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 روی آوردن اهل سنت به منابعی نامطمئن همچون صحابه، تابعان، قیاس و استحسان ناشی از کدام عامل است؟  .0
 نبود قواعد کلی برای استنباط جزئیات                                    (الف 

 نداشتن معصوم از نگاه ایشان حجیت (ب
 روشن نبودن جزئیات معارف                (ج
  وجود فضای اندیشه ورزی و اجتهاد در جامعه سنی (د

 به شمار می آید. )ع(عصر صادقین  دو رخداد مهمو ..............  (پیدایش نخستین نگاشته های حدیثی )اصول  .2
 بروز فرقه های قائل به تحریف قرآن  (الف 

 سقوط بغداد و آتش زدن کتاب های شیعی (ب
 دوین کتاب های سی گانه حسین بن سعید اهوازی ت (ج
  گر با عنوان غالت در جامعۀ شیعی پیدایش گروهی گمراه و افراط (د

 منع نگارش حدیث چه بوده است؟ دلیل اصلی عالمان شیعیاز نگاه   .9
 منع نگارش حدیث از سوی پیامبر ص (الف 

 حافظه قوی اعراب در نگهداری حدیث نبوی  (ب
 جلوگیری از التباس حدیث با قرآن (ج
  وهم چنین تثبیت  تفّکر حاکمان در ترویج فرهنگ و اندیشۀ خود به جای سنت نبوی  (جلوگیری از نشر فضایل اهل بیت )علیهم السالم (د

 در گردآوری احادیث چه بوده است؟ مهم ترین مشکلپس از فرمان عمر بن عبدالعزیز به نگارش روایات نبوی،    .4
 نبودن نوشت افزار کافی برای نگارش حدیث  (الف 

 از بین رفتن بسیاری از صحابه و تابعان تا این زمان و در نتیجه اکتفا به نقل شفاهی  (ب
 ناپسند تلقی شدن نگارش حدیث در میان مردم و محدثان  (ج
  استقبال حاکمان وقت به نگارش حدیث اما بر مبنای منافع خود (د

ههها و امتیههازات منحصههر بههه فههرد آن اسههت از .ملههه: ...................... و  شههود، وییگی آنچههه سههبت اسههتواری میههرای حههدیث شههیعه و قههوام آن می  .1
 ........................ و .................... .

 جزئی.نیازی از غیر معصوم و آموزش قواعد  ، بی(دسترسی به معصومان )علیهم الّسالم (الف 
 های جدید.  ها و پاسخ و طرح پرسش (راویان دانشمند، دسترسی به معصومان )ع (ب
 روشن شدن جزئیات معارف، نیاز به غیر معصوم ع و آموزش قواعد کّلی. (ج
  ، ترویج فرهنگ شفاهی و بی نیازی از غیر معصوم ع. (دسترسی به معصومان )علیهم الّسالم (د

 گسترش کدام مسئله در حوزه نقل حدیث است؟ عامِل بسیار مهمنقل می شده،  (این که حدیث پیامبر ص بیشتر با تکیه بر حفظ )به طور شفاهی  .9
 رواج کتابت حدیث  (ب توجه به مفاهیم حدیث  (الف 

  نقل به معنا  (د تصحیف های نوشتاری و گفتاری  (ج
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 در کدام دوره بیشتر مهیا بوده است؟  )ع(امکان خطابه و سخنرانی برای حضرت علی   .7
 در دوران خالفت خلفای سه گانه  (الف 

 های جنگی جمل، صفین و نهروان پس از پذیرش خالفت و در مکان های متعددی هم چون مدینه، بصره، کوفه و اردوگاه (ب
 در انتهای خالفت عثمان به جهت روشنگری شرایط فتنه  (ج
  پس از وفات پیامبر ص به جهت یادآوری فضایل و برتری های خود برای کسب حکومت (د

 منظور کیست؟  شده نقل محّمد .عفر بناز  که متعّددی برخوریم روایات به و اهل سّنت های شیعه هر گاه در کتاب  .3
  )ع(امام صادق  (د )ع(امام باقر  (ج   )ع(امام کاظم  (ب   )ع(صادقین  (الف 

کند تا ایرادهای آن را برطرف سازد ناظر به کدام یه  از کوشهش ههای  الهی را بیان بعضی از اوصاف خواهد که می سالم بن این مسئله که امام صادق ع از هشام   .3
 صادقین ع در نشر آموزه های دینی است؟

