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 قرینٔه معینه ............. و قرینٔه صارفه ............. است.  .8
 های چند معنایی کنندٔه معنی واژه معنایی ـ مشخص های تک کنندٔه معنی واژه الف( مشخص 

 معنی از میان چند معنی ـ تغییردهندٔه معنی از مفهوم حقیقی به معنای مجازی یک کنندهٔ  ب( مشخص
 کنندٔه لفظ به چند معنی  کنندٔه یک معنی از میان چند معنی ـ منصرف مشخص ج( 

  های چند معنایی ـ تغییردهندٔه معنای مجازی به معانی متعدد کنندٔه معنی واژه د( مشخص
 وابسته به چیست؟« بشرنی بخروج آذار فله الجنةمن »فهم درست حدیث   .2
 ب( شناخت تلمیح به کار رفته در حدیث کار رفته در حدیث الف( شناخت تضمین به 

  د( شناخت کلمات تصحیف شده ج( شناخت شرایط صدور حدیث
 ؟نیستکدام گزینه به ضرورت گردآوری خانوادٔه حدیث مرتبط   .0
 ب( امامان نور واحدند و سخنانشان موافق یکدیگر است. گردآوری خانواده احادیث بوده است. الف( سیرٔه محدثان 

  د( نقل معنا در احادیث وجود دارد. ج( برخی از احادیث از نظر سند قابل قبول نیستند.
 های بشری بر فهم حدیث چیست؟ نظر برگزیده در تأثیر دانش  .0
 غیر اعتقادی الف( تأثیر در برخی از احادیث 

 جایی                                            ب( تأثیر همیشگی و همه
 ج( تأثیر همیشگی تنها در احادیث فقهی

  د( تأثیر اجمالی و نه همه جا و همیشه
 شود. میخانوادۀ بزرگ حدیث از مجموع احادیث موضوع اصلی و موضوعات ........... و حتی ....... تشکیل   .5
  د( مرتبط ـ غیر مرتبط ج( مرتبط ـ متقابل  ب( متضاد ـ متقابل الف( مرتبط ـ متعارض 

 یکی از تأثیرات توجه به سبب ورود حدیث، خلط نشدن قضایای حقیقیه و خارجیه است ، یعنی:  .0
 الف( توجه به حقایقی که در خارج به وقوع پیوسته است. 

 های متفاوت. حقیقتب( فرق گذاشتن میان 
 ج( تفاوت قائل شدن بین احادیثی که در خارج محقق شده یا نشده است.

  د( جدا دانستن احادیث کلی از احادیثی که به فرد یا موقعیتی خاص مربوط است.
 در صورت تعارض نتایج علوم تجربی با فهم ما از احادیث، چه باید کرد؟  .9
 تالشی مجدد داشته باشیم. تر و فهم بهتر، الف( تردید را در هر دو عرصه روا بدانیم و برای رسیدن به نتایج دقیق 

 دست آورده باشیم باید نتایج علمی را مردود بشماریم. ب( در صورتی که فهم روشنی از حدیث به
 را کنار بگذاریم.ج( در صورتی که نتیجه علمی کاماًل قطعی و روشن باشد باید حدیث 

  د( با توجه به خطاپذیر بودن علوم تجربی و معصوم بودن پیشوایان دین، باید مفهوم حدیث را ترجیح دهیم.
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 بردند؟ قدما از کدام شیوه در ارزشیابی احادیث بهره می  .1
    های دقیق متنی و اکتفا به انطباق محتوای احادیث با قرآن الف( بررسی 

 دست آوردن اطمینان عرفی های اصحاب ائمه برای به نوشته یابی به دست دستب( 
 های دقیق سندی و اکتفا به وثاقت یا عدم وثاقت راویان حدیث ج( بررسی

  های سندی د( اطمینان عرفی از مراد نهایی متن و سنجش با قرآن و سنت و قرینه
 یکی از قرائن فهم حدیث چیست؟ عنوان های تفسیری به منظور از گزاره  .3
 های بیانگر مراد نهایی معصومان )ع(  ب( گزاره ها و مفاهیم دهنده واژه الف( احادیث توضیح 

  د( تفسیر آیات از زبان معصومان )ع( ج( تفاسیری که با احادیث ائمه )ع( آمیخته است.
 ارتباط بیشتری دارد؟« فقه الحدیث»با کدام مبحث « ان کالم آخرنا مثل کالم اولنا»حدیث    .83

  د( سبب ورود ج( فهم مفردات ب( خانواده حدیث الف( ترکیبات ادبی 
 نخستین کتاب مستقل فقه الحدیثی که در دورۀ تدوین حدیث تألیف شد کدام است؟   .88

  محاسن برقید(  ج( امالی سید مرتضی ب( معانی األخبار صدوق الف( کافی شیخ کلینی 
رود. از نظـر اصـحال   به معنای باز بودن در و بسته نبودن آن است اما گاهی همین جمله برای بیـرون کـردن یـر فـرد مـزاحم بـه کـار مـی« در باز است» جملٔه    .82

 اصولی:
 شود. گفته می«  قرینه مقامی»و به معنای دوم « قرینه لفظی»الف( به معنای اول  

 شود. گفته می« مراد جدی »و به معنای دوم « ظهور اولیه » ب( به معنای اول
 شود. گفته می« مراد استعمالی » و به معنای دوم « ظهور اولیه»ج( به معنای اول 

