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          .این کتاب بر اساس طبقات نگاشته شده است  .0
  رجال کشی  (د رجال نجاشی  (ج رجال شيخ  (ب فهرست شيخ طوسی  (الف 

 است: « في ذکر الضعفاء»و بخش دوم آن « من اعتمد علیه»بخش اول این کتاب   .9
  رجال ابن داود  (د خالصة األقوال  (ج رجال کشی  (ب رجال برقی  الف( 

 در خاتمه این کتاب ده فایده رجالی آمده است:  .9
  خالصة األقوال  د( رجال ابن داود  (ج رجال طوسی  (ب معجم رجال الحديث  (الف 

             .وجود دارد در انتساب این کتاب به مؤلف تردیدهایی  .4
  رجال نجاشی  (د رجال کشی  (ج رجال طوسی   (ب رجال برقی  (الف 

                       :ساختار کتاب برقی  .5
 .باب سامان داده شده است 41در   (ب .باب سامان داده شده است 21در    الف( 

  وتضعيفبر اساس توثيق   (د .باب سامان داده شده است 2در   (ج
         :ساختار کتاب رجال ابن غضائری در وضعیت موجود  .0
 .بر اساس طبقات نگاشته شده است  الف( 

 .باب است 41دارای   (ب
  .دارای دو بخش است، بخش اول بر اساس الفبا و بخش دوم کنی است  (ج
  ضعيف دارای دو بخش است، بخش اول راويان توثيق شده و بخش دوم راويان   (د

   :با توجه به زمان حیاة شاگرد و استاد کشی ایشان هم عصر با  .1
  علمای قرن سوم   (د طوسی    (ج صدوق    (ب کلينی     الف( 

     :اختیار معرفة الرجال از تالیفات  .9
  مسعود عياشیمحمد بن   (د احمد بن الحسين  (ج محمد بن عمر بن عزيز  (ب احمد بن محمد بن خالد   الف( 

    :از امتیازات رجال کشی  .2
  تمام موارد  (د گستره اطالعات  (ج مستند بودن کتاب   (ب تقدم زمانی  الف( 

           :داوریهای رجالی منقول در این کتاب در قالب حدیث آمده است  .01
  رجال نجاشی  (د رجال برقی  (ج رجال طوسی  (ب رجال کشی   الف( 

         :شیخ طوسی متوفای  .00
  144   (د 164    (ج 114     (ب 804    الف( 

   :شیخ طوسی از محضر این استاد بهره بردند  .09
  (و )ب (الفگزينه )   (د شيخ صدوق   (ج سيد مرتضی  (ب شيخ مفيد   الف( 

 :ساختار رجال شیخ   .09
 .بر اساس توثيق و تضعيف تنظيم شده است  (ب .و ديگری برای ضعفا است دارای دو بخش ؛ يکی برای ثقات   الف( 

  .از ابتدا تا انتها به شيوه الفبائی تنظيم شده است  (د .بر اساس طبقات تنظيم شده است  (ج
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 شیخ طوسی در شرح حال خود، از کتاب الرجال خود، اینگونه نام بردند:     .04
 النبی و االئمة االثنی عشر عليهم السالم ومن تأخر عنهمالرجال الذين رووا عن    الف( 

 الرجال  (ب
 األبواب  (ج
  تمام گزينه ها  (د

 نام برخی راویان در این کتاب تكرار شده است:      .05
  رجال نجاشی  (د رجال کشی  (ج رجال طوسی  (ب فهرست طوسی  (الف 

     :انگیزه نگارش الفهرست طوسی   .00
 عدم وجود هيچ فهرستی نزد شيعيان  (ب کثرت نگاشته های رجالی نزد اهل سنت و کاستی آن نزد شيعه  الف( 

  درخواست برخی علما و دوستان  (د عدم وجود نگاشته های فهرستی جامع نزد شيعيان  (ج
 تنظیم راویان در الفهرست طوسی بر اساس:  .01

  قرون  (د و تضعيف توثيق  (ج الفبا  (ب طبقات   الف( 
 مؤلف در مقدمه الفهرست متعهد شده است که:  .09

 .طبقات راويان را بيان کند  (ب .جرح و تعديل راويان را بيان کند  الف( 
  تمام موارد  (د .روايات مربوط به جرح و تعديل راويان را بيان کند (ج

 :نجاشی اطالعات ذیل را در کتاب ارائه دادند  .02
 طبقه راوی ـ توثيق و تضعيف (ب تشخيص هويت راوی ـ توثيق و تضعيف الف( 

  تمام موارد (د توثيق و تضعيف ـ کنيه و لقب راوی (ج
 نمره( 2)     .ضمن تعریف دانش رجال، بخشهای تعریف را به شكل مختصر توضیح دهید  .91

 
 نمره( 2)   .انواع نگاشته های رجالی را نام ببرید  .90
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