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 ازعلل تعدد معنا در فهم روایات کدام است؟  .8
 استوار سازی متن و آشکار سازی معنا (ب اختالل در عبارت حدیث و اختالل در معنای حدیث (الف 

  ریشه ی کلمه (د شباهت نوشتاری و اختالف در اعراب و مانند آن (ج
 :  شود نمیدر استوارسازی متن، شمرده « قرینۀ پیوسته»از کارکردهای   .1
  تفکیک قضیه حقیقیه از شخصیه (د تشخیص کلمه صحیح (ج تعیین ریشه کلمه (ب تعیین وزن کلمه الف( 

 کدام مورد در مورد تضمین صحیح است؟  .0
 تضمین برای آسان سازی فهم مخاطب است. (ب مخاطب باشدالف( چیزی در تضمین می اید که مورد قبول  

  همه ی موارد (د اقتباس و تلمیح از انواع تضمین است. (ج
 ی ............. وجود دارد در روایت زیر برای فهم مقصوِد .......... قرینه  .4
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  ارفهص -مقصود متمایز  (د صارفه -مقصود مطابق  (ج معینه -مقصود متمایز  (ب معینه -مقصود مطابق  الف( 
 قرینه ی صارفه چگونه به فهم مقصود کمک میکند؟  .5
 کردن محدوده ی موضوع و سخن معصومالف( از طریق مشخص  

 از طریق مشخص کردن جهت حکم ب(
 از طریق مشخص کردن معنای مجازی و باز گرداندن از معنای ظاهری (ج
  از طریق مشخص کردن یکی از معانی چند معنایی (د

 کدام گزینه درباره قرینه تعلیل صحیح است؟  .0
 کند. است را محدود میالف( دایره حکمی که در روایت آمده  

   (شود شامل همه اقسام موضوعی که در متن آمده است بشود.)مثاًل همه اقسام خمر باعث می (ب
ق اسدت حکم دایر مدار تعلیل خواهد بود یعنی برخی اقسام که تعلیل درباره آن صادق نیست خارج شدده و برخدی از موضدوعاتی کده تعلیدل دربداره آن صداد(ج (ج

 شود. میداخل حکم 
  قرینه تعلیل تاکیدی بر مفاد ظاهری روایت است. (د

 شود موارد زیر از کارکردهای اسباب ورود حدیث شمرده می  .9
 رفع اجمال  -تبیین موضوع و حکم  -الف( تفکیک قضایای حقیقیه از شخصیه  

 کشف نقل به معنا -فهم اجتماعی مقصود  -رفع تعارض و تنافی  (ب
 کشف قضایای حقیقیه و شخصیه -کشف نقل به معنا  -قلب کشف  (ج
  قرینه تفسیر مفاهیم -فهم اجتماعی مقصود  -تفکیک قضایای حقیقیه از شخصیه  (د

 در مورد قرینه ی پیوسته و نا پیوسته کدام مورد صحیح است؟  .1
 الف( وحدت و همزمانی ظهور معنا در قرینه یپیوسته 

 ناهمزمانی ظهور معنا در قرینه ی ناپیوستهتعدد و  (ب
 تا زمانی که قرینه نیامده باشد،جمله ی نخست ظهوری دارد و سپس معنا تغییر میکند. (ج
  همه موارد (د
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 ؟نیستی تعامل با احادیث نقل به معنا شده صحیح  کدام گزینه در شیوه  .3
 الف( اخذ قدر مشترک و اکتفا کردن به آن. 

 ها و الفاظ را حّجت دانست. کاری توان همۀ جزئیات و ریزه نمی (ب
 در جزئیات تا آنجا که تعارض نداشته و قابل جمع هستند، باید بین آنها جمع نمود. (ج
  ها و الفاظ را نامعتبر دانست. کاری توان همۀ جزئیات و ریزه نمی (د
 شود به کارکردهای .......... در حوزه ........ با هدف .......... تالش برای یافتن روایات نهج البالغه در کتب دیگر مربوط می  .83

 تقویت اسناد ضعیف -استوارسازی سند  -مشابه یابی  (ب تقویت اسناد ضعیف -استوارسازی متن  -الف( مشابه یابی  
  مسند ساختن روایات مرسل -استوارسازی سند  -مشابه یابی  (د مسند ساختن روایات مرسل - استوارسازی متن -مشابه یابی  (ج

 های گوناگون مانند درج، سقط، تقطیع و... است. از جمله کارکردهای قرینه .......... در حوزه ............... کشف قرینه  .88
 آشکارسازی معنا -پیوسته   (ب آشکارسازی معنا -الف( ناپیوسته  

  استوارسازی متن -پیوسته  (د استوارسازی متن -ناپیوسته   (ج
 با چه کارکردی اجرایی شده است؟« استعینوا بالنسل»مشابه یابی در روایت   .81

