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 کدام گزینه از اصطالحات صریح در وضع حدیث است؟  .8
  لیس بثابت (د منکر (ج باطل (ب مختلق (الف 

ّی الکذابة »کدام گزینه درباره حدیث   .0
َ
 صحیح است؟...« قد کُثرت َعل

 طلبان است. دستاویزی برای منافقان و فرصت  (ب است. (السالم منتسب به حضرت علی )علیه (الف 
  شود. با این مقدار چیزی اثبات نمی (د کننده وجود جعل از همان آغاز اسالم است. اثبات (ج

 ترین شاخص در مفهوم حدیث موضوع چیست؟ مهم  .0
 (انتساب دروغین سخن به معصومان )علیهم السالم (ب دروغ و نادرست بودن سخن       (الف 

   دروغگو و جعال بودن راوی (د نادرست بودن مفهوم متن حدیث (ج
 شود؟ چه چیزی موجب ضعیف شمرده شدن یک حدیث می  .0
  صحیح و حسن و موثق نبودن روایت (ب دروغگو بودن راوی   (الف 

  اندکی خدشه سندی یا متنی در حدیث (د موضوع بودن حدیث  (ج
 نظریه تغلب با استفاده از کدام دسته احادیث ترویج شد؟  .0
 احادیث لزوم اطاعت از همه حاکمان (ب احادیث جبرگرایی و حتمی بودن سرنوشت (الف 

  احادیث فضیلت شام به عنوان پایتخت امویان  (د احادیث مجاز بودن شکنجه مخالفان (ج
 دوران پیدایش و اوج وضع به ترتیب کدام است؟  .6
 (ـ زمان امام باقر )ع (پس از رحلت پیامبر اکرم )ص (ب ـ دوران امویان (روزگار پیامبر اکرم )ص (الف 

  روزگار امویان ـ دوران عباسیان (د دوران خلفای نخستین ـ دوران امویان          (ج
 ای صورت گرفت؟ جعل حدیث با چه انگیزه (در جریان انتساب کبوتربازی به پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله  .9
   (زدایی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله قداست (ب        سازی برای پیروان فضیلت (الف 

  ها غلبه در کشمکش (د توجیه رفتار حاکمان و حفظ موقعیت جاعل (ج
 کدام گزینه از دالیل فراوانی تعداد احادیث جعلی در کتب مربوط به احادیث موضوع است؟  .1
 های حدیثی راه یافتن احادیث فراوان جعلی به مجموعه (ب مخلوط شدن احادیث ضعیف و مجعول (الف 

  دقت و تالش فراوان محدثان برای شناسایی احادیث موضوع (د منع کتابت حدیث از سوی خلفا (ج
 کدام دسته از احادیث از سوی حاکمان و با هدف تقویت هوادارن جعل شده است؟   .3
  حادیث جبرگرایی (د احادیث قضا و قدر (ج احادیث غلو (ب احادیث ابدال (الف 

 های نخستین تاریخ اسالم نیستند چیست؟ پردازانی که حاضر به پذیرش آغاز جعل حدیث در دهه عامل اصلی مقاومت نظریه   .83
 خلط میان احادیث ضعیف و جعلی (ب تأثیر باالی منع کتابت حدیث بر جریان وضع (الف 

  پافشاری بر نظریه عدالت صحابه (د   تعریف نادرست از حدیث موضوع (ج
 است ؟  نادرستکدام گزینه پیرامون نقد حدیث    .88

 الف( نقد حدیث هم کارکرد ایجابی و هم کارکرد سلبی دارد. 
 ای وسیع است. ب( نقد حدیث جریانی همزاد با نشر حدیث و دارای گستره
 ج( نقد سندی در پی شناخت صحت انتساب حدیث است.