  شود. گفته می«  قرینه حالیه»و معنای دوم «  قرینه مقالیه»د( معنای اول
 حصول اطمینان نسبی به حدیث بودن یر عبارت بر عهدۀ کدام علوم است؟   .80

  د( رجال و تخریج ج( فقه الحدیث و اصول فقه شناسی ب( تاریخ حدیث و منبع الف( درایه و مصطلح الحدیث 
 زند؟ دهد یا تخصیص می تعلیل در چه شرایحی حکم ذکر شده در حدیث را تعمیم می   .80

 الف( در صورتی که علت مستنبطه باشد. 
 ب( در صورتی که علت منصوصه باشد.

  ج( در صورتی که ادات تعلیل برای بیان فلسفه و حکمت باشد.
  زند. دهد و در علت مستنبطه آن را تخصیص می د( در علت منصوصه حکم را تعمیم می

 مفهوم و غیر معقول است؟ کدام گزینه بی   .85
  د( قرینٔه منفصل مقامی ج( قرینٔه متصل لفظی ب( قرینٔه متصل مقامی قرینٔه منفصل لفظیالف(  

 چیست؟« ال ایمان لمن الیأمن جاره بوائقه»ترین منشأ اشتباه در فهم حدیث  رایج   .80
 ب( حرف جر فرض کردن ریشه اصلی کلمه «یا» و « واو» الف( تشخیص نادرست حرف عله  

  ی نفی جنس«ال»د( نادیده گرفتن  کلمه جاره ج( تصحیف
 کدام تصحیف شنیداری است؟   .89

  «تنقبت»به « تنکبت»د( تبدیل  «العسل»به « الغسل»ج( تبدیل  «تختموا»به « تخیموا»ب( تبدیل  «برجله»به « بوجهه»الف( تبدیل  
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 الحدیث ارتباط بیشتری دارد؟ با کدام فایده فقه« شناسایی احادیث متشابه و بازگرداندن آنها به احادیث محکم»   .81
  حدیث معنای اولیهد( فهم  ج( تصدیق و شناخت ب( نظام دادن اندیشه دینی الف( شناخت قوت و ضعف حدیث 

 آید؟ دست می به ها ها و تحریف کدام گزینه با بررسی و شناسایی تصحیف   .83
  د( احراز حدیث بودن متن ج( اطمینان به عبارات متن ب( فهم مقصود اصلی الف( فهم متن 

 هایی است که : های فروق اللغه کتاب کتاب   .23
 است  الف( معانی اصطالحی را از معانی لغوی بازشناسانده 

 کند  های آن ها را بیان می تفاوتهایی با معانی مشابه پرداخته و  ب( به گرآوری واژه
 کند  ج( به گردآوری لغات دشواریاب پرداخته و تفاوت آنها را با لغات مشهور بیان می

  است   د( معانی مجازی را از معانی حقیقی بازشناسانده
 معنای رویکرد تصحیحی به روایات در فقه الحدیث چیست؟   .28

 بررسی سندیالف( صحیح شمردن روایات پس از  
 ب( پذیرش روایات بدون توجه به محتوا و بر اساس درستی یا نادرستی سند روایات 

 ج( صحیح شمردن روایات با بررسی مجموع محتوا و سند روایات 
  د( پذیرش روایات با توجه به محتوای حدیث بدون توجه به سند آن 

 سیر اجمالی فهم حدیث شامل چه مراحلی است؟   .22
   های مقامی، پی بردن به مراد جدی ب( دستیابی به قرینه الف( بررسی صدور، بررسی صحت متن، فهم مقصود اصلی  

  د( فهم مفردات، فهم ترکیبات، پی بردن به ظهور اولیه     ج( فهم متن حدیث، فهم مقصود اصلی آن 
 معنای ) ترکیب اصحالحی(  با )مجموع معانی هر بخش از ترکیب(   ..... است.   .20

  ارتباط د( بی ج( مساوی  ب( نامساوی الف( مرتبط  
 برای گذار از فهم اولیه و رسیدن به مقصود اصلی به ...... نیاز داریم.   .20

  د( دستیابی به سند صحیح  ج( دستیابی به متن اصلی  ها ب( گردآوری قرینه الف( فهم دقیق متن 
 اند؟  به ترتیب بهترین کتب غریب الحدیث در حوزۀ احادیث شیعه و اهل سّنت کدام   .25

 قتیبه و غریب حدیث بحاراالنوار ب( غریب الحدیث ابن الف( مجمع البحرین و النهایة في غریب الحدیث 
  قتیبه  د( مجمع البحرین و غریب الحدیِث ابن و النهایة في غریب الحدیث ج( غریُب حدیِث بحار األنوار

 ؟نیست السالم( های دورٔه حضور ائمه اطهار )علیهم کدام گزینه از ویژگی   .20
 ب( آغاز نگارش شروح مفصل حدیثی های صدور برخی احادیث از سوی ائمه )ع( الف( بیان زمینه 

  د( تشویق ائمه نسبت به فهم عمیق احادیث یا معلول توسط اصحابج( گردآوری احادیث مختلف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


