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 ؟ نمی رودکدام گزینه مترادف با ) سند ( به کار   .8
  د( شیخ سنادج( ا جهب( و ریق الف( ط 

 عبارت ذیل تعریف کدام اصطالح است ؟   .0

 ) من لقی النبی )ص( مومنا به و مات علی االسالم (
  نصارد( ا خضرمج( م ابعیب( ت صحابی الف(  

 عبارت ذیل تعریف کدام اصطالح است ؟   .9

 ) حدیثی که سندش تا معصوم متصل باشد به واسطه راویان امامی ممدوح که تصریحی بر عدالت آنها نشده است (
  وید( ق وثقج( م ب( حسن  حیحالف( ص 

 کدام قسم از موارد ذیل در تقسیم بندی حدیث از نظر اتصال یا انقطاع سند ، نمی گنجد ؟  .0
  د( مدلس علقج( م رسلب( م سندالف( م 

 حدیثی است که عبارتی از متن یا سند آن پس و پیش شده یا به اسم دیگری تبدیل شده است :  .5
  ضطربد( م درجج( م صحفب( م الف( مقلوب 

 حدیثی که همه راویانش هنگام روایت کردن دارای خصوصیت مشابهی در گفتار یا کردار باشند چه نام دارد؟  .2
  د( مسلسل کررج( م عنعنب( م رسلالف( م 

 است ؟ نادرستکدام گزینه   .9
 بر واحد خبری است که به حد تواتر نرسد خواه تعداد راویان در هر طبقه یک نفر باشد یا بیشتر الف( خ 

 ب( خبر متواتر خبر گروهی از راویان ثقه و قابل اعتماد است که فراوانی آنها در حدی است که توافق آنها بر کذب محال است  
 خبری است که راویان آن در هر طبقه بیش از سه نفر باشند ولی به حد تواتر نرسد  بر مستفیضج( خ
  بر متواتر به دو قسم معنوی و لفظی تقسیم می شود د( خ

 رابطه علم رجال با علم تراجم :   .1
  د( عام و خاص من وجه ام و خاص مطلقج( ع باینب( ت ساویالف( ت 

 ؟نیست کدام گزینه ، از دانش های زیر مجموعه دانش فقه الحدیث   .3
  ختالف الحدیثد( ا لل الحدیث ج( ع ریب الحدیث ب( غ الف( تاریخ حدیث  

 ؟ نداردکدام کتاب مشیخه   .82
  د( الکافی الستبصارج( ا ن الیحضره الفقیهب( م هذیب االحکامالف( ت 

 در کدام کتاب عناوین ابواب نشان دهنده فتوای صاحب کتاب است ؟    .88
  ن الیحضره الفقیهد( م هذیب االحکامج( ت ب( وسائل الشیعه لوافیالف( ا 
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 ؟  نیستکدام گزینه درباره شیخ صدوق درست    .80
 تن برشمرده اند  052ساتید وی را تا بیش از الف( ا 

 در ده جلد در دسترس ماست  ب( کتاب تفسیری او تبیان
 کتاب و رساله در موضوعات مختلف علمی داشته است  022ی حدودا ج( و 
  زرگانی همچون شیخ مفید وسید  مرتضی از او حدیث شنیده اند د( ب

 جمله ذیل توصیف کدام کتاب حدیثی است ؟  .89

 حدیث دارد و بیشترین روایات فقهی را در درون خود جای داده است (   00222) نزدیک به 
  ن الیحضره الفقیهد( م ج( تهذیب االحکام لکافیب( ا سائل الشیعهالف( و 

 جمله ذیل توصیف کدام کتاب حدیثی است ؟  .80

 ) شامل روایات فقهی ، اخالقی و اعتقادی می شود ، اسناد احادیث آن تقریبا کامل است و نگارش آن بیش از بیست سال طول کشیده است (  
  هذیب االحکامد( ت ج(  بحار االنوار سائل الشیعهب( و الف( الکافی 

 از موانع فهم متن :   .85
  وجه به حروفد( ت وجه به معنای لغوی و مجازیج( ت شتراک معنویب( ا الف( تحول زبان  

 تضمین به چه معناست ؟  .82
 ب( جای دادن کالم دیگران در کالم خود  رار دادن حدیث در متن غیر حدیثیالف( ق 

  فظی در کالم خود لرار دادن قرائن د( ق یان علت و زمینه ای که موجب صدور کالم از گوینده شده ج( ب
 فهم درست حدیث ذیل منوط به چیست ؟  .89

 ) اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدا (
 ناخت اصطالحات ب( ش الف( آشنایی با مجاز ها و استعاره ها 

  د( آشنایی با لغات و مفردات ج( توجه به قرائن حالیه
 فهم درست حدیث ) افطر الحاجم و المحجوم ( چگونه بدست می آید؟   .81

گاهی از اسباب ورود حدیث    گاهی از احکام فقهی روزها با ب(   الف( با آ
  ناخت مصطلحات فهم این حدیثشا د( ب انستن قرائن منفصله فهم حدیث دا ج( ب

 ؟  نیستکدام گزینه از فوائد بازیابی خانواده حدیث   .83
  د( مورد الف و ب ج( نفی حکم ب( تقیید حکم خصیص  حکمالف( ت 

 در مقام فهم حدیث بیان کنید اصطالح ) جراب النوره ( به چه معناست ؟   .02
  د( از روی تقیه سخن گفتن ج( شرم و خجالت ب( گرمابه عمومی زدواج دائمیالف( ا 

 نمره( 0درباره ساختار کتاب کافی ، و درباره اعتبار احادیث آن کامل اما مختصر توضیح دهید .  )  .08
 

 نمره( 0موارد فهم مقصود را نام ببرید ) چهار مورد ( و یک مورد را توضیح دهید .  )  .00
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


