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 (55تا  1 سؤال) فقه

 ؟باشد نمیصحیح  ،زیر در مورد جهر و اخفات در نماز های گزینهکدام یک از  -(1

 مادة. یجتمعان فیتان متضادتان مطلقاً ال یفیکو الحق أن الجهر و اإلخفات  (1

 بلغ أقل الجهر.یثره أن کراً و أیحاً أو تقدیسمع نفسه خاصة صحیو أقل السر أن  (2

 ن اإلخفات.یو إال تع یسمعها األجنبیموضع الجهر إن لم  ینهما فیر الخنثى بیتخی (3

حرم استماع صوتها و السر أفضل لها یسمعها من یمواضعه إذا لم  ین السر فینه و بیر بیو ال جهر على المرأة وجوباً بل تتخ (4

 مطلقاً.

 باشد؟کدام یک از موارد زیر جزء مستحبات سجده می -(2

 التورک (4  نیبتکالر ینین على عیدیوضع ال (3  عنقمدّ ال (2  ة الظهریتسو (1

 در چه صورتی نماز آیات قضا دارد؟ ،به نظر شهید ثانی -(3

 جب القضاء مطلقاً.ی (1

 ستوعب.یجب مطلقاً و إن تعمد ما لم یال  (2

 عاب.یهما مع االستین و فیسوفکر الیغ یالوجوب مطلقاً ف (3

 عاب للقرص أجمع مطلقاً.ینه العلم بالسبب مطلقاً أو مع استایأو نس کتقضى هذه الصاله مع تعمد التر (4

 جزای نماز چیست؟احکم خلل سهوی و حکم شک در  -(4

 لتفت إذا تجاوز محله.یال  کء من ذل یش یف کالش یالسهو تبطل الصالة لإلخالل و ف یف (1

ال  کء من ذل یش یف کالش یحله و فره حتى تجاوز مکذیان الخمسة إذا لم کبطل إن کان السهو عن أحد األریالسهو  یف (2

 لتفت إذا تجاوز محله.ی

 تبطل الصالة لإلخالل کالش یان الخمسة و فکبطل إن کان السهو عن أحد األریالسهو  یف (3

ال  کء من ذل یش یالسهو ف یره حتى تجاوز محله و فکذیان الخمسة إذا لم کبطل إن کان السهو عن أحد األریالشک  یف (4

 اوز محله.لتفت إذا تجی

 ؟گیردنمیهای صحیح در نماز قرار  کدام یک از موارد زیر در زمره شک -(5

 شک بین دو و سه و چهار  (2  های یک و دو در نمازهای چهار رکعتی شک در عدد رکعت (1

 شک بین دو و چهار (4    شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین (3

 .....و لو جهل عین الفائتة من الخمس . -(6

 اًیة مطلقة رباعیاً و ثنائیة مطلقة ثالثیفیصلی رباع (2     ة مطلقةیمغرباً و ثنائ یلّصی (1

 ن و أربعاً مطلقةینیى صبحاً و مغرباً معصلّ (4     مغرباً و رباعیة مطلقة یصلّی (3

ه و آله ه تشاغالً بالدنیا لقی اهلل مستخفاً متهاوناً مضیعاً لسنة رسول اهلل صلّى اهلل علیکیترمن »روایت  -(7

 مربوط به چه نمازی است؟ «و سلّم

 نماز ماه مبارک رمضان (4  نماز آیات (3  نوافل یومیه (2  نمازهای یومیه (1
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 ؟باشدنمیکدام یک از موارد زیر حرام  امامتِ -(8

 امامت أعرابی برای مهاجر (2    امامت نشسته برای ایستاده (1

 مّی برای قاریامامت اُ (4    امامت مؤف اللسان برای صحیح (3

 باشد؟در مورد نصاب گاو در باب زکات کدام یک از موارد زیر صحیح می -(9

 البقر نصابان ثالثون فحقتان و أربعون فمسنة. یف (2 عة.یع أو تبیالبقر نصابان ثالثون فمسنة و أربعون فتب یف (1

 عة و أربعون فجذعة.یع أو تبیبان ثالثون فتبالبقر نصا یف (4 عة و أربعون فمسنة.یع أو تبیالبقر نصابان ثالثون فتب یف (3

