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 :نیستکدام گزینه صحیح   .0
 الف( برای حفاظ حدیث استفاده از کتب جامع با مشکالت و دشواری هایی همراه بود 

 احادیث اقدام کنندب( اشکاالت کتب مسانید، انگیزه ای برای بزرگان حدیث شد تا به پاالیش و تدوین موضوعی 
 وایات کتب مسانید فاقد طبقه بندی موضوعی بودندج( ر 

  د( در کتب مسانید هر گونه حدیث اعم از صحیح، ضعییف و حتی موضوع یافت میشود
 .درباره کتب جامع کدام گزینه صحیح است  .0
 ابواب مختلف گردآوری شده باشدالف( کتابی جامع است که روایات آن در همه موضوعات دینی و بر اساس  

 ب( گاه از باب تسامح به کتابهای جامع، "سنن" نیز گفته میشود
 کتابی جامع است که روایات آن در ابواب فقهی مرتب و تدوین شده باشدج( 
    یچکدامهد( 

 بود؟به کدام یک از بزرگان حدیث لقب "امیرالمومنین در حدیث" داده شد؟ و کدام یک از بزرگان حدیث قایل به مخلوق بودن قرآن   .0
 بخاری -ب( بخاری  مالک بن انس -الف( مالک بن انس  

  بخاری -د( مالک بن انس  مالک بن انس -خاری ج( ب
ت افرراد یرک ..... برای اتصال زنجیره سندی حدیث شرط هم زمانی و معاصرت را الزم میدانست و ............ عالوه بر معاصررت و هرم زمرانیب ت روت مالقرا  .4

 زنجیره را مطرح کرده است.
  د( مسلم مالک بن انس ترمذی -ج( بخاری  مالک بن انس -خاری ب( ب بخاری -الف( مسلم   

 کدام گزینه صحیح است:  .0
 حیح مسلم دارای مقدمه ای است که میتوان از آن در درک انگیزه وی در نوشتن کتاب استفاده نمودالف( ص 

 ب( روایات تکراری صحیح بخاری در همه ابواب پراکنده است اما روایات تکراری مسلم غالبا در در پی هم و در یک باب آمده است
 صحیح مسلم به مراتب کمتر از روایت تکراری صحیح بخاری است روایات تکراری در ج(

  د( همه موارد
 در روایت ابوهریره از ماجرای انذار عشیره اقربین کدام شرط بخاری و مسلم وجود ندارد؟  .6
 ب( شرط عدالت صحابه رط وثاقت راوی )ابوهریره(الف( ش 

  اتصال سندد( شرط  ج( همه شروط بخاری و مسلم وجود دارد
 روایات فراوانی در ......... وجود دارد که مضمون آن در تعارض آیات قرآنی است. بیشتر این موارد در حوزه ............ قرار دارد.  .1
 احکام و عقاید -ب( صحیح بخاری و سنن ترمذی  امامت و فضایل معصومین -الف( صحیحین  

  خداشناسی و عقاید -بخاری و مسلم د( صحیح  عقاید -حیح بخاری ج( ص
 .......... به کتابی گفته میشود که مولف آنب متن روایات کتاب دیگری را با سندهای اختصاصی خود گزارش کند.  .9
  د( شرح ستدرکج( م ب( تعلیقه الف( مستخرج 

ن یرا فرردی متمایرل .......... در کتاب .......... خود روایات فضایل امام علی ع و اهل بیت را گزارش کرده است که همین امر باعث شده است وی را از شریعیا  .3
 به شیعه قلمداد کنند.

  مستدرک -د( ذهبی  مستخرج -ج( ذهبی  مستخرج -اکم نیشابوری ب( ح مستدرک -الف( حاکم نیشابوری  
 :نیستکدام گزینه از مختصات کتاب سنن ابو داود   .03

 ب( در مواردی به اختصار روایت دست میزند الف( از راویان متروک الحدیث روایت نقل نمیکند 
  د( از تکرار روایات پرهیز داشته است ز صحیح ترین روایت در اختیارش استفاده کرده استج( ا
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 از جمله قرائن موافقت رسول الله ص با نقل حدیث:  .00
 شویق به حفظ حدیث و انتقال آن به دیگران در حجة الوداعب( ت استفاده از تعبیر "جانشینان" برای ناقالن حدیثالف(  

