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 علوم قرآنی با معارف قرآنی چه نسبتی دارد؟  .1
 الف( مترادف اند و معمواًل به جای یکدیگر به کار می روند. 

 ب( معارف قرآنی اعم از علوم قرآنی است.
 ج( علوم قرآنی اعم از معارف قرآنی است.

  تفسیر موضوعی است.  د( علوم قرآنی بحثی است بیرونی، و به محتوای قرآن از جنبه درونی نمی پردازد، اما معارف قرآنی با محتوای قرآن سر و کار دارد و نوعی
 ؟نیست کدام دسته از علوم قرآنی  .0
 الف( وحی، نزول قرآن، جمع قرآن 

 ب( تحریف ناپذیری قرآن، نسخ در قرآن
 ج( تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی 

  د( کاتبان وحی، یکسان ساززی مصاحف، پیدایش قرائات و منشأ اختالف
 پاسخ شبهه مستشرقان نسبت به جهان شمولی و جاودانگی قرآن کدام است؟  .9
 (43الف( سنت های الهی تغییر ناپذیرند )سوره انعام/ 

 (43)یونس/ ب( وعده های الهی تخلف ناپذیرند
 ج( نسخ در قرآن به معنای نفی و تعدیل نیست بلکه به این معنی است که از اول آن حکم موقتی بوده نه ابدی. 

  (7د( در قرآن از هیچ چیز فروگذار نشده است. )انعام/
 است؟ نادرستمی گویند وجود نسخ در قرآن با ادعای نبود تناقض در قرآن سازگار نیست. کدام پاسخ  مستشرقان  .4
 الف( اگر تناقض و تنافی ظاهری باشد نه واقعی با ادعای نبود تناقض منافاتی ندارد. 

 ب( اگر زمان حکم ناسخ و زمان حکم منسوخ متفاوت باشد تناقضی در کار نخواهد بود.
 ج( اگر مالک حکم ناسخ با مالک حکم منسوخ متفاوت باشد تناقضی در کار نخواهد بود.

  د( نسخ در تکوینیات است نه در تشریعیات. 
 آیه ای از قرآن که به اتفاق نظر همه مفسران مصداقی قطعی از وقوع نسخ در قرآن است کدام است؟  .3
 ب( آیه عدد مقاتلین و آیه بعد از آن الف( آیه ی نجوا و آیه بعد از آن  

  د( آیه تحریم شراب ج( آیه وصیت و آیه ارث
 ؟نیست سوره ساختگی و ترجمه انگلیسی آنها( 77)حاوی « لفرقان الحقا»کدام یک از گزینه های زیر از اهداف انتشار کتاب   .6
 ب( تکمیل کار ناتمام انتشار چهار سوره ساختگی  الف( ادعای هماوردی 

  د( انتشار شبهات پیرامون عقاید مسلمانان ج( تبلیغ مسیحیت و انجیل
 در مورد نسخ کدام گزاره صحیح است؟  .1
 الف( حق نسخ احکام با کسی است که آنها را تشریع کرده، پس نسخ فقط در زمان پیامبر )ص( روی می دهد.  

 نتیجه تغییر تصورات از آیات الهی در طول زمان است.ب( نسخ 
 ج( نسخ نوعی اصالح و تعدیل است.

  د( نسخ نوعی کشف القناع )پرده برداری( از حکم واقعی است.
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 تصریح برجسته ترین عالمان شیعه در طول تاریخ )از قرن سوم تا عصر حاضر( به صیانت قرآن از تحریف حاکی از چیست؟  .9
 الف( شیعیان در قرون اول تا زمان آل بویه معتقد به تحریف و نزول قرآن بر هفت نحرف بوده اند و بعدًا چرخش مواضع داده اند. 

ن از این اشر اسرائیلی مبنی بر این که علمای شیعه قبل از دوران آل بویه قائل به تحریف قرآن بوده اند و پس از آن دورا-ب( ادعای مستشرقان از جمله مئیر بر
 ادعا عقب نشینی کرده اند بی پایه است. 

