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لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستی:
 .6وذام هَسد ،اص ضشایط ساٍی تشای پزیشش سٍایت ًیست؟ د 906
أ .اسالم 

د .روَسیت 

ب .ػمل 

د .ضثط 

 .9وتاب «هستذسن الَسائل» تألیف چِ وسی است؟ ب 26
أ .هحوذ تي حسي حشّ ػاهلی 

ب .هیشصا حسیي ًَسی طثشسی 

د .ضیخ ػثذ الحسیي تْشاًی 

د .آیت اهلل تشٍجشدی 

 .0وذام احشًَ ،ضتۀ «ػالهۀ هاهماًی» است؟ أ 900

أ .تٌمیح الومال فی ػلن الشجال 

ب .هؼجن سجال الحذیج 

د .هجوغ الشجال 

دً .مذ الشجال 

 .4وذام گضیٌِ غحیح ًیست؟ ب 94
أ .سٍایت ،اغطالحاً هتشادف حذیج است 

ب .سٌت دس ًگاُ فمْا لَل ،فؼل ٍ تمشیش پیاهثش(صلی اهلل علیه و آهل وسلم) است لثل یا تؼذ اص تؼخت 
د .داهٌۀ حذیج ،گفتاسی غیش لشآًی خذاًٍذ سا ّن دس تش هیگیشد 
د .تِ گفتاس غحاتِ ٍ تاتؼاى ،اغطالحاً حذیج اطالق هیگشدد 
سؤاالت تشریحی:
 .6ػَاهل اػتثاس غحیح تخاسی ًضد ػالواى اّل سٌت ٍ ًیض ًمذّای ٍاسد تش غحیح تخاسی سا تٌَیسیذ644-641 .
ػَاهل اػتثاس تِ ًظش آىّا ػثاست است اص لذهت وتاب ٍ هحتَای غحیح (تِ ًظش آًاى ًیض غحیح تخاسی ّواى هحتَایی سا داسد وهِ آىّها
طالثص ّستٌذ.
ًمذّای ٍاسد تش ایي وتاب .6 3ضؼفّای سٌذی غحیح تخاسی ،صیشا اص افشادی فاسك ٍ فاجش ٍ خاسجی ٍ ًاغهثی ًمهل وهشدُ اسهت ٍ دس
ػَؼ اص اّل تیت(علیهمالسالم) ًمل ًىشدُ است  .9ضؼفّای هحتَایی ٍ هخالفت آى تا فشٌّگ ٍ آهَصُّای لشآى ٍ احىام دیي.
 .9چِ تفاٍتی تیي غحیفۀ ػلی(علیهالسالم) ٍ هػحف ػلی(علیهالسالم) است؟
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غحیفۀ ػلی یا ّواى جاهؼِ ،وتاتی است وِ حضشت ػلی (علیهالسالم) تا اهالی پیاهثش(صلی اهلل علیه و آهل وسلم) ًَضتِاًذ ٍ ػٌَاى هیشاث ػلی تشای ائوِ (علیهمالسالم) است ٍ
ائوِ دس هَاسد صیادی تِ وتاب هشاجؼِ هیًوَدُاًذ .همػَد اص هػحف ػلی لشآًی است وِ آى حضشت تٌا تِ دستَس پیاهثش تال فاغلِ پس اص
سحلت ایطاى فشاّن ساخت.

 .0ضوي تَضیح ٍ تؼشیف تَحیك خاظ ٍ ػام ،اص ّش وذام دٍ ًوًَِ روش وٌیذ966-962 .
تَحیك خاظ آى است وِ دس خػَظ یه ساٍی اص سَی ائوِ (علیهمالسیالم) یا ػلوای سجال ،الفاظ دال تش ٍحالت سسیذُ تاضذ .اهها دس تَحیهك ػهام
ًسثت تِ جوغ ٍ گشٍّی خاظ توجیذ یا تَحیك سسیذُ وِ ساٍی هَسد ًظهش دس هیهاى آًهاى لهشاس داسد .تَحیهك خهاظ 3تٌػهیع یىهی اص
هؼػَهاى ،تٌػیع یىی اص اػالم هتمذم ،تٌػیع یىی اص اػالم هتأخش ،ادػای اجواع اص سَی سجالیي .تَحیك ػام 3اغحاب اجواع ،هطهایخ
حمات ،ساٍیاى اسٌاد واهل الضیاسات ٍ تفسیش ػلی تي اتشاّین ،هطایخ اجاصُ.
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 .4چِ صیاىّایی دس احش هواًؼت اص ًگاسش ٍ تذٍیي حذیج تِ ٍجَد آهذ؟
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اص تیي سفتي حلمۀ اتػال اسٌاد سٍایات – سّیافت ٍضغ دس سٍایات.

