )
 را در واقع به دین نصارا دعوت می کرده است

و بر خالف معنای لغوی و اصطالحی آنهاا از جاناب خاود بارای آنهاا معناایی  ج( در استشهادات فراوان به آیات قرآنی بسیاری از واژه ها را ا متشابهات دانسته
 مطابق با نظریه خویش جعل کرده است

پذیرد، از جمله انکار باه صالیب  د( از دیدگاه او پیامبر اسالم )ص( اطالعات ناقص و غلطی از عقاید و تاریخ مسیحیت ارائه کرده که دین مسیحیت آنها را نمی
  کشیده شدن حضرت مسیح )ع( 

 است؟ معنای اصطالحی وحیکدام گزینه   .00
گاهی به صورت آشکار یا مخفیانه به دیگری   الف( القای علم و آ

 ب( الهام روحانی به انسان و مالئکه
 آسمانی از راه اتصال به غیب  ج( ارتباط معنوی پیامبران الهی جهت دریافت پیامب

  د( نوعی ارتباط بین انسان برگزیده و ممتاز با عالم غیب
 سوره مّزّمل )بزودی بر تو گفتاری سنگین و گرانبار القا می کنیم( به کدام یک از انواع وحی اشاره دارد؟ 5آیه   .09

 ب( وحی مستقیم الف( وحی عمومی 
  د( وحی از طریق فرشته )از جمله با تمثل به صورت دحیه کلبی( حجاب )با واسطه( ج( وحی از ورای

 ؟نیستکدام گزینه از نشانه های وحی مستقیم   .04
 الف( التهاب و برافروختگی مستلزم شست و شوی پیامبر )ص( با آب سرد و پوشاندن آن حضرت 

 ب( شنیدن بانگ جَرس یا کوبیده شدن دو فلز به هم
 ج( پیامبر )ص( گاه چنان گرم می شد که در روز سرد عرق از سر و صورتش می ریخت

  د( خارج شدن از جمع و خلوت کردن با خود برای دریافت وحی 
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 است؟ گفته نشده« نظریه ی نبوغ»در موضوع وحی کدام گزاره در رّد سخن مستشرقان مبنی بر   .03
 استالف( مقایسه زندگی پیامبر )ص( قبل و بعد از بعثت نشان می دهد که قبل از بعثت هیچ نبوغ، اکتشاف و پیش بینی خاصی از آن حضرت سرنزده  

گردند، اما پیامبر ب( نابغه در محدوده افکار بشری به برکت سرعت انتقال ذهن به مطالبی می رسد که دیگران تنها با پژوهش زیاد و صرف وقت فراوان نائل می 
 )ص( مطالبی آورده که فوق دسترس بشر است.

بیشترین ساختی  شج( مدعیان دروغین وقتی منصبی باال را ادعا می کنند، تا وقتی ادامه می دهند که منافع دنیوی شان تأمین شود، اما پیامبر )ص( و پیروان
 ها را در دوران مکه تحمل کردند که تا حد تصمیم مشرکان به ترور آن حضرت پیش رفت

وجاوان در د( راستگویی و امانتداری آن حضرت در دوران قبل از بعثت )که به محمد امین شهره گشت( و نیز پیشگویی راهب مسیحی نسبت به آیناده محماد ن
  ه نبوغ را رد می کند. سفر تجاری با عمویش به شام نظری

 قدیمی ترین کتاب هایی که افسانه ی غرانیق را نقل کرده اند، کدام اند؟  .06
 ق(  700ق( و طبقات ابن سعد ) 010ق(، تاریخ و تفسیر طبری ) 702الف( اسباب التنزیل واقدی ) 

 ق( 702التنزیل واقدی )ق(، اسباب  712ق(، سیره ابن هشام ) 151یا  150ب( سیره ی ابن اسحاق )
 ق(  505ق(، شواهد التنزیل حاکم َحسکانی ) 010ق(، تفسیر طبری ) 752ج( صحیح بخاری )

  ق( 010ق( و تاریخ و تفسیر طبری ) 712د( سیره ی ابن هشام )
سوره حج )مبنی بر این که هر پیامبری پیش از تمو فرسمتادیم وقتمی آیمات را خوانمد یما تمنمایی کمرد، شمیطان در آن تمّنما القما  55آیه ی  مدعیان افسانه ی غرانیق  .01

 کدام است؟ در رّد آنکرد( را به عنوان شاهدی بر مدعای خود نقل می کنند. بهترین گزینه 
 ، دو جمله مربوط به غرانیق کالمی بوده طبق اعتقادات مشرکان و آن را هنگام طواف کعبه می خواندند.«االصنام»الف( به گفته هشام کلبی نویسنده کتاب  

 ب( واژه ی تمنا به معنای این است که آدمی آنچه را آرزومند است و دوستش دارد، موجود و محّقق فرض کند
 سال در مدینه نازل شده است، پس ارتباطی با آن ندارد.  5ج( سوره ی نجم در مکه نازل شده و حال آنکه سوره حج به فاصله حد اقل 

  طبری و دیگران این قصه را با غفلت نسبت به مدنی بودن سوره حج نقل کرده اند. د(
 رّد افسانه ی غرانیق کدام است؟ دلیل قرآنی  .09

 (52-55آمده که به پیامبر )ص( در خصوص نسبت دادن سخنی از جانب خود به خدا شدیدًا هشدار می دهد )الحاقه/« لو»آیاتی که با الف(  
 ب( آیات آغازین سوره نجم که سخن پیامبر را به عنوان وحی و از جانب خدا معرفی می کند

 (15ج( آیه تضمین الهی مبنی بر حفاظت از ذکر )قرآن( )حجر/
  د( همه موارد 

 ؟نیستکدام گزینه از ویژگی های طبقه نخست سوره ها )آغاز بعثت تا هجرت به حبشه ( از نگاه وایل   .03
 الف( اغلب سوره ها با سوگند آغاز شده اند 

 ب( بیشتر آیات کوتاه و احساس برانگیزاند
 ج( آیات موزون و دارای سجع هستند

  د( در سوره های این طبقه از رحمت الهی و اوصاف بهشت و دوزخ و چگونگی عذاب سخن به میان آمده 
 کدام گزینه بیانگر ویژگی سوره ها در دوران وحی مدنی از دیدگاه نولدکه است؟  .92

 آمده. ضمنًا، آیات و واژه های پایانی آهنگی مشابه دارند. الف( امر به اطاعت از خدا و رسولش مکرراً  
 موسوم است، پیامبر )ص( در صدد تدوین قرآن برآمد.« کتاب»ب( در این دوره که به مرحله 

 ج( سبک سوره های این دوران شباهت نسبتًا نزدیکی به سوره های آخرین مرحله مکی دارد. 
  می کنند. ضمنًا، آیات و سوره ها  در مقایسه با دوران قبل، بلندتر هستند.د( سیر حوادث پس از هجرت را بیان 

 .            یدباش یروزموفق و پ


