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 مهمترین اثر شیخ کلینی چه نام دارد؟  .0
  رسائل االئمه  (د من الیحضره الفقیه (ج الکافی (ب الرد علی القرامطه الف( 

 کدام یک از ویژگی های تاریخ حدیث اهل سنت است؟  .2
 ترویج فرهنگ نوشتاری (ب ساله در دوران طالیی تاریخ حدیثمحرومیت صد  (الف 

  دسترسی طوالنی مدت به معصومان (د راویان دانشمند (ج
 کدام گزینه درباره کتابت حدیث در زمان رسول خدا)ص( صحیح است؟  .9
 ترویج کتابت قرآن و نبود کتابت حدیث (ب ترویج و گسترش کتابت حدیث در عصر رسالت (الف 

  منع از کتابت حدیث به منظور جلوگیری از تحریف قرآن (د وجود کتابت حدیث به صورت محدود (ج
 کدام گزینه درباره مصحف حضرت فاطمه)س( صحیح است؟  .1
 بود  (و خط امام علی)ع (به امالی پیامبر)ص (ب نوشته بسیار کوچکی بود (الف 

  بود (اخبار غیبی از حوادث مربوط به آینده اهل بیت)عشامل  (د بود (قرآن مخصوص حضرت فاطمه)س (ج
 کدام گزینه درباره مصحف امام علی )ع( درست است؟  .5
 ذراع بود و وقتی جمع می شد به کلفتی ران شتر بود. 07به طول  (الف 

 با عنوان جفر و جامعه نیز شناخته شده است. (ب
 بود. (و خط امام علی )ع (به امالی پیامبر )ص (ج
  آیات تاویل و تفسیر همراه به ،قرآن نوشته شده به وسیله امام بود (د

 ؟کدام گزینه درباره مقایسه روایات امام سجاد با روایات امام حسن و امام حسین)ع( صحیح است  .6
 .ایشان دوران آرامش شیعه بود روایات امام سجاد )ع( از امام حسن و امام حسین )ع( بیشتر است چون دوران امامت  الف( 

 .بیشتر است چون دوران امامتشان طوالنی تر بود (از امام حسن و امام حسین )ع (روایات امام سجاد )ع (ب
بیشتر است چون ایشان نواده پیامبر بودند و در جریانات سیاسی و اجتماعی صدر اسالم حضور پر رنگ  (از امام سجاد )ع(روایات امام حسن و امام حسین )ع (ج

 تری دارند.
  بیشتر است چون ایشان نواده پیامبر بودند و در عصر صحابه می زیستند. (از امام سجاد )ع(روایات امام حسن و امام حسین )ع (د

 شامل چند دعا است و شهرت یافتن صحیفه مربوط به چه زمانی است؟ صحیفه سجادیه  .1
  ـ زمان صفویه047 (د ـ زمان صفویه45 (ج ـ زمان آل بویه047 (ب ـ قرن چهارم 45 الف( 

 کدام گزینه در باره اصول اربعمئه صحیح است؟  .9
 .تا پایان غیبت صغری نوشته شدنداز زمان رسول خدا  (ب .بیشتر اصول تا زمان حاضر باقی مانده اند الف( 

  .تکرار حدیث در چند اصل از قرائن صحت حدیث در نزد قدما بود (د هر کدام از اصول در موضوع خاصی مانند نماز، زکات و ... بود. (ج
 برخورد امامان با مسئله غلو و غالیان چگونه بود؟  .3
 با توجه به اینکه قدرت سیاسی و نظامی نداشتند اقدامی علیه آنان انجام نمی دادند. الف( 

 وجود غالیان را مایه تضعیف اهل سنت می دانستند و در برابر آنها سکوت می کردند. (ب
 تا زمانی که غالیان اقدام نظامی انجام نداده بودند در برابر آنها سکوت کرده بودند. (ج
  علیه آنها موضع گرفته و از آنان بیزاری جسته و در مواردی دستور قتل برخی رهبران آنان را صادر کرده اند.به شدت  (د
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ایـن روایـت  «بـود. مغیره بن سعید که خدایش لعنت کند در کتابهای اصحاب پدرم احادیثی را داخـل نمـود کـه پـدرم آنهـا را نفرمـوده»امام صادق)ع( فرمودند:   .01
 به ...  توسط غالیان اشاره دارد.

