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 ای میان حدیث و سّنت برقرار است؟ چه رابطه  .8
  د( عموم و خصوص مطلق ج( عموم و خصوص من وجه ب( تباين الف( تساوی 

 ؟ رود نمی كار معنای زیر به . سّنت در كدام  .5
  د( در برابر بدعت ج( عمل مستمر ب( واجب قرآنی  الف( عمل مستحب 

 است؟ نادرستكدام تعبیر   .0
  د( سنت صحیح ج( حديث صحیح ب( حديث حسن  نبویالف( سنت  

 كار رفته است؟ در مقابل چه معنایی به« ان أفضل االعمال ما عمل بالسنة و ان قّل »سنت در عبارت   .1
 ب( عمل واجب الف( بدعت                                                

  د( جديد و مدرن ج( واجب قرآنی
 كدام گزینه درباره دستور قرآن به اطاعت از پیامبر )صلی الله علیه و آله( صحیح است؟  .2
 ب( امری مولوی است           الف( امری ارشادی است  

  د( ظاهر آن ارشادی است ولی پس زمینۀ مولوی دارد  ج( ظاهر آن مولوی است ولی پس زمینۀ ارشادی دارد
 دستور پیامبر )صلی الله علیه و آله( به عدم نگارش حدیث چه بود؟  دلیل جعل حدیث دربارۀ  .6
 نامۀ منع تدوين حديث ب( توجیه عمل خلیفۀ دوم در بخش الف( نقل برخی روايات موهن از سوی برخی صحابه 

  د( اكتفا به قرآن و عدم نیاز به سّنت ج( انحصار حق وضع قانون به خداوند
 ؟نیستكدام گزینه از دالیل كافی نبودن قرآن برای شناخت معارف دین   .9
 ب( انحصار فهم برخی از معارف قرآن به مخاطبان خاص  الف( امکان خطا در استنتاج عقلی 

  د( مطرح نشدن جزئیات معارف در قرآن ج( مطرح نشدن قیود و خصوصیات معارف در قرآن                  
 ؟رود نمیشمار  های میان حدیث شیعه و اهل سنت به كدام گزینه از تفاوت  .1
 ب( تفاوت در حجیت سنت الف( تفاوت در افراد دارای حجیت 

  د( تفاوت در میزان اعتماد به روايات صحابه ج( تفاوت در گستره موضوعات احاديث
 بودن احادیث شیعه نسبت به اهل سنت چیست؟ ترین عامل معتبرتر مهم  .3
 الف( قابل اعتماد نبودن راويان اهل سنت 

 تر بودن جوامع حديثی شیعه ب( قديمی
 اند زيسته ج( نقل شدن بیشتر آن از امام باقر و امام صادق )علیهماالسالم( كه پس از دوران منع كتابت می

  های حديثی شیعه برای گردآوری و تدوين مجموعه د( تالش بیشتر محدثان
 ؟نیستكدام گزینه از علل پیدایش دیدگاه اخباریگری   .83

 ب( حاكمیت صفويه در ايران الف( تاريخی و مصداقی بودن فرامین معصومان 
  د( گرايش افراطی علمای پیشین به ترجیح اصول عقلی  ج( قداست انديشه رجوع به روايات اهل بیت 

 ناظر به قضیه خارجی یا قضیه حقیقی بودن سخن معصوم با توجه به كدام گزینه قابل تشخیص است؟  .88
  د( علل الحديث  ج( اسباب ورود حديث ب( احوال راويان  الف( شأن نزول 

 سنت نبوی داللت دارد؟ كدام گزینه بر حجیت  .85
 ب( نامفهوم بودن قرآن برای عموم السالم(  الف( حجیت سنت اهل بیت )علیهم 

  د( پذيرش حقانیت رسالت نبوی )ص( ج( داليل روايی عصمت نبوی )ص(
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 ؟نیستكدام گزینه از دالیل قرآنی حجیت سنت نبوی   .80
 اسوة حسنةب( ولکم فی رسول الله  الف( و ما ينطق عن الهوی 

