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 بر اساس جزوه درس ،دانش رجال زير مجموعه کدامیک از شاخه های اصلی علوم حديث است ؟   .8
  د( دانش صدور و ارزیابی انتساب ج( مصطلح الحدیث قه الحدیث ب( ف اریخ حدیث و علوم حدیث الف( ت 

 ؟ نادرست استکدام گزينه در مباحث کلی درس حوزه ها و مكاتب ،   .8
 الف( نگاه تخصصی به حوزه های حدیثی و جریان فکری محدثان ، در میان اهل سنت رواج ندارد  

 ب( در تاریخ حدیث گاهی از نژاد ها و جنسیت راویان نیز بحث می شود 
 ج( درس حوزه ها و مکاتب ، زیر مجموعه تاریخ حدیث است 

  د( در این موضوع ، در میان اهل سنت تألیفات زیادی پدید آمده است اما پیشینه پژوهش در میان شیعه اندک است 
 ؟ نیستکدام گزينه جزء موضوعات قابل بحث و بررسی درباره هر مرکز حديثی   .0
 ب( توجه به سوگیری های سیاسی ، اجتماعی و تربیتی هر منطقه  علمی آن حوزهناخت خاندان های الف( ش 

  د( آشنایی با بستر و زمینه های مساعد فرهنگی و تاریخی هر منطقه وجه به ارتباطات میان یک منطقه با منطقه دیگرج( ت
 مراکز حديثی شیعه در قرن های اول تا پنجم عبارت بودند از :   .3
 ب( کوفه ، بغداد ، مدینه ، قم ، اصفهان ، حله  الف( مدینه ، کوفه ، بغداد ، ری ، قم ، خراسان  

  د( مدینه ، قم ، بغداد ، کوفه ، نجف ، خراسان  ج( مدینه ، بغداد ، کوفه ، قم
 کدام يک ،از راه های دستیابی به اطالعات هر مرکز حديثی است ؟  .5
 ب( کتابهای رجال و تراجم و سرگذشتنامه ها تابهایی در تاریخ و جغرافیای آن شهر یا منطقه الف( ک 

  د( گزینه الف و ب صحیح است  ج( کتابهای تاریخ ادیان و ملل و تمدنها
  در باور سلفیان از اهل سنت ، عقل چه جايگاهی دارد ؟  .6
 قل یکی از ادله فهم شریعت است و پس از کتاب و سنت به آن رجوع می شود الف( ع 

 ب( کارکرد عقل نزدیک ساختن منقوالت به ذهن است و بیش از آن توان ندارد 
 ج( عقل یک گواه است نه داور ، و نقش آن تأیید و تقریر است 

  د( گزینه ب و ج صحیح است 
 آبادی ، سر سلسله اخباريان ، انديشه های خود را در کدام کتاب گردآوری و ارائه کرده است ؟ مال امین استر  .9
  د( موسوعه الفرق و الجماعات ج( الفوائد المدنیه لمحلیب( ا رح السنهالف( ش 

 )اسماعیلیه ( و ) الجمهوريون ( زير مجموعه کدام يک از جريانات فكری هستند ؟  .2
  د( مذاهب کالمی اهل سنت ج( باطن گرایان قل گرایان ب( ع گرایان  صالف( ن 

 کدام يک ، از تألیفات دانشمندان قم است ؟   .3
  د( الغیبه نعمانی ج( تهذیب االحکام  ب( غرر الحکم الف( قرب االسناد 

 دو کار اصلی عالمان و محدثان شیعه در حوزه حديثی حله :  .83
 ب( فقه و اصول و دعا و زیارت  دانشهای فقه و اصولعالیت حول الف( ف 

  د( تدوین متون ادعیه و زیارت و فعالیتهای فهرست نگاری و رجالی ج( کالم و عقائد و فقه و اصول
 کدام يک از کتابهای ذيل، درحوزه بغداد تألیف شده است ؟  .88

  د( نهج البالغه ج( وسائل الشیعه  ب( االقبال ن ال یحضره الفقیه الف( م 
 اين عبارت شیخ مفید بر کدام گزينه داللت روشن تری دارد ؟ ) ان وجدنا حديثا يخالف احكام العقول اطرحناه لقضیه العقل بفساده (  .88

