
 

 

 20/11/1931: یختار باسمه تعالی

 13:92ساعت:    31 -39یلیسال اول تحص یمترم ن یانآزمون پا

 191کد آزمون:  یثرشته: علوم قرآن و حد ارشد - یثدرس: فقه الحد

 122مدت زمان:  بهایییخش یداستاد: محمدمج ...........................نام و نام خانوادگی: .................

 0 / 1 صفحه: نمره 13بارم:  شماره دانشجویی: ............................................. یقهدق

 باشد. یم یحیسوال تشر  5و  یسوال تست 02 یداراآزمون 
 

 

1 

 

 کدام گزینه صحیح است؟« فقه الحدیث»در مورد معنای ترکیب   .1
 معنای لغوی فقه و معنای لغوی حدیث (ب معنای لغوی حدیث و معنای اصطالحی فقه (الف 

  معنای اصطالحی حدیث و معنای لغوی فقه (د معنای اصطالحی فقه و معنای اصطالحی حدیث (ج
 توان از موانع فهم حدیث به شمار آورد؟کدام گزینه را می  .0
 شناخت سبب صدور روایت (ب احراز متن اصلی روایت (الف 

  توجه به معنای لغات در زمان صدور (د نقل به معنا (ج
 شناخت روابط بین روایات )عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید و ...( از جمله فوائد ......................... است.  .9
 توجه به خانوادۀ حدیث (ب توجه به معنای لغات در زمان صدور (الف 

  ایتوجه به احادیث تقیه (د شناخت سبب صدور حدیث (ج
 است؟ نادرستدر خصوص اجمال و تبیین در روایات کدام گزینه   .4
ن می (الف   شود سئوال خیزی پیرامون یک حدیث است.آنچه که باعث تفکیک حدیث مجمل از مبیَّ

 اجمال و تبیین حدیث، نسبی است. (ب
 اصل، مجمل بودن احادیث است؛ اما ممکن حدیثی در شرایطی مبّین باشد. (ج
  گیری از قرائن میّسر است.برای تبدیل حدیث مجمل به مبّین با بهرهکوشش  (د

 ؟آیدنمیکدام گزینه از علل ذاتی اجمال در روایات به شمار   .3
  تقطیع حدیث (د صدور حدیث بر سبیل اجمال (ج وجود غرائب لفظی (ب اشتراک لفظی (الف 

 کدام عامل سبب اجمال روایت شده است؟« اختالف اّمتي رحمة»در روایت   .6
  وجود الفاظ غریب (د نقل به معنا (ج اشتراک لفظی (ب اختالف افهام مخاطبان (الف 

 کدام روایت به واسطه وجود غرائب لفظی مجمل شده است؟  .1
 تنبُحها کالُب الحوأِب.َلیَت شعري أّیتُکّن صاحبُة الجمِل االدبِب التي  (الف 

َم  (ب ِریَن َیوأ ُمَتَخضِّ لَّ الأ
َ
ق
َ
ُروُه َفَما أ ِه ص َفَقاَل َخضِّ َصاِر َفَشِهَدُه َرُسوُل اللَّ نأ

َ ِقَیاَمةِإنَّ َرُجالا َماَت ِمَن اْلأ  الأ
م َفاقَطع ِلَساَنه. (ج

ُ
 یا عليُّ ق

  َمن ُکنُت َمواله َفهَذا علٌي َمواله. (د
اعَمْل َما ِشئَت »اجمال در روایت   .9

َ
ا َعَرفَت الحقَّ ف

َ
 ناشی از کدام عامل است؟« إذ

  وجود غرائب لفظی (د متشابهات روایی (ج تقطیع (ب نقل به معنا (الف 
 شود؟کدام گزینه سبب فهم نادرست از حدیث می« الفراُر ِمن الَطاُعوِن َکالفراِر ِمن الَزحِف »در روایت   .3
 وقوع تقطیع  (ب وقوع نقل به معنا  (الف 

  صدور روایت بر پایه کنایه و تعریض (د غافل شدن از سبب صدور روایت  (ج
 با کدام پدیده در حوزۀ حدیث مرتبط است؟« اطراف الحدیث»کتب   .12

  اسباب صدور حدیث (د نقل به معنا (ج غریب الحدیث (ب تقطیع حدیث (الف 
 در روایات که یک بیان غایی است، در مورد چه موضوعی بیان شده است؟« ما ُعِبَد به الرحمُن و اکُتِسَب به الجناُن »تعبیر   .11

