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 كدام گزینه صحیح است؟     .1
 در تعریف علم رجال اصول کلی تعریف شیعه و سنی یکسان و بر هویت شناسی و شناخت جرح و تعدیل داللت دارد. (الف 

 عقل در راوی است.شرط عدالت در راوی به معنای داشتن اسالم، بلوغ و  (ب
 کسی که دارای ملکه ماندگار عدالت است قطعًا ضابط و به دور از بدعت نیز خواهد بود. (ج
  شود. ضبط در راوی با شهادت دو عادل و نیز بررسی احوال راوی و یا شهرت راوی به ضبط احراز می (د

 ؟ نیستهای كشف عدالت در راوی  كدام گزینه از راه  .2
 امتحان و آزمایش (ب بررسی احوال و کردار راوی (الف 

  شهادت دو عادل بر عدالت راوی (د استفاضه در عدالت راوی (ج
 در نگاه مشهور اهل سنت روایات راوی كه مبتال به بدعت مفسقه است .............؟    .3
 نباشد معتبر است.گذار  اگر روایت راوی مؤید بدعت بدعت (ب اعتبار است. مطلقًا بی (الف 

  هر سه گزینه (د اگر در حمایت از مذهبش دروغ را جایز نداند معتبر است. (ج
 ؟ نیستكدام گزینه از جمله شرایط جارح و معدل   .4
 عدالت جارح و معدل و پرهیز از تعصب (ب علم جارح و معدل بر اسباب جرح و تعدیل (الف 

  ذکر دلیل جرح از سوی جارح  (د علم به حدیث و احوال رجال (ج
 ؟ آید نمیبه شمار « طبقات»كتاب كدام مؤلف در زمرۀ تألیفات   .5
  خلیفه بن خیاط (د ابن حجر عسقالنی (ج مسلم بن حجاج (ب محمد بن سعد (الف 

 رساند؟  را می« مقارب الحدیث»كدام گزینه معنای واژۀ     .6
 دارای کتابی است که در آن سماع خود و نام محدثان خود را قید کرده است.راوی  (الف 

 راوی دارای ثبات قلب و زبان است و کتابش نیز صحیح است. (ب
 حدیث راوی به حدیث راویان ثقه نزدیک است. (ج
  حدیث راوی به وصف صدق نزدیک است.  (د

 د؟ ندارندر كدام گزینه الفاظ در یک مرتبه قرار     .7
 حسن الحدیث، روی الناس عنه، صویلح (ب محله الصدق، صالح الحدیث، جید الحدیث، ال بأس به (الف 

  ثقه، ثبت، حجه، کانه المصحف (د صدوق، محله الصدق، ال بأس به، ما أعلم به بأسا (ج
 مهمترین نگارش در رجال جوامع روایی .......... است؟    .8
 تهذیب الکمال فی اسماء الرجال (ب التهذیب تهذیب (الف 

  تقریب التهذیب (د الکامل فی اسماء الرجال (ج
اند كه در هر طبقه بر اساس انساب شرح حاال هار یاک بیاان شاده  طبقه تقسیم شده 5این كتاب در میان كتب طبقات اعتبار بیشتری دارد و در آن صحابی به    .9

 است؟ 
  طبقات الکبری ـ ابن سعد (د الطبقات الکبیر ـ مسلم (ج کتاب الطبقات ـ مسلم  (ب ـ ابن سعدکتاب الطبقات  (الف 
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 هایی همچون ............ باید در نظر گرفته شوند؟  در تعریف صحیح از صحابه گزاره    .10
 در حال اسالمراوی از پیامبر صلی الله علیه وآله بودن ـ همراهی در احزاب و یاری ایشان ـ مرگ  (الف 

 طول مجالست با پیامبر صلی الله علیه وآله ـ راوی بودن ـ مرگ در حال اسالم (ب
 درک محضر پیامبر صلی الله علیه و آله ـ مسلمان بودن و روایت داشتن از ایشان ـ مرگ در حال اسالم (ج
  مرگ در حال اسالم مالقات با پیامبر صلی الله علیه و آله ـ مسلمان بودن هنگام مالقات ـ (د

