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 تربیتی  امور اداره کل

 اداره قرآن و حدیث 

 



2 
 

 تعالی باسمه 

 

تَذاکَروا وتَالقوا وتَحَدّثوا ؛ فإنَّ الحَدیثَ  :  صلّی اهلل علیه و آله  رسولُ اللَّهِقال  

السَّیفُ َیرینُ  کما  لَتَرینُ  القُلوبَ  إنَّ   ، للقُلوبِ  الحَدیثُجِالءٌ  جِالؤها   ، .  

 «  50ص ،1اصول كافى ج » 

مذاكره   یکدیگر  بگویید  -میعل-با  حدیث  و  كنید  مالقات  صیقل  و  حدیث  زیرا  ؛ 

است.  دلها به حدیث  آنها  و صیقل  دلها همچون شمشیر زنگار می گیرد  همانا       ست. 

             

حدیث   و  قرآن    با   انس  ایجاد  و  حدیث  متون   با  طالب   ییآشنا  راستای  دراداره 

غربت   السالمعلیهم بیت اهل   روایات هدف  با  حدیثو  متون  از  سطح زدایی  ارتقاء  و  ی 

تربیتی  معرفتی تتبع حدیثی  خوانیحدیث  غیرحضوری  دوره     ،طالب  و  کتاب »  و 

 نماید. را برگزار می «شریف اصول کافی

 

 فضل العلم ، کتاب اولاصول کافی،  جلد : منبع  ❖

 1400/ 30/2   :مهلت تحویل پاسخنامه ❖

یا  ارسال    :روش تحویل پاسخنامه ❖ تایپ شده  واضح تصویر  پاسخنامه 

 hadith@jz.ac.irبه پست الکترونیکی  پاسخنامه دستنویس  از  و خوانا

 32112436 :شماره تماس ❖

 

 

 

 

 

mailto:hadith@jz.ac.ir
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 مقدمه: 

 بخش های کتاب کافی:

 بخش اصول، فروع و روضه می باشد:  3كتاب كافی شامل  

به  :اصول کافی • )فصل(  عنوان  اصول  در هشت  مطالب   شیعه اعتقادی تبیین  برخی  و 

ارتردیگ اعتقادی  مسائل  با  پرداختهكه  دارد،  ازباط  عبارتند  كتاب  این  عناوین    :است. 

الجهل و  العلم؛   العقل  الکفر؛  الحجة  ؛التوحید ؛  فضل  و  القرآن؛  الدعاء؛  االیمان  ؛ فضل 

 . العشرة

 

كافی  ف .  است فقهی  مسائل  به  مربوط  روایاتدربردارنده   :یکاف  فروع • روع 

 :آید. در این بخش عناوین زیر وجود داردترین بخش كتاب كافی به حساب می بزرگ

الطهارة،.1 الحیض، .2 كتاب  الجنائز، .3 كتاب  الصالة، .4 كتاب  الزكاة  .5 كتاب  كتاب 

الصیام، .6 والصدقه، الحج، .۷ كتاب  كتاب   .10 المعیشة،ب  كتا  .۹ الجهاد،  كتاب .۸ كتاب 

العقیقه، .11 النکاح، الطالق،.122 كتاب  والتدبیر   .13 كتاب  العتق  كتاب 

الصید،  .14 والمکاتبه، الذبائح، .15 كتاب  االطعمه، .16 كتاب  كتاب   .1۷ كتاب 

والم .1۸ االشربة، والتجمل  الزّی  الدواجن، .1۹ رّوة،كتاب    كتاب  .20 كتاب 

المواریث، .21الوصایا، الحدود، .22 كتاب  الدیات، .23 كتاب  كتاب   .24 كتاب 

 .كتاب االیمان والنذور والکفارات  .26 كتاب القضا واالحکام،  .25 الشهادات،

كافی  در عنوان فروع  از  معموالً  برخی  كه  كتبها  آورده  فقهی  در  مستقل  صورت  به 

عنوانمی  ضمن  مناسبت،  به  آمده شوند  شده  یاد  مثالًهای  در  اند.  معروف،  به  امر 

  .استآمده الجهاد عنوان

 

روایات مربوط به موضوعات مختلف و متنوع، بدون هیچ ترتیب و نظم    :روضه کافی •

 :است. چند نمونه از این موضوعات به شرح زیر استگردآوری شده   خاصی 

 قرآن برخی آیات تفسیر و  تأویل ▪

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 ائمه  ها و اندرزهایتوصیه  ▪