  د( ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیئ ج( من يطع الرسول فقد اطاع الله
 ؟نیستالسالم(  كدام گزینه از دالیل خاص شیعه برای حجیت سنت اهل بیت )علیهم  .81

 كنند ب( آيات قرآن كه به اطاعت آنها امر می اند كنندگان سنت نبوی الف( آنها بهترين گزارش 
  د( معصوم بودن آنها و امام بودن آنها ج( حجت

 توان دلیلی بر امکان فهم مستقل قرآن دانست؟ كدام آیه را نمی  .82
 ب( أفاليتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها الف( وانزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم 

  مثله د( قل فاتوا بسورة ج( ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئ  
 چیست؟ "انما ولیکم الله ورسوله  ... ویوتون الزكاة وهم راكعون"ترین تاثیر روایات در فهم مقصود آیه  مهم  .86

  ها د( بیان معنای واژه ج( بیان فضای نزول ب( بیان مراد جدی الف( بیان مصاديق  
 ای از كدام تاثیر سنت بر فهم قرآن است؟ نمونه "فلینظر االنسان الی طعامه"تفسیر طعام به دانش در آیه   .89

  د( بیان مراد جدی آيات ج( بیان مصاديق  ب( بیان جزئیات الف( تبیین بطون آيات 
 كدام دیدگاه درباره گستره حجیت سنت صحیح است؟  .81

 گوناگون از پیشوايان دين های ها و رشته الف( لزوم دريافت همه معارف مادی و معنوی در زمینه 
 اند ب( پیشوايان دين، بشر را به اموری كه مستقیما يا غیر مستقیم در سعادت او تاثیر دارد راهنمايی كرده

 ج( انحصار هدف دين در امور ماورائی كه در دسترس شناخت بشر نیست
  اند، لزوما مطابق با واقع نیست كردهد( آنچه پیشوايان دين درباره امور غیر مرتبط با سعادت بشر بیان 

 كدام عامل در گرایش عالمان شیعی به نگارش موضوعی احادیث مؤثر بوده است؟  .83
 ب( انبوه راويان نخستین  ای  الف( وجود احاديث تقیه 

  های الهی  د( اعتقاد به يکسان بودن حجت ج( رواج شیوه مسندنويسی در میان اهل سنت
 های حدیث اهل سنت در مرحله صدور است؟ كدام گزینه از مهمترین ویژگی  .53

 ب( دعا نگاری الف( تساهل در اعتماد به راويان نخستین 
  د( گسترش اسرائیلیات ج( رحالت حديثی 

 ؟نیستتر شدن سؤاالت اصحاب از معصومان )علیهم السالم(  كدام گزینه از اسباب دقیق  .58
 های غیر اسالمی ب( آشنايی با فرهنگ گرفتن حاكمان از تعالیم اهل بیت )ع(الف( فاصله  

  د( گسترش فرهنگ علم آموزی در سده دوم هجری ای ای و برون فرقه های درون فرقه ها و درگیری ج( مباحثه
 ؟رود نمیها در دانش غریب الحدیث به شمار  كدام گزینه از مراحل شناخت معنای دقیق واژه  .55

 ب( تبیین معنای استعمالی های الفاظ مترادف و متشابه الف( تبیین ظرافت 
  د( شناخت قرائن موجود هنگام صدور حديث ج( تشخیص معنای اصلی

 دانند؟ شیعیان دوران دسترسی به سنت معصوم را چند سال بیشتر از دورانی كه اهل سنت به آن اعتقاد دارند می  .50
  سال ۲۳۳د(  سال ۲۱۳ج(  سال ۳۶۲ب(  سال ۲۴۳الف(  

 های حدیثی زیر كدام گزینه حاوی مجموعه احادیث اخالقی است؟ . از نگاشته  .51
  د( ارشاد شیخ مفید ج( كتاب ايمان و كفر كافی ب( توحید شیخ صدوق الف( بصائر الدرجات 

 اند؟ عالمان شیعه در كدام زمینه تالش و آثار بیشتری نسبت به عالمان اهل سنت داشته  .52
  نويسی بر احاديث د( شرح ج( تنوع در نگارش نويسی  ب( موضوع الف( دعانگاری 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