 ؟ گنجد نمیهای تعیین طبقه  كدام گزینه در شمار مالک   .11
 سال ذکر شده است. 40تا  10زمان ـ برای مثال مدت زمان هر طبقه بین  (الف 

 .  (اند )طبقات الشامیین ـ طبقات الکوفیین مکان ـ برای مثال تمامی راویان اهل شام در یک طبقه گرد آمده (ب
 اند. اند در یک طبقه ذکر شده مستقیم نقل کرده (شأن علمی ـ برای مثال تمامی کسانی که از پیامبر )ص (ج
  .(اند )طبقات النحویین ـ طبقات الشعرا ـ طبقات الفقهاء گروه خاص علمی ـ برای مثال تمام کسانی که در یک علم تبحر دارند در یک طبقه جمع شده (د

 پردازد و مالک ذكر نام راوی ............... فرد است؟  رجال جوامع روایی به بررسی راویان ............. می    .12
  صحاح سته ـ عادل بودن (د صحاح سته ـ راوی بودن (ج تابعان ـ عادل بودن  (ب تابعان ـ راوی بودن (الف 

 ؟ گنجند نمی برده شده، از نظر محتوایی در یک نوع از انواع مصنفات در كدام گزینه كتب نام    .13
 تاریخ واسط ـ الذیل علی تاریخ مصر ـ طبقات المحدثین باصبهان (الف 

 لسان المیزان ـ الضعفاء و المتروکین ـ معرفه الرجال (ب
 کتاب االخوه ـ الکنی و االنساب ـ االنساب  (ج
  الکمال فی اسماء الرجال ـ تهذیب الکمال ـ تهذیب التهذیب (د

 ؟ نیستكدام گزینه صحیح     .14
 سیر اعالم النبالء و میزان االعتدال تألیف شمس الدین ذهبی است. (الف 

 الکامل فی الضعفاء الرجال و تهذیب الکمال تألیف ابن عدی جرجانی است.  (ب
 الرجال تألیف یحیی بن معین است.التاریخ و معرفه  (ج
  کتاب الضعفا الصغیر و التاریخ الکبیر تألیف بخاری است. (د

 شود؟  "ُوْحدان" به چه كسانی گفته می    .15
 اند. راویانی هستند که دچار اختالط شده (الف 

 کنند.  راویانی هستند که عیب سند را پنهان می (ب
 یک نفر از آنان نقل کرده است.راویانی هستند که تنها  (ج
  ها در نوشتن و تلفظ مانند یکدیگر است.  راویانی هستند که نام آن (د

 ؟ ندارندكدام یک از شروط راوی را  به ترتیباند؛ از نگاه اهل سنت این دو  دو راوی در وصف مختلط و مدلس معرفی شده    .16
  ضبط ـ عدالت (د ـ عدالت ()عدالت و ضبط (ج (ضبط ـ )عدالت و ضبط (ب عدالت ـ ضبط (الف 
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شرح حال مفصالی از او بیاان شاده اسات. كادام « طبقات ابن سعد»نیافتیم اما در كتاب « اسد الغابه»در بررسی شرح حال "سعید بن جبیر" نام او را در كتاب    .17
 احتمال صحیح است؟ 

 طبقات بر خالف اسد الغابه شرح حال کسانی که در اسالم باسابقه بودند را آورده که سعید بن جبیر از آنان است.  (الف 
 او از تابعان است و کتاب اسد الغابه تنها به شرح حال صحابه پرداخته است.  (ب
 بوده است. تر از اسد الغابه تر و کامل دامنۀ منابع ابن سعد در نگارش کتاب بسیار وسیع (ج
  همۀ موارد (د

   نیست؟صحیح « االستیعاب»كدام گزینه دربارۀ كتاب     .18
 اند ذکر شده است. از والدین مسلمان متولد شده (در این کتاب نام فرزندانی که زمان پیامبر )ص (الف 