 ج( تندروها از میان رافضیان شیعه قائل به تحریف قرآن بوده اند، اما امامیه معتدل بوده و تحریف اجمالی را مطرح می کرده اند.
  د( قائالن به تحریف در میان شیعیان در اقلیت بوده اند.

 کدام گزینه به منشأ اصلی اختالف قرائت های آیات قرآن اشاره می کند؟  .3
 الف( حدیث نزول قرآن بر هفت حرف 

 ب( اعمال سلیقه و نظر ذوقی قاریان در تلفظ کلمات با توجه به نبودن نقطه و اعراب در خط کوفی
 ج( اختالف لهجه های قبایل گوناگون عرب 

  د( مالحظات سیاسی و حکومتی
 ؟نیستکدام گزینه از عرصه های مختلف قرآن پژوهی خاورشناسان   .12

 زبان اروپایی سه قرن قبل از چاپ ترجمه قرآن به فارسی در کلکته 11الف( چاپ ترجمه قرآن کریم به  
 ب( اپ معجم الفاظ قرآن و معجم موضوعی قرآن از دو قرن قبل

 مقاله در موضوعات قرآنی در دو ددائرة المعارف مهم 0122ج( تدوین 
  د( اسالم پژوهی و نهایتًا گرویدن به اسالم 

 ؟نیستکدام یک از موارد از قالب ها و روش های انتخاب شده برای اجرای اهداف استشراقی   .11
 الف( ربودن نسخه های خطی از کتابخانه های مسلمانان 

 ب( مطالعات شرق شناسی و اسالم شناسی در پوشش جهانگردی
 ج( دعوت از متفکران عالم اسالم برای شرکت در سمینارها در همایش های اسالم پژوهی در غرب 

  د( تأسیس مرکز مطالعات و خانه های فرهنگ و انجمن های دوستی در کشورهای اسالمی
 امروز مهم ترین و فعال ترین مرکز شرق شناسی و اسالم شناسی در کدام دسته از کشورها صورت می گیرد؟  .10

 ب( اسپانیا، ایتالیا، پرتقال، هلند الف( فرانسه، هلند، امریکا، اسرائیل  
  د( روسیه، هند، اسپانیا، واتیکان ج( انگلستان، امریکا، ژاپن، اسرائیل

 در زمان خلیفه دوم چگونه ارزیابی می شود؟« وَهب بن ُمَنّبه»و « کعب االحبار»نقش دو یهودی مسلمان شده با نام های   .19
 الف( زشت نشان دادن چهره اسالم برای خلیفه و مسلمانان 

 ب( دادن مشاوره به خلیفه و داخل کردن اسرائیلیات در منابع آموزه های اسالمی 
 نمونه از دشمنی دیرین مسیحیت با اسالم نوظهور هستندج( اینها دو 

  د( تالش برای دفاع از دین یهود در برابر گسترش اسالم
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 ؟نادرست استاثر دانته )شاعر ایتالیایی قرن سیزدهم( کدام گزینه « کمدی الهی»در مورد    .14
 حاکی از خالقیت و نوآوری بوده و در کتاب مقدس )عهد قدیم( ریشه دارد  الف( تصویرگری دانته از مسافرت خیالی و پیشگویانه 

 ب( کمدی الهی سرشار از تخیالت و تعصبات آشنا و شناخته شده قرون وسطایی است.
 ج( کتابی است که دانته تحت تأثیر ماجرای معراج پیامبر اسالم و چند کتاب شرقی نوشته است.

  د( در جلد سوم آن )دوزخ( با عبارات موهن، سخیف و افتراآمیز علیه پیامبر اسالم )ص(و حضرت علی )ع( مطلب نوشته است.
 The Companion to theخیانتت علمتی مستشترق دایانتا اشتتایگروالد در مقالته تأویتم نتزد امامیته در کتتاب راهنمتای قترآن بته سرویراستتاری آنتدرو ری تین )  .13

Qur'anدر کجاست؟ ) 
 الف( نسبت اشتباه به کتاب االرشاد شیخ مفید داده است. 