 گیرد؟ق میبر کدام یک از موارد زیر زکات تعلّ -(11

 نةیة آلة للزکالمضروب بالس (4  الممسوح (3  کالسبائ (2  یالحل (1

 در کدام صورت با پرداخت خمس، مال مختلط با حرام حالل خواهد شد؟ -(11

 ه و صاحبش هم معلوم است.مال مختلطی که مقدار حالل و حرام آن مشخص بود (1

 مال مختلطی که مقدار حالل و حرام آن مشخص بوده ولی صاحبش معلوم نیست. (2

 مال مختلطی که مقدار حالل و حرام آن مشخص بوده و صاحبش اجماالً معلوم است. (3

 مال مختلطی که متمیّز نبوده و صاحبش هم معلوم نباشد. (4

 رتیب چه مقدار است؟نصاب خمس در گنج، غنیمت و غوص به ت -(12

 دینار 22یک دینار ـ نصاب ندارد ـ   (2   دینار ـ نصاب ندارد ـ  یک دینار 22 (1

 دینار 22دینار ـ   22یک دینار ـ  (4   دینار ـ  یک دینار 22نصاب ندارد ـ  (3

 ل و ثانی حکم عمدی ارتماس در زمان روزه ماه مبارک رمضان چیست؟به نظر شهید او -(13

 گردد.شود و به نظر شهید ثانی کفاره هم واجب میل فقط قضای روزه واجب مید اوبه نظر شهی (1

 باشد.و کفاره واجب نمی شود میبه نظر شهیدین فقط قضا واجب  (2

 این کار فقط حرام است. ،شود و به نظر شهید ثانیل تنها موجب وجوب قضا میبه نظر شهید او (3

 گردد.کفاره هم واجب می ،لر شهید اوشود و به نظاجب میبه نظر شهید ثانی فقط قضای روزه و (4

 ؟باشدنمیکدام یک از موارد زیر به نظر شهیدین روزه مسافر صحیح  -(14

 البدنة فی بدل (2  السبعة ال الثالثة إلى بالنسبة المتعة دم یف (1

 بالسفر دیالمق فی النذر (4     دیالص فی جزاء (3

و المواقیت ستة: ذو الحلیفة ...... و الجحفة ...... و »باشد؟ میکدام گزینه برای عبارت ذیل صحیح  -(15

 «قرن ...... و العقیق ......

 نة ـ للعراق ـ للطائف ـ للشامیللمد (2   نة ـ للشام ـ للطائف ـ للعراقیللمد (1

 نة ـ للعراقیللطائف ـ للشام ـ للمد (4   نة ـ للشام ـ للعراقیللطائف ـ للمد (3

 «عاًکو المستطیع یجزیه الحج متس»در جمله  «عاًکمتس» منظور از عبارت -(16

 وباًکأفضل منه ر اًیأی الحج مش (2   ر زاد و ال راحلةیلفاً له بغکمت یأ (1
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 اًینه الحج بنفسه حج ثانکو لو زال العذر و أم (4    ظن السالمة یفکیأی  (3

 ؟باشدنمیکدام یک از عبارات زیر صحیح  -(17

 بها التمتع. اًیعلى حجه ناوقدم عمرته یفی التمتع  (1

 ة و القران بها.یو التلب ین الهدیعقد إحرامه ب یر فیینفرد اإلفراد بالتخیو  (2

 األفعال.  ر العمرة عن الحج و جملةیتأخ یان فکشتریو قران و إفراد و  (3

 ره.یه نوع باألصالة أو العارض العدول إلى غین علیس لمن تعیل (4

و ال یجوز للمکلف أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام عدا ما »مورد عبارت  کدام یک از موارد زیر در -(18

 ؟باشدنمیصحیح  «استثنی من ......

 قاتیة عند مروره على المکس بقاصد میمن ل (2      المتکرر (1

 ر بإحرامیمتى تجاوزه غ (4      من دخلها لقتال (3

 ؟باشدنمیکدام یک از موارد زیر از واجبات طواف  -(19

 بةیش یالدخول من باب بن (2     الطواف یخال الحجر فإد (1

 ساره حال الطوافیت على یجعل الب (4    ن المقامین البیت و بیالطواف ب (3

 «على المتمتع وجوبا موسعاً ...... یجب بعد التقصیر» -(21

 الوقوفین (4  الطواف (3   السعی (2  اإلحرام (1

 صحیح است؟در مورد مناسک منی کدام یک از عبارات زیر  -(21

 ر.کما ذکجمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتباً  یرم یوم التشریق ثالثة و هیها کمناس (1

 ر.کما ذکجمرة العقبة ثم الحلق ثم الذبح مرتباً  یرم یوم النحر ثالثة و هیها کمناس (2

 .رکما ذکجمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتباً  یرم یوم النحر ثالثة و هیها کمناس (3

