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 کتاب های حسین بن سعید اهوازی به چه سبکی نوشته شده بود که مورد توجه محدثان و فهرست نگاران قرار گرفت و از آن سبک پیروی شد.  .9
  سبک فهرست (د سبک طبقات (ج سبک مشیخه (ب (سبک ثالثین)کتب سی گانه (الف 

 مقصود از سبک شناسی کتب حدیثی چیست؟  .0
 آشنایی با اسلوب گفتاری هر یک از معصومین (الف 

 آشنایی با اسلوب و شیوه نگارش مولفان کتب حدیثی (ب
 آشنایی با شرایط جغرافیایی و تاریخی هر معصوم و تاثیر آن بر سخنان ایشان (ج
  کتابهای حدیثیبررسی اعتبار احادیث  (د

 بیشتر کتابهای مسائل مربوط به دوران ....... است.  .9
    (امام رضا)ع (د   (امام صادق)ع (ج  (امام سجاد )ع (ب (امام علی)ع (الف 

 چیست؟« سواالت آزمونی»منظور از   .4
 .سواالتی که برای سنجش اطالعات عالمان شیعه طرح شده بود (الف 

 .برای اطمینان از صحت ادعای امامت امامان طرح شده بودسواالتی که  (ب
 .سواالتی که امامان برای اطمینان از صحت ادعای شیعیان می پرسیدند (ج
  .سواالتی که عالمان شیعه برای اطمینان از شیعی بودن برخی افراد می پرسیدند (د

 منسوب به کدام امام است، راوی آن کیست و درباره چه موضوعی است؟ رساله ذهبیه  .1
 امام رضا )ع( ـ محمد بن حسن بن جمهور ـ طب  ب( ـ محمد بن حسن بن جمهور ـ طب  (امام کاظم )ع (الف 

  امام کاظم )ع( ـ حسن بن محمد نوفلی ـ اخالق د( امام کاظم )ع( ـ محمد بن حسن بن جمهور ـ اخالق  ج(
 بود اثر کیست؟« دبه الشبیب»کتاب نوادر الحکمه که معروف به   .6
 احمد بن محمد بن خالد برقی (ب احمد بن محمد بن عیسی اشعری (الف 

  محمد بن یعقوب کلینی (د احمد بن محمد بن یحیی اشعری قمی (ج
 منظور از تک نگاری چیست؟  .1
 .کتابهایی که فقط روایات یک موضوع را جمع آوری کرده بودند (ب .آوری کرده بودند جمعکتابهایی که فقط روایات یک امام را  (الف 

  .کتابهایی که به شرح یک روایت پرداخته بودند (د .آوری کرده بودند کتابهایی که فقط روایات یک راوی را جمع (ج
 ؟نمی گنجدکدام دسته از روایات در زمره تفسیر روایی   .9
 روایات تاویل (ب نزول روایات شان (الف 

  روایات شیوه قرائت قرآن (د اقوال صحابه و تابعان در تفسیر (ج
 کدام گزینه درباره تفاسیر روایی شیعیان صحیح است؟  .1
 تفسیر فرات کوفی ـ تفسیر عیاشی ـ تفسیر نعمانی  (ب تفسیر علی بن ابراهیم قمی ـ فرات کوفی ـ عبدالرزاق صنعانی (الف 

  تفسیر نعمانی ـ فرات کوفی ـ تفسیر مجاهد (د تفسیر علی بن ابراهیم قمی ـ تفسیر نعمانی ـ ابن کثیر (ج
 کدام گزینه درباره تفاسیر روایی اهل سنت صحیح است؟  .91

  بحر العلوم بغوی (د معالم التنزیل بغوی (ج المحرر الوجیز طبری (ب جامع البیان طبری (الف 
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 چه می گویند؟ احادیثی را بر شاگردانش بخواند و آنها یادداشت کرده و بر استاد خود عرضه کنند و در کتابی جمع کنند به آن کتابوقتی شیخ   .99
  قرائت (د امالی (ج مسائل (ب رسائل (الف 

 و سخن شیخ حدیث را بر عهده داشت را .... می نامیدند. کسی که در جلسات امالء وظیفه ساکت کردن مردم و تکرارروایات  .90
  منِظم (د مدرس (ج مستملی (ب مملی (الف 

 مهمترین کتابهای امالی شیعیان عبارتند از....  .99
 امالی شیخ کلینی، شیخ صدوق، سید رضی (ب امالی شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی (الف 

