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 اصول اربعه رجال شیعه كدامند؟  .1
 کشی نجاشی، رجال برقی، خالصة االقوال، رجال رجال (ب کشی، رجال طوسی، فهرست طوسی، رجال نجاشی رجال (الف 

  کشی، الرجال طوسی، رجال البرقی، رجال نجاشی رجال (د برقی رجالغضائری،  ابن طوسی، رجال طوسی، فهرست رجال (ج
 ؟ نیستكدام ویژگی دربارۀ برقی و كتاب رجالی او صحیح     .2
 اند. او را فردی ثقه دانسته (الف 

 باب تنظیم شده است. 14کتاب وی در  (ب
 استفاده از کتاب تاثیری ندارد.در انتساب کتاب به مولف تشکیک وارد شده که در اعتبار و  (ج
  ترتیب الفبایی در اسامی رعایت شده است. (در هر باب از عناوین اصحاب ائمه )ع (د

ـامی روی  (بندیهای اصحاب ائمه )ع از اشکاالت كتاب ........, از آنجا كه در ابواب و دسته  .3 ترتیب الفبایی اسامی رعایت نشده است, تصـحیفات بسـیاری در اس
 اند.  داده و گاه چند اسم درهم و مخلوط شده

  رجال برقی (د الرجال طوسی (ج النجاشی رجال (ب کشی رجال (الف 
 توان گفت ......؟  دربارۀ رجال كشی می    .4
 رسد از معاصران کلینی باشد. نظر می تاریخ وفات مولف آن نامشخص است اما به (الف 

 کتاب کنونی تالیف شیخ طوسی است. (ب
 ادعای اجماع توثیقات عام مشایخ در این کتاب بیان شده است.  (ج
  همه موارد (د

 صحیح نیست؟در مورد كشی كدام نتیجه گیری « روی عن الضعفاء كثیرا»در رابطه با تعابیری مانند     .5
 کرده است. ضعیف است زیرا از ضعفا نقل می (ب کند. عبارت ضعفی را فی حد نفسه متوجه فرد نمیاین  (الف 

  فقط ممکن است منشا نوعی تشکیک در روایات وی باشد. (د ضعیف نیست زیرا روایت از ضعفا در نگاه قمیین قدح است. (ج
 باشد؟ شیوه گزینش شیخ طوسی در كتاب اختیار معرفه الرجال چگونه می    .6
 حذف شرح حال برخی از راویان  (ب حذف برخی روایات در شرح حال راویان (الف 

  همه موارد (د پیراستن رجال کشی از برخی اشتباهات  (ج
ی به كدام منطقه جغرافیایی است؟    .7

ّ
 انتساب كش

 ای در ماورالنهر به دلیل اینکه محمد بن مسعود عیاشی متعلق به سمرقند است.  به کّش منطقه (الف 
 ای در گرگان است زیرا بیشتر مشایخ وی به آن ناحیه منسوبند. به کّش منطقه (ب
 (ای در ماورالنهر به دلیل قرائت کّش )به فتح کاف و تشدید شین به کّش منطقه (ج
  اند. ای در گرگان زیرا اکثر علمای اهل سنت مشایخ کّشی متعلق به ناحیه گرگان منطقهبه کّش  (د

 حال رجالی ابن غضائری كدام عبارت صحیح است؟ توثیقدر مورد    .8
 تعجیل وی در جرح راویان (ب مجهول بودن حال وی در برخی کتب  (الف 

  بودن وی در کالم برخی متقدمینمهمل  (د ذکر آراء وی در کتاب خالصه االقوال  (ج
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 های ابن غضائری به گفته كلباسی در كتاب سماءالمقال چیست؟ مبنای داوری    .9
 غلو دانستن روایاتی که حاوی معجزات و کرامات بوده ـ استفاده از اجتهادات شخصی (الف 

 های مذهبی خود اندیشه غلو دانستن روایاتی که حاوی معجزات و کرامات بوده ـ تعصب و غیرت بر (ب
 استفاده از اجتهادات شخصی ـ استفاده از مجعوالت دشمنان شیعه (ج
  های مذهبی خود استفاده از اجتهادات شخصی ـ تعصب و غیرت بر اندیشه (د
 كدامیک از كتب رجالی شیخ طوسی از لحاظ ترتیب تالیف بر دیگری مقدم است؟    .10

 برد. کتاب الرجال در میان تالیفات خود نام می الفهرست ـ در مقدمه (الف 
 الفهرست ـ تالیف دو کتاب بطور همزمان انجام شده است. (ب
 الرجال ـ در الفهرست به تاریخ وفات سید مرتضی اشاره شده است. (ج
  دهد. الرجال ـ زیرا در موارد بسیاری در کتاب الرجال به الفهرست ارجاع می (د

 مراد از اصحاب در رجال طوسی چه كسانی هستند؟   .11
 اصحاب روایت هستند. (ب اصحاب لقاء هستند. (الف 

  اند. افرادی هستند که عصر آن امام را درک کرده (د اند. افرادی که امام را مالقات کرده (ج
 انگیزه شیخ طوسی از تالیف كتاب الفهرست چه بوده است؟    .12

 جرح و تعدیل راویان (ب فهرستی جامع از تالیفات شیعه عدم وجود (الف 
  از بین رفتن کتاب رجال کشی (د در خواست مردم معاصر (ج

   نیست؟. از خصوصیات محتوایی رجال النجاشی   .13
 ها نام برده شده همگی صاحب کتاب یا اصل هستند. افرادی که در این کتاب از آن (الف 

 همچون اشاره به نام، نسب، کنیه، لقب، وطن در حد امکانارائه اطالعاتی  (ب
 ترتیب و تنظیم اسامی و عناوین به ترتیب الفبایی (ج
  سکوت نجاشی و عدم بیان وضعیت رجالی راوی (د