 ر.کما ذکجمرة العقبة ثم الحلق ثم الذبح مرتباً  یرم یوم التشریق ثالثة و هیها کمناس (4

 خورنده به برائت از خداوند و رسول چیست؟ کفاره قسم -(22

 منؤکفاره قتل عمدی م (4  کفاره ظهار (3  کفاره افطار ماه رمضان (2 کفاره جزای صید (1

 «...... ل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجزک» -(23

 وماًیة عشر یصام ثمان (2     دٍوم بمُیل کتصدق عن  (1

 فارةکال ةِیاستغفر اهلل تعالى و لو مرة بن (4     دٍوم بمُیل کتصدق عن  (3

 باشد؟کدام یک از موارد زیر بر قاضی واجب می -(24

 یل القلبیالم ین فین الخصمیة بیالتسو (2     الصلح یبهما فیترغ (1

 ن بالدعوى سمع منهیإذا بدر أحد الخصم (4    ن حجتهیخصمن أحد الیتلق (3

 «و ال بینة ...... لو تشبثا و ادعى أحدهما الجمیع و اآلخر النصف مشاعاً» -(25

 ة بعد التحالفیاقتسماه بالسو (2  النصف لآلخر ین مدعیمین بعد یاقتسماها نصف (1
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 اقتسماه حلفا و (4 النصف یق مدعیالنصف لتصد یل لمدعکال یحلف مدعی (3

 «...... ه القسمة و ال ضرر و ال رد و المراد بالضررکعلى القسمة لو التمس شری کو یجبر الشری» -(26

 مة الشقص بها عنه منضماً نقصاً فاحشاًینقص ق (2    مةیمطلق نقص الق (1

 نتفع به قبل القسمةیان ک یعدم اإلنتفاع على الوجه الذ (4    عدم االنتفاع به منفرداً (3

 صورت چیست؟ سازی و نقاشیِ هید ثانی در مورد مجسمهنظر ش -(27

 ولی نقاشی صورت اشکال ندارد. ،سازی حرام است مجسمه (2    ( هر دو حرام هستند.1

 ولی نقاشی صورت حرام است. ،سازی اشکال ندارد مجسمه (4    کدام حرام نیستند. هیچ (3

 نظر شهید اول و ثانی در مورد احتکار چیست؟ -(28

 نیازی محتکر و نیاز مردم حرام و به نظر شهید ثانی مکروه است. هید اول به شرط بیبه نظر ش (1

 نیازی محتکر و نیاز مردم حرام است.به نظر شهیدین به شرط بی (2

 به نظر شهیدین حرام است مطلقاً. (3

 ست.نیازی محتکر و نیاز مردم حرام ابه نظر شهید اول مکروه و به نظر شهید ثانی به شرط بی (4

 «لو قدر المشتری على تحصیله دون البائع فاألقرب ......» -(29

 عیصحة الب یمة فییشترط الضم (2  یشترط فی صحة البیع قدرة المشتری (1

 عیعدم صحة الب (4  عیصحة الب یمة فیعدم اشتراط الضم (3

و ال السنبل بحب . .....ان أو غیره و تسمى فی النخل ک ال یجوز بیع الثمرة بجنسها على أصولها نخالً» -(31

 «منه أو من غیره من جنسه و تسمى ......

 مزابنة ـ محاقلة (4  مزابنة ـ مطارقه (3  محاقلة ـ مزابنة (2  محاقلة ـ مطارقه (1

 ؟باشدنمیکدام یک از عبارات زیر در مورد بیع سلف صحیح  -(31

 «هین علیو ال بد من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة به من د» (1

 «ه و الخضر و الشحمکالحبوب و الفوا یجوز السلم فی ال» (2

 «اللحم و الخبزکه یمتنع السلم فیضبط وصفه یل ما ال ک» (3

 «ء جائز و شرط األجود و األردأ ممتنع ید و الردیاشتراط الج» (4

 «لومةورة إال أنها بنقیصة معکام من اإلخبار على الوجوه المذک. فی األحک .....و ثالثها ...... و هی » -(32

 المرابحة ـ التولیه (4 المرابحة ـ المواضعة (3 المواضعة ـ المساومه (2  المواضعة ـ المرابحة (1

