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 از منظر شیعه کدام است؟« جوامع»بهترین تعریف برای   .7
 الف( هی الکتب التی فیها األحادیث علی ترتیب حروف الهجائیه. 

 ب( هی الکتب التی فیها األحادیث علی ترتیب أبواب الفقه.
 التی تشتمل علی جمیع أبواب الحدیث.ج( هی الکتب 

  د( هی الکتب التی تشتمل علی جمیع أبواب الفقه أو علی جمیع أبواب الحدیث.
 هست؟ )علیهم السالم(دوران طالیی حدیث مربوط به دوران زندگی کدامیک از معصومین   .9

 مام کاظم)ع( و امام هادی )ع(ب( ا الف( امام حسن )ع( و امام حسین)ع( 
  د( رسول گرامی اسالم)ص( و امیرالمومنین )ع( ج( امام باقر )ع( و امام صادق)ع(

 منظور از اصل چیست؟  .0
 هایی که مستقیما توسط معصوم)ع( نگارش شده است. تابالف( ک 

 هایی که جامع احادیث فقهی بوده و بر اساس ابواب مشخص تنظیم شده است. ب( کتاب
 آنها با چهار  واسطه احادیث را از معصوم نقل می کندهایی که مولف  ج( کتاب
  هایی که روایات آن از کتب دیگر روایی نیست و به صورت مستقیم از معصوم یا راوی دیگری گرفته شده است. د( کتاب

 ؟نمی روندکدامیک از کتب زیر جزء جوامع حدیثی متقدم به شمار   .3
  الیحضره الفقیهد( من  ج( تهذیب ب( کافی الف( وافی 

 قاضی نورالله شوشتری از کدام یک از کتب زیر به عنوان پنجمین کتاب معتبر شیعه و در ردیف کتب اربعه نام برده است؟  .5
 ب( المحاسن برقی الف( نوادر الحکمه اشعری قمی 

  د( الجامع احمد بن محمد بن ابی نصر ج( مدینة العلم صدوق
 تقسیم بندی اصول، فروع، روضه مربوط به کدامیک از جوامع حدیثی متقدم است؟  .9

  د( من الیحضره الفقیه ج( کافی ب( تهذیب ستبصارالف( ا 
 .نیستهای شیوه گزارش متن احادیث در کافی  کدامیک از موارد ذیل از ویژگی  .1

 متعارضب( ذکر احادیث  کر نص حدیث و پرهیز از نقل به معناالف( ذ 
  فع تعارضد( ر  ج( تقطیع متن در برخی موارد بدون تصریح بدان

 حیلوله چیست؟  .8
 ب( انتقال از یک سند به سند دیگر در یک متن کر کامل سند تا معصوم علیه السالمالف( ذ 

  د( حفظ امانت در کلیه اسناد در  یک حدیث مشترک ج( حذف برخی از روایان از یک سند 
 ؟محمدون ثالث اول نیز گفته می شودبه کدام یک از محدثان ذیل   .2

 الف( محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی بن بابویه، محمد بن حسن طوسی 
 محمد بن یعقوب کلینی، محمد باقر مجلسی، محمد بن مرتضی فیض کاشانی (ب
 محمد بن مرتضی فیض کاشانی، محمد بن حسن شیخ حر عاملی، محمد باقر مجلسی (ج

  د( محمد بن حسن شیخ حر عاملی، محمد بن حسن طوسی، محمد بن یعقوب کلینی
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  ؟نیستصحیح « عده من اصحابنا»کدام گزینه در مورد   .73
 تواند معلوم یا مجهول باشد. الف( عده می 

 شود. برای یک نفر به کار برده می« بعُض اصحابنا»برای چند نفر و « اصحابناعدٌة من »ب( 
 اند. های مجهول های موجود در کافی جزو عده ج( اکثر عده

  های مجهول کافی است. از عده« نصر عدٌة من اصحابنا عن أحمد بن أبی»د( 
َعٍة »در روایت    .77 ا ِبدإ

