خرداد  ،49الف
کتاب :علوم حدیث پ 6
محدوده :علوم حدیث ،کل کتاب
تستی
 .1تىاتز وظزیۀ صحیح «اثش» چیست؟
ب .احادیث مىقًل اس تاتعیه 

أ .احادیث مىقًل اس صحاتٍ 
ج .مزادف تا حذیث 

د .آوچٍ مىقًل اس پیامثز

است ي فزیضٍ ویست 

« .2رکشِ آیات االحکامِ هشتثط تا هش تاتی» اس خصًصیات کذام یک اس جًامع حذیثی است؟
أ .تحاس األنواس 

ج .هستذسک وسائل الشیعۀ 

ب .وسائل الشیعۀ 

د .جاهع احادیث الشیعۀ 

 .3کذام کتاب تٍ عىًان ايلیه جامع ريایی اَل سىت وًضتٍ ضذٌ است؟
أ .هسنذ احوذ تن حنثل 

ج .صحیح تخاسی 

ب .هوطّأ هالک 

د .صحیح هسلن 

 .4کذام یک اس محذثیه عامٍ ،اصغالح «حذیث حسن» را در علًم حذیث اَل سىت تاب کزد؟
أ .احوذ تن شعیة نسائی 

ج .احوذ تن حنثل 

ب .هسلن تن حجاج 

د .هحوذ تن عیسی تشهزی 

تشریحی
 .1چزا مصحف علی

«قزآن مفسِّز» وامیذٌ میضًد؟ تًضیح دَیذ.

 .2ضثُۀ «استىاد ريضۀ کافی تٍ اته ادریس حلی ي عذم استىادش تٍ کلیىی» را پاسخ دَیذ( .دي مًرد)
 .3سٍ يجٍ َمسان تًدن «استثصار» ي «تُذیة» ضیخ عًسی را وًضتٍ ،يجٍ فزقطان را تٍ صًرت اختصار تًضیح دَیذ.
 .4دي جًاب اس کساوی کٍ «تزس آمیخته قزآن تا حذیث» را دلیل مىع اس کتاتت حذیث میداوىذ تىًیسیذ.
 .5کذام یک اس صحاح اَل سىت تیطتزیه وقص را در «ضکلدَی تٍ اوذیطٍَای غلظ کالمی ي فقُی» دارد؟ ومًوٍَایی اس آن را در تًحیذ ي
وثًت ي احکام تیان کىیذ.
 .6در مثحث خثز متًاتز ،دي ضزطِ «استىاد آگاَی مخثزیه تٍ حس» ي «يجًد تًاتز در تمام عثقات» را تًضیح دَیذ.
 .7أ .اصغالحات سیز را تعزیف کىیذَ .ز یک واظز تٍ کذام محًر اس مثاحث «سىذ» میتاضذ؟
أ .مفزد:

ب .مکاتة:

 .8اس تیه ضیًٌَای تحمّل ريایت ،اصغالح «مىايلٍ» را تًضیح دادٌ ،دي صًرت آن را تىًیسیذ.
« .9تىصیص معصًم» جشء کذام یک اس تًثیقات تًدٌ ،راٌ دستیاتی تٍ آن چیست؟ (یک مًرد)
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