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 پیدایش علم رجال در نگاه شیعه درکدام زمان بوده است؟  .1
 (عصر امام علی )ع (ب (عصر پیامبر )ص (الف 

  بعد از تألیف جوامع حدیثی متقدم (د بعد از غیبت صغری (ج
 است؟« سند»های زیر تعریف اصطالحی  کدام یک از گزینه  .2
ضیَف إلی الّنبی )صّلی الله علیه و آله (الف 

ُ
  (ما أ

َ
وٍل أ

َ
وٍل آو ِفعٍل.ِمن ق

َ
 و ِفعٍل أو َتقریٍر أو ِصَفٍة، آو إلی الّصحابی أو الّتابعی ِمن ق

 َجماَعٌة إشَتَرکوا فی الّسنِّ و ِلقاِء الَمشایخ. (ب
 .(َطریُق الَمتِن، َو ُیطَلُق َعلی َمجموِع َمن َرواه َحّتی َینَتهی إَلی الَمعصوم )علیه السالم (ج
  ما اسُتِنَدت إَلیه ِمن حاِئٍط أو َغیرِه َو ُیقاُل ِفالٌن َسَنٌد أی ُمعَتَمٌد. (د

 صورت گرفته است؟« تعلیق»با توجه به اساتید مشهور کلینی در کدام سند زیر   .3
د (الف  ِه ع َیُقوُل  ْبِن  َسْهُل ْبُن ِزَیاٍد َعْن ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اَل َسِمْعُت ُیوُنَس ْبَن َیْعُقوَب َعْن ِسَناِن ْبِن َطِریٍف َعْن أ

َ
  اْلَوِلیِد ق

دِ  (ب ْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن ُمَحمَّ
َ
ِبي ْبِن  أ

َ
اَن َعْن أ اِزيِّ َعْن  َحسَّ ٍد الرَّ ُبو ْبِن  َعِمیَرَة َعْن ِإْسَحاق ْبِن  َسْیِف ُمَحمَّ

َ
اَل أ

َ
اَل ق

َ
اٍر ق ِه ع َعمَّ   َعْبِد اللَّ

اِب َعِن اْبِن  ْبُن  ُحَمْیُد  (ج اٍح َعْن ُمَعاذِ  ِزَیاٍد َعِن اْلَخشَّ ِبي ْبِن  َثاِبٍت َعْن َعْمرِو ْبِن   َبقَّ
َ
اَل َرُسوُل  ُجَمْیٍع َعْن أ

َ
اَل ق

َ
ِه ع ق ِه )صَعْبِد اللَّ   (اللَّ

ْحَمُد  (د
َ
د ْبُن  أ ععٍد اْلَحَسععِنيِّ َعععْن َعِليِّ  ْبِن  َسععِعیٍد َعععْن َجْعَفرِ  ْبِن   ُمَحمَّ َطِریٍف َعععِن  ْبِن  ُعْلَواَن َعععْن َسععْعدِ  ْبِن  َناِصععٍ  َعععِن اْلُحَسععْیِن  ْبِن  َظِریِف  ْبِن  َعْبععَدٍ  َعععِن اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَّ

ْصَبِغ 
َ
ِمیرِ ُنَباَتَة عَ  ْبِن  اْْل

َ
   (اْلُمْؤِمِنیَن )ع ْن أ

 دهید؟ چه نوع آسیبی رخ داده است؟ و شما چه راه حلی برای برطرف نمودن آن پیشنهاد می« کافی»در سند زیر از کتاب   .4
 

َ
ال

َ
 ُهَو اِِلْسُم ف

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ِه ع ق

َّ
ِبي َعْبِد الل

َ
ْحَمِسيِّ َعْن أ

َ ْ
ُحَسْیِن اْل

ْ
ِبي ُعَمْیٍر َعِن ال

َ
ْیِه... اْبُن أ

َ
 ُیْؤَمُن َعل

 عمیر ابی ع بررسی شاگردان اختصاصی ابن شبه تعلیق (ب ع شناخت اساتید مستقیم مرحوم کلینی تعلیق (الف 
  ع بررسی طبقات ضمیر (د ع بررسی اسناد مشابه و طبقات  تصحیف (ج

 آید؟ به شمار می گزینه شکل صحی  بازسازی شدۀ سند اتفاق افتاده کدام« حیلوله»در سند زیر   .5
 « 

َ
ْحَمِن ْبِن أ ِبیِه َعْن َعْبِد الرَّ

َ
ٍد َو َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ َبدا ُمَحمَّ

َ
 َسدِمْعُت أ

َ
دال

َ
َِ ق َیَسد

ْ
ْیدٍر َعدْن ُزَراَرَن َعدِن ال َْ دِه ْبدِن ُب

َّ
ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبدِد الل

ٍر )ع
َ

 «  (َجْعف
  (الف 

َ
ْحَمِن ْبِن أ ِبیِه َعْن َعْبِد الرَّ

َ
ٍد عن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ ِه ْبِن ُبَکْیٍر  َعْن ُزَراَرَة َعِن اْلَیَسِع...ُمَحمَّ  ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبِد اللَّ