  معنایی کاماًل متفاوت با معنای لغوی نقد دارد. د( نقد حدیث در کالم محدثان



 

 

 30/30/8031: یختار باسمه تعالی

 83:03ساعت:    39 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانپاآزمون 

 800کد آزمون:  ـ علوم و معارف قرآن یثرشته: علوم حد یثدرس: نقد و وضع حد

 یقهدق 03مدت زمان:  ینیحس یدحمیداستاد: س ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 0 / 0 صفحه: نمره 03بارم:  .............................................شماره دانشجویی: 

 باشد. یم یسوال تست 02 یآزمون دارا
 

 

2 

 

 کند؟ صورت خاص بر هر دو روش نقد سندی و محتوایی تأکید می یک از متون شریف زیر به کدام   .80
ْنساُن ِإلی»الف(    «.َطعاِمه  َفْلَیْنُظِر اْْلِ

 «.ال تنظروا الی من قال، أنظروا الی ما قال»ب( 
 «.البیت في کل خلف عدوال ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلینإّن فینا أهل »ج( 
ْحَسَنُه ... »د( 

َ
ِبُعوَن أ ِذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَّ ْر ِعباِد الَّ   «.َفَبشِّ

 توان مبنایی برای سنت رد علم دانست؟ کدام گزینه را می   .80
 ب( تقسیم نقد حدیث به نقد درونی و بیرونی. شدن نقد حدیث با نقد فهم.الف( احتمال جایگزین  

  د( کم بودن احتمال وثوق نوعی به اخبار. ج( فراوان بودن احادیث مجعول.
 هدف از نقد درونی حدیث چیست؟   .80

  ب( بررسی صحت انتساب احادیث. های معتبر دین. الف( شناخت سازگاری محتوای حدیث با آموزه 
  د( شناخت مقصود اصلی از متن حدیث. ج( شناخت تصحیف، تقطیع و تغییرات متن حدیث.

 بخش بودن احادیث کتب کلینی و صدوق و کم بودن حدیث جعلی در میان آنها چیست؟ عامل اطمینان   .80
 گیری شدید مشایخ حوزه حدیثی بغداد در پذیرش و نقل احادیث. الف( سخت 

 السالم(. های حدیثی حوزه بغداد توسط ائمه اطهار )علیهم ب( تأیید کتب و نسخه
 السالم(. های حدیثی حوزه قم توسط ائمه اطهار )علیهم ج( تأیید کتب و نسخه

  گیری شدید مشایخ حوزه حدیثی قم در پذیرش و نقل احادیث. د( سخت
 ؟نیستکدام گزینه درباره گستره کاربرد معیار موافقت و مخالفت حدیث با قرآن صحیح    .86

 الف( احادیث نیازمند به سنجش با معیار سنت، همان احادیثی هستند که با قرآن نه مخالفت دارند و نه موافقت. 
 چندانی نخواهد داشت. که مضمون آنها در قرآن وجود دارد معتبر باشد، عماًل حدیث، کاربرد و فایده ب( اگر تنها احادیثی

 ج( احادیث مخصص یا مقید آیات قرآن نیز از نظر عرف با قرآن مخالفت دارند.
  .روند شمار نمی د( احادیثی که نه موافق و نه مخالف با قرآن باشند در زمره احادیث مخالف قرآن به

 های فراعقلی دین صحیح است؟ کدام تعبیر درباره اختالف میان عقل و آموزه   .89
گاهی.  گاهی. الف( اختالف میان دو کشف و آ گاهی و ناآ   ب( اختالف میان آ

  د( اختالف میان منبعی خطاپذیر و معصوم.  ج( اختالف میان فطرت و وجدان.
 احادیث سی روز بودن همیشگی ماه مبارک رمضان با کدام معیار نقد حدیث در تعارض است؟   .81

  د( عقل. ج( تاریخ معتبر.  ب( حس و تجربه. الف( مسّلمات دینی و مذهبی.  
 در جایی که ذوق سلیم اجازه دهد، بهترین راه در برخورد با احادیث مخالف حس چیست؟   .83

  د( تأویل و مجازگویی. ج( ترجیح علم قطعی. . ترجیح احادیثب(  الف( رد علم. 
 ؟رود نمیشمار  های نقد حدیث به کدام گزینه از آسیب   .03

   د( فهم ناتمام.   تصحیف.ج(  ب( تمایالت پژوهشگر. الف( شتابزدگی. 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