 رؤیا و انواع آن  ▪

 ها دردها و درمان ▪

 های آن كیفیت آفرینش جهان هستی و برخی از پدیده ▪

 تاریخ بعضی از پیامبران بزرگ  ▪

 فضیلت شیعه و وظایف آن  ▪

 علیه السالم  علی  و زمان خالفت تاریخ صدر اسالم برخی مسائل ▪

 های زمان حضور او و صفات او و نیز اصحاب و ویژگی  مهدی ▪

اشخاص، ▪ و  اصحاب  برخی  زندگی  أثال ،ابوذر نظیر  تاریخ  بن  بن  ،ثمامة  زید 

   .جعفر بن ابی طالب ،نسلما ،علی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 ( فضل العلم )کتاب   اصول کافیحد یث خوانی  چهارم  مرحله سواالت 

 

 سواالت تستی:  ▪

)باب ؟ کدام گزینه است«ََ یُحِبُّ بُغاَة العِلمِأَال إِنَّ اللّه معنای حدیث نبوی»  -1

 فرض العلم و وجوبه(

 الف( بدانید كه خدا طلب كنندگان علم را دوست دارد. 

 علم و عالم است. ،ب(آگاه باشید كه خدا دوست دار

 دهندگان علم است. ج( بدانید كه خداوند دوستدار، آموزش 

 د( آگاه باشید كه خدا تالش كنندگان در راه علم را دوست دارد.

 

 امیرمؤمنان   -2
 ؟ )باب فرض العلم و وجوبه(کمال دین را چه می داند  علیه سالم

 الف( آموختن علم 

 ب( آموختن علم و عمل به آن 

 ج( عمل به دانسته ها 

 د( معرفت دین

 

)باب صفه العلم و  چیست؟  صلّی اهلل علیه و آله برپیاماقسام علم طبق فرمایش   -3

 فضله( 

   ابدان؛علم ادیان و علم   :الف( دو قسم

 ؛ب(  دو قسم علم محسوس و معقول

 ؛ت پابرجاسنّ ،پسندیده فریضه ،آیه محکمه :ج( سه قسم

 ؛علم عقول ابدان، علم ،علم ادیان :د( سه قسم
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 ؟ )باب صفه العلم و فضله( نهایت کمال  را چه می داند علیه السالم   امام باقر     -4

 الف( آگاهی در دین

 ب( صبر در معصیت 

 ج( میانه روی در اداره زندگی  

 د( هرسه مورد 

 

نشانه اینکه خداوند خیر و نیکی را برای بنده   ،علیه السالمامام صادق  طبق فرمایش  -5

 )باب صفه العلم و فضله(ای بخواهد، چیست؟ 

   الف( وی را نسبت به دین آگاه كند.

 وی طالب علم می شود.  ب( 

 كسی كه علم و عمل داشته باشد. ج( 

 د( عالم و پرهیزگار باشد.

 

«  بیانگر چه  قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَُل مِنْ أَلْفِ عَابٍِدالرَّاوِیَُة لِحَِدیثِنَا یَشُدُّ بِِه حدیث »  -6

 ؟ )باب الصفه و العلم و فضله( مطلبی است

نشر دهد و دل های شیعیان را  بگیرد،را یاد  علیهم السالمكسی كه احادیث اهل بیت الف( برتری 

  .در راه حق استوار نماید

 ؛ابدبر هزار ع  طالب علوم دینب( برتری 

 عابد بر كسی كه روایت می خواند تا عقاید شیعه محکم شود.  ج( برتری

 د( اهمیت و ضرورت مطالعه روایات؛ 
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؟ )باب اصناف مردم را سه گروه می داند آن سه گروه کدامند  علیه السالمامام صادق  -۷

 الناس( 

 الف( عالم ، علم آموز، كف روی آّب؛   

 ب( عالم، جاهل، كف روی آب؛  

 ؛ عابدج( علم آموز، حاهل،  

 د( عالم، علم آموز، جاهل؛  

 

بر اساس روایات وارد شده در باره آموختن علم و عمل به دیگران، کدام گزینه    -۸

 (بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ َو الْمُتَعَلِّم)؟ صحیح است

  ،ثواب كسانی كه به آن عمل می كنند به او می رسد ،یاد بدهد بابی از علمالف( كسی كه 

 . بدون اینکه از ثواب عمل كننده ها كم شود

را به دیگری بیاموزد، همانند پاداش انجام دهنده آن عمل نصیب   عمل نیکی ب( كسی كه 

 وی شود، حتی بعد از مرگش. 