  امالی شیخ مفید، شیخ کلینی، شیخ طوسی (د سید مرتضیامالی شیخ کلینی، شیخ صدوق،  (ج
 کدام یک از کتابهای امالی به مباحث غیر حدیثی مانند تفسیر و کالم و ادبیات نیز پرداخته است؟  .94

  امالی سید رضی (د امالی مفید (ج امالی سید مرتضی (ب امالی صدوق (الف 
 کدام یک از کتابهای زیر در زمره کتابهای امالی زیدیه است؟  .91

 امالی قاضی عبدالجبار همدانی (ب امالی محاملی (الف 
  امالی میرزا محمد اخباری (د امالی الخمیسیه، یحیی بن حسین شجری (ج

 کدام گزینه درباره مصباح المتهجد صحیح است؟  .96
 اثر شیخ طوسی و در زمینه فقه است. (ب اعتقادات است.اثر شیخ مفید و در زمینه  (الف 

  اثر شیخ مفید و در سبک تک نگاری  است. (د اثر شیخ طوسی و در سبک دعا نگاری است. (ج
 کدام گزینه درباره آثار سید علی بن طاووس صحیح است.  .91

 فالح السائل ـ زاد المعاد (ب فالح السائل ـ مصباح المتهجد (الف 
  زاد المعاد ـ الصحیفه المهدیه (د فالح السائل ـ اقبال االعمال (ج

 کدام یک از بزرگان عالوه بر دعاهای معصومین دعاهای خودش را نیز در کتابهایش آورده است؟  .99
  سید بن طاووس (د شیخ عباس قمی (ج کفعمی (ب شیخ طوسی (الف 

 صحیح است؟ کدام گزینه درباره کامل الزیارات  .91
 .اثر محمد بن مشهدی و شامل روایات مسند درباره زیارات معصومین است (الف 

 .اثر جعفر بن محمد بن قولویه و شامل روایاتی است که بیشتر بدون سند و درباره زیارات معصومین است (ب
 .زیارات معصومین استاثر جعفر بن محمد بن قولویه و شامل روایاتی است که بیشتر با سند ودرباره  (ج
  اثر شیخ مفید و شامل روایاتی است که بیشتر با سند ودرباره زیارات معصومین است. (د

 سبک کدام کتاب با گزینه های دیگر متفاوت است؟  .01
  المغازی (د وقعة الصفین (ج کتاب الجمل (ب وقعة الطف (الف 

 صحیح است؟« االرشاد»کدام گزینه درباره  .09
 .کتابی حدیثی ـ اخالقی از شیخ مفید است (الف 

 کتابی تاریخی ـ حدیثی از شیخ مفید درباره زندگانی امامان است. (ب
 .کتابی حدیثی ـ اخالقی از ابن شعبه حرانی است (ج
  کتابی تاریخی ـ حدیثی از عالمه مجلسی درباره زندگانی امامان است. (د
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 کدام شاعر چیره دست پارسی گوی نخستین چهل حدیث فارسی منظوم را سرود؟  .00
  رودکی (د جامی (ج سعدی (ب فردوسی (الف 

 اثر کیست؟« االربعون حدیثا عن اربعین شیخا عن اربعین صحابیا»کتاب   .09
  رازیفخر  (د ابن قولویه قمی (ج ابن بابویه، شیخ صدوق (ب شیخ منتجب الدین رازی (الف 

 مشهور ترین کتاب چهل حدیث دوران معاصر از آن کیست؟  .04
  عالمه جعفری (د عالمه طباطبایی (ج امام خمینی (ب آیه الله بروجردی (الف 

 کدام گزینه درباره سبک مناقب نگاری صحیح است؟  .01
 .ترویج می کردند از سبک های شیعیان بود که دربرابر آن اهل سنت سبک فضایل الصحابه را (الف 

 از سبک های شیعیان بود که دربرابر آن اهل سنت سبک مثالب نگاری را ترویج می کردند. (ب
 شیعیان و اهل سنت از نخستین دوران نگارش حدیث به این سبک روی آوردند. (ج
  این سبک تقریبا در دوران صفویه شکل گرفت و رواج یافت. (د

 مناقب را اهل سنت نگاشته اند؟کدام یک از کتابهای   .06
 مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب مازندرانی (ب مناقب علی بن ابی طالب، ابن مردویه اصفهانی (الف 

  کشف الغمه فی معرفة االئمه، اربلی (د االلفین فی امامه امیر المونین، عالمه حلی (ج
 صحیح است؟« جزء نویسی»کدام گزینه درباره   .01

