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 روایت فرد خواب، پذیرفته نیست. دلیل آن چیست؟  .۴
 عدم توجه به منقوالت خود (ب غلبه حال سهو بر حال ُذکر (الف 

  ممّیز نبودن راوی (د عدم توانایی در به کار گیری عقل (ج
 برخی برآنند که در راوی عدالت فقهی شرط است، کدام گزینه در نقد این دیدگاه صحیح است؟  .1
 الف( این تفسیر از عدالت، با فسق واقعی کاماًل می تواند جمع شود. 

 با اثبات عدالت فقهی، دغدغه کذب خبر از بین نمی رود و نفس آدمی آرامش نمی گیرد. (ب
 عدالت فقهی تنها شناختی ظاهری از راوی به دست می دهد و توان اثبات عدالت واقعی را ندارد. (ج
  عدالت فقهی در جایی معتبر است که مسئولیتی دینی در غیر محدودۀ خبر بر عهده فرد نهاده شود، نه در گستره روایت. (د

 راه اثبات ضبط اصولی کدام است؟  .۰
 مقایسه منقوالت فرد با منقوالت ثقات و ضابطین معروف (الف 

 جاری کردن این اصل اولیه که هر کس به صورت طبیعی این ضبط را دارد (ب
 استفاده از متابعات و شواهد (ج
  اثبات اهتمام و توجه فرد به امر حدیث (د

 بر چه مبنایی می تواند شاهد کاربرد واژه ثقه در معنای لغوی باشد؟« ثقة صدوق»تعبیر   .۹
 تصریف واژۀ ثقة (الف 

 قاعدۀ محاورات عرفی (ب
 کاربرد ثقة در جایی که امکان ندارد مراد از آن معنای اصطالحی باشد. (ج
  تفضیل در واژۀ ثقة (د

 اگر بر آن باشیم که ثقة در معنای لغوی به کار رفته، ضبط راوی را چگونه از آن احراز می کنیم؟  .۹
 این شرط از تحلیل مفهوم لغوی ثقه و ضوابط تطبیق آن بر مصداق خارجی به دست می آید. (الف 

 ضبط معتبر در راوی با وثاقت به معنای لغوی مترادف است و بین وثاقت و ضبط دو گانگی وجود ندارد. (ب
 آید، بلکه تنها بر اساس یک قانون نانوشته در تألیفات رجالی قابل احراز است.ضبط از واژۀ ثقه به دست نمی (ج
  ثقه به معنای عادل ضابط امامی است و از همین رو ضبط به خودی خود از آن احراز می شود. (د

 دیدگاه مشهور درتعارض جرح و تعدیل کدام است؟  .۰
ف (د جمع میان جرح و تعدیل (ج مقّدم کردن جرح بر تعدیل (ب مقّدم کردن تعدیل بر جرح (الف 

ّ
  توق

 ؟ نیستکدام گزینه صحیح   .7
 های مفّسر تفاوتی ندارند.های بدون یادکرد دلیل به صورت عملی با جرحجرح (الف 

 بیشینۀ عالمان رجال و درایه بر آنند که جرح تنها با یادکرد دلیل معتبر است. (ب
 از نظر شهید ثانی، به دلیل اختالف در علل جرح، یادکرد دلیل آن ضروری است. (ج
  های رجالی هیچ اعتباری ندارند.های بدون یادکرد دلیل در کتابجرح (د
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 کدام گزینه در مورد الفاظ صریح در تضعیف مبهم صحیح است؟  .8
 دهند، اّما جهت و دلیل تضعیف در آنها روشن نیست.این الفاظ به روشنی تضعیف راوی را نشان می (الف 

 این الفاظ به گونۀ صریح تضعیف راوی را نمی رسانند و تنها نشانگر ذّم او هستند. (ب
 ای صریح تضعیف راوی را نمی رسانند، اّما جهت و دلیل آن را کاماًل مشخص می کنند.این الفاظ به گونه (ج
  انجامند.این الفاظ ضعف مطلق و همه جانبۀ راوی را می رسانند و به تضعیف قطعی او می (د

 چگونه می توان رعایت نكردن ضوابط نقل به معنا از سوی راوی را کشف کرد؟  .۵
 مخالفت روایات او با روایات ثقات (ب عدم اهتمام او به امر حدیث (الف 

  نقل بسیار زیاد او از ضعفاء و غیر ضابطان (د وجود اضطراب در روایات او (ج
 معیار و مالك شناخت غالیان از دیدگاه مكتب بغداد چیست؟  .۴۶