 اند.  صحابه در این کتاب به هفت گروه تقسیم شده (ب
 اند. اند در شمار صحابه جای گرفته همراه بوده (در جنگها با پیامبر )صدر این کتاب کسانی که  (ج
  این کتاب فقط به اطالعات صحابه اختصاص دارد و از سایر راویان سخن به میان نیامده است. (د

 شود؟  در مرتبه چندم جرح قرار دارد و چه حکمی بر آن مترتب می« ضعیف»واژۀ    .19
 مرتبه سوم ـ بی اعتباری و تضعیف قطعی (ب مرتبه دوم ـ شایستۀ اعتبار   (الف 

  مرتبه سوم ـ شایستۀ اعتبار (د مرتبه دوم ـ بی اعتباری و تضعیف قطعی (ج
 خورد؟  این كتاب در اصل كتابی رجالی نیست اما نام آن در میان كتب رجال به چشم می    .20

  هیچکدام (د حیاه الصحابه (ج االستیعاب (ب االصابه (الف 
 ؟ رود نمیكدام كتاب در شمار كتب جامع جرح و تعدیل به شمار     .21

 التاریخ و معرفه الرجال ابن معین (ب الشجره فی احوال الرجال جوزجانی (الف 
  علل احمد بن حنبل (د التاریخ الکبیر بخاری (ج

 ؟ شود نمیكدام گزینه از شرط عدالت در راوی استخراج     .22
  بلوغ شرعی (د ضبط (ج عقل (ب اسالم (الف 

 ؟ نیستصحیح « سیر اعالم النبالء»كدام گزینه دربارۀ كتاب     .23
 تا هفتصد سال پس از آن پرداخته است. (به معرفی راویان و رجال از زمان پیامبر )ص (الف 

 های تراجم است. کتاباز جمله  (ب
 شامل اطالعات منحصر به فرد، جرح و تعدیل، اطالعات تاریخی و مواعظ عبرت آموز است. (ج
  چیده شده است. (عناوین کتاب بر اساس طبقات )سال وفات افراد (د

 شرط صحابی بودن چیست؟  دربارۀ« اسد الغابة فی معرفة الصحابة»دیدگاه ابن اثیر در كتاب     .24
 شرط قطعی برای صحابی بودن است.  (تنها نقل روایت از رسول خدا )صلی الله علیه و آله (الف 

 از شروط اطالق صحابی بر افراد است.  (تنها مصاحبت با حضرت رسول )صلی الله علیه و آله (ب
 و اسالم آوردن در زمان ایشان از شروط آن است.  (تنها مصاحبت با حضرت رسول )صلی الله علیه و آله (ج
  تواند باشد و هم مصاحبت با ایشان و اسالم آوردن در زمان ایشان.  می (هم نقل روایت از رسول )صلی الله علیه و آله (د
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 های جامع جرح و تعدیل كدام گزینه صحیح است؟  در تفاوت رجال جوامع روایی با كتاب    .25
 ها است.  در رجال جوامع روایی، تنها راوی بودن فرد، مالک یادکرد او در این کتاب (الف 

 ها است.  در کتب جامع جرح و تعدیل، تنها راوی بودن فرد، مالک یادکرد او در این کتاب (ب
 ها است. در رجال جوامع روایی، تنها عادل بودن فرد، مالک یادکرد او در این کتاب (ج
  ها است. در کتب جامع جرح و تعدیل، تنها عادل بودن فرد، مالک یادکرد او در این کتاب (د

 اساس كار ابن حجر عسقالنی در تألیف لسان المیزان چه بوده است؟    .26
 المغنی فی الضعفاء  (ب میزان االعتدال فی نقد الرجال  (الف 

  کتاب الضعفاء الکبیر (د الکامل فی ضعفاء الرجال  (ج
 یک دربارۀ قاعدۀ تعارض جرح و تعدیل صحیح است؟ كدام   .27

 مقدم داشتن جرح بر تعدیل به طور مطلق (ب ترجیح تعدیل به طور مطلق (الف 
  ترجیح تعدیل مشروط به چهار شرط (د مقدم داشتن جرح بر تعدیل مشروط به سه شرط  (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