کوت آسمانها از  ، در ملدیگران بیاموزدو به  عمل كندو به آن  علم را بیاموزدج( كسی كه 

 او یاد شود.

 د( هر سه مورد. 

 

توصیه به فراگیری علم، توصیه به چه صفاتی  ، در کنار علیه السالمامام صادق  -۹

 (بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاء)؟ فرمودند

 دوری از گناه، خاموشی؛ الف( 

 آراستگی به وقار و حلم؛ب( 

 آراستگی به وقار و حلم، تواضع؛( ج

 گناه، عمل؛ دوری از ج( 
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الْعُلَمَاءُ« چه   عِبَادِِه مِنْ اللََّه یَخْشَى إِنَّمَا در تفسیر آیه» علیه السالمامام صادق  -10

 (بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاء؟ )فرمودند 

 الف( عالمانی كه كردارشان با گفتارشان موافق باشد. 

 ب( عالمانی كه به دیگران تعلیم می دهند. 

 ج( عالمان خداترس. 

 د( عالمان با وقار و حلیم.

 

(بَابُ َفقْدِ الْعُلَمَاء)مرگ چه کسی ابلیس ملعون را بیشتر خوشحال می کند؟ -11  

 الف( رزمنده اسالم در میدان نبرد

 ب( عالم و فقیه

.قاری قرآنج(   

 د( مؤمن با تقوا 

 

12- براساس فرمایش امام صادق علیه السالم شرف دنیا و آخرت چیست؟) باب مُجالسَه  

 العُلما( 

الف( كسب علم   

ب( همراهی با علما    

 ج( همنشینی با دینداران 

 د( دوری از جاهالن 

 

13-  امام صادق علیه السالم می فرماید: بر این علم قفلی است که کلید آن  

(بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ َو تَذَاكُرِه)........... است.   

الف( تکرار كردن                                          ب( مباحثه كردن    

د( تدبر و تامل كردن                  ج( سوال كردن                                     
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14-  بر اساس حدیث امام باقرعلیه السالم  گفتگو و مباحثه علمی مانند آموختن است که  

( بَابُ سَُؤاِل الْعَالِمِ وَ تَذَاكُرِه )..... می باشد. .......ثوابش برابر   

جهاد                                                           ب( شهادت الف(   

د( نمازی نیکو                                              ج( قرائت قرآن كریم  

 

 15- در فرمایش امام باقر علیه السالم احیاء علم در چیست؟ )بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ َو تَذَاكُرِه(

الف( دانش آموختن زیاد    

 ب( تعلیم دادن

 ج( مذاكره علم با دینداران و پارسایان 

 د( عمل به علم 

 

(3؛ حبَابُ بَذْلِ الْعِلْم)؟ زکات علم چیست  -16  

 الف( یاد گرفتن آن  

 ب( عمل كردن به آن 

دادن آن به دیگرانج( یاد   

 د( مذاكره با اهل علم 

 

1۷- امام صادق علیه السالم فردی را که بودن بصیرت عمل نماید به چه کسی تشبیه کرده  

؟ )باب من عمل بغیر علم(است  

 الف( مانند درخت بی ثمر 

   .رود ب(كسی كه به بیراهه می 

عملبودن  عالمج(مانند   

   د(هر سه مورد
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1۸- بر اساس حدیث امام صادق علیه السالم دلیل اثر نکردن علم عالم در دیگران  

(بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعِلْم) ؟ چیست  

   خود الف( عمل نکردن به علم

 ب( خوب بیان نکردن آن به دیگران  

                   ج( ندادن زكات مال

د( نداشتن بصیرت    

 

1۹- بر اساس حدیث امام صادق علیه السالم مالک ارزشمندی مردم و مقام منزلت آنها 

( النوادربَابُ ) به چیست؟  

؛ الف( به انداز تالوت قرآن كریم  

. ه اندازه نقل روایتشان از اهل بیت علیهم السالم؛ب( ب  

؛ج( به اندازه تقوا و ورع آنها  

 د( به اندازه علمشان؛

  

  20- امام باقر علیه السالم  در مورد کسی که ندانسته به مردم فتوا دهد چیست؟ )باب  

 النّهی عن القول بغیر علم( 

الف( مالئکه رحمت او را لعن می كنند.    