 ب( از حدیث منزلت ترجمه مغلوطی به دست داده است.
 «.به عقیده شیعه هارون و علی در نبوت شریک هستند»ج( این که نوشته 

  د( همه موارد
 مسیحی بر اتهام تحریف قرآن علی رغم نداشتن هیچ دلیم محکمه پسندی چیست؟ علت اصرار مستشرقان  .16

 الف( احساس حقارت ناشی از تحریف شدن کتب دینی خود و حسادت ورزیدن نسبت به محفوظ ماندن قرآن از تحریف 
 ب( اختالف قرائات

 ابهامات موجود در جمع قرآن ج(
  در برخورد با قران همچون کتاب های تألیف شده توسط انسانهاد( به کارگیری روش های علمی و پژوهشی 

 نادرست است؟کدام گزاره   .11
انجیلل هلای  الف( در قرون اولیه میالدی بیست و پنج انجیل در بین مسیحیان رواج داشته است )مثل انجیل مصری ها، انجیل عبرانی ها، انجیلل برنابلا، و 

 دوازده گانه(
 میالدی مصوب کلیسا نبود 403فعلی )لوقا، مرقس، متی و یوحنا( تا سال ب( چهار انجیل 

سوریه تشکیل شد، از بین پنجاه انجیل موجود  میالدی در الذقیه 443ج( در مجمع عمومی کلیسا با حضور یک هزار کشیش از همه شهرها در سال میالدی 
 چهار انجیل فعلی توسط مسؤوالن برگزیده شد و لغو و ممنوعیت بقیه اناجیل رسمًا اعالم شد

رای انجیلل ون بد( چنانکه بادهای اصلی چهار اند و کّروبیان نیز چهار صورت دارند و خداوند چهار عهد با انسان بست، مسیحیان از زمان حضرت مسیح تا کن
  های چهارگانه قداست و اهمیت باالیی قائل بوده اند 

 نادرست است؟در مورد نبود معوذتین )دو سوره پایانی قرآن( در مصحف ابن مسعود کدام گزینه   .19
 الف( ابن مسعود این دو سوره را جزء قرآن نمی دانسته است  

 قرآن بر این دو سوره سند صحیحی ندارد. و دالیل دیگر بی پایگی آن را اثبات می کند. ب( نسبت عدم اعتقاد ابن مسعود به اشتمال
باشلند، حلال آن کله هلیچ ج( به گفته باقالنی اگر واقعًا ابن مسعود این دو سوره را انکار کرده بود، قطعًا می بایست دیگر صحابه با وی محاّجه و بگو مگو کرده 

 محاّجه ای گزارش نشده است.
  وره نداشت.د( به گفته باقالنی مالک ابن مسعود برای نوشتن سور قرآن در مصحف خود امر خاص پیامبر )ص( بود و وی اطالعی از امر به کتابت این دو س
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سوقی نوشته:   .13 بتا چته متدرکی ایتن واقعیتت را  درصد( از آیات قرآن را آیات نازل شده در مکه تشتکیم متی دهتدال بالشتر 36نوزده سی ام )معادل »دکتر محمد الدَّ
 این سخن پاسخ به کدام ادعای بالشر است؟« نادیده گرفته است؟

 الف( این که وسایل کتابت در مکه فراهم نبوده است 
 ب( این که آیات نازل شده در مکه جمع آوری نشده و در قرآن فعلی نیست، بلکه ثبت و جمع آیات در مدینه آغاز شد. 

 از اصحاب از تحویل دادن مصحف خود به کمیته جمع قرآن امتناع کردند. ج( این که برخی
  د( جنگ یمامه و کشته شدن عده قابل مالحظه ای از قرآء سبب شد تعدادی از آیات قرآن از بین برود.