 ؟شودنمیکدام یک از خیارات زیر مختص باب بیع است و در دیگر عقود جاری  -(33

 خیار عیب (4  خیار رویت (3  خیار تأخیر (2   خیار مجلس (1

 تری در مقدار ثمن چیست؟حکم اختالف بایع و مش ،به نظر مشهور -(34

 «عیبطل البیتحالفان و ی» (2   «مطلقاً یقدم قول المشتری» (1

 «قدم قول البایع مطلقاًی» (4 «مع تلفها ین و المشتریام العیحلف البائع مع قی» (3
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 ؟نیستکدام عبارت در مورد مضاربه صحیح  -(35

 «انها و زمانهاکرة و مله من نوع التجا کقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالی» (1

 «ه حصول الربحیظن فیل ما ک یو لو أطلق له اإلذن ال تصرف باالسترباح ف» (2

 «ر إجماعاًیإنما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنان» (3

 «مال نفقته من أصل المالکالسفر  ینفق فی» (4

 «ر ...... و األصل معهکفی قدر رأس المال ألنه من ......و القول قول » -(36

 العامل ـ للزائد (4   العامل ـ لألقل (3  المالک ـ للزائد (2  المالک ـ لألقل (1

 «من الطرفین و ال تبطل اال ...... ...... اإلجارة» -(37

 جایزة ـ بالفسخ (4   جایزة ـ بالتقایل (3  الزمة ـ بالتقایل (2  الزمة ـ بالفسخ (1

 ؟باشدنمیدر عقد اجاره معتبر  ،کدام یک از موارد زیر -(38

 نیمال المتعاقدک (4 نیون المنفعة و األجرة معلومتک (3  نیجواز تصرف المتعاقد (2 ظهور الغبطة (1

 نظر شهیدین در جایی که مستأجر در مورد عین مستأجره افراط یا تفریط کند، چیست؟ -(39

 ستبه نظر شهید اوّل قیمت روز تلف را ضامن است و به نظر شهید ثانی قیمت روز تفریط را ضامن ا (1

 به نظر شهید اوّل قیمت روز تفریط را ضامن است و به نظر شهید ثانی قیمت روز تلف را ضامن است. (2

 به نظر شهیدین قیمت روز تلف را ضامن است. (3

 به نظر شهیدین قیمت روز تفریط را ضامن است. (4

 شود؟له قبل اجازه بمیرد، وضعیت وصیت چه می به نظر شهید ثانی اگر موصی -(41

 ة بموتهیتبطل الوص (2     تقل حق القبول إلى الوارثنی (1

 اته ال بعدهایح یأبطلها بموته ف (4    ة مع تعلق غرضه بالمورثیتبطل الوص (3

و الصفات المعتبرة فی الوصی من البلوغ و »را کامل نمایید؟  یجای خال ،ه به نظر شهید ثانیبا توج -(41

 «...... العقل و اإلسالم على وجه و الحریة و العدالة

 ن الوفاةیصاء إلى حین اإلیعتبر من حی (2     صاءیشترط حصولها حال اإلی (1

 حصولها حال الوفاة یفکی (4   اًیصاء و استمراره مادام وصین اإلییعتبر اعتبارها من ح (3

 های واجب است؟ وارد زیر در زمره طالقمکدام یک از  -(42

 ع الشقاق و عدم رجاء االجتماعالطالق م (2      الطالق مع التئام األخالق (1

 و المظاهر یطالق المول (4    ةیالمعص یالطالق مع الخوف من الوقوع ف (3

 «یجب ...... على الزوجة المتوفّى عنها زوجها فی جمیع مدة العدة» -(43

 الحائل     (4  استعمال الفراش (3  السکنی (2   الحداد (1

 ؟باشدنمیهای زیر صحیح کدام یک از گزینه -(44

 حرم على الزوج اإلخراج من منزل الطالقی (2   ون حامالًکیجب النفقة للبائن طالقها إال أن ت (1

 ة على األمةیالعدة الرجع یجب اإلنفاق فی (4  ة مع عدم نشوزها قبل الطالقیالعدة الرجع یجب اإلنفاق فی (3
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 «فعلى ...... ان حیواناًکما إذا کو لو احتاج الرهن إلى مئونة » -(45

 الراهن (4  الراهن و المرتهن (3  المرتهن (2  شتریالم (1

 «فإن تعدى المرتهن فی الرهن أو فرط ضمنه فتلزم ......» -(46

 اًیمیان قکوم تلفه إن یمته یق (2  مةیه بالقیم علکن الحین التلف إلى حیم من حیأعلى الق (1

