
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  حدیث شناسی موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: حدیث شناسی عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  سطح دو درسنامه علم حدیث ک
 

 42/01/24 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  41 بارم امتحا

ح:  سال اولنیم دای باب ششم )وصل و فصل( تا پایان کتاباز ابت محدوده:  سیده مهدیه جعفری انم طّرا

     نام ونام خانوادگی:                                                      پایه: سوم مهر

 دقیقه 57نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 (22نمره )ص 57/1جامع ترین تعریف حدیث را بنویسید؟ ـ 1
 قریر آنان.عبارتست از گفتار غیر قرآنی خداوند، معصومان ]اعم از پیامبر و ائمه و فاطمه )سالم اهلل علیهم([ صحابه، تابعان و حکایت فعل و ت

 (75نمره )ص 7/1را نام ببرید؟  )علیهم السالم(ـ دالیل حجیت سنت ائمه اطهار 2
 ( نقلی: قرآن )آیه ابالغ ـ آیه والیت( و سنت نبوی2  ( عقلی1

 (64نمره )ص 2به کتابت حدیث اهتمام داشتند؟ دالیل را نوشته، مختصراً توضیح دهید؟  )صلی اهلل علیه وآله(ـ آیا پیامبر 3
 الصادقه(له ـ توصیه به کتابت حدیث داشتند و... فراهم آوردن برخی از مکتوبات حدیثی )صحیفه النبی ـ کتاب علی )علیه السالم( ـ جامعه ـ صحیفه ب

 (161و172نمره )ص 57/2ـ کتب اربعه را نام ببرید، با مؤلفان آن ها و منظور از محمدون ثالث چه کسانی هستند؟ 4
 اصول کافی: کلینی  من الیحضره الفقیه: شیخ صدوق  الحکام: شیخ طوسیاالستبصار و تهذیب ا

 محمدون ثالث: محمد بن شیخ کلینی ـ شیخ طوسی ـ شیخ صدوق

 (171و141و 157و152و141نمره )ص 7ـ نام مؤلفین را بنویسید؟ 5

 حر عاملیوسائل الشیعه:      عالمه مجلسیبحاراالنوار: 

 بروجردیمع االحادیث شیعه: جا     عالمه مجلسیعین الحیاه: 

 فیض کاشانیمحجه البیضاء:      ابن قولویهکامل الزیارات: 

 (294و291نمره )ص 2ـ فقه الحدیث را تعریف کرده و بنویسید مهم ترین مباحث در مبانی فهم حدیث چیست، مثال بزنید؟ 6
 ث نیاز به تفسیر آن است.فقه الحدیث: در حقیقت به معنای تفسیر حدیث است به خاطر ابهاماتی در حدی

 مهم ترین مباحث در مبانی فهم حدیث: مفاهیم واژه ها، السارق و السارقه فاقسطوا ایدیهما

 (294ـ711نمره )ص 7/2آمده(  6مهم ترین مبانی فقه حدیث را نام برده و دو مورد را توضیح دهید؟ )غیر آنچه که در سؤال  ـ7
( بررسـی  7( توجه بـه اصـطالحات خـاص روایـات.     6( توجه به مفاهیم واژه ها در عصر صدور. 7توجه به گوهر معنایی.  (2با توجه به ریشه واژه ها.   (1

 ( توجه به قرائن خارجی.1( نقش سیاق در معنا رسانی. 5( توجه به زبان روایات. 4ساختار جمالت. 

ـ کلماتی معـانی خـاص   2رند. لذا شناخت آن ها در فهم آن ها مؤثر است. ـ واژه ها در عربی بر اساس صورت های مختلف معنای مختلف دا1توضیحات: 

ـ برخی از واژه ها معانی عصر صدور خود را از دسـت  7دارند مثل میزان، لوح، قلم، عرش ... باید شناخت دقیق از مفاهیم الهوتی و ماورائی داشته باشیم. 

منافق در روایات در معنای مؤمن ـ برخی از واژه ها مثل 6حال حاضر به دین شناسی گویند.  داده اند. مثل تفقه. در عصر صدور معنای دین فهمی است در

ـ واژه ها با نوع چینش آن ها معنای خاصی پیدا می کنند مثـل ان اهلل خلـق آدم علـی    7خاص به کار رفته است باید به معنای اصل این واژه ها دقت کرد. 

ـ سیاق به معنای شیوه نسخ و طرز جمله بندی 5اوند صحبت کرده، باید دقت کرد حمل بر معانی ناصحیح نشود. از استنطاق خدـ برخی روایات 4صورته... 

ـ روایات بسان قرآن به یکدیگر جنبه تفسیری تبیینی دارد لذا الزم است که بـه روایـات   1است که از قرائن لفظی است و نقش مهمی در رساندن معنا ندارد. 

 عه شود.مشابه و هم مضمون مراج

 (221و219و215نمره )ص 27/2ـ این اصطالحات را توضیح دهید؟ 8

 روایاتی که بدون در نظر گرفتن چگونگی سند متن آن مورد پذیرش است.مقبول: 



 

 روایاتی که سند آن به یکی از تابعان برسد.مقطوع: 

 روایاتی که راویان در هر طبقه بیش از سه تن باشد.مستفیض: 

 (219نمره )ص 1ر را بنویسید؟ ـ شرایط تحقق توات9
 ( وجود تواتر در تمام طبقات.2استناد آگاهی مخبرین به حس. ( 1

 موفق باشید                                                                                                                                                   


