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 نظر مشهور در باره رابطه قرآن و حدیث چیست؟   .0
 .الف( بخش مهمی از قرآن به وسیله حدیث فهمیده میشود 

 .ب( ظواهر قرآن فهمیده میشود ولی سایر بخش های قرآن با حدیث فهمیده میشود
 .احادیث تنها به وسیله قرآن قابل فهم استج( برخی 

  د( قرآن در بیان مقاصد خود کامل است.
 .مهم ترین نظریه احمد صبحی منصور با کدام شاخص شناخته میشود  .6
 الف( ساحت نبی و رسول در قرآن متفاوت است وتنها آنچه با عنوان نبی آمده است جنبه دینی دارد. 

 قرآن با عناوین نبی و رسول جنبه دینی دارند ولی در احادیث تنها احادیثی که در باره رابطه انسان با خداست جنبه دینی دارند. ب( خطابات
 ج( ساحت نبی و رسول در قرآن متفاوت است وتنها آنچه با عنوان رسول آمده است جنبه دینی دارد.

  دینی دارد.د( روایات پیامبر که موافق با قرآن باشد جنبه 
 ارتباط فصاحت و بالغت قرآن با اصالت قرآن چگونه تبیین میشود؟  .9
 الف( اگر قرآن فصیح و بلیغ است در بیان مقاصدش به  حدیث نیاز ندارد. 

 ب( منشا فصاحت و بالغت قرآن است و احادیث از قرآن متاخر هستند
 ج( فصاحت و بالغت قرآن را از حدیث متمایز میکند.

  د( فصاحت و بالغت قرآن سبب شناخت احادیث صحیح میشود.
 کدام گزینه در تبیین مفهوم زهد درست تر است؟  .4
 الف( زهد به معنای عدم دلبستگی است و همواره در همین معنا به کار رفته است 

 ب( مفهوم زهد در همه دورانها به معنای استفاده اندک از اموال است
 زهد در ابتدا به معنای اندک بودن و سپس به معنای عدم دلبستگی استمفهوم  ج(
  در زمان نزول قرآن اندک داشتن مال و در زمان امام صادق به معنای مملوک چیزی نبودن است. د(

 کدام گزاره در معرفی کتاب الفصول المهمه فی اصول االئمه کامل است؟   .3
 ب( سه بخش دارد: اصول دین، اصول فقه ، اصول طب عقاید و اصول فقهالف( دو بخش دارد: اصول  

  د( سه بخش دارد: اصول دین، فقه ، اصول عقاید ج( سه بخش دارد: اصول عقاید، اصول حدیث، اصول طب
 . کدام گزینه در باره نقش حدیث در تاریخ درست است؟  .2
 الف( تاریخ اسالمی بر پایه احادیث است. 

 ب( علوم نظری تاریخ بر پایه گزارش مخبران و علوم تطبیقی آن بر پایه احادیث است.
 ج( تاریخ به وسیله مسلمانان درست نشد ولی شکل گیری نخستین کتابهای تاریخی مسلمانان بر پایه احادیث است.

  د( قصص انبیاء بر پایه حدیث است ولی تاریخ صدر اسالم اعم از حدیث است
 در کدام کتابها از حجیت خبر واحد بیشتر بحث شده است؟  .1
  د( کتابهای فقهی ج( کتابهای کالمی ب( کتابهای حدیثی الف( کتابهای اصول فقه 
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 نظر اخباریون در باره حجیت خبر واحد چیست؟  .9
 اد حجت است ولی در مستحبات حجت نیست.حالف( در واجبات اخبار آ 

 حوزه فقه و کالم حجت دارد و در تفسیر حجت نیست.ب( اخبار آحاد در 
 ج( اخبار آحاد در حوزه تفسیر حجت دارد و در فقه و کالم نیست.

  د( تمامی اخبار آحاد حجیت آور و قطع آفرین است.
 نمره( 2رابطه قرآن و حدیث از منظر اخباری ها را بنویسید و نقد کنید )  .3
 

 نمره( 2نگرش های مختلف به حدیث را تبیین کنید )  .01
 

 نمره( 2با توجه به انتظار درست از دین و منابع دین، دسته بندی معارف حدیثی را بنویسید. )  .00
 

 نمره( 2نقش حدیث در تفسیر را با ذکر شواهد بیان کنید.  )  .06
 

 نمره( 2تعبیر سنت ثبوتی و اثباتی را توضیح دهید. )  .09
 

 نمره( 2سیره عقال در اثبات حجیت خبر واحد را تبیین کنید )  .04
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