ٍد َعْن  (ب ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِه ْبِن ُبَکْیٍر َعْن زُ أ ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبِد اللَّ

َ
ْحَمِن ْبِن أ ِبیِه َعْن َعْبِد الرَّ

َ
 َراَرَة َعِن اْلَیَسِع...َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

بِ  (ج
َ
ْحَمِن ْبِن أ ِبیِه َعْن َعْبِد الرَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِه ْبِن ُبَکْیٍر َعْن ُزَراَرَة...ُمَحمَّ  ي َنْجَراَن َعْن َعْبِد اللَّ

ِه ْبِن ُبکَ  (د ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبِد اللَّ
َ
ْحَمِن ْبِن أ ٍد َعْن َعْبِد الرَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ   ْیٍر َعْن ُزَراَرَة َعِن اْلَیَسِع...ُمَحمَّ

 شود، مرجَ ضمیر در این سند کدام است؟ دیده می« عنه»د در سند دوم   .6

ُحَسْیِن 1
ْ
اِد ْبِن ِعیَسی َعِن ال ُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َحمَّ

ْ
ٍد َعِن ال ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َیْحَیی َعْن أ دِه د ُمَحمَّ

َّ
ِبدي َعْبدِد الل

َ
دُت ِْل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
دال

َ
دِه ق

َّ
ُحَسْیِن ْبِن َعْبدِد الل

ْ
َتاِر َعِن ال

ْ
ُمْ

ْ
 ْبِن ال

اِد ْبِن  َو َعْنهُ د 2ع...  ی ْبُن ُخَنْیٍس َو .َعْن َحمَّ
َّ
ُمَعل

ْ
 اْصَطَحَب ال

َ
ال

َ
ِه ق

َّ
ُحَسْیِن ْبِن َعْبِد الل

ْ
َتاِر َعِن ال

ْ
ُمْ

ْ
ُحَسْیِن ْبِن ال

ْ
 ..ِعیَسی َعِن ال

  سعید بن حسین (د محمد بن احمد (ج یعقوب کلینی بن محمد (ب یحیی بن محمد (الف 
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 مرحوم خویی مرجع ضمیر در سند دوم کدام گزینه است؟« معجم الرجال»با توجه به اطالعات داده شده از کتاب   .7

 (عبدالله )ع مسکان عن ابی بن عیسی عن عبدالله بن خالد عن عثمان محمد بن بن ع عدة من اصحابنا عن احمد1

 قال : (عبدالله)ع بکیر عن ابی عباد قال بکر و اظننی قد سمعته من اسماعیل عن عبدالله بن بن اسماعیلالهاشمی عن  محمد بن صال  عن جعفر بن ع عنه عن بکر2
 بْر بن صالح الرازي:  - 1851

 أبي الحسن و أبي الحسن اْلول و أبي جعفر و أبي جعفر الثاني ع و عن ابن أبي عمیر و ابن سنان  روی عنفقد 

بن محمد الطبري و جعفر بن محمد الهاشمي و الحسن بن سعید و الحسن بن علي و الحسن بن محمد بن عمران و  و ابن فضال و أشعث بن محمد و بندار
و عبد الله بن الریان بن شبیب و سلیمان بن جعفر و سلیمان بن جعفر الجعفري و سلیمان الجعفري و عبد الرحمن بن سالم و عبد الله بن إبراهیم الجعفري 

 ي بن أسباط إبراهیم الغفاري و عل

د إبراهیم بن هاشم و أحمد بن محمد و أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن عیسی و الحسین بن سعید و سهل بن زیاد و صال  بن أبعي حمعا و روی عنه
 و عبد الله و عبد الله بن أحمد الرازي و علي بن محمد و علي بن مهزیار.

  احمد بن محمد بن خالد (د عثمان بن عیسی  (ج مسکانعبدالله بن  (ب عدة من اصحابنا (الف 
 های مرحوم خویی در این روایت چه نوع تحریفی صورت گرفته است؟ با توجه به استدِلل  .8

ْان. التهد یب: الجدز  » . و 1442، بدا  تليدین المحتضدرین، الحددیث 1و روی أیضا بسنده عدن الحسدین بدن سدعید عدن فضدالل عدن الحسدین عدن ابدن مسد
ْان بال واسطل الحسین و الصحیح ما فدي التهد یب الموافدق للدوافي 724، با  کیفیل غسل المیت، الحدیث 1اإلستبصار: الجز   ، إِل أن فیه فضالل عن ابن مس

