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 در کدام گزینه مراحل تدوین جوامع حدیثی شیعه و نمونه کتابهای مربوط به هر مرحله درست نوشته شده است؟  .0
 الف( جوامع اولیه )الکافی( ـ جوامع ثانویه )المحاسن( ـ جوامع متاخر )الوافی( 

 )نوادر الحکمه( ـ جوامع متقدم )استبصار( ـ جوامع متاخر )بحاراالنوار( جوامع اولیه (ب
 (ـ جوامع متاخر )الوافی (ـ جوامع ثانویه )وسائل الشیعه (جوامع اولیه )المحاسن (ج
  (ـ جوامع متاخر )وسائل الشیعه (ـ جوامع متقدم )الوافی (جوامع اولیه )المحاسن (د

 های شهرت یافتن کتب اربعه است؟ کدام گزاره از علت  .6

 اند. ( چون نویسندگان کتب اربعه از وثاقت و مقام بلند علمی برخوردار بوده۱

 ( زیرا صاحبان کتب اربعه اهتمام به جمع احادیثی داشتند که از صحت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد.۲

 اند. صدور نزدیک بوده ( به دلیل اینکه صاحبان کتب اربعه به عصر۳
  ۳و  ۲و  ۱ (د ۳و  ۲ (ج ۳و  ۱ (ب ۲و  ۱ (الف 

 زیستند؟ هستند و در چه زمانی می کسانینویسندگان جوامع حدیثی متقدم و متاخر شیعه به ترتیب چه   .9
 (۱۲و  ۱۱)در قرن  ثالث اول ( ـ محمدون5و  4)در قرن  ثالث دوم الف( محمدون 

 (۱۲و  ۱۱)در قرن  ثالث دوم ( ـ محمدون5و  4)در قرن  محمدون ثالث اول (ب
 (۱۱و  ۱1)در قرن  ـ محمدون ثالث اول (4و  3محمدون ثالث دوم )در قرن  (ج
  (۱۱و  ۱1)در قرن  ثالث دوم ( ـ محمدون4و  ۳)در قرن  محمدون ثالث اول (د

 دهد؟ ها وجه تمایز کتاب کافی را نسبت به بقیه کتب اربعه نشان می کدام گزاره  .2

 ذکر کامل اسناد و عدم ارجاع به مشیخه (۱

 نگارش در عصر غیبت صغری (۲

 اعتبار و صحت همه احادیث آن (۳

 ( جامعیت و کمیت روایات کتاب کافی4
  4 و 3و  1 (د 4و  2و  1 (ج 4و  3و  2 (ب 3و  2و  1 (الف 

 ؟ عبارات زیر ناظر به کدام یک از منابع شیعی است  .5

 احادیث آن از اصول مشهور و مرجع نقل شده؛ موضوع اصلی کتاب، احکام فقهی است و از نقل روایات متعارض دوری گزیده است. (۱

به ترتیـب ابـواب فقهـی تن ـیه شـده اسـت امـا شـامل همـه ابـواب مولف در این کتاب تنها به گردآوری روایات مختلف و جمع میان آنها پرداخته است و گرچه  (۲
 فقهی نیست.

  تهذیب االحکام ـ الفقیه (د الفقیه ـ استبصار (ج الفقیه ـ تهذیب االحکام (ب کافی ـ الفقیه (الف 
 و مرآة العقول به ترتیب شرح چه کتابهایی است؟ المتقین روضة  .2
  من الیحضره الفقیه ـ الوافی (د الکافی ـ من الیحضره الفقیه (ج الیحضره الفقیه ـ الکافیمن  (ب الوافی ـ الکافی (الف 
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 ها در بیان شباهت میان دو کتاب تهذیب االحکام و االستبصار درست است؟  کدام گزاره  .1

 ( برای تکمیل اسناد در هر دو کتاب باید از مشیخه استفاده کرد.۱

 فقهی است. ( موضوع هر دو کتاب روایات۲

 توان در هر دو کتاب یافت. ( احادیث متعارض را می۳
  3و  2و  1 (د 3و  2 (ج 2و  1 (ب 3و  1 (الف 

 ..... اولین تالیف شیخ طوسی در بدو ورود به بغداد است که در واقع شرح کتاب ......... تالیف ............ است.  .9
 استبصار ـ المقنعه ـ شیخ صدوق (ب مفیدالف( تهذیب االحکام ـ المقنعه ـ شیخ  

  استبصار ـ المقنعه ـ شیخ مفید (د تهذیب االحکام ـ من الیحضره الفقیه ـ شیخ صدوق (ج
 های کتاب وافی است؟  ها از مشخصه کدام گزاره  .3

 ( این کتاب مشتمل بر تمامی احادیث کتب اربعه با حذف روایات تکراری است.۱

 یک موضوع در کتب اربعه در کنار هه قرار گرفته است.( روایات مرتبط ۲

 های شیخ طوسی را در این باره آورده است. ( به جمع و تاویل احادیث متعارض پرداخته و تنها وجه جمع۳
  3و  2و  1 (د 3و  2 (ج 2و  1 (ب 3و  1 (الف 

 شیخ حر عاملی در نگارش کتاب وسایل الشیعه ترتیب، موضوعات و چینش کدام کتاب را مبنا قرار داد؟  .01
  تهذیب االحکام شیخ طوسی (د شرایع االسالم محقق حلی (ج علل الشرایع شیخ صدوق (ب الوافی فیض کاشانی (الف 

