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 سند خواهی در میان اهل سنت از چه زمانی آغاز شد؟  .8
 ق(111اواخر سده اول هجری با توجه به تاریخ وفات ابن سیرین) الف( 

 اواسط سده اول هجری و آغاز حکومت بنی امیه ب(
 اواسط سده اول هجری دوران خالفت امام علی)ع( و با پیدایش خوارج و غالیان ج(
  ق(151اواسط سده دوم هجری با توجه به وفات ابوحنیفه) د(

 اولین تالیف رجالی شیعیان از آن کیست؟  .1
  مالک بن انس (د عبدالله بن جبله کنانی (ج عبید الله بن ابی رافع (ب شعبه بن حجاج الف( 

 آرای رجالیان بر چه مبنایی پذیرفته می شود و مورد توجه قرار می گیرد؟  .0
 رجالیان شهادت به وثاقت یا ضعف راوی می دهند. (الف 

 قول رجالی، نظر و قول کارشناس و خبره است و به آن توجه می شود. (ب
 و باید به ظن و گمانی که از قول رجالی حاصل می شود عمل کرد.راه یقینی و علمی برای شناخت اخبار معتبر از غیر معتبر بسته است  (ج
  اقوال رجالیان باعث اطمینان به وثاقت یا ضعف راوی و در نهایت اطمینان به صحت یا ضعف مضمون خبر می شود. (د

 کدام گزینه درباره اصول ثانویه رجالی صحیح است؟   .3
 کتاب الرجال ابن داوود حلی (ب   خالصة االقوال اثر شیخ طوسی (الف 

  رجال کشی (د    فهرست شیخ طوسی (ج
 کدام گزینه درباره کتاب رجال کشی صحیح است؟  .5
 .بوده است« معرفة الّرجال»یا « معرفة الناقلین من االئمة الصادقین»اصلی  نام کتاب  (الف 

 صحیح یا حسن است.تمام روایات موجود در کتاب از معصومین است و اسناد آنها  (ب
 حاصل تالش شیخ مفید در گزینش و رفع اغالط این کتاب امروزه با نام اختیار معرفه الرجال در اختیار ماست. (ج
  نویسنده پس از نقل اقوال و روایات گوناگون به جمع بندی روایات پرداخته و نظر نهایی اش را اعالم می کند.   (د

 کتاب رجال کشی به چه سبکی نوشته شده است؟  .6
  جوامع رجالی (د   جرح و تعدیل (ج  طبقات  (ب  فهرست (الف 

 کدام گزینه جزء دالیل برتری کتاب رجال نجاشی بر فهرست طوسی است؟  .9
  فهرست طوسی متاخر است.  (الف 

 کار کرده است. شیخ طوسی متخصص رجال است ولی نجاشی در زمینه های متعددی (ب
   نزدیکی نجاشی به عصر حضور (ج
  نجاشی کوفی است و شیخ طوسی ایرانی (د

 ، مشهور به .... است.«فهرست اسماء مصنفی الشیعه و ما ادرکنا من مصنفاتهم»کتاب  .1
  فهرست طوسی (د رجال طوسی (ج رجال نجاشی (ب رجال برقی (الف 

 رجال ابن داوود به چه سبکی نوشته شده است؟  .3
  جوامع رجالی (د   طبقات (ج   جرح و تعدیل (ب  فهرست (الف 
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 های ابن داوود در کتاب الرجال است؟ کدام مورد از نوآوری  .83
  ذکر راویان اهل سنت (ب  ترتیب الفبایی کامل و استفاده از عالمت اختصاری (الف 

  تالیف به سبک طبقات (د  جدا کردن راویان ضعیف از راویان ثقه  (ج
 اولین کتاب به سبک جوامع رجالی در میان شیعیان کدام کتاب است؟  .88

 حل االشکال فی معرفة الرجال اثر سید احمد بن طاووس (ب جامع الرواة اثر محمد بن علی اردبیلی (الف 
  رجال کبیر اثر میرزای استر آبادی (د تالیف سید احمد بن طاووس طاووسیحریر الالت  (ج