ْان بواسطل الحسین )بن عثمان  «(و الوسائل و لْثرن روایل فضالل عن ابن مس
  یک کلمهجابجایی میان حروف  (د قلب (ج زیادت (ب سقط (الف 

 ؟نیستکدام یک از عوامل ایجاد مشترکات   .9
 بازگشت عنوان مشترک به یک مصداق خاص (ب تقیه (الف 

  شهرت افراد (د تر اختصار نویسی با توجه با اسناد قبل (ج
 بین دو نفر در یک طبيه مشترک است، مناسب ترین راه برای تشْیص چیست؟« احمدبن محمد»در سندی عنوان   .10

 ها کشف راوی طرق روایت (ب طبقات (الف 
  الروایه بودن راوی الروایه یا کثیر قلیل (د شاگردان اختصاصی یا اساتید اختصاصی (ج

 کدام یک از قرائن تشْیص مشترکات است؟   .11
  هم طبقه بودن (د صاحب یک کتاب واحد بودن (ج تشابه اسمی (ب اسناد مشهور و پرتکرار (الف 
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 چیست؟« یحیی بن زکار»و« الحسن زکاربن»خویی ، قرائن اتحاد برای « الرجال معجم»باتوجه به داده های زیر از کتا     .12

بن الحسن الدینوري العلوي شیخ من أصحابنا ثيل له کتا  الفضائل قال علي بن الحسین بن بابویه: و حدثنا الحسن بن علي بن الحسین قال النجاشي: زکار 
  .الدینوري العلوي عن زکار بْتابه ()الحسن

بدن بابویده عدن أبیده عدن الحسدن بدن علدي بدن  زکار بن یحیی الواسطي له کتا  الفضائل و له أصل أخبرنا به جماعل عدن أبدي جعفدر محمدد (316قال الشیخ: )
َ مدن هکدره النجاشدي بعندوان زکدار  قائال له کتا  (80و عده في رجاله من أصحا  الصادق ع ) .الحسن الدینوري العلوي عنه أقول: تيدم الْالم في اتحداده مد

 بن الحسن.
 شاگرد اختصاصی داشتنصاحب کتاب بودن و  (ب تشابه اسمی داشتن و شاگرد اختصاصی داشتن (الف 

  تشابه اسمی داشتن و هم طبقه بودن (د صاحب کتاب بودن و هم طبقه بودن (ج
 کدام یک از اسناد زیر مصداق صحیح یْی ازاسناد مشهور کتب اربعه است؟   .13

 (السالم عبدالله )علیه عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی ابی ابراهیم عن ابن بن علی (الف 
 (السالم عبدالله )علیه ابراهیم عن ابیه عن السکونی عن النوفلی عن ابی بن علی (ب
 (السالم عبدالله )علیه عمیر عن الحلبی عن الحماد عن ابی ابی سعید عن ابن بن الحسین (ج
  (السالم عبدالله )علیه مسلم عن ابی بن سعید عن حریز عن حماد عن محمد بن الحسین (د

ْام»در کتا    .14 بیان نشده است، برای به دست آوردن طریق شیخ طوسی بده ایدن راویدان بده « مشیْه»، گاه طریق شیخ طوسی به یک راوی در «ته یب اِلح
 کدام کتا  باید مراجعه کرد؟

 الرجال شیخ طوسی کتاب (ب االحکام روایات مشابه در کتاب تهذیب (الف 
  فهرست شیخ طوسی (د استبصار  (ج

 ؟شود نمی باعث ارسال در سند« بعض اصحابه»در میان کدام یک از اسناد زیر با توجه به یْی از راویان عبارت    .15
 (عبدالله )ع عمیر عن بعض اصحابه عن ابی ابی ابراهیم عن ابیه عن ابن بن علی (الف 

 (الله )ع عبد مسکان عن بعض أصحابه عن أبي بن الله عیسی عن عبد بن خالد عن عثمان بن محمد بن عدة من أصحابنا عن أحمد (ب
 (المؤمنین)ع عبد الله ع قال قال أمیر صدقة عن أبي بن مسلم عن مسعدة بن یحیی عن بعض أصحابه عن هارون بن محمد (ج
اْلعلی ععن  یزید ععن عبعد خالد بن بن محمد بن الحسنصال  عن  بن صال  عن علي بن إسماعیل عن بعض أصحابه عن بکر بن عبد الله عن محمد أبي محمدبن (د

  قال: (عبد الله )ع أبي
ْاری»کدام مطلب دربارۀ اعتبار صحیح    .16  از دیدگاه اهل سنت صحیح است؟« مسلم»و صحیح « ب

