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 درست است؟« مصطلح الحدیث»کدام عبارت دربارۀ مباحث مطرح در   .0
 بیان آداب نقل حدیث ـ بیان اصطالحات خاص حدیثی (ب توضیح واژگان دشوار حدیث ـ بررسی وضعیت سند  (الف 

  توضیح روایات متعارض ـ بررسی چگونگی انتقال حدیث (د بحث از متن حدیثبیان وضعیت راوی به لحاظ ضعف یا وثاقت ـ  (ج
 درست است؟« تعریف حدیث»کدام عبارت دربارۀ   .4
 شود. در تعریف شیعه از حدیث قول صحابی و تابعی هم حدیث نامیده می  (الف 

 شود. هم می (معصوم شامل حضرت علی )علیه السالمدر تعریف اهل سنت از حدیث  (ب
 هم درشمار حدیث است. (های پیامبر )صلی الله علیه وآله و سلم در تعریف شیعه از حدیث، ویژگی (ج
  شود. در تعریف اهل سنت از حدیث، قول تابعی هم حدیث تلقی می (د

 یاد شده است؟« حدیث گاه تکیه»های زیر با عنوان  از کدام یک از گزینه  .9
  سند (د متن (ج راویان سند (ب مشایخ  (الف 

 درست است؟« دربارۀ متواتر» کدام عبارت  .2
 شود. در متواتر معنوی مضمون مشترکی در همۀ روایات تکرار می  (الف 

 شود. در متواتر لفظی مضمون روایات یکی است و عینًا به یک لفظ تکرار می (ب
 متواتر معنوی راویان عبارت واحدی را با الفاظ مترادف گزارش کنند.در  (ج
  تعداد روایات متواتر معنوی بسیار اندک است. (د

 درست است؟« شرایط متواتر»کدام عبارت دربارۀ   .5
 اگر با یک نفر هم یقین حاصل شود پذیرفته است.  (الف 

 باشند تا بشود به آن اعتماد کرد. الزم نیست تمام راویان در تمام طبقات ثقه (ب
 راویان باید همدیگر را ندیده باشند و اال ممکن است تبانی کرده باشند. (ج
  روایت متواتر از اقسام مشترک حدیث است. (د

 «.آن همه امامی هستند اما به ........ آنها تصریح نشده است حدیثی است که در سلسله روات»حدیث حسن در اصطالح شیعه   .1
  خفیف بودن ضبط راوی (د انحراف عقیده (ج امامی بودن (ب عدالت  (الف 

 های حدیث صحیح درست است؟ کدام عبارت دربارۀ ویژگی  .1
 این خصوصیت را داشته باشند.در سلسله سند حدیث باید غلبه با راویان عادل و امامی باشد یعنی اکثریت   (الف 

 باید متن از صحت و استواری برخوردار باشد. (ب
 گرفته باشد. هر راوی باید از راوی قبل خود بدون واسطه روایت را (ج
  در شیعه اعتقاد داشتن به امام برای صحت حدیث الزم است. (د

 حدیث مستفیض عبارت از حدیثی است که:  .9
 توان به نقل و روایت او اتکاء نمود. هر چند یک نفر و تنها است، ولی چون از فیض الهی برخودار است می راویان آن  (الف 

تـوان آن را  رسد اما از رهگذر افاضـاتی کـه در مـتن حـدیث وجـود دارد می کنند لکن به حد تواتر نمی راویان آن جماعتی هستند که از جماعتی دیگر نقل می (ب
 پذیرفت.

 اعتماد کرد. (جماعتی نقل شده، ولی به حد تواتر نمی رسد، و درعین حال به گونه ای است که می توان به صدور آن از معصوم )علیه السالم توسط (ج
  آور هم نیستند. رسند و یقین حدیثی است که راویان آن متعددند اما در هر طبقه حداقل چهار نفر هستند در عین آنکه به حد تواتر نمی (د
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 کدام عبارت درست است؟  .3
 حدیث قدسی همواره صحیح است به دلیل آنکه از خداوند نقل شده است.  (الف 

 حدیث غریب ممکن است با توجه به راوی آن صحیح یا حسن یا موثق یا ضعیف باشد. (ب
 حدیث مفرد مطلق همواره ضعیف است به دلیل آنکه یک راوی آن را نقل کرده است. (ج
  اند حدیث مستفیض ممکن است صحیح یا حسن یا موثق باشد چون راویان متعدد آن را گزارش کرده (د
 تعریف شیعه و اهل سنت دربارۀ کدام اصطالحات با هم تفاوت دارد؟  .01