  همه موارد د(  ج( پرهیز از نقل و انتشار روایات دروغین 
 :نمیشوداز جمله انگیزه های مطرح شده توسط مخالفین نگارش حدیث شمرده   .00

 ب( کافی بودن قرآن در هدایت انسان الف( ترس از نسبت های خالف به پیامبر 
  لوگیری از اختالف مسلمیند( ج ج( رویگردانی مسلمانان از حدیث 

 :ادوار تدوین حدیث در اهل سنت به ترتیب ع ارتند از  .00
 گزینش و تنقیح اخبار  -تهذیب و مرتب سازی با اقتباس از ایرانیان -جداکردن اقوال صحابه و تابعین از قول نبی  -الف( ثبت محفوظات  

 گزینش و تنقیح اخبار  -جداکردن اقوال صحابه و تابعین از قول نبی  -تهذیب و مرتب سازی با اقتباس از ایرانیان -ب( ثبت محفوظات 
 تهذیب و مرتب سازی با اقتباس از ایرانیان -گزینش و تنقیح اخبار  -جداکردن اقوال صحابه و تابعین از قول نبی  -محفوظات  ج( ثبت

  تهذیب و مرتب سازی با اقتباس از ایرانیان -جداکردن اقوال صحابه و تابعین از قول نبی  -گزینش و تنقیح اخبار  -د( ثبت محفوظات 
 ؟نیستکدام گزینه صحیح   .04

 .صنف به کتابی گفته میشود که روایات آن بر اساس ابواب مدون شده استالف( م 
 .وقوف حدیثی است که از صحابی نقل شده و نسبت آن به پیامبر ثابت نباشدب( م

 .ج( مقطوع حدیثی که از تابعی نقل شده و نسبت آن به صحابی یا پیامبر ثابت نباشد
  .مصنفات حدیث در نیمه دوم قرن سوم تدوین شده اند د( اکثر

 .چه عواملی باعث شد خلفای ع اسی برای نوشته شدن کتابی حدیثی دست به دامن مالک بن انس بشوند  .00
 ب( ایجاد شبهه و شک اعتقادی توسط جریان زنادقه هور جریانات کالمی و رشد علوم عقلی در عراقالف( ظ 

    همه مواردد(  افزون جریان شیعی توسط صادقین عرشد روز ج( 
 :از مزایای شیوه مسند نویسی آن بود که  .06

 الف( روایات هر باب بر اساس میزان اعتبار و ارزش سندی و محتوایی روایات چینش شده اند 
 کمتر در آن دیده میشودب( متن روایات نبوی جدا از اقوال صحابی و تابعین نگارش شد و روایات مرسل و منقطع 

 ر حدیثی درج نمیشد بلکه نسبت به صحت یا ضعف آن بررسی میشدج( ه
  د( دارای دسته بندی و باب بندی بر اساس موضوعات فقهی اعتقادی و... بود

 ............ جامع ترین مسندی است که از عهد قدیم باقی مانده است  .01
  د( مسند احمد بن حنبل ج( المصنف ابن ابی شیبه الصحیح بخاریب( الجامع  الف( الجامع ترمذی 

 جریان منع تدوین حدیث در چه سالی و توسط چه کسی رسما شکسته شد؟  .09
 هجری توسط ابن حزم 99ب( سال  هجری توسط عمر بن عبد العزیز 99الف( سال  

  توسط ابن زهریهجری  421د( سال  هجری توسط عمر بن عبد العزیز 421ج( سال 
 ؟است ناصحیحکدام گزینه   .03

 وامع، سنن و مصنفات بر پایه روش موضوعی تدوین شده اندالف( ج 
 وشته های حدیثی اهل سنت یا بر پایه موضوعات فقهی و... تالیف شده اند یا بر پایه مسانید تصنیف شده اندب( ن

 تدوین شده اندج( مستدرکات و مستخرجات بر پایه روش مسندی 
  سانید و برجی کتب معاجم بر پایه روش مسندی تدوین شده اندد( م

 .پذیریم روایت ابو هریره از پیام ر ص درباره مواجهه حضرت موسی با ملک الموت و درگیری و کور شدن ملک الموت و... را به دلیل ........... نمی  .03
  هر سه موردد(  غایرت با عقلج( م معنویب( رکاکت  مغایرت با قرآن و عقلالف(  
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


