
 

 

 10/00/0931: یختار باسمه تعالی

 01:91ساعت:    31 - 33سال  یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 222کد آزمون:  یثرشته: علوم قرآن و حد یثدحبر مطالعات قرآن و  یهبا تک یعلوم اسالم یو مآخذ شناس یکتاب شناسدرس: 

 یقهدق 57مدت زمان:  یدیاله شه استاد: روح ............................................نام و نام خانوادگی: 
 4 / 0 صفحه: نمره 05بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 04 یآزمون دارا
 

 

1 

 

 کدام کتاب جز فهرستهای کهن محسوب می شود؟  .0
  فهرس الفهارس  (د کشف األستار (ج الذریعة (ب کشف الظنون (الف 

 شیخ طوسی به لحاظ شیوه ارائه اطالعات به کدامیک از کتابهای زیر شبیه است؟ الفهرست  .2
  مرآة الکتب (د فهرست نجاشی (ج سعد السعود ابن طاووس (ب فهرست ابن ندیم (الف 

 در میان فهرستهای اولیه، کدامیک از کتابهای زیر فهرست جامعتری بوده است؟  .9
 فهرست األصول ابن غضائری (ب فهرست حمید بن زیاد (الف 

  فهرست ما رواه من الکتب و األصول ابن قولویه (د فهرست سعد بن عبد الله اشعری (ج
 کدام اطالعات در فهرست نجاشی دیده نمی شود؟  .4
 اسامی کتابها (ب معرفی نسخه های خطی کتابها (الف 

  هویت شخصی افراد (د اشاره به حجم کتابهای (ج
 تفاوت عمده معالم العلماء و فهرست منتجب الدین در چیست؟  .7
 اطالعات مفصل درباره هویت افراد در معالم العلماء و اطالعات اجمالی منتجب الدین در این باره (الف 

 اطالعات کتابشناسی غنی تر معالم العلماء نسب به اطالعات کتابشناختی فهرست منتجب الدین (ب
 معرفی شده در الفهرست شیخ در معالم العلماء و عدم وجود آنها در فهرست منتجب الدینوجود مولفان  (ج
  ذکر طرق به کتابها در معالم العلماء و عدم ذکر ان در فهرست منتجب الدین (د

 محتوای رساله ابو غالب زراری چیست؟  .6
 انداسامی تمامی کتابهای که درحوزه حدیثی کوفه  وجود داشته  (الف 

 اسامی کتابهایی که ابو غالب زراری اجازه نقل آنها را داشته است (ب
 اسامی کتابهایی که خاندان اعین نگاشته اند. (ج
  اسامی کتابهایی که در فهرست شیخ و نجاشی آورده نشده اند (د

 تکمله رساله ابو غالب زراری نوشته کیست؟  .5
 علی بن احمد نجاشی (ب ابو طاهر نوه ابو غالب زراری (الف 

  حسین بن عبید الله غضائری (د محمد بن حسن طوسی (ج
 کدامیک دسته از مولفان در فهرست شیخ و نجاشی ذکر نشده اند؟  .1
 مؤلفان غالی مذهب که به هنگام غلو کتابهایی نوشته اند. (الف 

 مؤلفان امامی مذهبی که کتابهای فقهی نوشته اند. (ب
 مؤلفان سّنی که بر اساس مذهب و مرام خویش کتاب نوشته اند. (ج
  مؤلفان واقفی مذهبی که پیش و پس از انحراف کتابهای نوشته اند. (د

 مولفانی که حسن یا حسین نام دارند، در کدامیک از ابواب رجال نجاشی یافت می شوند؟  .3
  باب الف (د باب ج (ج باب الم (ب باب ح (الف 
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 چینش فهرست ابن عطیه بر چه اساسی است؟  .01
 موضوعات علوم (الف 

 اسامی استادان ابن عطیه (ب
 ترتیب الفبایی کتابها (ج
  اسامی مولفانی که ابن عطیه مستقیم و غیر مستقیم از آنها نقل کرده است (د

 در بخش کتابها و علوم حدیثی از فهرست ابن خیر کدام کتاب حدیثی ابتدا معرفی شده است  .00
  مسند احمد (د موطأ مالک (ج صحیح مسلم (ب صحیح بخاری (الف 

 ترتیب اطالعات در برنامج رعینی چگونه است؟  .02
 ترتیب الفبایی مشایخ نویسنده (ب تخّصص مشایخ نویسنده (الف 

  شهرهای محل سکونت مشایخ نویسنده (د موضوعات علوم اسالمی (ج
 بخش اول و دوم برنامج وادی آشی به ترتیب شامل چه مطالبی می شود؟  .09

