باسمه تعالی

آزمون میانترم مبانی فهم حدیث

مدت آزمون 45 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
پرسشهای گزینهای:
 .1تألیف كتابهاى اصولى به عنوان پشتوانهٔ علمى فقهالحدیث در كدام دوره آغاز شد؟

الف ) دوره تدوین جوامع اولیه.

ب ) دوره تدوین جوامع ثانویه.

ج ) دوره ركود نسبى مباحث حدیثى.

د ) دوره حضور امامان(ع)

 .۲گزارههاى تفسیرى در فقهالحدیث یعنى:

الف) احادیث توضیح دهندهٔ واژهها و مفاهیم.

ب) احادیث تفسیر و تأویلكنندهٔ آیات قرآن.

ج) احادیث تفسیركنندهٔ آیات قرآن.

د ) نظر لغتشناسان دربارهٔ واژههای احادیث.

 .3معنای رویکرد تصحیحی به روایات در فقهالحدیث چیست؟

الف) صحیح شمردن روایات نقل شده در منابع معتبری چون کتب اربعه.
ب) پذیرش روایات بدون توجه به محتوا و بر اساس درستی یا نادرستی سند روایات.
ج) صحیح شمردن مضمون روایاتی که سند مطمئنی ندارند.
د) صحیح شمردن روایات پس از بررسی سندی.
 .4سیر اجمالی فهم حدیث شامل چه مراحی است؟

الف) اثبات حدیث بودن متن ،اثبات صحت نقل عبارت.
ب) فهم مفردات ،فهم ترکیبات ،پی بردن به ظهور اولیه.
ج) دستیابی به قرینههای مقامی ،پی بردن به مراد جدی.
د) فهم متن حدیث ،فهم مقصود اصلی آن.
 .5معنای «ترکیب اصطالحی» با «مجموع معانی هر بخش از ترکیب»  .....است.

الف) نامساوی

ج) بی ارتباط

ب) مساوی

د) مرتبط

 .6نخستین کتاب مستقل در زمینهٔ فقهالحدیث کدام است و نویسندۀ آن کیست؟

الف) معانی االخبار ـ کلینی

ب) معانی االخبار ـ شیخ صدوق

ج) کافی ـ کلینی

د) محاسن الحدیث ـ برقی

 .۷پیشنیاز حرکت به سوی فهم حدیث کدام است؟

الف) آگاهی از درستی انتساب حدیث و درستی متن آن.
ب) دستیابی به فهم متن و فهم مقصود گوینده.
ج) آگاهی از دانش صرف و نحو و لغتشناسی.
د) دستیابی به مراد استعمالی متن حدیث.

 .۸به ترتیب مهمترین کتب غریب الحدیث در حوزۀ احادیث شیعه و اهل سنّت کداماند؟

الف) غریب الحدیث ابنقتیبه و غریب حدیث بحاراالنوار.
ب) مجمع البحرین و النهایه في غریب الحدیث.
ج) مجمع البحرین و غریب الحدیثِ ابنقتیبه.
د) غریبُ حدیثِ بحار األنوار و النهایه في غریب الحدیث.
 .9بیتوجهی به کدام یک از عوامل زیر موجب ظاهرگرایی و اعتقادات حشویه شده است؟

الف ) معانی مجازی و کنایی.

ب) ریشه کلمات.

ج) ترکیب کلمات.

د) تشکیل خانواده حدیثی.

 .1۱کدام گزینه دربارهٔ روش یافتن نسخههای متعدد یک حدیث صحیح نیست؟

الف) مراجعه به نسخههای کاتبان مختلف همان کتاب.
ب) مراجعه به کتابهای دیگری که همان حدیث را نقل کردهاند.
ج) مراجعه به جوامع حدیثی که آن حدیث را نقل کردهاند.
د) گردآوری احادیث مرتبط و تشکیل خانوادهٔ حدیثی.
پرسشهای تشریحی:
 .1فواید و کاربردهای دانش فقهالحدیث را ذکر کنید و هر یک را توضیح دهید.

 .۲نخستین گامها در زمینهٔ فقهالحدیث در کدام دوره برداشته شد؟ دو مورد از ویژگیهای این دوره را ذکر کنید.

 .3تأثیرات دانش صرف را در فهم بهتر مفردات حدیث توضیح دهید.

