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 دلیل حجیت قول رجالی چیست؟  .9
   شود قول رجالی شهادت محسوب می  (ب   انسداد باب علم  (الف 

  خبرویت و کارشناسی عالم رجالی  (د   اجماع علما   (ج
 نوری درباره حجیت ظن رجالی است؟ کدام گزینه از دالیل محدث  .1
 خبره و کارشناس بودن رجالی  (ب   انسداد باب علم و اجماع علما بر حجیت ظن رجالی  (الف 

  تاکید روایات بر حجیت ظن رجالی  (د     شهادت رجالی از روی حس است نه حدس  (ج
 کدام گزینه درباره کتاب رجال کشی صحیح است؟  .9
 .بوده است« معرفة الّرجال»یا « معرفة الناقلین من االئمة الصادقین»اصلی  کتابنام   (الف 

 تمام روایات موجود در کتاب از معصومین است و اسناد آنها صحیح یا حسن است.  (ب
 حاصل تالش شیخ مفید در گزینش و رفع اغالط این کتاب امروزه با نام اختیار معرفه الرجال در اختیار ماست.  (ج
  نویسنده پس از نقل اقوال و روایات گوناگون به جمع بندی روایات پرداخته و نظر نهایی اش را اعالم می کند.   (د

 کدام گزینه درباره اصول ثانویه رجالی صحیح است؟  .4
 کتاب الرجال ابن داوود حلی  (ب   خالصة االقوال اثر شیخ طوسی  (الف 

  رجال کشی  (د    فهرست شیخ طوسی  (ج
 کدام گزینه جزء دالیل برتری کتاب رجال نجاشی بر فهرست طوسی است؟  .5
  فهرست طوسی متاخر است.  (الف 

 شیخ طوسی متخصص رجال است ولی نجاشی در زمینه های متعددی کار کرده است.  (ب
   نزدیکی نجاشی به عصر حضور  (ج
  نجاشی کوفی است و شیخ طوسی ایرانی.   (د

 ، مشهور به .... است.«فهرست اسماء مصنفی الشیعه و ما ادرکنا من مصنفاتهم»کتاب  .6
  فهرست طوسی (د رجال طوسی (ج رجال نجاشی (ب رجال برقی (الف 

 رجال ابن داوود به چه سبکی نوشته شده است؟  .1
  جوامع رجالی (د    طبقات (ج    جرح و تعدیل (ب   فهرست  (الف 

 های ابن داوود در کتاب الرجال است؟ کدام مورد از نوآوری  .9
  ذکر راویان اهل سنت  (ب  ترتیب الفبایی کامل و استفاده از عالمت اختصاری  (الف 

  تالیف به سبک طبقات  (د  جدا کردن راویان ضعیف از راویان ثقه   (ج
 و اهل سنت( است؟ کدام یک از شرایط مشترک راوی از دیدگاه فریقین)شیعه  .1
  ایمان به امامان و بینا بودن  (ب  مرد بودن، حریت و عرب بودن  (الف 

  اسالم، عقل و بلوغ  (د   ثقه بودن و خالی بودن از علت و شذوذ  (ج
 خبر راویانی که درباره آنها لفظ  . . .  به کار رفته باشد پذیرفته نیست؟  .91

  صالح الحدیث  (د  منکر الحدیث  (ج صحیح الحدیث؛    (ب  من خواص اإلمام؛   (الف 
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 در عصر ائمه منظور از ثقه چه کسی بوده است؟  .99
  صادق (د من تسکن النفس الی خبرها (ج صادق شیعی (ب عادل ضابط امامی (الف 

 کدام گزینه درباره اصحاب اجماع صحیح است؟  .91
 .اصحاب اجماع و شاگردانشان ثقه هستند (ب .آنها ثقه هستند اصحاب اجماع و مشایخ بی واسطه (الف 

  .اصحاب اجماع و تمام مشایخشان تا زمان معصومین ثقه هستند (د .اصحاب اجماع ثقه هستند (ج
 ، مشایخ کدام یک از بزرگان به صورت کلی توثیق می شود؟«مشایخ ثقات ثالثه»با توجه به قاعده   .99

  جعفر بن بشیر (د زراره بن اعین     (ج  محمد بن ابی عمیر  (ب     محمد بن مسلم (الف 
 با توجه به قواعد پذیرفته شده توثیقات عام، راویان کدام کتاب توثیق می شوند؟  .94

  کتاب تاریخ طبری (د کتاب المزار مشهدی (ج کامل الزیارات ابن قولویه (ب تفسیر علی بن ابراهیم قمی (الف 
 آمده است بحث در این باره را .... می گویند.« ثابت بن دینار»ابوحمزه ثمالی در برخی از اسناد با عنوان    .95

  تعلیق در سند  (د تحریف در سند (ج توحید مختلفات (ب تمیز مشترکات (الف 
 در سند نشانه چیست؟« جمیعا»کلمه   .96

  مشترکاتتمیز  (د تحریف (ج تعلیق (ب (تحویل)حیلوله (الف 
 نقل سند روایات از چه زمانی در میان اهل سنت مرسوم شد؟  .91

 سال چهلم هجری و ماجراهای پس از قتل عثمان و جنگ صفین و جمل (الف 
 هجری و دستور عمر بن عبدالعزیز به کتابت حدیث 011سال  (ب
 هجری و نوشته شدن کتابهای مهم حدیثی 011سال  (ج
  و از دنیا رفتن صحابههجری  01سال  (د

 کدام سبک از تالیفات رجالی بین شیعه و اهل سنت مشترک است؟  .99
  شناخت صحابیان (د رجال جوامع روایی (ج جرح و تعدیل (ب رجال شهرها (الف 

 کدام گزینه درباره صاحبان آثار رجالی صحیح است؟  .91
 حجراالصابه اثر ابن  (ب االستیعاب اثر ذهبی (الف 

  تاریخ بغداد اثر ابن عساکر (د الطبقات الکبری اثر ابن خیاط (ج
 .گزینه صحیح را انتخاب کنید  .11

 تهذیب التهذیب خالصه تقریب التهذیب است. (الف 
 .تهذیب الکمال خالصه کتاب الکمال فی اسماء الرجال است (ب
 .تقریب التهذیب خالصه کتاب تهذیب الکمال است (ج
  .و تهذیب التهذیب اثر ابن حجر عسقالنی است« مزی»تهذیب الکمال اثر  (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


