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 دانش رجال عهده دار ........... است.  .1
  اختالف و اسباب ورود حدیث (د معرفی اصطالحات سندی (ج اطمینان از صدور حدیث (ب فهم متن حدیث (الف 

 بیش ترین احکام شرعی از راه ......... استنباط می شوند.  .2
  علم رجال (د روایت مستفیض  (ج سنت (ب روایات متواتر (الف 

 مهم ترین دلیل حجیت خبر واحد چیست؟  .3
  روایات (د آیات  (ج سیره متشرعه (ب بنای عقال  (الف 

 ؟نیستدر بی نیازی از دانش رجال مقبول « اعتبار مصادر اولیه کتب اربعه روایی»چرا ادعای   .4
 به دلیل وجود راویان وضاع و کذاب در روایات کتب اربعه (ب به دلیل وجود روایات مرسل در روایات کتب اربعه (الف 

  مورد الف و ب (د در روایات کتب اربعه سندبه دلیل وجود نداشتن روایت م (ج
 ؟نمی کندچرا شهادت شیخ صدوق و کلینی به صحت روایات موجود در کتاب هایشان ما را از  بررسی سندی بی نیاز   .5

 به دلیل وجود روایات متعارض (الف 
 زیرا همه احکام و مسائل دین، تنها در کتب اربعه نیست. (ب
 زیرا شهادت مؤلفان، تنها برای خودشان حجت می باشد نه برای دیگران. (ج
  همه موارد (د

 از دیدگاه محدث نوری چرا باید قول رجالیان را از باب ظن پذیرفت؟  .6
 به دلیل انسداد باب علم و علمی (ب به دلیل ادعای اجماع علمای اسالم بر حجیت ظن در این مورد. (الف 

  مورد الف و ب (د چون ظن حاصل شده در این مورد دلیل خاص قرآنی دارد. (ج
 حدیث از دیدگاه متقدمان به .... دسته ................. تقسیم می شد.  .7

 صحیح، حسن، موثق و مرسل -چهار (ب صحیح، حسن، موثق و ضعیف -چهار (الف 
  صحیح و حسن -دو (د صحیح و ضعیف -دو (ج

 در تعریف کدام نوع از نگارش های رجالی بیان شده؟« هو الذی تجمع فیه الکتب»   .8
  جوامع رجالی (د جرح و تعدیل (ج طبقه نگاری (ب فهرست نگاری (الف 

 کدام کتاب به سبک جرح و تعدیل نگاشته شده است؟  .9
  رجال کشی (د رجال ابن داوود (ج رجال شیخ طوسی (ب فهرست شیخ طوسی (الف 

 کدام کتاب از حیث تاریخی بر سایرین مقدم است؟  .10
  خالصه االقوال (د فهرست شیخ طوسی (ج رجال کشی (ب رجال برقی (الف 

 ؟نمی باشدبررسی کدام محور، وظیفه کتب فهرست نگار   .11
  ذکر نام راوی صاحب اثر (د ذکر آثار راویان (ج توثیق و تضعیف راویان (ب ذکر طریق (الف 

 است؟نادرست کدام گزینه درباره رجال کشی   .12
 سبک این کتاب ظاهرا طبقه  است. (ب قاعده اصحاب اجماع در این کتاب عنوان شده است. (الف 

  اصل کتاب رجال کشی به دست ما نرسیده است. (د جمع بندی درمورد شرح حال راویان از امتیازات این کتاب است. (ج
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 شناسایی طبقات محدثین از چه راهی حاصل می شود؟  .13
  شناخت احادیث جعلی (د شناخت احادیث متواتر (ج مقدمه کتب حدیثی (ب شناسایی طریق (الف 

 سکوت نجاشی در مورد مذهب یک راوی نشانگر........ بودن اوست.  .14
  ضعیف (د مجهول (ج شیعه بودن (ب سنی مذهب  (الف 