  سنت ـ مفرد ـ منقطعمعروف ـ  (د حدیث ـ خبر ـ عزیز ـ مقطوع (ج مدرجد ـ مرفوع ـ قدسی ـ مسن (ب متصل ـ سنت ـ شاذ ـ صحیح  (الف 
)پیـامبر )ص( در مسـجد حجامـت « بالمسـجد احـتجمان النبـی »ای اختیار کرد(، با  )پیامبر )ص( در مسجد گوشه« بالمسجد احتجران النبی »نسبت حدیث:   .00

 کرد(، چیست؟
  اضطراب (د ادراج (ج تصحیف (ب قلب  (الف 

یـت .......... نامیـده درصورتی که راوی دو سند مختلف از دو روایت را باهم در آمیزد و آنگاه متن یکی از روایات را بـا آن سـند نقـل کنـد، در ایـن صـورت ایـن روا  .04
 شود. می

  مدرج (د مصحف (ج مضطرب (ب مزید  (الف 
 کدام گزینه دربارۀ حدیث موضوع درست است؟  .09

 اند. واضعان با هدف تخریب چهره دین به این کار دست زدههمه   (الف 
 در سند حدیث موضوع همه راویان ضعیف هستند. (ب
 سند حدیث موضوع ممکن است صحیح باشد. (ج
  در کتابهای حدیثی مهم شیعه هیچ روایت موضوعی وجود ندارد. (د

 های زیر در شمار اقسام ضعیف است؟ یک از گزینه کدام   .02
 مرسل به معنای خاص، موقوف، منکر، معضل (ب مدلَّس، مرفوع به معنای گویندۀ اصلی حدیث، مضمر، معنعن  (الف 

  غریب، معلَّق، شاذ، منقطع (د معلَّل، نازل، مرسل، مقطوع (ج
 شود؟ حدیثی که همۀ سلسله سندآن معصوم باشند، چه نامیده می  .05

  مسلسل (د مقبول (ج مشترک (ب متواتر  (الف 
 شود؟ یک از نقلهای دیگر این حدیث عالی محسوب می  کند. کدام واسطه از امام کاظم )علیه السالم( نقل می 3کلینی روایتی را با   .01

 کنند. که امام جواد ان را از پدر بزرگواراشان نقل می نقل کند، در حالی (اگر همین روایت را با دو واسطه از امام جواد )علیه السالم  (الف 
 .کند نقل  (و با دو واسطه از امام کاظم )علیه السالم« رفعه»صورت مرفوع با تعبیر  اگر همین روایت را به  (ب
 نقل کند. (اگر همین روایت را با سه واسطه از امام هادی )علیه السالم (ج
ق و با دو واسطه از امام کاظم )علیه السالماگر  (د   نقل کند. (همین روایت را به صورت معلَّ

 رود؟  به شمار می حسنهای زیر حدیث  با توجه به تقسیمات چهارگانه حدیث از دیدگاه شیعه، کدام یک از گزینه  .01
 «... (راوی امامی عادل، از راوی امامی، از معصوم )علیه السالمراوی امامی عادل، از راوی امامی ممدوح، از »حدیث دارای سند فرضی  (الف 

 «... (راوی امامی عادل، از راوی امامی ثقه، از راوی امامی عادل، از راوی امامی عادل، از معصوم )علیه السالم»حدیث دارای سند فرضی  (ب
 «... (امامی ممدوح، از راوی امامی ممدوح، از معصوم )علیه السالمراوی امامی، از راوی امامی عادل، از راوی »حدیث دارای سند فرضی  (ج
  «... (راوی امامی ممدوح، از راوی امامی عادل، از راوی امامی عادل، از راوی امامی ثقه، از معصوم )علیه السالم»حدیث دارای سند فرضی  (د
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 رود؟  به شمار می موثقهای زیر حدیث  با توجه به تقسیمات چهارگانه حدیث از دیدگاه شیعه، کدام یک از گزینه  .09
 «... (راوی امامی ممدوح، از راوی امامی عادل، از راوی امامی عادل، از راوی غیر امامی ثقه، از معصوم )علیه السالم»حدیث دارای سند فرضی  (الف 