  العلم (د الیقین (ج الدین (ب العقل (الف 
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 ؟نیستکدام کتاب در حوزۀ شناسایی غریب الحدیث   .10
  (مجمع البحرین )طریحی (د (مفردات )راغب اصفهانی (ج (الفائق )زمخشری (ب (النهایه )ابن اثیر جزری (الف 

 آید؟کدام گونه از تبیین لغات حدیث از سوی معصومان )علیهم الّسالم( به شمار می« الُمهاِجُر َمن هاَجَر السیئاِت »روایت   .19
  بیان تمثیلی (د بیان توسیعی (ج بیان توصیفی (ب بیان تفسیری (الف 

 یک از علل حدیث به وجود آمده است؟در روایت زیر کدام  .14
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  زیادت (د تصحیف (ج قلب (ب (درج )ادراج (الف 
 کدام روایت در مقایسه با خانواده حدیثی خود، یک روایت مقلوب است؟  .13

 و أتبَعه شیئاا ِمن شّوال ... .َمن َصاَم  (ب .یا علی یهلك فیك اثنان محّب غال و مبغض غال (الف 
  ... حتی ال تعلُم َیمیُنه ما ُتنِفُق ِشماُله. (د طلُب العلِم  فریضٌة علی کّل مسلٍم و مسلمٍة. (ج

 با مراجعه به خانوادۀ حدیثی آن ................ .« إّن الفقیَه َل ُیعیُد الصالَة »روایت   .16
  ماند.بدون تغییر باقی می (د شود.نسخ می (ج شود.تقیید می (ب خورد.تخصیص می (الف 

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد نسخ روایات   .11
 حدیث از معصوم مسّلم باشد.در نسخ حدیث باید صدور هر دو  (الف 

 ها در درست نباشد.ای باشد که راهی برای جمع آندر نسخ حدیث باید تعارض بین دو حدیث به گونه (ب
 در نسخ حدیث الزم است تقّدم زمانی منسوخ بر ناسخ مشخص باشد. (ج
  وجود دارد. (و همه معصومین )علیهم الّسالم (موضوع نسخ حدیث، در روایات پیامبر )صّلی الله علیه وآله (د

 ؟آیدنمیهای کشف روایات معاریض به شمار کدام گزینه از جمله قرینه  .19
 استناد کردن به آیات قرآن (ب مقید کردن پاسخ سؤال راوی به قسم و ان شاء الله (الف 

  منطقی میان سؤال راوی و جواب معصومعدم وجود رابطۀ  (د استناد کردن به سیرۀ منقول از صحابه (ج
 کدام رابطه روایی وجود دارد؟« فَمن کاَن له في الجاهلیة أصٌل فله في اَلسالم أصٌل »با توجه به خانوادۀ حدیث، در روایت   .13

  رابطۀ عموم و خصوص (د رابطۀ نسخ (ج رابطۀ تأویل (ب رابطۀ تبیین (الف 
 شود.به لحاظ دَللت لفظ بر معنا، حدیث محكم شامل ........ و ............. و حدیث متشابه شامل .......... و ............. می  .02

  نّص و مجمل ـ ظاهر و مؤول (د ظاهر و مؤول ـ نّص و مجمل (ج نّص و مؤول ـ ظاهر و مجمل (ب نّص و ظاهر ـ مجمل و مؤول (الف 
 

  نمره( 1از زمان صدور حدیث تا دورۀ معاصر را به اجمال توضیح دهید. )« درایه الحدیث»سیر تطّور معنایی تعبیر   .01
  نمره( 1شرایط جواز نقل به معنا را از نظر روایات شیعه توضیح دهید. )  .00
  نمره( 1تبیین کنید. )را در پرتو شرایط تاریخی و سبب صدور « حسین مّنی و أنا من حسین»حدیث   .09
ْف ِفي َواِحَدةل »بوا تشووكیول خوانواده حودیوث، معنوای روایوت   .04 ْم ُیَرخِّ

َ
ْرَبعل َو ل

َ
َف ِفي أ َرخَّ

َ
 ف

َ
ِقِه َخْمسووا

ْ
ی َخل

َ
ََ َعل َر

َ
َه َعزَّ َو َجلَّ ف

َّ
فاظ را تحقیق کنید. )نقل ال« ِإنَّ اللو

  نمره( 1روایات َلزم نیست( )
  نمره( 1جایگاه عقل و رأی در نصوص دینی را به طور اجمال بررسی کنید. )  .03
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