 .7هَضَع ،فایذُ ٍ هسائل داًصِ هػطلح الحذیج سا تَضیح دّیذ659 .
هَضَع 3سٌذ ٍ هتي حذیج .فایذُ 3ضٌاخت اغطالحی وِ دس گفتاس هحذحاى تِ واس سفتِ ٍ توییض لائل ضذى هیاى سٍایهات همثهَل ٍ ههشدٍد.
هسائل 3حاالتی هخل غحت ٍ حسي ٍ ضؼف وِ تش سٌذ ػاسؼ هیضَد ٍ حاالتی ًظیش اجوال ،تثییي ٍ تطاتِ وِ تش هتي ػاسؼ هیضَد.

 .1اغطالحات صیش سا تَضیح دّیذ614-611 .
أ .هُسٌذ

د .سٍایتی وِ سلسلۀ اسٌاد آى دس توام طثمات هتػل تِ هؼػَم تاضذ

ب .هَلَف

د .سٍایتی وِ سلسلۀ سٌذ آى تِ غحاتی پیاهثش یا هػاحة اهام (علیهمالسالم) هٌتْی ضَد

د .هطَْس

د .سٍایاتی وِ ًمل آى ضایغ تاضذ (اػن اص آىوِ دس هماتلص سٍایت ضار تاضذ یا ًِ)

د .ػضیض

دّ .ش سٍایتی وِ ضواس ساٍیاى آى ٍ طشیك آى دٍ ًفش تاضذ.

 .5اص هیاى ساُ حلّای اسائِ ضذُ تشای جوغ هیاى سٍایات ًْی اص وتاتت حذیج ٍ سٍایات ارى دس وتاتتت ،دٍ ساُ سا تَضیح دّیذ665-690.
 .6اختػاظ سٍایات ارى تِ افشاد ون حافظِ  .9اختػاظ سٍایات ارى تِ افشاد آضٌا تِ وتاتت ً .0اسخ تَدى سٍایات ًْهی ً .4اسهخ تهَدى
سٍایات ارى(.تَضیح دس وتاب آهذُ است)

ً .1ام وتة استؼِ سا ّوشاُ تا هؤلفیي آىّا ،تِ تشتیة صهاى ًگاسش تٌَیسیذ.
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 .6وافی اص هشحَم ولیٌی  .9هي ال یحضشُ الفمیِ اص هشحَم ضیخ غذٍق  .0تْزیة االحىام اص هشحَم ضیخ طَسی  .4االستثػاس اص هشحهَم
ضیخ طَسی

« .2اغل» سا تؼشف وشدُ ٍ تیاى وٌیذ سشًَضت «اغَل استؼوأۀ» تِ وجا اًجاهیذ؟

11-15

اغل ًگاضتِای است اٍلیِ ٍ ساهاى ًایافتِ وِ دس آى ،سٍایات هؼػَم(علیهمالسالم) تذٍى دخل ٍ تػشف آهذُ تاضذ .اغَل استؼوأۀ تا دٍساى غاحثاى
جَاهغ اٍلیۀ ضیؼِ (هحوذٍى حالث) ٍجَد داضت ٍ ه َسد استفادُ ٍالغ ضذ اها دٍ ػاهل دس اص تیي سفتٌص احش داضت هي جولِ آتص سهَصی
وتاتخاًِ ضیخ طَسی تِ دست ػاهِ.
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