 عمق بخشیدن به معارف علمی  (ب  و فقیه زبده شاگردان تربیت (الف 
  موارد الف و ب هر دو صحیح است (د (اثر گذاری بر دانشمندان عامه )اهل سنت (ج
کهار خهود را آزهاز کهرده بهود و در زمهان امهام کهاظم )علیهه  (کدام ی  از موارد زیر از عوامل تشکیل سازمان وکالت است که از زمان امام صادق )علیهه السه م  .01

 گسترش یافته بود؟ (الس م
 محیط مساعد فرهنگی و اجتماعی  (الف 

 (نشین و مراکز استقرار امام )علیه السالم نزدیکی مسافت بین مناطق شیعه (ب
   (در دسترس بودن امام )علیه السالم (ج
  غیبت سازی شیعیان برای عصر آماده (د

 به سبت کدام عوامل است؟ (کم بودن احادیث امام .واد )علیه الس م  .00
 های جامع از احادیث کم بودن مدت امامت ایشان و نگارش (الف 

 طوالنی بودن مدت امامت امام ع و در عین حال محدود بودن ارتباط مردم با ایشان (ب
 نگارش های جامع از احادیثکم بودن مدت امامت ایشان و عدم وجود  (ج
  نگارش های جامع از احادیث و رواج مکتوبات حدیثی (د

جا مهها.رت مهی در دوران امامت امام حسن عسگری ع حوزه ی حدیثی ................... شکوفا شده بود و اساتید حهدیثی از منهاطقی مثهل ............ بهدان  .02
 کردند.

  قم، ری (د بغداد، کوفه (ج کوفهقم،  (ب قم، بغداد (الف 
 کدام گزینه درباره ی تفسیر منسوب به امام حسن عسگری ع، صحیح است.  .09

 مجموعه ی روایات تفسیری است که دربردارنده ی کل آیات قرآن است. (الف 
 هیچ کدام از عالمان شیعی در اعتبار یا انتساب این کتاب به مولف آن شک نکرده اند. (ب
 مجموعه روایات تفسیری است که تنها به سوره ی فاتحه الکتاب و بقره پرداخته است. (ج
  نجاشی از کسانی است که شدیدترین موضع گیری را نسبت به اعتبار این کتاب داشته است. (د
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 احتجاج و مناظرات ائمه ی متاخر زالبا در چه موضوعاتی بوده است؟  .04
 مباحثات علمِی فرقه ای و ادیانی   (الف 

 پاسخ گویی به شبهات ناشی از امامت ائمه ع در سنین کودکی  (ب
 موضوعات داستانی  (ج
  موارد الف و ب  (د

   است؟ (هجری )عصر ط یی حدیث 141تا  111های  سال خاِص کدام وییگی،    .01
 به سبب وجود شرایط ویژه  (شیعی )اصحاب اجماع در حوزۀ حدیث و رواج فقیه راویان پرورش (الف 

 رویگردانی از محضر صادقین ع برای پاسخ گویی به شبهات و سواالت جدید (ب
 استمرار ممنوعیت نقل و نگارش حدیث توسط حکومت  (ج
  اصول اولیهتدوین جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت با استفاده از  (د

 نادرست است؟ (کدام ی  از اط عات زیر درباره حضرت زهرا )س  .09
 یکی از القاب ایشان محدثه است به معنای کسی که مورد خطاب و صحبت فرشتگان قرار گرفته است (الف 

 نسبت داد.تمام سخنان ایشان به نقل از پیامبر ص است و حدیثی را به طور مستقل نمی توان به ایشان  (ب
 منظور از مسانید حضرت زهرا س روایاتی است که ایشان در جایگاه یک راوی از پدرشان نقل کرده اند (ج
  مصحف فاطمه زهرا س پس از وفات پیامبر ص از جانب خدا و توسط مالئکه به ایشان اعطا گردیده است (د

ی الله علیه وآله این گفته انس بن مال  بیانگر چیست: "ما هرگاه می  .07
ّ
یها سهلمان فارسهی  (چیزی بپرسیم از امام علی )علیه الّسه م (خواستیم از رسول خدا )صل