)شیعه و سنی( که در ظاهر داللتت بتر وقتوع تحریتف در قترآن )تحریتف بته کاستتی و حتلف برختی کلمتاتال  علی رغم وجود عباراتی در برخی از منابع فریقین  .02
 آیات یا سور( داردال چرا برخی از مستشرقان اتهام تحریف را فقط به شیعیان وارد می کنند؟

 الف( سخن منابع شیعی صراحت بیشتری دارد 
 بوده است، لذا از آراء واقعی شیعیان بی خبر بوده اند ب( منابع اهل سنت بیشتر در دسترس مستشرقان

 ج( قصد ضربه زدن به شیعه را داشتند چرا که مذهب شیعه مذهبی با صالبت و مقاوم در برابر سلطه استکباری غرب است 
  د( برخی صحابه که مصحف جداگانه داشتند، از پیروان امیر المؤمنین )ع( بوده اند.

( کته در آن ستفارش بته وصتیت کتردن بترای والتدین شتده و آیته ی اری )کته بترای 282پاسخ استدالل پاورز مبنی بر وجود تناقض بتین آیته ی وصتیت )بقتره/  .01
 ( کدام گزینه است؟11هریک از والدین میت یک ششم تعیین شدهال نساء/

 الف( این مطلب متوقف بر این است که نزول آیه ارث متأخر از نزول آیه وصیت باشد ولی قابل اثبات نیست. 
 ب( شخص قبل از مرگش می تواند برای قوم و خویش خود وصیت کند.

 یا پرداخت دیون شخص متوّفی است(. ، تصریح به این که تقسیم ارث بعد از عمل به وصیت11ج( موضوع ارث بعد از وصیت جریان می یابد )نساء/
  د( همه موارد 

 اگر به روایت های زیادی دال بر تحریف قرآن برخورد کنیمال چه باید کرد؟  .00
 الف( روایات معتبر را از غیر آن جدا می کنیم 

 ب( با عرضه آنان به قرآن که حفاظت الهی از قرآن را تضمین، و ورود باطل در آن را نفی کرده، همه آنها را دور می ریزیم.
 ج( همه آنها را در صورت امکان به معنایی غیر از معنای ظاهری شان تأویل می بریم و در غیر این صورت دور می ریزیم.

  د( ب و ج هر دو صحیح است. 
 در مورد نسخ کدام گزارش درست است؟  .09

 الف( نسخ آیه و محتوا با هم از نظر شیعه صحیح است. 
 ب( نسخ آیه به تنهایی )یعنی لفظ برداشته شود اما حکمش باقی بماند( از نظر امامیه صحیح است.

 ج( نسخ محتوا به تنهایی فی الجمله مورد پذیرش علماست. 
  آیه است. 002)نسخ به معنای خاص(  د( تعداد آیات منسوخه

 نادرست است؟کدام گزاره « الفرقان الحق»در مورد کتاب   .04
 الف( این کتاب از معارف تهی است. 

 ب( این کتاب از اخالق و دساتان حکمت آمیز بی بهره است.
 ج( این که ادعا کرده جامع است و تفصیل هر چیز در آن هست، بی پایه است.

  با یک نام مقدس شروع نشده است. « سوره هایش»د( به اصطالح 
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 در مورد عهدین کدام گزاره صحیح است؟  .03
 اشاره دارد. « عهد محبت نسبت به خدا و حضرت مسیح»و « عهد شریعت»الف( عهدین به  

 کتاب است. 43ب( به اعتقاد دو فرقه ی کاتولیک و ارتدوکس عهد قدیم مشتمل بر 
 ج( مطالب اناجیل چهارگانه کم و بیش یکسان و با فرهنگ یهودی سازگاری دارد.