  روایت حدیث (د دس حدیث (ج تصحیف حدیث (ب تحریف حدیث  الف( 
 روایات کدام یک از ائمه بیشتر به صورت مکتوب صادر شده است؟  .00

  (امام جواد)ع (د (امام علی)ع (ج (امام رضا )ع (ب امام حسین )ع( الف( 
 زیارت جامعه کبیره از میراث حدیثی کدام یک از ائمه)ع( است؟  .02

  (امام هادی )ع (د (امام رضا )ع (ج (امام حسین )ع (ب امام سجاد )ع( الف( 
 گزینه درست درباره صحیح مسلم را انتخاب  کنید.  .09

 .نوشته ذهبی استمشهورترین شرح آن فتح الباری  (ب .روایت غیر تکراری دارد 00777حدود  الف( 
  مسلم در زمره اساتید بخاری است. (د .پس از صحیح بخاری مشهور ترین کتاب حدیثی اهل سنت است (ج

 روایات فضایل اهل بیت)ع( در کتاب .... بیشتر یافت می شود.  .01
  سنن ابی داوود (د المستدرک علی الصحیحین (ج صحیح مسلم (ب صحیح بخاری الف( 

 کدام گزینه درباره موطا صحیح است؟  .05
 نخستین کتاب حدیثی بزرگ اهل سنت  که به دستور منصور دوانیقی نوشته شده  است. الف( 

 اهل سنت بر صحت روایات آن اجماع دارند. (ب
 پرداخته و اقوال صحابه و تابعان را نیاورده است. (تنها به ذکر روایات رسول خدا )ص (ج
  کتاب از بین کتب سته اهل سنت است. حجیم ترین (د

 کدام کتاب درباره الجامع الصغیر درست است؟  .06
 تالیف ابن اثیر جزری است. الف( 

 در زمره کتب سته اهل سنت است. (ب
 است. (تالیف سیوطی و در بر دارنده روایات کوتاه پیامبر اکرم)ص (ج
  روایات نبوی اقوال صحابه را نیز در بر دارد.نوشته ابن عبد البر است و عالوه بر  (د

 کدام گزینه در باره جوامع حدیثی متاخر اهل سنت درست است؟  .01
 جامع االصول، الجامع الصحیح ابن حبان، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر الف( 

 الکبیرالجامع الصحیح ابن حبان ، جامع المسانید و السنن، المعجم الصغیر، المعجم  (ب
 الجامع الصحیح ابن حبان ، مسند احمد ، المعجم الصغیر، المعجم الکبیر (ج
  جامع االصول، جامع المسانید و السنن، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر (د

 مهمترین و قدیمی ترین منبع موجود درباره روایات رضوی که به وسیله شیخ صدوق تالیف شده چیست؟  .09
  (فقه الرضا )ع (د (مسند الرضا )ع (ج (عیون اخبار الرضا )ع (ب صحیفه الرضا )ع( الف( 

 هجری است؟ 5و  0تحف العقول اثر کدام یک از محدثان قرن   .03
  ابن شعبه حرانی (د محمد بن جریر طبری (ج نجاشی (ب عالمه حلی (الف 
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 کدام گزینه درباره آثار شیخ صدوق صحیح است؟  .21
 (امالی، کمال الدین و تمام النعمه)اکمال الدین (ب امالی، من الیحضره الفقیه، الفهرست الف( 

  من الیحضره الفقیه، تفسیر قمی (د االرشاد، من الیحضره الفقیه  (ج
 مهمترین ویژگی مدرسه حدیثی قم چیست؟  .20

  به غلوگرایش  (د عقل گرایی (ج تمایل به رای و قیاس (ب نص گرایی الف( 
 کدام یک جزء بزرگان مدرسه بغداد است؟  .22

  علی بن ابراهیم (د شیخ کلینی (ج شیخ صدوق (ب شیخ مفید الف( 
 چرا تا مدتها پس از شیخ طوسی شاهد رونقی در فقه و حدیث شیعه نیستیم؟  .29

 مغولحمله  (ب اوضاع نامساعد سیاسی و قدرت یافتن حکومتهای متعصب اهل سنت الف( 
  رواج عقلگرایی و گرایش به فلسفه به جای نقل و روایات (د بی نیازی جامعه شیعه از تالیف جدید (ج

 است؟  11و  11کدام یک در زمره محدثان مشهور قرن   .21
  سید مرتضی (د سید بن طاووس (ج عالمه حلی (ب شیخ بهایی الف( 

 کدام یک در زمره تالشهای محمد تقی مجلسی)مجلسی اول( است؟  .25
 ترویج صحیفه سجادیه (ب مبارزه با اخباری گری الف( 

  نگارش بزرگترین تفسیر روایی شیعه (د نگارش جامع حدیثی بزرگ بحار االنوار (ج
 پیدایش و گسترش اخباری گری حاصل تالشهای کیست؟)موسس این مکتب(  .26

