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 گزینه صحیح را عالمت بزنید.  .9
 و به وسیله مالئکه به ایشان ابالغ شد. (در زمان پیامبر )ص (مصحف حضرت زهرا )س (الف 

 و به غالف شمشیر ایشان بسته بود. (نوشتار کوچکی بود که همراه امام علی )ع (مصحف حضرت علی )ع (ب
 هرگز شعری نسروده و انتساب اشعار موجود به ایشان صحیح نیست. (علی)ع (ج
  در دوره ای می زیست که صحابه از دنیا رفته بودند و در میان تابعین چهره موجهی مانند ایشان وجود نداشت. (امام سجاد)ع (د

 اربعمئه درست است؟کدام گزینه درباره اصول   .2
 روایات اصول به ترتیب موضوع آنها چیده شده بود.  (الف 

 صاحب اصل بودن، نوعی توثیق محسوب می شود.  (ب
 مورد از اصول تا عصر حاضر باقی مانده اند. 63 (ج
  وجود حدیث در چند اصل از نشانه های صحت روایت نزد قدما بوده است.  (د

 نگارش و تالیف کدام یک از مکتوبات زیر به امام رضا )ع( منسوب شده است؟  .9
  (عیون اخبار الرضا )ع (د االهلیلجه     (ج     (مصحف الرضا)ع (ب مصباح الشریعه      (الف 

 مشهور ترین متن گزارش شده از امام هادی )ع( چیست؟  .4
  رساله ای به اهل بصره (د زیارت عاشورا       (ج زیارت جامعه کبیره       (ب توحید مفضل     (الف 

 کدام گزینه درباره کتابهای شیخ صدوق صحیح است؟  .3
 .کتاب کمال الدین و تمام النعمه درباره حدیث غدیر است (الف 

 مانده است.اثر باقی  36اثر بوده که از میان آنها تنها  63مجموع آثار شیخ صدوق حدود  (ب
 .من الیحضره الفقیه رساله کوچکی درباره روایات فقهی است  (ج
  مدینه العلم از کتاب فقیه بزرگتر و تا قرن نهم در دسترس علما بوده است.  (د

 شیعیان در کدام یک از شهرهای خراسان در قرون نخستین مراکز  و حوزه های حدیثی داشتند؟  .6
  سبزوار  (د سمر قند  (ج مرو  (ب خوارزم  (الف 

 کدام کتاب حاصل تالش محدثان مدرسه بغداد است؟  .1
  تفسیر عیاشی (د تفسیر علی بن ابراهیم (ج تهذیب االحکام (ب من الیحضره الفقیه  (الف 

 کدام گزینه درباره موطا صحیح است؟  .9
 یکی از شش کتاب صحیح در نزد اهل سنت است. (الف 

 .اقوال صحابه و تابعان در این کتاب زیاد ذکر شده است (ب
 نویسنده آن انس بن مالک است. (ج
  پس از نگارش کتاب بزرگان مدینه به آن انتقاداتی داشتند و کتاب در بین آنان مقبولیت پیدا نکرد. (د

 کدام یک از بزرگان اصول کافی را شرح کرده است؟  .1
  عالمه شوشتری (د مال صدرا   (ج عالمه طباطبایی  (ب شیخ بهایی  (الف 
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 که دربر دارنده روایاتی ضعیف درباره تحریف قرآن است از آثار کیست؟« فصل الخطاب»کتاب   .91
 میرزا حسین نوری صاحب مستدرک الوسائل  (ب شیخ حر عاملی صاحب وسائل  (الف 

  بحار االنوار عالمه مجلسی صاحب  (د فیض کاشانی صاحب الوافی  (ج
 یکی از مهمترین آثار مولفان زیر ) در زمینه حدیث و علوم پیرامون آن( را نام ببرید.  .99

 نمره( 0الف(ابن شعبه حرانی                                     ب( شیخ عباس قمی                                                  ) 
 

شاهر:                                              یکی از خاندان های حدیثی مهم و یکی از شهر هاا و مراکاز حادیثی نورهاور در قارن شاه  تاا هشات را ناام ببریاد.                خانادان:        .92
 نمره( 0)

 
 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.  .99

 .صحیح بخاری این کتاب از جهت عناوین ابواب و روایات ذیل هر عنوان آشفتگی شدیدی داردالف( با وجود شهرت 
 ب(حاکم نیشابوری روایات مطابق با شروط مسلم و بخاری را که در کتاب آن دو نیامده بود در کتاب سنن خود جمع آوری کرده است. 
 ج(نویسندگان سنن اربعه همگی ایرانی هستند. 

 نمره( 2نبل نخستین کتاب حدیثی بزرگ اهل سنت است که به دستور منصور دوانیقی نوشته شد. )د(مسند احمد بن ح 
 

 نمره( 0کتاب علی )ع( را معرفی کنید. )حجم تقریبی و شیوه تدوین( )  .94
 

 نمره( 0دو مورد از فواید و آثار بررسی تاریخ حدیث را بیان کنید. )  .93
 

 نمره( 0چرا امام سجاد )ع( قالب دعا را برای ترویج احادیث در نظر گرفتند. )  .96
 

 نمره( 0مورد  ) 2راهکار ائمه برای مقابله با غالت چه بود؟   .91
 

 نمره( 0منظور از نص گرایی مدرسه حدیثی قم چیست؟ توضیح دهید و با مدرسه بغداد مقایسه کنید. )  .99
 

 نمره( 2) به دست چه کسانی اتفاق افتاد. چیست؟ ضمن تبیین مطلب بیان کنید این تغییر از چه زمانی و« تغییر مبانی نگرش به اعتبار روایات»منظور از   .91
 

 نمره( 0دو مورد از ویژگی های تفکر اخباریان را بیان کرده و هر یک را در یک سطر توضیح دهید. )  .21
 

 نمره( 0دو مورد از مهمترین جوامع حدثی متاخر اهل سنت را معرفی کنید.)نام کتاب و مولف( )  .29
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