ب( گناه كسی كه به فتوایش عمل كند بر اوست.   

ج( مالئکه عذاب او را لعن می كنند.     

 د( هر سه مورد
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21- در روایت امام باقر علیه السالم حق خدا بر بندگان چیست؟ )بَابُ النَّهِْی عَنِ الْقَوْلِ بِغَیْرِ  

(عِلْم  

الف( آنچه را كه می دانند بگویند؛.   

؛در مورد چیزی كه نمی دانند زبان نگه دارندب(   

؛ آنچه را كه می گویند، عمل كنند ج(  

 د( الف و ب 

 

22- طبق فرموده امام باقر  علیه السالم سرانجام کسی که علم را برای جلب توجه مردم  

)باب المُستَاكِل بِعِلمِه و المُباهِی بِه(  بیاموزد چیست؟  

الف( بی آّبرویی در دنیا و آخرت.   

 ب( خسران در دنیا و آخرت

 ج( بهره اخروی ندارد.

 د( جایگاه او در آتش است.

 

23- در حدیث امام صادق علیه السالم بر اساس وحیی  که به حضرت داود شد، علمایی  

)باب المُستَاكِل  چه ویژگی ای دارند؟   ،که راهزنان و قطاع طریق بندگان خدا هستند 

 بِعِلمِه و المُباهِی بِه(

 الف(  فریفته دنیا هستند.  

 ب( علم را وسیله امرار معاش خود قرار داده اند.

 ج( قول و فعلشان یکی نباشد.

ندانسته سخن بگویند. د(    
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24- امام صادق علیه السالم برای حفظ کردن، چه راهکاری فرمود ند ؟ )باب روایه الکتب 

 و الحدیث و فضل الکتابه(

 الف( تکرار زیاد مطلب 

 ب( خواندن با دقت مطلب 

 ج(نوشتن مطلب 

   د( هر سه مورد

 

(الکتاب )باب االخذ بالسنّه و شواهدبا کدام گزینه حدیث کامل میشود؟ -25  

.  جز با .... ، و هیچ سخن و عملی  پیامبر فرمود:»هیچ سخنی جز با ..... به آن ارزش ندارد

جز در صورت ..... ارزش ندارد.« ارزش ندارد و هیچ سخنی و عملی و نیتی   

با سنت  سازگاری  –نیت  –عمل به آن  الف(  

موافقت -نیت  –نیت  ب(  

نیت  –عمل  –نیت  ج(  

سازگاری  –عمل   –د( بیان كردن   

  

:  سواالت تشریحی  

بَابُ حَقِّ  هفت ادب از آداب متعلمین را نام ببرید. )علیه السالم  بر اساس حدیث امیرمؤمنان    -26

 ( الْعَالِم

امام صادق    -2۷ اساس حدیث  السالم  بر  است:  علیه  در چهار چیز  علم  .  2.خداشناسی،   1تمام 

و ترجمه4شناسی،  . دین  3خودشناسی،   پیدا كرده  را  نظر  را    . دشمن شناسی. حدیث مورد 

 ر( بَابُ النَّوَادِ) بنویسید.
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بیت    -2۸ اهل  احادیث  و  قرآن كریم  اسالم  دیدگاه  السالم  از  علوم،  علیهم  همه  و جامع  احکام 

دو حدیث بنویسید كه گویای جامعیت قرآن كریم و احادیث معارف الزم برای بشر است؛  

 ( 10تا1... حبَابُ الرَّدِّ إِلَى الْکِتَابِ َو السُّنَّةِ علیهم السالم باشد. )اهل بیت 

سه ویژگی برای فقیه حقیقی بیان شده است   علیه السالمدر حدیث ابان بن تغلب از امام باقر    -2۹

  ( بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ َو شَوَاهِدِ الْکِتَابآن سه ویژگی را بیان كنید. )

بَابُ  هفت ادب از آداب متعلمین را نام ببرید. )  علیه السالماس حدیث امیرمؤمنان علی  بر اس  -30

   (حَقِّ الْعَالِم

 د. اپینده و موفق باشی  ل الله تعالی فرجه عج   صاحب األمر رد پناه حضرت  
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                        کد پرونده تبلیغی:                           نام و نام خانوادگی:

 رشته تحصیلی:       نام پدر:                                         

                         شماره همراه:کد تحصیلی:                                          

 

 

 

 د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال 

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     26     

9     27     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     

17     37     

18     38     

19     39     
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