 (و ائمه )ع (اعتقاد به الوهیت و قدیم بودن پیامبر )ص (ب مقصر دانستن قمیان (الف 
  اعتقاد به جواز سهو النبی (د و اعتقاد به خالق و رازق بودن آنان (حادث دانستن ائمه )ع (ج

 شیوه برخورد با روایات ضعیف چگونه است؟  .۴۴
 الف( پذیرش در صورت وجود قرائن داّل بر صحت و توقف در صورت عدم وجود شاهد بر صّحت آنها 

 پذیرش روایات در دورۀ استقامت و عدم پذیرش روایات در دورۀ تخلیط (ب
 پذیرش روایات در صورت عدم وجود مخالف و موافق آن در بین اخبار امامیان و نبوِد رأی و نظر عالمان امامی در مخالفت با آن (ج
  عدم پذیرش روایات آنان به صورت مطلق(د (د

 مجهول در عرف متقدمان به چه معنا بوده است؟  .۴1
 فردی که رجالیان او را به صورت مبهم جرح یا تعدیل کرده اند. (الف 

 فردی که در کتابهای رجالی از او یاد نشده است. (ب
 فردی که رجالیان جرح یا تعدیلی برایش نیاورده اند. (ج
  فردی که ائمۀ رجال به روشنی به مجهول بودنش حکم کرده باشند. (د

 های زیر نشانه کدامیک از مراتب توثیق است و حكم روایت این افراد چه خواهد بود؟شرح حالالفاظ به کار رفته در  -الف

إبراهیم بن محمد بن أبی یحیی، أبو إسححاق، مولی أسحلم بن ی،حی، مدنی، روی عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیه السحالم وکان خاصحا بحدی نا،   .۴۰
 (1والعامة تضعفه لذلك. ذکر یعقوب بن سفیان فی تاریخه فی أسباب تضعیفه عن بعض الناس انه سمعه ینال من األولین)الفهرست، ش

  مرتبه چهارم ـ نامعلوم (د مرتبه سوم ـ حسن (ج مرتبه دوم ـ حسن (ب مرتبه اول ـ صحیح (الف 
سكن الكوفة فی بنی نهم  .۴۹ سحاق، ثقة فی الحدیث،  سلیمان بن عبید الله بن حیان النهمی _ بطن من همدان _ الخزاز الكوفی، أبو إ  إبراهیم بن 

 (8یدیما، فلذلك ییل: النهمی، وسكن فی بنی تمیم، فسمی تمیمیا. )الفهرست، ش
  مرتبه چهارم ـ نا معلوم (د حسنمرتبه سوم ـ  (ج مرتبه دوم ـ حسن (ب مرتبه اول ـ صحیح (الف 

ی، شخالد بن جریر بن عبد الله البجلی روی عن أبی عبد الله علیه السالم وأخوه إسحاق بن جریر. له کتاب رواه الحسن بن محبوب. )رجال النجا  .۴۹
 (983ش

  مرتبه چهارم ـ نا معلوم (د مرتبه سوم ـ حسن (ج مرتبه دوم ـ حسن (ب مرتبه اول ـ صحیح (الف 
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لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سالم األزدی الغامدی، أبو مخنف، شیخ أصحاب االخبار بالكوفة و وجههم، وکان یسكن إلی ما یرویه، روی   .۴۰
 (878عن جعفر بن محمد علیه السالم. )رجال النجاشی، ش

  مرتبه چهارم ـ نا معلوم (د مرتبه اول ـ حسن (ج مرتبه دوم ـ حسن (ب مرتبه اول ـ صحیح (الف 
 نشانه کدامیک از مراتب تضعیف است؟ ،های زیرالفاظ به کار رفته در شرح حال -ب

 (12تمیم بن عبد الله بن تمیم، القرشی. الذی یروی عنه أبو جعفر محمد ابن بابویه. ضعیف. )رجال ابن غضائری، ش  .۴7
  ذّم  (د قدح (ج طعن (ب جرح (الف 

حذیفة بن من،ححور بن ک یر بن سححلمة، الخزاعی، أبو محمد. روی عن أبی عبد الله، وأبی الحسححن موسححی علیهما السححالم حدی ه غیر نقی، یروی   .۴8
 (93ال،حیح والسقیم. )رجال ابن غضائری،ش

  ذّم  (د قدح (ج جرح (ب طعن (الف 
  (399عبد الرحمن بن أبی حماد أبو القاسم ... رمی بالضعف والغلو. )رجال النجاشی، ش  .۴۵

  ذّم  (د ضعف (ج طعن (ب جرح (الف 
 (39عبد الله بن أیوب، القمی. ذکره الغالة، ورووا عنه. ال نعرفه. )رجال ابن غضائری،ش  .1۶

  ذّم  (د قدح (ج طعن (ب جرح (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