 بضوم القیمته یاعتبار ق (4    وم التلفیوم القبض إلى یم من یأعلى الق (3

 «بالموت ......ینتقل حق الرهانة إلى » -(47

 الولی (4  الوصی (3   الوارث (2  الوکیل (1

 «أی یتزوج من غیر أن یدخل کر الحر غیر المحصن و إن لم یملکعلى الزانی الذ ......یجب » -(48

 بیالجلد و الجز و التغر (4   الجلد (3   الرجم (2  الضغث (1

 «دول ال بشهادة النساء منفردات و ال منضماتیثبت بشهادة أربعة رجال ع .......» -(49

 القذف (4  السحق (3   ( القیاده2   اللواط (1

ل کلو أخرج النصاب من الحرز الواحد مراراً بأن أخرج »چیست؟  زیرله ئنظر شهید ثانی در مورد مس -(51

 «مرة دون النصاب و اجتمع من الجمیع نصاب

 «سمى سرقة واحدة عرفاًیث ال یطل الزمان بحیم و ل کتخلل اطالع المالیأوجب الحد إن لم » (1

 «تحد األخذیال قطع مطلقاً ما لم » (2

 «وجب القطع مطلقاً» (3

 .ین قصر زمان العود و عدمه فجعل األول بمنزلة المتحد دون الثانیفرق ب (4

 «لو بان فسوق الشهود بفعل یوجب القتل بعد القتل ......» -(51

 ت المالیب یفف (4  فعلی الشهود (3  لهفعلی العاق (2  فعلی الحاکم (1

 «ان مثبتاً على عادة أمثالهکو لو وقع المیزاب المنصوب إلى الطریق و ال تفریط بأن » -(52

 «ب شرعاًیازیوضع الم یفاألقرب عدم الضمان لإلذن ف» (1

 «ح السببیضمن و إن جاز وضعه، ألنه سبب اإلتالف و إن أبی» (2

 «ق مشروط بعدم اإلضراریالطر یان الساقط الخارج منه عن الحائط ألن وضعه فکفاألقرب الضمان مطلقاً إن » (3

 «فاألقرب الضمان مطلقاً» (4

 «ثیرا فی اللحمکو هی القاشرة للجلد و فیها بعیر و ...... و هی اآلخذة  ثمان: ......الشجاج » -(53

 ارصة ـ السمحاقالح (4 الحارصة ـ الباضعة (3 الدامیة ـ السمحاق (2 الدامیة ـ الباضعة (1
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 گیرد، باید چگونه بر ایشان تقسیم شود؟ای که بر عهده عاقله قرار میدیه ،لبه نظر شهید او -(54

 «بیر اختصاص بالقریبسطها على العاقلة أجمع من غ» (1

 «الغنى و الفقر یراه اإلمام من حالتهم فیة على العاقلة بحسب ما یتقسط الد» (2

 «ر ربعهینار و على الفقینصف د یى الغنة على العاقلة فعلیتقسط الد» (3

 «أخذ من أقرب الطبقاتیع فیالتوز یب فیاألقرب الترت» (4

لب الحائط و هو البستان أو ما فی معناه کلب الصید ...... و فی کاة ففی کلو أتلف ما ال تقع علیه الذ» -(55

 «...... على المشهور

 بعون درهماًعشرون درهماً ـ أر (2     أربعون درهماً ـ القیمه (1

 أربعون درهماً ـ عشرون درهماً (4     القیمه ـ عشرون درهماً (3

 (115تا  56 سؤالاصول فقه )

 چه نوع دلیلی هستند؟ ،کنند دالیلی که احکامی همچون وجوب نماز را بیان می -(56

 ( حکم ظاهری4  ( اصل عملی3   ( دلیل اجتهادی2  ( دلیل فقاهتی1

 صحیح است؟ کدام گزینه در مورد وضع حروف -(57

 .سنخ آنهاست ( وضع حروف غیر از وضع اسامی هم2  .سنخ آنهاست عین وضع اسامی هم ،( وضع حروف1

 .وضع ندارند ،( حروف4    .وضع مستقلی دارند ،( حروف3

 ؟نیستکدام گزینه عالمت حقیقت و مجاز  -(58

 ( اطراد4  ( صحت حمل3  ( عدم صحت سلب2   ( تبادر1

 ه کدام اصل است؟بازگشت همه اصول لفظیه ب -(59

 ( استصحاب4  الظهور ة( اصال3   االطالق ة( اصال2  العموم ة( اصال1

 ای است؟ رابطه بین مشتق نحوی و مشتق اصولی چه رابطه -(61

 ( تباین4  ( تساوی3 ( عموم و خصوص من وجه2 ( عموم و خصوص مطلق1

 استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس به مبدأ ..... -(61

 .( حقیقت است مطلقا2ً     .( مجاز است مطلقا1ً

 .( در حال مجاز و در گذشته حقیقت است4  .( در حال حقیقت و در گذشته و آینده مجاز است3