 وجه امتیاز بارز كتاب رجال نجاشی بر سایر اصول اولیه رجالی چیست؟    .14
 استفاده و اعتماد بسیاری از مولفین کتب رجالی  (ب تنوع اطالعات و دقت مولف (الف 

  همه موارد (د تعارض رجالیون در هنگام شدن رای وی بر سایر آراء مقدم (ج
 از دالیل تقدیم آراء نجاشی بر شیخ طوسی چیست؟    .15

 تنها تخصص بارز نجاشی در علم رجال  (ب تعارض و تناقض آراء شیخ طوسی  (الف 
  تقدم نظر نجاشی بر شیخ طوسی (د تبحر شیخ طوسی در دانش انساب و تاریخ  (ج

 ؟ رود نمیهای كتاب الفهرست شیخ طوسی به شمار  از ویژگی    .16
 شیخ متعهد شده، جرح و تعدیل راوی را بیان کند. (الف 

 هستند.الفهرست در واقع به نوعی با مشیخۀ تهذیبین وجه اشتراک دارد و مکمل هم  (ب
 شیخ متعهد شده، اعتقاد صاحبان کتب را بیان کند. (ج
  شیخ روات مذاهب مختلف شیعه را معرفی نموده است. (د
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 از خصوصیات كتاب خالصة االقوال عالمه حلی چیست؟    .17
 شده است.کتاب بر اساس جرح و تعدیل راویان نوشته  (ب .است« خص»عالمت اختصاری این کتاب در جوامع  (الف 

  ها اختصاص یافته است. ابتدای هر بخش به کنیه (د است. مختصری که به ضبط و تلفظ نام راویان پرداخته  تالیف (ج
 ؟نیستهای زیر از مبانی توثیق و تضعیف عالمه حلی  كدامیک از گزینه   .18

 وکالت از امام معصوم (ب اعتماد بر توثیق و تضعیفهای پیشینیان (الف 
  کثرت روایت مشایخ حدیث از راوی (د اعتماد بر غیر امامیان (ج

 توان گفت؟ در رابطه با میزان اعتبار آراء رجالی متأخرین می    .19
 در مورد راویان قبل از شیخ طوسی, به علت اجتهادی بودن قابل پذیرش نیست. (الف 

 است. در مورد معاصران و افراد نزدیک به عصر آنان محل تامل (ب
 توثیقات مستند به رجالیون متقدم, قابل قبول نیست. (ج
  در مورد راویان قبل از شیخ طوسی به علت اجتهادی بودن محل تامل است. (د

 كدام گزینه به رابطه بین رجال ابن داود وخالصة االقوال عالمه حلی اشاره دارد؟   .20
 ها بر آمده است. بیان کرده و در صدد تصحیح آنابن داوود اشتباهات عالمه حلی را  (الف 

 ابن داوود رأی عالمه حلی را همواره تایید کرده است. (ب
 ابن داوود مانند عالمه حلی به ذکر منبع تصریح میکند. (ج
  های کتابش را دقیقًا منطبق با خالصة االقوال تنظیم کرده است. ابن داوود بخش (د

ـا در دو بخـش اسـت؛ بخـش اول رواتـی كـه كمتـرین مـدحی در مـورد   .21 ـالی آنه ـال رج ـاس ح ـان بـر اس  از خصوصیات كتاب ............. ؛ گنجانده شدن راوی
 آنهاست و بخش دیگر رواتی كه كمترین ذمی درباره آنهاست و اشاره به منابع با استفاده از رموز است. 

  حل اإلشکال ابن طاووس (د کشف المقال عالمه حلی (ج کتاب الرجال ابن داود (ب خالصه االقوال عالمه حلی (الف 
 ؟نیستكدام گزینه بیانگر شیوه تدوین جوامع رجالی     .22

 بر اساس طبقات راویان مرتب شده است. (الف 
 شوند. اسامی راویان به صورت دقیق با نام و نام پدر و جد شناسایی می (ب
 جوامع رجالی به ذکر مبانی رجالی مولف پرداخته شده است.درمقدمه  (ج
  در خاتمه کتاب فواید رجالی مربوط به اطالعات اسناد روایات ذکر شده است. (د

 ؟نشده استكدام موضوع در كتاب منهج المقال بررسی    .23
  فیه مختلف راویان تعارض حل (د ضبط عناوین (ج توحید مختلفات (ب شرح الفاظ مشکل (الف 

 در كدام كتاب به تفصیل طبقات راویان پرداخته شده است؟    .24
  منهج المقال (د معجم رجال الحدیث (ج قاموس الرجال (ب تنقیح المقال (الف 

 كدام گزینه بیانگر ابتکارات مولف در تالیف نقدالرجال است؟   .25
 دقت در اختالف نسخ منابع رجالی و ضبط کلمات (ب استناد به آراء فقها در کتب فقهی  (الف 

  همه موارد (د نقد و بررسی آراء عالمه حلی و ابن داوود (ج
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 انگیزه تالیف كتاب جامع الرواة طبق گفته مولف در مقدمه چیست؟   .26
  بیان مذهب و اعتقاد راوی (د مشترکات از طریق طبقه شناخت (ج جرح و تعدیل راویان (ب شرح الفاظ مشکل  (الف 

 الله خویی در قبال توثیقات متأخرین چگونه است؟ موضعگیری آیت    .27
 داند ولی به سبب جامعیت کتابش به ذکر آنها پرداخته است. معتبر نمی (الف 

 ای نکرده است. داند و در کتابش به آنها اشاره معتبر نمی (ب
 معتبر دانسته و به ذکر آنها پرداخته است. (ج
  معتبر دانسته ولی فقط به ذکر برخی از آنها پرداخته است. (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