 موضوعات کتابها ـ اسامی مؤلفان (ب اسامی مشایخ -اسامی کتابها  (الف 
  اسامی کتابها -اسامی مشایخ  (د موضوعات کتابها -اسامی مؤلفان  (ج

 در کدامیک از فهرستهای زیر عالوه بر منقوالت عالمان مغرب اسالمی، به منقوالت عالمان مشرق اسالمی هم توّجه شده است؟  .04
  برنامج رعینی (د فهرست ابن خیر (ج برنامج وادی آشی (ب فهرست ابن عطیه (الف 

 کتانی در ردیف فهرستهای سّنتی و کهن معرفی می شود؟ چرا فهرس الفهارس  .07
 زندگی نویسنده در دوران متقدم (ب ارائه اطالعات به شیوه محّدثانه (الف 

  انعکاس اطالعات فهرستهای کهن و سّنتی (د موضوع بندی اطالعات به شیوه متقدمان (ج
ف  .06

ّ
 ذیل چه عنوانی ذکر می شود ؟ در فهرس الفهارس کتانی اطالعات مؤل

 تمامی عناوینی که مؤّلف بدانها یاد شده است. (ب عنوان کامل مؤّلف  (الف 
  عنوانی که در اّول کتاب مؤّلف ذکر شده است. (د عنوان مشهور و شناخته شده مؤّلف (ج

 در ارائه اطالعات چه نظامی را در پیش گرفته است؟ المعجم المفهرس ابن حجر عسقالنی  .05
 چینش الفبایی اسامی نویسندگان (ب چینش الفبایی اسامی مشایخ (الف 

  طبقه بندی تاریخی کتابها (د طبقه بندی موضوعی کتابها (ج
از « و... علوماه فای المصانف  الکتاب أساماء و حمیاد حکایم مان تنزیال خلفاه مان ال و یدیاه باین مان الباطال یأتیاه ال الاذی الکتااب نعت فی» مطالبی که در فن   .01

 فهرست ابن ندیم آمده، در کدامیک از مباحث زیر کار آمد است؟
  فقه الحدیث (د علوم حدیث (ج تاریخ قرآن (ب فهم و تفسیر قرآن (الف 

 دلیل وجود مطالبی مربوط به بعد از وفات ابن ندیم در الفهرست چیست؟  .03
 اشتباه تاریخ نگاران در وفات ابن ندیم (الف 

 اشتباه محققان در تاریخ گذاری مطالب افزوده شده (ب
 اشتباه ابن ندیم در تاریخ گذاری مطالب افزوده شده (ج
  اشتباه ناسخان در الحاق زیادات وزیر مغربی به مطالب ابن ندیم (د
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 مهمترین کاربرد مفتاح السعاده چیست؟  .21
  طبقه بندی علوم (د شرح حال مؤلفان (ج شناخت نسخه های چاپی (ب شناخت نسخه های خطی (الف 

 کتابهایی که عنوان مشترک دارند)مانند المسند( در کشف الظنون به چه ترتیبی ذکر می شوند؟  .20
 اهمّیت و جایگاه کتابها (ب ترتیب الفبایی نام مؤلفان (الف 

  میزان اهتمام عالمان به شرح نویسی برای آنها (د تاریخ زندگی مؤلفان (ج
 جایگاه معرفی شروح، حواشی و تعلیقه در کشف الظنون چیست؟  .22

 مضاف الیه یا صفتی که بعد از عنوان شرح و.. می آید. (ب به ترتیب الفبایی (الف 
  ذیل کتاب اصلی (د «ش»ذیل حرف  (ج

 در کدامیک از کتابهای زیر اطالعات کتابشناختی کمتری نسبت به کتابهای دیگر می توان یافت؟  .29
  الذریعة آقا بزرگ تهرانی (د مرآة الکتب تبریزی (ج کشف الحجب و االستار کنتوری (ب کشف االستار خوانساری (الف 

 موضوع کتاب مرآة الکتب چیست؟  .24
 امامیه از سده نخست تا دوران معاصرنویسندگان و کتابهای  (الف 

 نویسندگان و کتابهای امامیه پس از قرن چهارم هجری (ب
 نویسندگان و کتابهای امامیه در ایران از سده های نخستین تا دوران معاصر (ج
  نویسندگان و کتابهای شیعه از سده نخست تا دوران معاصر (د

 درست است؟« کتابخانۀ ابن طاووس»کتابکدام گزینه درباره   .27
 بازیابی کتاب اإلبانة لکتب الخزانه ابن طاووس (ب تکمیل کتاب سعد السعود ابن طاووس (الف 

  بازیابی منابع کهن حدیثی مورد استفاده ابن طاووس (د بازسازی فهرست کتابخانه ابن طاووس (ج
 چیست؟ موضوع بخشهای اول و دوم کتاب سعد السعود  .26