 ؟نیست کدام گزینه راجع به کتاب رجال ابن داوود درست  .15
 سبک نگارشی اش جرح و تعدیل است. (ب استفاده از عالئم اختصاری در کتاب (الف 

  فوائد یا قواعد رجالی در بخش آخر کتاب آمده است. (د کتاب در دو بخش مجزا به ذکر ممدوحین و مجروحین پرداخته است. (ج
 کتاب معجم رجال الحدیث اثر گرانقدر ..............، و مشتمل بر ............. می باشد.  .16

 نام راویان ضعیف -ابن داوود (ب نام راویان توثیق شده  -آیه الله خوئی (الف 
  هیچ کدام (د اطالعات اصول رجالی -عالمه حلی (ج

 برای احراز شرایط راوی، قول .............. حجت می باشد.  .17
 تنها رجالیان متقدم (ب رجالیان متقدم و رجالیان متأخر با شرایطی (الف 

  رجالیان مشهور (د تنها رجالیان متأخر (ج
 غالب توثیقات و تضعیفات موجود در کتب رجالی، متوجه ............. است.  .18

 ناقالن آثار دیگران (ب صاحبان اثر (الف 
  اصحاب اجماع (د اصحاب خاص ائمه علیهم السالم (ج

 توثیق اصحاب اجماع، چه نوع توثیقی است؟  .19
  هیچ کدام (د توثیق رجالی متاخر (ج توثیق خاص (ب توثیق عام (الف 

 است؟ (دلیل کدام دیدگاه )در تعارض میان جرح و تعدیل« آگاهی جارح از فسق که معّدل از آن بی خبر است»   .20
  هیچ کدام (د تقدم جرح بر تعدیل (ج توقف (ب تقدم تعدیل بر جرح (الف 

 مبنای این دلیل در توثیقات عام، عبارات مؤلفان رجالی در آثارشان می باشد.  .21
 توثیق مشایخ نجاشی (ب ویژگی های عمومی و فراگیر (الف 

  داللت لفظی (د توثیق اصحاب امام صادق علیه السالم (ج
 منظور از ثقات ثالثه چه کسانی هستند؟  .22

 اصحاب اجماع  (ب مشایخ اجازه (الف 
  محمدبن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر (د مشایخ نجاشی (ج

 بر اساس توثیق مشایخ ثقات ثالثه، ..................... .  .23
 این سه تن جز از ثقات نقل نکرده اند. (ب اعتبار مراسیل این سه تن با مسانید دیگران برابر است. (الف 

  همه موارد (د مشایخ این سه تن در دایره توثیقات عام توثیق می شوند. (ج
 توثیق راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمی و المزار مشهدی، از نظریات ........ در توثیقات ............. می باشد.  .24

  خاص -مردود (د عام -مردود (ج خاص -مقبول (ب عام -مقبول (الف 
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 در نظریه مورد پذیرش مؤلف، کدام دسته از راویان کتاب کامل الزیارات ثقه هستند؟  .25
 تمام راویان کتاب، ثقه هستند. (ب وثاقتی برای راویان قابل اثبات نیست. (الف 

  تنها راویان دارای وثاقت خاص، ثقه هستند. (د تنها راویان بدون واسطه ابن قولویه ثقه هستند. (ج
 چیست؟« بشاره المصطفی لشیعه المرتضی»مبنای نظریه توثیق راویان کتاب   .26

 تصریح مؤلف در مقدمه به ذکر روایات مسند، تنها از مشایخ بزرگ و ثقات نیک (الف 
 جمع بندی حاصل از سیره طبری در نقل نکردن از ثقات (ب
 ویژگی های فراگیر حاکم بر راویان (ج
  چون همه راویان کتاب، دارای کتاب یا اصل هستند. (د

 ریه توثیق مشایخ نجاشی چیست؟ظمبنای ن  .27
 تمام مشایخ او از مصاحبان معصومین علیهم السالم هستند. (الف 