 صیغه امر بر کدام مورد داللت دارد؟ -(62

 ( هیچ کدام4  ( هر دو به صورت مشترک لفظی3  ( تراخی2   ( فور1

 کدام گزینه در مورد نسخ وجوب صحیح است؟ -(63

 .ندارد جواز بر داللت نسخ از بعد و است مرکب ،( وجوب2 .داللت بر جواز ندارد ،و بعد از نسخ بسیط است ،( وجوب1



 

 

 421: کد  طالب - پیوسته کارشناسی***   4931آزمون ورودی سال 

 (8 ) 

 .دارد جواز بر داللت نسخ از بعد و است مرکب ،( وجوب4  .دارد جواز بر داللت ،نسخ از بعد و است بسیط ،( وجوب3

کدام  ،شود بقیه ساقط می ق می گیرد و با انجام آن توسط برخی، ازن تعلّاواجبی که به همه مکلف -(64

 است؟

 ( واجب معلق4  ( واجب تخییری3  ( واجب کفایی2  ( واجب عینی1

 باشد؟ تابع دلیل اداء می ،آیا دلیل قضاء -(65

 .تابع است مطلقاً ،( بلی2     .تابع نیست مطلقاً ،( خیر1

 .تابع است تصل باشد تابع نیست و االّم ،( اگر دلیل توقیت4 .تابع نیست ( اگر دلیل توقیت متصل باشد تابع است و اال3ّ

 کدام گزینه در مورد مفهوم وصف صحیح است؟ -(66

 .قید حکم است و مفهوم دارد ،( وصف2   .قید موضوع است و مفهوم دارد ،( وصف1

 .قید حکم است و مفهوم ندارد ،( وصف4   .قید موضوع است و مفهوم ندارد ،( وصف3

 ؟نداردغایت در چه صورت مفهوم  -(67

 3و  2 های ( گزینه4  .( هر گاه قید محمول باشد3  .( هر گاه قید موضوع باشد2 .گاه قید حکم باشد( هر 1

 ؟نیستاز باب حجیت ظواهر  ،حجیت کدام یک -(68

 ( هر سه4  ( داللت اشاره3  ( داللت تنبیه2  ( داللت اقتضاء1

 السالم چه نوع عامی است؟ وجوب ایمان به ائمه علیهم -(69

 ( هیچ کدام4  ( عام بدلی3  عام مجموعی( 2  ( عام استغراقی1

 تواند مخصص عام واقع شود؟ آیا مفهوم خاص می -(71

 .تواند ( فقط مفهوم مخالف می2    .تواند ( فقط مفهوم موافق می1

 .توانند ( هر دو می4     .توانند ( هیچ یک نمی3

 د؟شو بشرط شیء، بشرط ال و و البشرط( تقسیم میکدام ماهیت است که به سه قسم ) -(71

 ( هر سه4  ( ماهیت مهمله3  ( ال بشرط قسمی2 ( ال بشرط مقسمی1

 کالم است؟ مانع از تمسک به اطالقِ ،کدام نوع انصراف -(72

 ( هیچ کدام4  ( هر دو3  ( انصراف ناشی از غیر لفظ2 ( انصراف ناشی از لفظ1

 کدام کلمه است؟ دلیلاجمال آیه )و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما( به  -(73

 .( آیه اجمالی ندارد4  ( هر دو کلمه3  ( کلمه قطع2  کلمه ید( 1

 به نظر مرحوم مظفر حجیت امارات بر اساس کدام گزینه است؟ -(74

 ( مصلحت سلوکیه4  ( سببیت3  ( طریقیت2  ( تصویب1

 باشد؟ مراد از حکم ظاهری کدام گزینه می ،در مبحث اجزاء -(75

 هیهم امارات و هم اصول عمل (4   ( امارات3  ( اصول لفظیه2  ( اصول عملیه1
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 وجود کدام قید الزم و ضروری است؟ ،در هنگام اجتماع امر و نهی -(76

 ( اجزاء4   ( بدار3   ( ترتب2  ( مندوحه1 

 شود؟ تکاذب دو دلیل در مقام جعل و تشریع چه نامیده می -(77

 ( تخطئه4  ( تعارض3   ( تزاحم2 ( اجتماع امر و نهی1

 چه حکمی دارد؟ ،ود وارد مکان غصبی شده است از آن مکانخروج کسی که با سوء اختیار خ -(78