 .معادل مناقب نگاری در شیعه است (ب بخشهاو اجزاء کتابهای حدیثی بزرگ (الف 
  تفسیر روایی مربوط به یک یا چند جزء قرآن (د .احادیث یک صحابی یا یک موضوع جزئی را در بر دارد (ج

 کدام گزینه درباره مشهور ترین مصنف و مسند اهل سنت صحیح است؟  .09
 مصنف ابن ابی شیبه ـ مسند طیالسی (ب صنعانی ـ مسند احمد بن حنبلمصنف عبدالرزاق  (الف 

  مصنف عبدالرزاق صنعانی ـ مسند طیالسی (د مصنف سفیان بن عیینه ـ مسند احمد بن حنبل (ج
 .. از هر جهت مانند مصنف است و جز دراسم تفاوتی باهم ندارند؟  .01

  جامع (د سنن (ج موطا (ب مسند (الف 
 کدام گزینه درباره معجم های طبرانی صحیح است؟  .91

 المعجم الصغیر به ترتیب الفبایی از هر یک از مشایخ احادیثی مشکل دار را نقل می کند. (الف 
 .المعجم االوسط از هر یک از مشایخش به ترتیب الفبایی حدیثی نقل می کند (ب
 .گزارش می کندالمعجم الکبیر به ترتیب اسامی صحابه روایاتی را  (ج
  معجم الشیوخ نام دیگر معجم االوسط است. (د

 به کتابی گفته می شود که مولف آن احادیثی از یک کتاب را با سندی که خود از طریق استادان خویش در اختیار دارد نقل می کند.  .99
  اطراف (د زوائد (ج مستدرک (ب مستخرج (الف 

 بر صحیحین اثر کیست؟ مشهور ترین کتاب مستدرک  .90
  ابن حجر عسقالنی (د ابوذر انصاری هروی (ج حاکم نیشابوری (ب دارقطنی (الف 
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 مولفان این کتابها تنها بخش اصلی حدیث)معروف ترین بخش متن( را می آورند و آنگاه مصادر و اسناد گوناگون آن روایت را بیان می کنند.  .99
  اطراف (د زوائد (ج مستدرک (ب مستخرج (الف 

مجموعیه جدییدی  در این شیوه نویسند دو کتاب یا مجموعه روایی را با هم مقایسه می کند و سپس احادیثی را که در یکیی آمیده و در دیگیری نیامیده اسیت را در  .94
 جمع آوری می کند.

  اطراف (د زوائد (ج مستدرک (ب مستخرج (الف 
 صحیح است؟« الزوائدمجمع »کدام گزینه درباره   .91

 .اثر هیثمی و زوائد کتب سته نسبت به معاجم طبرانی و مسند احمد است (الف 
 .اثر هیثمی و زوائد معاجم طبرانی و مسند احمد، بزاز و ابو یعلی نسبت به کتب سته است (ب
 .اثر ابن حجر عسقالنی و زوائد کتب سته نسبت به معاجم طبرانی و مسند احمد است (ج
  اثر ابن حجر عسقالنی و زوائد معاجم طبرانی و مسند احمد، بزاز و ابو یعلی نسبت به کتب سته است. (د

 به کتابی گفته می شود که منابع و مصادر احادیث کتاب دیگری را گرد آورده باشد.  .96
  زوائد (د اطراف (ج مستخرج (ب تخریج (الف 

 اثر حافظ عراقی به تخریج احادیث کتاب .... پرداخته است. کتاب المغنی عن حمل االسفار  .91
  سنن اربعه (د صحیحین (ج تفسیر کشاف زمخشری (ب احیاء علوم الدین غزالی (الف 

 کدام یک از سبک های نگارشی اهل سنت در میان شیعیان نیز رواج دارد؟  .99
  مستخرج نویسی (د مسند نویسی (ج زوائد نویسی (ب اربعین نگاری (الف 

 به کتابهایی که مجموعه روایات هر صحابی از پیامبر را در فصلی جداگانه ذکر می کند چه می گویند؟  .91
  مستدرک (د مستخرج (ج مسند (ب معجم (الف 

 سبک تالیف کدام کتابها یکسان است؟  .41
 االنوارمشکاة االنوار ـ بحار  (ب مکارم االخالق ـ مشکاة االنوار (الف 

  روضه الواعظین ـ االربعین (د مکارم االخالق ـ مناقب ابن شهر آشوب (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