 «... (راوی امامی، از راوی امامی، از راوی امامی، از راوی امامی عادل، از معصوم )علیه السالم»سند فرضی حدیث دارای  (ب
 «... (راوی امامی ممدوح، از راوی امامی عادل، از راوی امامی ممدوح، از راوی امامی عادل، از معصوم )علیه السالم»حدیث دارای سند فرضی  (ج
  «... (راوی امامی عادل، از راوی امامی ممدوح، از راوی امامی عادل، از راوی امامی، از معصوم )علیه السالم»فرضی حدیث دارای سند  (د

 به ترتیب چیست؟« مرفوع به معنای دوم»و « معضل«, »منقطع»حکم احادیث   .03
 ضعیف ـ ضعیف ـ ضعیف (ب ضعیف ـ ضعیف ـ اقسام مشترک (الف 

  ضعیف ـ اقسام مشترک ـ ضعیف (د اقسام مشترک ـ اقسام مشترکاقسام مشترک ـ  (ج
 باشد؟ صحیح می« سنت»و « حدیث»کدام گزینه درباره   .41

 به صورت مترادف به کار نمی روند؛« سنت»و « حدیث»از دیدگاه عالمان اهل سنت و شیعه  (الف 
 دارد؛تفاوت « حدیث»با « سنت»قول مشهور نزد محدثان اهل سنت  (ب
 به شمار نمی رود؛« سنت»یا « حدیث»از دیدگاه عالمان شیعه خصوصیات جسمانی معصوم جزو  (ج
  .به شمار نمی رود« سنت»از دیدگاه عالمان اهل سنت خصوصیات اخالقی معصوم جزو  (د

 باشد؟ اصلی حدیث از دیدگاه شیعه )صحیح، حسن، موثق و ضعیف(، کدام گزینه صحیح می بندی با توجه به تقسیم  .40
 .(شود باشد )بدان عمل می هر حدیثی که صحیح باشد، حجت نیز می (الف 

 .(شود باشند)بدانها عمل می بعضی احادیث صحیح حجت نیز می (ب
 باشد. می، صحیح نیز (هر حدیثی که حجت باشد )بدان عمل شود (ج
  .(شود باشد )بدان عمل نمی هیچ حدیث ضعیفی، حجت نمی (د

 حکم احادیث مدرج، مزید و مصّحف چیست؟  .44
  ضعیف (د حسن و موثق (ج صحیح (ب از اقسام مشترک حدیث  (الف 

 با توجه به دو روایت:  .49
« 

ً
 ُجعلت لی األرض مسجدا

ً
 «طهورا

  مزید در متصل االسانید (د مزید در سند (ج مزید در متن (ب مزید در سند و متن (الف 
 کدام گزینه صحیح است؟  .42

 .مترادف است« ِاسناد»و « روایت»با « طریق» (الف 
 .شود که باالی پنجاه سال سن داشته باشد در اصطالح به کسی گفته می« شیخ» (ب
  .هم به کار رفته است« سند»به معنای « ِاسناد» (ج
  .است« حدیث»به معنای مصدری مترادف با « روایت» (د

 صحیح است؟ « معتبر»و « مقبول»کدام گزینه در خصوص حکم احادیث   .45
 .از اقسام احادیث صحیح هستند« معتبر»و  «مقبول»احادیث  (الف 

 از اقسام احادیث حسن و موثق هستند.« معتبر»و « مقبول»احادیث  (ب
 هستند. (از اقسام مشترک حدیث )بین صحیح, حسن, موثق و ضعیف« معتبر»و « مقبول»احادیث  (ج
  .از اقسام احادیث ضعیف هستند« معتبر»و  «مقبول»احادیث  (د
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 در درایة الحدیث )مصطلح الحدیث( به چه معناست؟« اعتبار»اصطالح   .41
 بررسی سند حدیث برای مشخص کردن اعتبار و حجیت حدیث  (الف 

 .جستجو برای یافتن طرق دیگر برای حدیثی که ظاهرا فقط یک نفر آن را گزارش کرده است (ب
 بررسی متن حدیث از جهت صحت و ضعف. (ج
  (بررسی حکم حدیث بر اساس تقسیم چهارگانه شیعه )تقسیم اول (د