 ب( مخالفت با قمی ها در نص گرایی افراطی قدم نقل بر عقل الف( ت 
  د( جواز تأویل احادیث ج( سنجش روایات با عقل
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دائـره المعـارف يكی از محورهای فعالیتهای حديثی عالمان اصفهان ) تدوين دائره المعارف های گوناگون حـديثی ( اسـت . کـدام گزينـه بـه ترتیـب نمونـه ای از   .80
 های عمومی ، فقهی و تفسیری است ؟

 ب( بحار االنوار ، الوافی ، البرهان  لعوالم ، نورالثقلین ،الوافیالف( ا 
  الذ االخیار ، لوامع صاحبقرانی ، بحار االنوار د( م لعوالم ، الصافی ، مرآت العقولج( ا

 کتاب های ) تفسیر روض الجنان و روح الجنان ( و ) التحرير الطاووسی (به ترتیب به کدام حوزه تعلق دارد ؟   .83
  د( ری ، کوفه  ج( حله ، کوفه  ب( ری ، حله  غداد ، ریالف( ب 

 ؟نیست کدام گزينه از ويژگی های حوزه حديثی مدينه   .85
 ندیشه نص گرایی در آغاز و گرایش به سوی عقل گرایی در ادامه الف( ا 

 غاز تبویب و تدوین موضوعی احادیثب( آ
 غاز جعل و وضع حدیث و پیدایش غلوج( آ

  د( سخت گیری در حفظ میراث حدیثی و پرهیز از نقل احادیث ضعیف 
 ؟  نیستکدام گزينه درباره رويكرد باطن گرايان به حديث درست   .86

 مانند نص گرایان حدیث را به آسانی پذیرفته اند الف( ه 
 ب( در دایره حجیت خبر واحد سخن خاصی ندارند 

 ج( در مقام تعامل با متن و و فقه الحدیث ، به ظواهر بسنده کرده اند 
  د( در مقام فهم ، به جای استفاده از عقل ، به تهذیب نفس و سیر و سلوک عملی باور دارند 

 پیش از حضور امام علی )ع( در شهر کوفه ، چه تفكری در آن شهر حاکم بود و اين تفكر توسط چه کسی ترويج می شد ؟  .89
 ب( تفکر اهل رأی ، عبدالله بن مسعود  فکر اهل رأی ، ابو حنیفه الف( ت 

  ل حدیث ، سعد بن ابی وقاصهد( تفکر  ج( تفکر اهل حدیث ، ابو موسی اشعری 
 ؟ نیستکدامیک از کتابهای سید بن طاووس   .82

  د( فالح السائل ج( مهج الدعوات  ب( خالصه االقوال القبالالف( ا 
 تعمیق معارف حديثی از محور های فعالیتهای علمی حوزه اصفهان بر چه موضوعی داللت می کند ؟   .83

 ب( تألیف در موضوع درایه و مصطلحات  ارسی نویسی معارف دینی الف( ف 
  د( شرح نویسی و تعلیقه نگاری  ج( نگارش دائره المعارف های موضوعی

 ؟نیست عالمان حوزه بغداد در تعامل با حديث ، عقالنیت زيادی به کار بستند . کدام گزينه عامل و سبب اين عقالنیت   .83
 رتباط با حوزه کوفه که اهل رأی شناخته می شدند الف( ا 

 ب( حضور امام معصوم )ع( در بغداد یا نزدیکی آن 
 ج( وجود اهل سنت در بغداد 

  که رویکرد عقلی را سرلوحه امور علمی خود قرار داده بودند  د( وجود عالمانی
 چه کسانی اخبار عرض را منكر هستند و ساختگی می دانند ؟ ) اخبار عرض احاديثی است که سفارش میكند احاديث را بر قرآن عرضه کنید (  .88

  سلفیان د(  ج( گروهی از اهل حدیث  قل گرایان عروهی از ب( گ ص گرایان الف( ن 
 ؟ نیستکدامیک از خاندان های حديثی کوفه   .88

  د( آل ابی رافع  ل أعینج( آ ب( حلبیون الف( خاندان اشعری 
  نمره( 2به چه مكانی مرکز حديثی گفته می شود ؟  به ديگر سخن مقومات الزم برای نامیده شدن يک مكان به مرکز حديثی چیست ؟ توضیح دهید  )  .80
  نمره( 2چهار مورد از مهم ترين عوامل و زمینه های شكل گیری حوزه حديثی بغداد را بیان کنید . )  .83

 .            یدباش یروزموفق و پ