  تفکیک قضیه شخصیه از حقیقیه (د رفع اجمال (ج تبیین حکم و موضوع (ب الف( رفع تعارض 
 ؟یستکدام گزینه صحیح ن  .80

 تصحیف، تغییر غیر عامدانه متن است.  (ب ای سقط ناخواسته و نقطه مقابل درج است. الف( تقطیع، گونه 
  تحریف، تغییر عامدانه و با انگیزه مشخص است. (د درج، راه یافتن عبارتی که جزء حدیث نبوده به متن حدیث است. (ج

 پس از مشابه یابی چه خواهد بود؟ « قیَمُة ُکُلُّ امرٍء َما ُیحِسُنهُ »معنای   .84
 دهد. ی کارهای خوبی است که انجام می الف( ارزش هر کس به اندازه 

 شمارد. ها را نیکو می ی چیزهایی است که آن ارزش هر کس به اندازه (ب
 ی احسان اوست. ارزش هر کس به اندازه (ج
  ی کارهایی است که دقیق و عالمانه بلد است. کس به اندازه ارزش هر (د

 چرا به مشابه یابی در فهم مقصود متمایز نیازمندیم؟  .85
 اند. الف( زیرا متون دینی در گذر زمان صادر شده 

 اند. زیرا متون دینی متناسب با نیازهای مخاطبان صادر شده (ب
 از حقیقت یک موضوع در یک زمان، و بخش دیگری از آن در زمانی دیگر بیان شده باشد.زیرا بسیار رخ داده است که بخشی  (ج
  همه موارد (د

 دهد مانند: مشابه یابی در فهم مقصود متمایز، به اشکال مختلفی رخ می  .80
 قرینه فهم اجتماعی مقصود -قرینه تفسیر مفاهیم  -الف( قرینه تخصیص حکم  

 قرینه تفسیر مفاهیم -قرینه تقیید حکم  -قرینه تخصیص حکم  (ب
 قرینه نقل به معنا -قرینه تفسیر مفاهیم  -قرینه تقیید حکم  (ج
  قرینه فهم اجتماعی مقصود -قرینه نقل به معنا  -قرینه تفسیر مفاهیم  (د
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 :باشد نمیکدام گزینه صحیح   .89
 ، ابهام در تعریف شیعه است. «إّن علّیا و شیعَتُه ُهُم الفائزوَن »الف( در روایت  

 .زند را تخصیص می« العتاب حیاة الموّدة»، روایت «کثرة العتاب تؤّذن باإلرتیاب»روایت  (ب
 .است ابهام در چرایی عظمت حرمت مومن بر کعبه« الُمؤِمُن أعَظُم ُحرَمًة ِمَن الکعَبة»در روایت  (ج
  .زند را تخصیص می« أقبح البذل السرف»، روایت «لیس فیما أصلح البدن اسراف»روایت  (د

 ، عالمه مجلسی معتقد است:«المومن مکفر»در شرح حدیث   .81
 «.گزارند مردم کار نیک مؤمن را سپاس نمی»الف( مکّفر صیغۀ مفعول از باب تفعیل است؛ بدین معنا که  

 شود رو می کند، با ناسپاسی رو به  که نیکی می وزن ُمعَظم، به معنای کسی است که با این همُمکَفر  (ب
 شود تا کّفارۀ گناهانش باشد که دچار بال در جان و مالش می المؤمن مکّفر یعنی این (ج
ندارند و به همین جهت، کار نیک مؤمن نیز در میان مدردم انتشدار  دهد که در جامعه نام و نشانی مؤمن کار نیکش را در میان نیازمندان و مستمندان انجام می (د

  .یابد  نمی
ِة َج »در روایت   .83
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 صحیح است؟« یْسَتْوِحْش ِإل

 شود نه با حرف جر الی. الف( در این عبارت احتماال تصحیف رخ داده است زیرا فعل یْسَتْوِحْش با حرف جر ِمن متعدی می 
 شود. این عبارت صحیح است زیرا فعل یْسَتْوِحْش با حرف جر الی متعدی می (ب
 «تمایل به مخالفین»و « استیحاش از مخالفین»، نمایندۀ دو جمله است:  «إلی»و  «استیحاش»ترکیب  (ج
  هیچکدام (د

 گزینه ناصحیح را مشخص کنید  .13
 برداشت از معارف دین، تالشی بشری است. (ب الف( معارف بشری ناپایدار و تغییر ناپذیرند. 

  متفاوت است« برداشت از معرفت دینی»با « معرفت دینیاصل » (د معارف دینی پایدار و تغییر ناپذیرند. (ج
 (نمره 2نقل به معنا را تعریف نموده، دَّلیل اعتبار آن را برشمارید. )  .18

 
 نمره( 2های علوم بشری چه باید کرد؟ ) های دینی یافته در اختالف و تعارض میان یافته  .11
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