ُبو »حدیث   .41
َ
اِر َعنأ أ َجبَّ

أ
ِد ال ِن َعبأ ِد بأ َعِريُّ َعنأ ُمَحمَّ شأ

َ أ
ِبـي َعِليٍّ األ

َ
ـِن ِسـَناٍن َعـنأ أ ِه بأ

َّ
ِد الل اٍر َو َعبأ ِن َعمَّ َحاَق بأ َواَن َعنأ ِإسأ

أ
ـِه )ص(:  َصف

َّ
ـاَل َرُسـوُل الل

َ
ـاَل: ق

َ
ـِه )ع( ق

َّ
ـِد الل َعبأ

ُه َعزَّ َو َجلَّ 
َّ
اَل الل

َ
َیا ق نأ ُت الدُّ

أ
ي َجَعل َها ِإنِّ َرَضِني ِمنأ

أ
ق

َ
َمنأ أ

َ
 ف

ً
ضا رأ

َ
َن ِعَباِدي ق ٍف  َبیأ ِعِماَئِة ِضعأ ی َسبأ

َ
 ِإل

ً
را ُتُه ِبُکلِّ َواِحَدٍة َعشأ َطیأ عأ

َ
 أ

ً
ضا رأ

َ
 باشد؟ از کدام نوع می« ق

  مضمر و قدسی (د مقطوع و قدسی (ج موقوف و قدسی (ب مرفوع و قدسی (الف 
ابتـدای و انتهـای سـند « از معصـوم )علیـه السـالم( 1از راوی طبقـه  2از راوی طبقـه  4از راوی طبقه  3از راوی طبقه  5راوی طبقه »با در نظر گرفتن سند فرضی   .49

 کدام است؟
 باشد.  انتهای سند می (ابتدای سند و معصوم )علیه السالم 5راوی طبقه  (الف 

 باشد. انتهای سند می 5ابتدای سند و راوی طبقه  1راوی طبقه  (ب
 باشد. انتهای سند می 1ابتدای سند و راوی طبقه  5راوی طبقه  (ج
  ابتدا و انتهای سند مشخص نیست. (د

 مهمترین مبنای داوری حدیث موضوع چیست؟  .43
 حدیثداوری بر اساس انگیزۀ جعل  (ب داوری بر اساس سند (الف 

  داوری بر اساس مخالفت متن حدیث با دلیل قطعی (د داوری بر اساس راویان موجود در سند (ج
 باشد؟ کدام گزینه در مورد حدیث متابع و شاهد از دیدگاه اهل سنت صحیح می  .91

 شود. باشد و به آن عمل نمی حدیث متابع و شاهد ضعیف می (الف 
 شود. باشد و به آن عمل می میحدیث متابع و شاهد صحیح  (ب
 باشد و در عمل به آن اختالف وجود دارد. حدیث متابع و شاهد حسن می (ج
  شود. تواند از هر کدام از اقسام احادیث مشترک باشد و در هر سه قسم پذیرفته می حدیث متابع و شاهد می (د

 مخضرم کدام ویژگی صحابه را دارد؟  .90
 (اسالم آوردن در زمان حیات پیامبر )ص (ب در حالت کفر (پیامبر )صمالقات   (الف 

  دیدار صحابه در حالت اسالم (د درک دوران جاهلی و اسالم (ج
کـدام یـک از دانشـهای حـدیثی  )بررسی روایات متعارض( زیر مجموعـۀ« مختلف الحدیث»)بررسی واژگان دشواریاب حدیث( و « غریب الحدیث»موضوعات   .94

 به شمار می آید؟
  فقه الحدیث (د تاریخ الحدیث (ج رجال الحدیث (ب درایة الحدیث  (الف 

 کدام گزینه صحیح است؟  .99
 است« صحیح»ی، «عالی»هر حدیث  (ب .است« صحیح»ی، «مسلسل»هر حدیث  (الف 

  .متصل هستند« معنعن»احادیث برخی  (د .است« ضعیف»ی، «نازل»هر حدیث  (ج
 های مختلف تعلیق کدامند؟ شیوه  .92

 تعلیق بر جوامع و کتابهای حدیثی ـ تعلیق بر روایت پیشین ـ تعلیق بر مشیخه (الف 
 تعلیق ظاهری ـ تعلیق واقعی (ب
 ـ تعلیق ظاهری ـ تعلیق واقعی« عدة من اصحابنا»تعلیق با  (ج
  «عدة من اصحابنا»از سند ـ ذکر راوی با عناوین مبهم ـ تعلیق با حذف کامل نام راوی  (د

 .            یدباش یروزموفق و پ