 .( واجب است و عقاب ندارد2    .( واجب است و عقاب دارد1

 .( هم واجب است و هم حرام است4     .( حرام است3

 داند؟  صاحب قوانین )محقق قمی( موضوع علم اصول را چه می -(79

 ( ذات ادله اربعه2      ( ادله اربعه با وصف حجیت1

 .( علم اصول موضوع خاصی ندارد4  .بودن آن مطرح شود دلیل ( هر چیزی که صالحیت داشته باشد که ادعای3ِ

 کدام ظن است؟ ،شود ظنی که به وسیله دلیل انسداد کبیر بر حجیت آن استدالل می -(81

 ( ظن نوعی4  ( ظن شخصی3  ( ظن مطلق2  ( ظن خاص1

 باشد؟ تعریف کدام گزینه می ،«حوهارفع ما هو ثابت فی الشریعه من االحکام و ن» -(81

 ( نسخ4   ( ورود3   ( تقیید2  ( تخصیص1

 کند؟ حجیت خبر واحد را از آیه نبأ برداشت می ،مرحوم مظفر به استناد کدام گزینه -(82

 ( هر سه4  ( منطوق آیه3  ( مفهوم شرط2  ( مفهوم وصف1

 عقل نظری مدرک کدام گزینه است؟ -(83

 3و  2 های ( گزینه4  ( امور واقعی3 بغی ان یعلم( ما ین2 ( ما ینبغی ان یفعل1

 پذیرد؟ مرحوم مظفر کدام دلیل را برای حجیت ظن حاصل از قول لغوی می -(84

 ( هر سه4  ( حکم عقل3  ( بناء عقال2   ( اجماع1

 باشد؟ در مبحث حجیت ظنون، کدام شهرت محل نزاع اصولیان می -(85

 ( هر سه4  ه( شهرت عملی3  ( شهرت فتوائیه2  ( شهرت روائیه1

 امکان تحقق تعارض بین کدام دو دلیل وجود دارد؟ -(86

 3و  2 های ( گزینه4  ( دو حجت3  ( دو الحجت2 ( حجت و الحجت1

 منظور از جمع در قاعده )الجمع مهما امکن اولی من الطرح( کدام گزینه است؟ -(87

 ( هیچ کدام4   ( هر دو3  عی( جمع تبر2ّ  ( جمع عرفی1

د از خطاب )اکرم العلماء( بگوید: )المتقی عالم(، رابطه دلیل دوم نسبت به دلیل اگر موال بالفاصله بع -(88

 اول چیست؟

 ( تخصیص4  ( حکومت از نوع تضییقی3  ای ( حکومت از نوع توسعه2   ( ورود1
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 قاعده ثانویه در متعادلین چیست؟ -(89

 ( احتیاط4   ( توقف3   ( تخییر2  ( تساقط1

 ؟شود نمیح محسوب رجّکدام گزینه از نظر مرحوم مظفر م -(91

 ( صفات راوی4  ( مخالفت عامه3 ( موافقت کتاب و سنت2  ( شهرت1

 چه نوع مرجحی است؟ ،صفات راوی -(91

 ( هیچ کدام4  ( مضمونی3   ( جهتی2  ( صدوری1

 ر در نظر گرفته شده چه نام دارد؟فین در هنگام شک و تحیّای که برای مکلّ وظیفه -(92

 ( هر سه4  ( دلیل فقاهتی3  ( قاعده اصولیه2  ( اصل عملی1

 ؟نیستکدام گزینه جزء مقومات استصحاب  -(93

 ( اجتماع یقین و شک در زمان واحد2    ت شک و یقین( فعلی1ّ

 ق یقین و شک( وحدت متعل4ّ   ( وحدت زمان متیقن و مشکوک3

 در صحیحه اول زراره ...... «الیقین»الف و الم  ،به نظر مرحوم مظفر -(94

 .( الف و الم عهد است1

 کند. ( الف و الم جنس است و حجیت استصحاب را به نحو عموم ثابت می2

 .( الف و الم جنس است ولی برای تعمیم حکم استصحاب کافی نیست3

 کند. بت می( الف و الم جنس است و حجیت استصحاب را فقط در مورد وضو ثا4

روایت محمد بن مسلم  به نظر مرحوم مظفر عبارت )من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه( در -(95