 خواستیم تا آن را سؤال کنند؛ چون .سورتریِن اصحاب بر سؤال کردن این سه نفر بودند". یا ثابت بن معاذ می
 اشتیاق بیش از حد برای شنیدن سخن پیامبر ص و تالش در جهت فهم عمیق آن (الف 

 روش خاص رسول خدا ص در تحدیث (ب
 همگانی نبودن فرهنگ دانش آموزی در عصر پیامبر ص (ج
  شایع بودن حفظ حدیث و انتقال آن به دیگران (د

 عبارت "علینا القاء الصول و علیکم التفریع" از سوی ائمه ع نشانگر چیست؟  .03
 آموزش قواعد کلی به شاگردان  (ب ترویج فرهنگ نوشتاری  (الف 

  طرح پرسش ها و پاسخ های جدید (د روشن شدن جزئیات معارف (ج
 اط عات زیر به ترتیت منطبق با کدام ی  از شیوه های نشر حدیث توسط پیامبر ص است؟  .03

خواندند و فرایض و سنن را یهاد مهی گرفتنهد/ مصهعت بهن عمیهر و معهاذ بهن .بهل را بهه  نشستند، قرآن می حلقه می شد، حلقه هنگامی که نماز صبح خوانده می
 ا به زایبان برسانند/ رسول خدا ص پوستی دبازی شده خواست تا بر روی آن بنویسد.مدینه و یمن فرستاد/ باید حاضران این مطلت ر 

 مسجد/ اعزام مبلغان/ امالی پیامبر ص/ ترغیب به نقل حدیث (ب مسجد/ وفود/ ترغیب به نقل حدیث/ امالی پیامبر ص (الف 
  وفود/ ترغیب به نقل حدیث/ امالی پیامبر صتعلیم/  (د مسجد/ اعزام مبلغان/ ترغیب به نقل حدیث/ امالی پیامبر ص (ج
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 دوره صدساله منع نگارش حدیث در میان اهل سنت چه آفاتی را برای حدیث ایشان در پی داشت؟  .21
 نقل شفاهی و به تبع آن نقل به معنای حدیث  (الف 

 تقطیع، تصحیف و حتی جعل و وضع حدیث (ب
 موضوعات خاص از مجموعه روایات اهل سنتزدوده شدن بسیاری از روایات با  (ج
  هر سه مورد می تواند صحیح باشد. (د

 کدام گزینه میرای حدیثی پیامبر ص را به طور دقیق نشان می دهد؟   .20
 روایات فقهی/ ترویج احادیث اخالقی/ تبیین قواعد حقوقی (الف 

 روایات فقهی/ ترویج احادیث اخالقی/ تبیین مبانی و اصول تفسیر قرآن (ب
 روایات تفسیری/ ترویج احادیث فقهی/ تبیین قواعد حقوقی (ج
  روایات عرفانی/ ترویج احادیث فقهی/ تبیین اصول اعتقادی شیعه (د

 منظور از مسانید حضرت زهرا س چیست؟  .22
 احادیثی که ایشان از حضرت علی ع روایت کرده اند. (الف 

 اند. ایشان تنها به عنوان راوی از پدرشان برای ما روایت کرده احادیثی که  (ب
 است. (منظور احادیث و اقوال رسیده از خود ایشان )حضرت زهرا س (ج
  منظور احادیثی است که با سند کامل نقل شده است (د

 کدام عامل سبت رویکرد بیشتر مسلمانان به حدیث پیامبر ص و افزایش اهمیت حدیث ایشان بوده است؟  .29
 فضای مساعد حاکم بر مکه  (ب سخنرانی های عمومی پیامبر ص در مجالس و منابر (الف 

  نزول قرآن کریم  (د هجرت پیامبر ص به مدینه  (ج
 ؟نیست کدام گزینه ناظر به شیوه های نشر حدیث فاطمی  .24

 ایراد خطبه   (ب برپایی مجالس خصوصی برای زنان (الف 
  نامه نگاری   (د نگاشته های حدیثی از جمله مصحف حضرت زهرا س  (ج

 کدام گزینه توصیف دقیقی از مصحف امام علی ع است؟  .21
 ذراع بوده است و دربردارند احکام بود 07کلفتی آن   (الف 