 شرط قبولی حدیث آن است که مسلم و بخاری هر دو در کتابهایشان نقل کنند. (الف 
 دو کتاب آمده باشد نیاز به بررسی سندی ندارد.هر سندی که در این  (ب
 احادیث مسلم نسبت به احادیث بخاری باالترین اعتبار را دارد. (ج
  الهویه باشد، آن سند نیازمند بررسی سندی است. الحال یا مجهول اگر فردی در صحیحین مجهول (د

 در مرحلۀ اول شیوۀ اصلی اهل سنت در بررسی سند .... است.   .17
  توجه به متن حدیث (د بررسی تک تک راویان (ج نویسنده محوری (ب کتاب محوری  (الف 

 کدام عبارت اگر در سند حدیث اهل سنت قرار بگیرد دال بر احتمال تدلیس است؟   .18
  حدثنا (د عن (ج اخبرنا (ب انبأنا (الف 
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 نیست؟کدام گزینه از مراحل بررسی سند در میان اهل سنت    .19
  شذوذ روایت (د نسب راویان  (ج اتصال سند  (ب عدالت و ضبط راویان  (الف 

 ، در شمار کدام دسته است؟«المستدرك علی الصحیحین»های ائمه پیشین، روایات کتا   با توجه به دسته بندی اعتبار کتا     .20
  دسته چهارم (د دسته سوم (ج دسته دوم  (ب دسته اول (الف 

 ِفیهِ » ای است:  عبارت زیر بیانگر چه نْته   .21
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 ضعف شخصیت محمد بن سنان. (ب اهمیت سماع و برتری آن. (الف 
  اهتمام شیعه به سند و احتیاط در نقل روای (د کتاب محوری شیعه بجای سند محوری. (ج

 توان اثبات کرد که دو عنوان محمد بن جمهور و محمد بن حسن بن جمهور مصداقی برای یک نفر هستند؟ چگونه می    .22
 کند. هم طبقه بودن دو عنوان در اثبات اتحاد یک راوی کفایت می (الف 

 نام جمهور مانند حنبل از نامهای کم کاربرد بوده و انتساب به چنین اسامی نشان از اتحاد دارد. (ب
 با توجه به اینکه هر دو عنوان صاحب یک عنوان کتاب واحد بوده، و این کتاب توسط یک راوی نقل شده است. (ج
  توان اثبات امکان و سپس اثبات اتحاد نمود. میتمام روایات هر دو عنوان دیده شود، آنگاه از اتحاد مروی عنه  (د

 ؟نیستکدام گزینه د در رجال اهل سنت د صحیح     .23
 شناخت نام راویان مرحله نخست در مراحل بررسی روایات است. (الف 

 توان به کتاب تقریب التهذیب مراجعه کرد. برای بررسی عدالت و ضبط راویان می (ب
 تفاوتی با یکدیگر ندارند و مترادف هستند.شذوذ و علت  (ج
  رساند. برای بررسی اتصال سند نیاز به مراجعه به طبقات نیست صرف عبارت حدثنا اتصال را می (د

 در روایت امام علی که در پاسخ به سوال سلیم بن قیس هاللی آمده بود، کدام گروه را امام به عنوان راوی معرفی نْرده است:    .24
 عالم خدا ترس که راستگو است، ولی به همه جوانب سخن پیامبر آگاه نیست.  (الف 

 بندند. منافقان، کسی که به ظاهر ایمان دارند ولی عمدا به خدا و رسولش دروغ می (ب
 بندند. عمد دروغ میاند. به نوعی توهم نموده وغیر  اند، ولی درست به خاطر نسپرده غیر ضابط، کسانی که از پیامبر حدیث شنیده (ج
  بستند.کافران، کسانی که بخاطر عدم ایمان به پیامبر عمدا دروغ می (د

 هایی هستند؟ ومعروف ترینشان از آن چه کسی است؟ در میان اهل سنت چه نوع کتا « علل الحدیث»های  کتا     .25
 شده است. ع احمد بن حنبلها بیان  های مشتمل بر احادیثی که علت حکم در آن کتاب (الف 

 ها به شناسایی علت و شذوذ روایات پرداخته شده است. ع دارقطنی هایی که در آن کتاب (ب
 ها به مباحث درایة الحدیث پرداخته شده است ع احمد بن حنبل هایی که در آن کتاب (ج
  دارقطنیها به شأن صدور روایات پرداخته شده است ع  هایی که در آن کتاب (د

 در رجال اهل سنت، همیشه در مرحله اول برای کسب اتصال سند باید به ....... مراجعه کرد.    .26
 عبارات داخل سند مانند حدثنا یا اخبرنا (ب صرفا کتب طبقات  (الف 

  کتب علل و طبقات. (د طبقات شاگرد و استاد (ج
 ؟نیستکدام یک از جمله قرائن اثبات اتحاد دو عنوان برای یک راوی     .27

  استاد مشترک داشتن (د شاگرد اختصاصی داشتن  (ج صاحب کتاب بودن (ب تشابه اسمی داشتن (الف 
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