 کدام یک از مباحث مقدماتی کتاب معجم رجال الحدیث است؟  .81
 «صحت تمامی روایات کافی»ابطال نظریه  (الف 

 (بیان عناوین مختلف یک راوی)توحید مختلفات (ب
 شوند و اسم آنها شهرت ندارد.معرفی افرادی که با کنیه یا لقب شناخته می  (ج
  بیان اختالف کتب و نسخه ها و کشف تصحیف و تحریفها (د

 انگیزه و هدف اصلی نگارش جامع الرواة چیست؟  .80
 جمع آوری نام تمام راویان در یک مجموعه (الف 

 جدا سازی راویان موثق از راویان ضعیف (ب
 بر اساس راوی و مروی عنهشناخت مشترکات و تعیین طبقه راویان  (ج
  .جمع آوری اطالعات رجالی کتابها و نسخه های کوچک که در معرض نابودی بودند (د

 موضوع کتاب تصحیح االسانید چیست؟  .83
 بررسی اسانید شیخ طوسی در کتابهای تهذیب و استبصار (ب بررسی اسانید شیخ صدوق در مشیخه فقیه (الف 

  بررسی اسانید نجاشی در کتاب الفهرست (د طوسی در کتاب الفهرست و رجالبررسی اسانید شیخ  (ج
 کدام گزینه درباره تنقیح المقال صحیح است.  .85

 عالوه بر رجال شیعه به ذکر نام صحابه نیز می پردازد. (ب کتابی جامع درباره رجال شیعه و اهل سنت است. (الف 
  به عنوان نقدی بر کتاب جامع الرواة نوشته شده است. (د تالیف عالمه محمد تقی شوشتری است. (ج

 کدام گزینه درباره منابع تنقیح المقال صحیح است.  .86
 تنها از اصول رجالی اولیه و ثانویه بهره برده است. (الف 

 اجتهادات صاحب معجم رجال الحدیث را در کنار آرای رجالی متقدمین ذکر کرده است. (ب
 منابع اهل سنت استفاده ای نکرده است.از  (ج
  عالوه بر کتب رجالی از منابع دیگری مانند کتب اربعه حدیث نیز استفاده کرده است. (د

 کدام یک از مبانی رجالی عالمه مامقانی مورد  پذیرش عالمه شوشتری قرار گرفته است.  .89
 توثیق پیکها و نامه رسانان معصومین (الف 

 همه وکال و خادمان معصومینتوثیق  (ب
 توثیق  کسانی که متقدمین آنها را توثیق کرده اند. (ج
  توثیق افرادی که از ناحیه امام به عنوان حاکم یک شهر مشخص شده اند. (د
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 ؟نیستکدام گزینه از جمله اشتباهات تنقیح المقال   .81
 بودن راوی دانسته است.سکوت نجاشی درباره مذهب راوی را نشانه امامی  (الف 

 سکوت ابن ندیم درباره مذهب راوی را نشانه امامی بودن راوی دانسته است. (ب
 سکوت شیخ طوسی در رجال، درباره مذهب راوی را نشانه امامی بودن راوی دانسته است. (ج

  د( ذکر نام راوی در بخش اول خالصة االقوال را دلیل بر وثاقت راوی دانسته است.
 .گزینه صحیح را انتخاب کنید  .83

 تهذیب التهذیب خالصه تقریب التهذیب است. (الف 
 .تهذیب الکمال خالصه کتاب الکمال فی اسماء الرجال است (ب
 .تقریب التهذیب خالصه کتاب تهذیب الکمال است (ج
  .و تهذیب التهذیب اثر ابن حجر عسقالنی است« مزی»تهذیب الکمال اثر  (د

 کدام گزینه درباره منابع رجالی اهل سنت صحیح است.  .13
 االصحاب تالیف ابن حجر عسقالنی معرفه فی االستیعاب (الف 

 صحابه تالیف ابن عبد البر تمییز فی االصابه (ب
 الَمقِدسی عبدالواحد بن الغنی الرجال تالیف عبد اسماء فی الکمال (ج
  نقد الرجال اثر سید مصطفی تفرشی (د

 نمره( 1منظور از جهت صدور روایت چیست؟ )  .18
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