 دقیقا همان قرآن بوده منتها به همراه تفسیر و تاویل  (ب
 مجموعه بسیار بزرگی بوده که تنها برخی از خواص آن را دیده اند (ج
  از دیگر اسامی آن می توان به جفر، جامعه و صحیفه الفرائض اشاره کرد. (د

 کدام وییگی درباره میرای حدیثی امام حسن ع صحیح است؟  .29
 احادیث رسیده از ایشان بیشتر در موضوعات فقهی و عقیدتی است (الف 

 بیشتر روایات ایشان در موضوعات فضایل اهل بیت ع و اخالقی است. (ب
 روایات رسیده از ایشان به مراتب بیش از روایات امام علی ع است. (ج
  کدام توصیف دقیقی از روایات ایشان نمی تواند باشد.هیچ  (د
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 علت بیشتر بودن میرای حدیثی امام سجاد ع نسبت به روایات امام حسن ع و امام حسین ع چیست؟  .27
 دوران طوالنی امامت/ بهره برداری از تاثیرات عاشورا/ دوران صحابه/ پیدایش نسل سیاسی (الف 

 مناسب در اوایل دوران امامت/ دوران تابعان/ پیدایش نسل فرهنگیوجود فضای فرهنگی  (ب
 دوران طوالنی امامت/ بهره برداری از تاثیرات عاشورا/ دوران تابعان/ پیدایش نسل فرهنگی (ج
  اوایل دوره امامتدوران طوالنی امامت/ بهره برداری از تاثیرات عاشورا/ اشتیاق شدید مردم برای شنیدن دعاهای ایشان به خصوص در  (د

 کدام گزینه تصویر صحیح و درستی از شخصیت علمی امام باقر ع و عصر ایشان به دست می دهد؟  .23
 کوشش های امام سجاد ع به بار نشست و هسته اولیه دانشمندان محدث و فقیه شیعی تشکیل شد. (الف 

 در مراجعه و فراگیری علوم از امامان بود.اعطای لقب عالم اهل بیت به ایشان به سبب آمادگی زمانه  (ب
 هیچ یک از امامان به اندازه ایشان شاگرد نداشته است. (ج
  موارد الف و ب صحیح است (د

ه خهود برپایی .لسات درس در مسجد، منزل و ایام حج/ پاسخ گویی اختصاصی به شاگردان ُزبده/ انتقال پیام به شهیوه نگهارش / معرفهی شهاگردان بر.سهت  .23
 از .مله کدام ی  از شیوه های نشر حدیث توسط صادقین ع است؟ به ترتیتبه سوال کنندگان 

 جلسات اختصاصی/ مجالس عمومی/ نامه و نگارش/ ارجاعات. (ب مجالس عمومی/ جلسات اختصاصی/ نامه و نگارش/ ارجاعات. (الف 
  مجالس عمومی/ جلسات اختصاصی/ نامه و نگارش/ عرضه حدیث. (د مجالس عمومی/ جلسات اختصاصی/ ارجاعات/ نامه و نگارش. (ج

 ؟نمی باشدکدام گزینه دربردارنده اط عات صحیح را.ع به میرای حدیثی صادقین ع   .91
 : سفارش ایشان به خواندن، تدبر و عمل به قرآن در عین حال اجتناب از تفسیر به رای.قرآن و تفسیر آن (الف 

 : اهتمام در پاسخ گویی به شبهات و پی ریزی مکتب کالمی خاص شیعیعقاید (ب
 تبیین مسایل فقهی و احکام و اهتمام به اجتهاد، قیاس و گرایش به رای :فقه (ج
  آموزش اصول، قواعد کلی استنباط، روش اجتهاد و پرورش شاگردان فقیه و ُزبده  قواعد کلی: (د

 پیدایش گروهی با عنوان "اصحاب ا.ماع" نتیجه کدام دسته از کوشش های صادقین ع در زمینه نشر حدیث است؟  .90
 تربیت شاگردان زبده و فقیه  (ب آموزش و انتشار حدیث (الف 

  اثر گذاری بر دانشمندان عامه  (د عمق بخشیدن به معارف علمی (ج
 از سوی راویان بر صادقین ع کدام مورد است؟ عرضه حدیثنتیجه    .92