 کدام گزاره دربارۀ بحاراألنوار درست است؟   .00

 کتب اربعه را نقل کرده است.( همۀ احادیث ۱

 ( از منابع اهل سّنت استفاده کرده است.۲

 ( چینش احادیث آن متأّثر از کافی است.۳
  3و  2و  1 (د 3و  2 (ج 2و  1 (ب 3و  1 (الف 

 منابع اصلی در تألیف میزان الحکمه کدام است؟  .06
  بحاراالنوار و کنزالعمال (د کنزالعمال و وسائل الشیعه (ج بحاراالنوار و وسائل الشیعه (ب کافی و بحاراالنوار (الف 

ـ الخصالـ   االرشادـ  کامل الزیارات ابن قولویه( به ترتیب در چه سبک کتاب  .09  اند؟ هایی نگاشته شده های )کمال الدین و تمام النعمه 
 غیبت نگاری ـ احادیث عددی ـ مسندنویسی ـ مزارنویسی (الف 

 ـ مسندنویسی ـ سیره نگاری و تاریخ نویسی ـ غیبت نگاریمزارنویسی  (ب
 غیبت نگاری ـ احادیث عددی ـ سیره نگاری و تاریخ نویسی ـ مزارنویسی (ج
  سیره نگاری و تاریخ نویسی ـ مزارنویسی ـ غیبت نگاری ـ مسندنویسی (د
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 نگاری درست است؟  کدام گزاره دربارۀ سبک مصّنف  .02

 یابی حدیث ابداع شد. نگاری برای ن ه دهی و آسان  مصّنف( سبک ۱

 شدند. بندی می بر اساس ابواب فقهی موضوع ( احادیث در کتب مصّنف۲

 کلیۀ روایات مرسل، منقطع و حتی معضل گزارش شده است.  ( در کتب مصّنف۳

 شد. پس از یادکرد نام هر صحابه تمام روایات او نقل می  ( در کتب مصّنف4
  4و  ۳و  ۲و  1 (د 4و  3و  2 (ج 4و  2و  1 (ب 3و  ۲و  1 (الف 

 دهد؟  دار آمده و مؤلف بعد از هر حدیث پیرامون نقص آن توضیح می در کدام یک از کتب زیر احادیث مشکل  .05
  مستدرک حاکم نیشابوری (د المعجم االوسط طبرانی (ج المعجم الکبیر طبرانی (ب مسند احمد بن حنبل (الف 

 عبارات زیر به ترتیب در تعریف کدام سبک نگارش است؟   .02

 کند. ( در این سبک نگارش مؤلف احادیثی از یک کتاب را با سندی که خود از طریق استادان خویش در اختیار دارد، نقل می۱

کنـد احـادیثی کـه نویسـندۀ اصـلی  شـود و نویسـنده آن تـمش می ( این سبک همچون متممی بر کتاب دیگر با همان شیوه و شروط نویسندۀ قبلـی تـدوین می۲
 ذکر نکرده را بیاورد. 

 نگاری نگاری ـ مستخرج معجم (ب ستدرک نگاریمسندنگاری ـ م (الف 
  نگاری ـ مستدرک نگاری مستخرج (د نگاری ـ مستخرج ستدرک نگاریم (ج

ترین هـدف ....... گـردآوری احادیـث مـورد نیـاز فقیهـان بـرای صـدور  ترین هدف .................. جداسازی احادیث صحیح از غیر صحیح است ولی مهه مهه  .01
 فتوی است.

  نگاران صحیح نگاران ـ مصنف (د نگاران مصنف مسندنگاران ـ (ج نویسان صحیح نگاران ـ سنن (ب نویسان ـ صحیح نگاران الف( سنن 
 در تدوین کتاب خویش به کدام یک از کتب اربعه اعتماد بیشتری کرده است؟ « الوافی»نویسنده کتاب   .09

 االستبصار فیما اختلف من االخبار (ب الف( تهذیب االحکام 
  کافی (د من الیحضره الفقیه ج(

 شود؟ بیشترین تعداد روایات و بیشترین تعداد روایات فقهی به ترتیب در کدام کتاب از جوامع حدیثی متقدم شیعه یافت می  .03
 الکافی ـ تهذیب االحکام (ب الکافی ـ من الیحضره الفقیه (الف 

  من الیحضره الفقیه ـ االستبصار (د من الیحضره الفقیه ـ تهذیب االحکام (ج
 کدام است؟« الکافی»های اصلی کتاب  بخش  .61

  ایمان، عبادات، اخالق (د ایمان، کفر، اخالق (ج اصول، عقائد، فروع (ب اصول، فروع، روضه (الف 
 نمره( ۱.1های مختلف اختصار سند در کتاب کافی را نام برده و توضیح دهید.  ) دو شیوه از روش  .60

 
 نمره( ۱.1وضعیت هر یک از کتب اربعه از جهت پرداختن به احادیث متعارض و ذکر آنها در این کتابها چگونه است؟  )  .66

 
 نمره( ۱مراد از مراسیل صدوق چیست؟  )  .69

 
 نمره( ۲های شیخ طوسی در تاویل و جمع روایات را نام برده و یکی را توضیح دهید. ) دو مورد از شیوه  .62

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