 تمام مشایخ او صاحب اثر هستند. (ب
 اطمینان از نقل کردن نجاشی فقط از ثقات که این مطلب، از توصیفاتش برای راویان قابل استفاده است. (ج
  تمام مشایخ او مورد ترحم و ترضی هستند. (د

 ؟نمی باشدکدام مورد از نظریات مردود   .28
 توثیق مشایخ اصحاب اجماع (ب توثیق مشایخ جعفر بن بشیر (الف 

  توثیق اصحاب اجماع (د توثیق مشایخ علی بن حسن طاطری (ج
 است؟ نادرستدر نظریه توثیق وکیالن ائمه علیهم السالم، کدام مورد   .29

 مرحوم آیه الله خوئی به توثیق عام همه وکیالن قائل است. (الف 
 از دیدگاه مرحوم آیه الله خوئی سند روایت مورد استناد قائالن، دچار مشکل است. (ب
 قیم و پیشکار امام علیه السالم، لزوما ثقه نیست. (ج
  وکیل و سفیر امام فردی ثقه است. (د

 از دیدگاه مؤلف، وجود روایات فراوان از یک راوی بیانگر .............  .30
 مدح راوی است. (ب توثیق راوی است. (الف 

  آثار حدیثی فراوان راوی است. (د هیچ توصیفی نمی باشد. (ج
 در مورد توثیق مشایخ اجازه، کدام مورد درست است؟  .31

 اجازه شیخ در مورد کتاب خود بیانگر وثاقت شیخ است. (الف 
 اجازه شیخ در مورد کتاب دیگری در هر حال بیانگر وثاقت شیخ است. (ب
 اجازه شیخ به هر شکل ممکن، وثاقت او را می رساند. (ج
  کثرت اجازه شاگردان از شیخ، دال بر وثاقت اوست. (د

 در مورد یک راوی نشانه ....... اوست.« رضی الله عنه»عبارت   .32
  مبالغه در وثاقت (د کثرت روایت (ج وثاقت (ب مدح (الف 
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 به چه معنی است؟« تمییز مشترکات»   .33
 سایر راویانثار مشخص کردن نام اثر حدیثی یک راوی ازمیان آثار هم نام با آ (الف 

 تشخیص عناوین مختلف یک راوی (ب
 شناخت اساتید مشترک راویان (ج
  تشخیص هویت یک راوی که با یک یا چند راوی عنوان مشترک دارد. (د

 ؟نمی باشدکدام مورد از عوامل ایجاد کننده اشتراک عناوین   .34
  اشتراک نسب (د تصحیف  (ج عقاید مشترک (ب شهرت افراد (الف 

 نشانه وقوع ................ در اسناد است.« بهذا االسناد»عبارت   .35
  هیچ کدام (د شبه تعلیق (ج تحویل (ب تعلیق (الف 

 بیش ترین تحریف واقع شده در اسناد، تحریف .... به .... است.  .36
  گزینه الف و ب (د «الی»به « من» (ج «عن»به « و» (ب «و»به « عن» (الف 

37.   
 
 چه نام دارد؟ افتادگی در انتهای سند اصطالحا

  اضمار (د تحویل (ج تعلیق (ب ارسال  (الف 
 ؟نمی باشدکدام مورد از شرایط احراز عدالت نزد اهل سنت   .38

 شهرت راوی به عدالت (ب توثیق عام صحابیان (الف 
  توثیق خاص امام معصوم علیه السالم (د روایت شیخین (ج

 ؟نمی باشدکدام مورد در میان سبک های رجالی اهل سنت   .39
  رجال شهرها (د طبقات  (ج فهرست نگاری (ب شناخت نامه صحابیان (الف 

 کامل ترین کتاب در سبک شناخت نامه صحابیان، .................. می باشد.  .40
 االستیعاب فی معرفه االصحاب (ب االصابه فی تمییز الصحابه (الف 

  تهذیب الکمال فی اسماء الرجال (د تهذیب التهذیب (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