َ
َتی ذ

َ
 َمنإ أ

َ
ال

َ
َعُه ق

َ
ُهوٍر َرف ِن ُجمإ َناِد َعنإ ُمَحّمِد بإ سإ ِ

إ
ا اْل

َ
 چه روشی به کار برده شده است؟ ....«َو ِبَهذ

  د( تحویل ج( شبه تعلیق ب( تعلیق یلولهالف( ح 
 .......منظور از ثالثیات کافی عبارتست از  .79

 روایت سه بار تکرار شده اند سنادی که برای یکالف( ا 
 ب( متن حدیثی که به سه سند متفاوت نقل شده است

 ج( احادیثی عالی السندی که با سه واسطه به معصوم علیه السالم می رسند.
  د( سه بخش اصلی کتاب کافی که شامل اصول، فروع و روضه هستند.

 کدامیک از عبارات ذیل جزو عده های مجهول کافی محسوب می شود.  .70
َباٍن اْلَکْلبِ  (الف 

َ
ْحَمَد ْبِن ُمَحّمِد ْبِن ِعیَسی َعْن َعِلّي ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُعَمَر ْبِن أ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
اَل ِعّدٌة ِمْن أ

َ
ِبي َعْبِد الّلِه علیه السالم ق

َ
ّي َعْن َعْبِد الّرِحیِم اْلَقِصیِر َعْن أ

».... 
صْـحَـاِبَنا َعْن َسهْ » (ب

َ
ٌة مِـْن أ َبااْلَحَسِن علیه السالم َعِن اْلُکْفرِ عِـدَّ

َ
ْلُت أ

َ
اَل َسأ

َ
ْسَباٍط َعْن ُموَسی ْبِن ُبَکْیٍر ق

َ
ْر ِِ ِل ْبِن ِزَیاٍد َعْن َعِليِّ ْبِن أ  ....« َو الشِّ

ِل بن ُعَمر قال: قال لي أبو عبداللهه )علیهه ج( عدٌة ِمن أصحاِبنا، عن أحمِد بن محمِد بن خالِد الَبرقي، عن بعِض أصحاِبِه، عن أبي سعیِد الَخْیَبِري، عن  ُمَفضَّ
 .....السالم(

ْنَصاِريِّ َعْن  (د
َ
اٍد اأْل ِه ْبِن َحمَّ ْحَمِر َعْن َعْبِد اللَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسَحاَق اأْل

َ
ٌة ِمْن أ اَل: .... ِعدَّ

َ
ْصَبِغ ق

َ
اٍح اْلُمَزِنيِّ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِصیَرَة َعِن اأْل   َصبَّ

  کدام گزینه دربارۀ کتاب تهذیب و استبصار صحیح است؟  .73
 الف( تمام روایاتی که در استبصار وجود دارد در تهذیب نیز آمده است. 

 ب( تمام روایاتی که در تهذیب وجود دارد در استبصار نیز آمده است.
 اند. جمع روایات متعارض پرداختهج( استبصار اولین کتاب و تهذیب دومین کتاب در فقه شیعه است که مستقاًل به 

  د( استبصار شامل تمام ابواب فقهی است و تهذیب به ذکر ابوابی پرداخته که روایات متعارض در آن وارد شده است.
 کدام کتاب بیشترین روایات فقهی را در میان کتب اربعه به خود اختصاص داده است؟  .75

  د( کافی ج( استبصار الفقیهب( من ال یحضره  الف( تهذیب االحکام 
 در کدام یک از کتب جوامع زیر، سندها بدون اختصار آمده است؟  .79

  د( من الیحضره الفقیه ج( کافی ب( استبصار هذیب االحکامالف( ت 
 کتاب الصافی از چه کسی است و موضوع آن چیست؟  .71

  حدیث -د( فیض کاشانی  تفسیر -ج( فیض کاشانی  فقه -ب( صدوق  حدیث -لینی الف( ک 
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 ؟نیستکدام یک از موارد ذیل از مشخصات و مزایای کتاب وافی   .78
 ب( وجود احادیث تکراری کتب اربعه  ر برداشتن تمامی متون احادیث کتب اربعه الف( د 

  احادیث متعارضد( بیان جمع و تاویل  نار هم قرار گرفتن روایات مرتبط با یک موضوع از کتب اربعهج( ک
 لقب کدامیک از شیوخ زیر است؟« شیخ الطائفة»  .72

