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  کدام گزینه صحیح است؟« لّما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل و قال له أدبر فادبر»درباره حدیث   .8
 .و معنای واژه عقل  است« مشکل اللغة»پیچیدگی این روایت برخاسته از  (الف 

 این روایت برخاسته از مشکل مفهومی ادبار و اقبال عقل است.دیریابی  (ب
 واژگان اقبال و إدبار چند معنایی هستند.  (ج
  اینکه مراد از این روایت عقل مجرد است یا عقل تمیز دهنده انسان از حیوان، محل بحث است. (د

 است؟« کنایه»سبب مشكل بودن فهم کدام حدیث   .8
 «خلق الله آدم علی صورته» الف( 

 «لّما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل و قال له أدبر فادبر» ب(
 «َانا َمدینُة الِعلم وعلیٌّ باُبها» (ج
ُة ِلحَیِته (د   ِمن َسٰعاَدِة الَمرِء ِخفَّ

 »در جمله  سملقو  قاعمعنای   .0
ً
 َسملقا

ً
 به ترتیب عبارت است از ...؟« َوَمعَهُدها قاعا

  سنگالخ، سراب (د های سخت کوه بلند، سنگ (ج زمین هموار، زمین یکدست  (ب سنگالخ، زمین هموار (الف 
 چیست؟« رب»ریشه و معنای واژه   .3
  ر.ب.و، مربی  (د ر.ب.و، پروردگار (ج ر.ب.ب، صاحب اختیار (ب ر.ب.ب، مالک (الف 

 واژه "قسط " چگونه بر معنای عدالت و ظلم داللت دارد؟  .7
 کند.  مشترک لفظی است و بر هر دو معنا یکسان داللت می الف( 

 قسط با "ل" به معنای عدالت و قسط با "عن" به معنای ظلم است. (ب
 قسط در ثالثی مجرد به معنای عدالت و در ثالثی مزید به معنای ظلم است.  (ج
  قسط با "فی" به معنای عدالت و قسط با "عن" به معنای ظلم است. (د

 ؟ نیستکدام گزینه صحیح   .6
 اند. های سیف بن عمر دانسته برخی، روایت نقص زن را از ساخته (الف 

 .، دلیل اصلی ایجاد مشکل تقطیع حدیث است«خلیفهاثنی عشر »در حدیث مشهور  (ب
 .ها هستند تر اهالی بهشت، ابله گویای آن است که بیش«  أکثُر أهِل الجّنة الُبْله»معنای ظاهری روایت  (ج
  .است« ـه»نامعلوم بودن مرجع ضمیر « إنَّ الله َخَلَق آدَم َعلی ُصوَرِتِه »مشکل حدیث  د(

 مراجعه به کدام مرحله از فهم واژگان ضروری است؟ « ال ِنعَمة َکالَعافیةِ »در روایت « سالمتی»برای فهم دقیق مفهوم   .9
 آشنایی با معانی استعمالی (ب های غریب در قرآن و حدیث تحلیل کاربرد گزاره (الف 

گاهی از ظرافت د( یابی به گوهر معنایی دست (ج   ها واژههای لفظی موجود در  آ
الن  »، «َدَعا ِلفالن  »های  ّمعنای واژه  .2

ُ
 کدام است؟« َدَعا ِبَشیء  »، «َدَعا إلی َشیء»، «َدَعا َعلی ف

 آن شیء را درخواست کرد، برای او دعای خیر کرد، فالنی را نفرین کرد، او را بدان کار ترغیب کرد. (الف 
 کرد، برای او دعای خیر کرد، او را بدان کار ترغیب کرد.فالنی را نفرین کرد، آن شیء را درخواست  (ب
 برای او دعای خیر کرد، فالنی را نفرین کرد، او را بدان کار ترغیب کرد، آن شیء را درخواست کرد. (ج
  او را بدان کار ترغیب کرد، برای او دعای خیر کرد، فالنی را نفرین کرد، آن شیء را درخواست کرد. (د
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 نمره( 2مراحل معنایابی احادیث غریب را با ذکر مثال توضیح دهید و برای هر مرحله یک منبع نام ببرید.  )  .3
 

َنة»روایت   .83  ِبِبیِّ
ا

 نمره( 2را معنا کنید و بگویید ابزار فهم دقیق این روایت چیست؟ )« الَحمیُل اَل ُیوِرُث إال
 

ُة ٰعاِرضیهِمن َسٰعاَدِة الَمرِء »روایت   .88
ا

 نمره( 2را شرح کنید.  )« ِخف
 

 نمره( 3های حل آن را تشریح کنید.  ) راه...« النساء نواقص العقول »پس از طرح شبهه وارد بر روایت   .88
 

 نمره( 2جایگاه تاویل, توقف و انكار را در مواجهه با احادیث مشكل تشریح کنید.  )  .80
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