 کتابهای نجوم ـ کتابهای قرائت قرآن (ب کتابهای حدیثی ـ کتابهای علوم قرآنی (الف 
  مصحفهای قرآنی ـ کتابهای علوم قرآنی (د کتابهای آسمانی ـ کتابهای تفسیر قرآن (ج

 مطالب کدام کتاب انگیزه ای برا تالیف الذریعه شد؟  .25
 االسالم احمد امینفجر  (ب علی و بنوه طه حسین (الف 

  تاریخ آداب اللغة العربیة جرجی زیدان (د تاریخ األدب العربی بروکلمان (ج
 در ترتیب کدام دسته از کتابهای زیر در الذریعه دو گانگی دیده می شود؟  .21

  رساله ها (د ردیه ها (ج اجازات (ب حاشیه ها (الف 
 در کدام یک از دسته های زیر قرار می گیرد؟« شیعه مصنفات»کتاب   .23

 تلخیص الذریعه (ب مستدرک الذریعه (الف 
  نقد الذریعه (د باب بندی و مرتب کردن الذریعه (ج

 اهمیت کتاب تکمل  الذریعه از سید سعید اختر چیست؟  .91
 الذریعه افزوده اند.اشاره به اضافاتی که ناسخان  (ب اصالح اشتباهات الذریعه (الف 

  اشاره به کتابها و نسخه های موجود در شبه قاره هند (د اشاره به کتابها و نسخه های کتابهای کتابخانه مجلس (ج
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 کدامیک از فوائد شیوۀ تنظیم اطالعات در کتاب تاریخ التراث العربی است؟  .90
 با سیر تحّول تاریخی علوم در جهان اسالمیآشنایی  (ب آشنایی با طبقات و دوران زندگی مؤلفان (الف 

  آشنایی با مصادر و منابع شرح حال مؤلفان (د آشنایی با اشکاالت دیدگاه بروکلمان (ج
 نظام کالن حاکم بر چینش داده ها در تاریخ التراث العربی چگونه است؟  .92

  موضوعی (د جایگاه مؤلفان (ج الفبایی (ب تاریخی (الف 
 در کدام کتاب بحثهای مفصلی درباره جرح و تعدیل مؤلفان وجود دارد؟  .99

  کشف الظنون (د کشف األستار (ج مرآة الکتب (ب فهرست ابن ندیم (الف 
 هدف اولیه فؤاد سزگین از تالیف کتاب تاریخ التراث العربی چه بوده است؟  .94

 کتابخانه های ترکیهارائه فهرستی تاریخی از نسخه های عربی در  (الف 
 مستدرک نویسی بر کتاب تاریخ االدب العربی (ب
 پاسخگویی به شبهات خاورشناسان درباره میراث علوم اسالمی (ج
  نگارش تاریخ علوم اسالمی در سده های نخستین (د

 در تکمله رساله ابو غالب چه مطالبی بر اصل رساله ابو غالب افزوده شده است؟  .97
 اسامی کتابهای بیشتر (ب اطالعاتی بیشتر درباره خاندان اعین (الف 

  اطالعاتی درباره نسخه ها و نقلهای دیگر کتابها (د اطالعاتی بیشتر درباره مشایخ ابو غالب زراری (ج
 مالک تقسیم بندی علوم نظری در مفتاح السعاده چیست؟  .96

 در پشت ظواهر باور به وجود بواطن (ب مراتب مختلف وجود (الف 
  مستند و منبع موضوعات علم (د ماهیت تئوری یا کاربردی موضوع علم (ج

 مهمترین ذیل کشف الظنون کدام است؟  .95
  عثمانلی مؤلفلری (د ذیل علی کشف الظنون (ج السر المصون (ب ایضاح المکنون (الف 

 کدام گزینه درباره هدی  العارفین درست است؟  .91
  تکمله ایضاح المکنون (د تکمله کشف الظنون (ج ترتیب الفبایی کتابها (ب ترتیب الفبایی مؤلفان (الف 

 کتاب طبقات أعالم الشیعه در کدامیک از موارد زیر، اطالعات بیشتری از الذریعه ارائه می دهد؟  .93
 نسخه های خطی کتابها (ب شرح حال مؤلفان (الف 

  جرح و تعدیل مؤلفان (د مؤلفان تعیین بازه زمانی زندگی (ج
 معرفی چه کتابهایی در کتاب تاریخ التراث العربی مّد نظر است؟  .41

 کتابهای اهل سّنت تا قرن پنجم (ب کتابها به زبان عربی تا قرن پنجم (الف 
  میراث مکتوب مسلمانان تا دوران معاصر (د کتابهای علوم اسالمی تا قرن پنجم (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