  د( عالمه مجلسی ج( شیخ صدوق یخ مفیدب( ش الف( شیخ طوسی 
 کدام یک از موارد زیر موجب ارسال در سند است؟  .93

  د( مشیخه ج( عده مجهول تحویل در سند  (ب عدۀ معلوم (الف 
 به ترتیب شرح آثار کدام یک از بزرگان است؟« لوامع صاحبقرانی»و « مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول»  .97

 ب( محمد باقر مجلسی، محمد تقی مجلسی الف( صدر المتألهین شیرازی، مولی محمد صالح مازندرانی 
  صالح مازندرانید( محمد تقی مجلسی، مولی محمد  ج( محمد تقی مجلسی، محمد باقر مجلسی

 اند. به ترتیب ........... و .............شیخ صدوق« شیخ مفید»و « ابن ولید»إ  .99
  د( شاگرد، استاد ج( استاد، استاد  ب( شاگرد، شاگرد الف( استاد، شاگرد  

 راد از مراسیل صدوق چیست؟م  .90
 توان آنها را مسند ساخت. نمیالف( روایاتی است که با مراجعه به مشیخۀ فقیه  

 ب( فقط شامل روایاتی می شود که در سند تنها نام معصوم ذکر شده است.
 ج( روایاتی است که از افراد ضعیف نقل روایت شده است.

  د( روایاتی است که در سند روایت فردی مجهول وجود دارد.
 اند: مسلک علمی مرحوم فیض را ........  و مسلک  علمی عالمه مجلسی را ........ دانسته  .93

 اصولی ه حد وسط اخباری و اصولی (ب اخباری ه اخباری (الف 
  اخباری ه حد وسط اخباری و اصولی (د اخباری ه اصولی (ج

 شود؟ در روایت زیر کدام موارد دیده می  .95

ا »
َ

َعٍة َو ِبَهذ ا ِبدإ
َ
َتی ذ

َ
 َمنإ أ

َ
ال

َ
َعُه ق

َ
ُهوٍر َرف ِن ُجمإ َناِد َعنإ ُمَحّمِد بإ سإ ِ

إ
 ....«اْل

  حیلوله، شبه تعلیق (د شبه تعلیق، ارسال در سند (ج شبه تعلیق، تعلیق (ب حیلوله، شبه تعلیق (الف 
 را جمع کند -اعم از موافق یا مخالف فتوا و متعارض یا غیر متعارض  -مرحوم............... قصد داشت در کتاب .................... همه روایات فقهی   .99

 من الیحضره الفقیه -یخ صدوق ب( ش استبصار -یخ طوسی الف( ش 
  تهذیب -د( شیخ طوسی  کافی -یخ کلینی ج( ش
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 کدام گزینه در مورد روایات ذیل صحیح است؟  .91
ِبي َع »روایت اول: 

َ
ُصوٍر َعنإ َرُجٍل َعنإ أ ِبي َمنإ

َ
ِن أ َت بإ ٍر َعنإ ُدُرسإ ِبي ُعَمیإ

َ
ِن أ ِبیِه َعِن ابإ

َ
َراِهیَم َعنإ أ ُن ِإبإ ِه علیه السالم قال: َعِليُّ بإ

َّ
ِد الل  .....«بإ

 ...«و علي بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال  عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد»روایت دوم: 
 الف( روایت اول شبه تعلیق دارد ه عدۀ موجود در روایت دوم عدۀ معلوم است و در سند روایت دوم ارسال وجود دارد. 

 ب( روایت اول ارسال دارد ه عدۀ موجود در روایت دوم عدۀ مجهول است.
 سند روایت اول از شیوۀ حیلوله استفاده شده است ه عدۀ موجود در روایت دوم عدۀ مجهول است.ج( در 

  د( روایت اول ارسال دارد ه عدۀ موجود در روایت دوم عدۀ معلوم است و در سند روایت دوم از شیوۀ حیلوله استفاده شده است.
 ؟نیستکدام یک از موارد زیر از آثار صدوق   .98

  د( الهدایة ج( االعتقادات ب( فضائل الشیعه المقنعهالف(  
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