  د( مطالب عهد قدیم در مدت زماین کمتر از یک قرن به زبان عبری و کلدانی نوشته شده است.
 است؟ نادرستکدام گزارش ها در خصوص سخنان موریس بوکای فرانسوی در پاسخ به شبهه ی فرانتس بول دانمارکی   .06

 قرن بر اساس اخبار شفاهی به چند زبان نوشته شده است. 3الف( عهد عتیق مجموعه ای از کتب با اندازه های نابرابر است که در طول  
دمات یلا ب( وقایع مربوط به تدوین کتب اربعه به سکوت برگزار شده ولی مطالب مبهمی که موجب گمراهی خواننده می شود، حفظ شده است. بسلیاری از مقل

 می کند.« مسخ»مدخل های عقهد عتیق حقیقت را 
 «.جزئیاتی بعدًا افزوده شده است»و فقط به این تذکر اکتفا شده که « َخمسهَاسفار »ج( کتابهایی وجود دارد که تمامًا چندین بار دست کاری شده اند ، مانند 

  د( در مورد یوحّنا تأیید این که او مصنف انجیلی است که به نام او موسوم شده براحتی پذیرفتنی است. 
 ؟نیست انیس ااَلعالمکدام گزینه سخن فخر االسالم )کشیشی که بعدا مسلمان شده( ال در کتاب   .01

 است. « ستوده»و در فارسی معادل « احمد»و « محمد»الف( ِپریکلیتوس )بری قلی طوس( در عربی معادل  
 ب( پاراکلیتوس )فارقلیطا( به معنای تسّلی بخش است.

 بود به پاراکلیتوس به معنای تسّلی بخش تحریف کردند« محمد»ج( ارباب کلیسا ِپریکلیتوس را که بشارت آمدن 
ن د( همه مشخصاتی که حضرت عیسی مسیح )ع( در انجیل یوحنا برای آن تسّلی دهنده بر شمرده ، قابل تطبیق بر یلک مللک و رشلته اسلت نله یلک انسلا

  پیامبر. 
 للتّدا»میالدی  02با توجه به آیه جعلی منتشره در دهه   .09

 
میَن  ستُبحاَنه»و نیتز آیته جعلتی « إّن الّشیطاَن کان لإلنساِن َعتُدّوا

َ
 َرّب العتال

 
تدا

َ
 ِمتن َخالِئِقته َول

َ
در « لن َیّتختل

 مهم ترین ایرادی که در مقام پاسخگویی به هماورد طلبی قرآن بر آنها وارد می شود کدام است؟« تجّسد»سوره ساختگی 
 الف( حدود نود درصد این آیه های ساختگی از عبارات، ساختارها و واژگان قرآن سرقت کرده اند  

 محتوای این آیه های ساختگی در مقایسه با محتوای آیات قرآنی، بسیار نازل استب( 
 ج(  از سجع و آهنگ تهی هستند.

  د( جاذبه ای ندارند.
 کدام گزینه از محصوالت استشراق هلند است؟  .03

 الف( واژه های دخیل در قرآن 
 ب( کشف اآلیات فلوگل و کشف المطالب قرآن البوم

 دائرة المعارف اسالم، دائرة المعارف قرآن )جین دمن مک اولیف( ج( 
  د( دانشنامه قرآن کریم )اولیور لیمان(
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)ع( در حتالی کته او یتک  (ال نازل شده به مناسبت ختاتم بخشتی امیتر المتنمنین55جامع ترین گزینه در پاسخ به  شبهه ی به صیغه جمع بودن آیه والیت )مائده/  .92
 نفر بیشتر نبود چیست؟

هر کلمه فقط یک نفر بوده  الف( موارد مشابه در قرآن دارد، از جمله در آیه مباهله که از کلمات نساَئنا و انُفَسنا به صیغه جمع استفاده شده و حال آن که مصداق 
 است )به ترتیب فاطمه زهرا و علی مرتضی )ع((

 می توانست مصادیق دیگری هم داشته باشد، به صیغه جمع آمده است. ب( از آنجا که آیه
 ج( برخی شخصیت های صدر اسالم ظرفیت و تحمل این را نداشتند که بشنوند حضرت علی )ع( مصداق انحصاری این آیه باشد.

  د( الف و ج هر دو 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