 نظم و سامان یافتن روایات موجود در اصول اربعمئه (الف 
 شود می عنوان قواعد حدیثی شناخته امروزه به برخی از آنان جدید که صدور احادیث (ب
 رونق بیشتر مدارس علمی در حوزه شیعی (ج
  اهل سنتایجاد دوگانگی در فرهنگ فقهی شیعه و  (د

 موارد ........... ، ............. و ................. از .مله وییگی و مشخصه های اصول است.  .99
 داشتن ترتیب موضوعی/ تالیف در زمان یاران امام ع/ صحت روایت/ عدم داللت بر مدح (الف 

 داللت بر توثیق خاصداشتن ترتیب موضوعی/ تالیف در زمان یاران امام ع/ صحت روایت/  (ب
 نداشتن ترتیب موضوعی/ تالیف در زمان امام ع/ صحت روایت/ داللت بر مدح. (ج
  نداشتن ترتیب موضوعی/ تالیف در زمان امام ع/ کامل بودن سند روایت/ صحت روایت. (د
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 عرضه ی حدیث به چه معناست؟  .94
 ارائه ی حدیث به منابع معتبر هم چون قرآن، سنت، عقل قطعی و عالمان دینی، برای دست یابی به متن واقعی حدیث و یا فهم بهتر آن. (الف 

 ارائه ی حدیث به منابع معتبر هم چون قرآن و سنت برای دست یابی به متن واقعی حدیث و یا فهم بهتر آن. (ب
 هم چون قرآن، سنت، عقل قطعی و عالمان دینی،  برای سنجش و ارزیابی صرفًا سند حدیث.ارائه ی حدیث به منابع معتبر  (ج
  ارائه ی حدیث به منابع معتبر هم چون قرآن و سنت برای فهم سیر تاریخی تطورات متن حدیث. (د

 ؟نمی باشدعصر امام کاظم ع  وییگی هایکدام ی  از موارد زیر درشمار    .91
 وکالتنشین و افزایش تعداد شیعیان و ایجاد سازمان و گروهی به نام  گستردگی جغرافیایی مناطق شیعه (الف 

   (شیعی به جای مراجعۀ مستقیم به امام )علیه السالم  جایگزینی مراجعه به دانشمندان و عالمان (ب
   کتاب هایی با عنوان مسائل که دربردارنده سواالت شخصی راویان بود آغاز نگارش (ج
  تشکیل مدارس حدیثی قم و بغداد و تثبیت شاکله این مدارس در این دوران (د

 کدام گزینه درباره وضعیت حدیث شیعه در عصر امام رضا ع صحیح است؟   .99
 تکمیل و تثبیت جامع نگاری حدیث شیعه (ب رکود جلسات بحث و مناظره با عالمان دیگر مذاهب (الف 

  گسترش مباحثات کالمی و فقهی (د پرورش گروه نخست اصحاب اجماع  (ج
 درمیان شیوه های نشر حدیث توسط امام .واد ع کدام دو شیوه از نمود و اهمیت بیشتری برخوردار است؟  .97

 مباحثات/ تفسیر قرآن (ب مکتوبات/ دعا و نیایش (الف 
  مکتوبات/ جلسات خصوصی (د مکتوبات/ مباحثات (ج

 نشر حدیث در زمان امام هادی ع به کدام ی  از امامان پیشین شباهت دارد و کدام گزینه بیانگر شیوه های نشر حدیث ایشان است؟  .93
 امام صادق ع؛ مکاتبات، پاسخ به سواالت و تفسیر روایات پیامبر ص و ائمه ی پیشین  (الف 

 امام جواد ع؛ مکاتبات، پاسخ به سواالت و تفسیر روایات پیامبر ص و ائمه ی پیشین (ب
 امام رضا ع؛ مکاتبات، پاسخ به سواالت و تفسیر روایات پیامبر ص و ائمه ی پیشین  (ج
  ع؛ مکاتبات، جلسات عمومی و خصوصی پرسش و پاسخ، ایراد خطبه های عمومی.امام جواد  (د

 است؟ نادرست درباره مصحف حضرت زهرا س کدام گزینه  .93
 به جهت تسالی دل حضرت زهرا س بعد از رحلت پیامبر ص ارسال شده است. (الف 

 محتوای آن علم ما یکون است. (ب
 است. ()حالل و حرام دربردارنده کلیه احکام فقهی (ج
  در حال حاضر به عنوان ودیعه امامت نزد امام عصر عج است. (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