 فیض کاشانی (ب مال  محمد امین استر آبادی الف( 
  عالمه حلی (د شیخ صدوق (ج

 کدام یک جزء  اصول تفکر اخباریان است؟  .21
 .اجماع حجت است (ب .روایات کتب اربعه صحیح و حجت است الف( 

  ظاهر قرآن حجت است. (د تقلید از میت جایز نیست. (ج
 توان از عالمان بزرگ اخباری به شمار آورد؟ کدام یک  را نمی  .29

  شیخ صدوق (د شیخ یوسف بحرانی (ج شیخ حر عاملی (ب فیض کاشانی الف( 
 .. طبق قواعد مجتهدان عمل می کرد و اخبار گرا بود نه اخباری.  .23

  عالمه مجلسی (د مال امین استر آبادی (ج فیض کاشانی (ب شیخ حر عاملی (الف 
 .مستدرک الوسائل و فصل الخطاب) شامل روایات ضعیفی درباره تحریف قرآن(  از آثار .... است   .91

  عالمه مجلسی پسر (د عالمه مجلسی پدر (ج (میرزا حسین نوری)محدث نوری (ب شیخ عباس قمی (الف 
 توقیعات امام زمان )عج( در کدام یک از کتابهای متقدم حدیثی موجود است.  .90

  امالی شیخ صدوق (د کمال الدین و تمام النعمه (ج امالی شیخ طوسی (ب الکافی الف( 
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 «کسی که عمدا بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش است»با توجه به روایت نبوی  .92
 .جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر)ص(  به وسیله ایشان پیش بینی شده بود الف( 

 .پیامبر )ص( در زمان ایشان نیز وجود داشته استجعل حدیث و دروغ بستن بر  ب(
 در زمان ایشان امکان وقوع نداشت.(جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر )ص (ج
  وجود نداشت. (در زمان ایشان انگیزه ای برای جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر)ص (د

 پیدایش غالیان مربوط به .... و زمان ...... است.  .99
 عبدالله بن سبا ـ امام صادق)ع( ب( ابوالخطاب ـ امام علی)ع( الف( 

  (ابوالخطاب ـ امام صادق)ع (د عبدالله بن سبا ـ امام علی )ع( ج(
 مشهور ترین چهره در راه مبارزه با تفکر اخباریان .... بود.  .91

  شیخ یوسف بحرانی (د وحید بهبهانی (ج شیخ بهایی (ب مالصدرا  الف( 
 کیست؟« االخبار الدخیله»و « قاموس الرجال»، «بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه»نویسنده کتابهای   .95

  عالمه شوشتری (د عالمه شعرانی (ج شیخ عباس قمی (ب سید محسن امین الف( 
 کدام کتاب جزء آثار سید محسن امین است؟  .96

  الوافی (د الوسائلمستدرک  (ج وسائل الشیعه (ب اعیان الشیعه الف( 
 کتب سته اهل سنت کدام اند؟  .91

 صحیح بخاری و مسلم، سنن ابی داود،ترمذی، بیهقی، نسائی الف( 
 صحیح بخاری و ابن حبان، سنن ابی داود،ترمذی، ابن ماجه، نسائی (ب
 صحیح بخاری و مسلم، سنن ابی داود،ترمذی، ابن ماجه، نسائی (ج
  مسلم، سنن ابن ماجه،ترمذی، بیهقی، نسائیصحیح بخاری و  (د

او بـه گسـتردگی یافـت مـی شـود. او « فضـایل الصـحابه»روایت دارد. روایات فضایل امـام علـی )ع (در مسـند او و همننـین در 04444کتاب مسند او نزدیک به   .99
 موفق به تکمیل کتاب مسندش نشد و فرزندش عبدالله آن را تکمیل کرد.

  ابن عبدالبر (د حاکم نیشابوری (ج مالک بن انس (ب بن حنبلاحمد  (الف 
 کدام یک از ویژگی های مدرسه حدیثی قم است؟  .93

 آمیختگی با حدیث اهل سنت و نقل از راویان سنی مسلک (ب توجه ویژه و نقل فراوان روایات فضایل و مناقب (الف 
  اسرائیلیات و عدم نقد روایاترواج  (د برخورد شدید با نقل احادیث ضعیف (ج

 کدام یک از مناطق زیر را نمی توان از مراکز مهم حدیث شیعه  در  قرون نخستین به شمار آورد؟  .11
  نیشابور (د سمرقند (ج اصفهان (ب ری (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