 دال بر حجیت کدام گزینه است؟

 .( اجمال دارد4   ( تخییر3  ( قاعده یقین2  ( استصحاب1

 به نظر مرحوم مظفر استصحاب در کدام مورد حجت است؟ -(96

 ( مطلقا4ً  ( شک در رافعیت شیء موجود3  ( شک در مقتضی2  ( شک در رافع1

 .حجت است

باشد که شک کنیم همزمان با رفع فرد اول فرد دیگری جایگزین آن ی ناشی از این در کلّ هرگاه شکِ -(97

 شده باشد، کدام قسم استصحاب شکل گرفته است؟

 ی( قهقرای4  ی قسم سوم( کل3ّ  ی قسم دوم( کل2ّ  ی قسم اول( کل1ّ

 ی طلب کدام گزینه است؟امدلول لفظ امر به معن -(98

 ( وجوب به داللت وضعی2    لیق( وجوب به داللت ع1

 ( مشترک لفظی بین وجوب و ندب4   مشترک معنوی بین وجوب و ندب( 3
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 صیغه نهی دال بر کدام گزینه است؟ -(99

 .بر تراخی است بر فور و در برخی موارد دالّ ( در برخی موارد دال4ّ ( هیچ کدام3  ( مره2  ( تکرار1

 تمسک به عام در شبهه مصداقیه چه حکمی دارد؟ -(111

 .یست مطلقاً( جایز ن2  .( جایز است مطلقا1ً

 .در مخصص منفصل جایز نیست ،( در مخصص متصل جایز است3

 .در مخصص منفصل جایز است ،( در مخصص متصل جایز نیست4

 باشد؟ کدام گزینه مورد قبول اصولیان امامیه می -(111

 ( هیچ کدام4  ( تخطئه3  ( سببیت2  ( تصویب1

 کدام گزینه دال بر فساد عبادت است؟ -(112

 ( هر سه گزینه4 ( نهی از شرط عبادت3 ( نهی از جزء عبادت2 ( نهی از اصل عبادت1

 کدام گزینه در مورد قرآن صحیح است؟ -(113

 .الدالله است السند و ظنی قطعی ،( قرآن2    .السند و الدالله است قطعی ،( قرآن1

 .الدالله است السند و قطعی ظنی ،( قرآن4    .السند و الدالله است ظنی ،( قرآن3

 ظواهر قرآن و سنت برای غیر مقصودین به افهام چگونه است؟ ،فربه نظر مرحوم مظ -(114

 .( هر دو حجت نیستند2      .( هر دو حجتند1

 .( ظواهر قرآن حجت نیست ولی ظواهر سنت حجت است4 .( ظواهر قرآن حجت است ولی ظواهر سنت حجت نیست3

 تعدی از مرجحات منصوصه چگونه است؟ -(115

 .یست مطلقاً( جایز ن2   .( جایز است مطلقا1ً

 .ولی در بقیه مرجحات جایز نیست ،تعدی جایز است ،( در صفات راوی3

 .ولی در بقیه جایز است ،جایز نیست ،( در صفات راوی4

 (131تا  116 سؤال) منطق

 منطق از جمله علوم ...... است.  -(116

 استقاللی( 4   اصالی( 3   عالی( 2   آلی( 1

 وقوع خطاء در فکر:  -(117

 فقط در صورت است.( 2    ت.فقط در ماده اس( 1

 هم در ماده و هم در صورت است.( 4     محال است.( 3

 صورت ذهنی اشیاء چه نام دارد؟  -(118

 تصدیق( 4  علم حضوری( 3  علم حصولی( 2   فکر( 1
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 ؟کند را بهتر بیان می «داللت تصدیقی» ،کدام گزینه  -(119

 داللت دیوار بر خانه( 2    بودن داللت حاتم بر بخشنده( 1

 داللت دود بر آتش( 4    داللت عالمت )؟( بر پرسش( 3

دادن آن وضع شده، بهتر  و مفهوم ذهنی را که فقط برای نشان ابر معنکدام گزینه داللت لفظ   -(111

 نماید؟ بیان می

 التزام( 4  له موضوع( 3  فیه مستعمل( 2  موضوع( 1

 تر است؟ کدام گزینه از نظر منطقی دقیق  -(111

 اند. مستلزم داللت مطابقی ،داللت تضمّنی و التزامی( 2 زم داللت تضمّنی و التزامی است.مستل ،داللت مطابقی( 1

 نیازمند داللت تضمّنی است. ،داللت مطابقی( 4   نیازمند داللت التزامی است. ،داللت تضمّنی( 3

 ترین فرق بین مفهوم جزیی و مفهوم کلی عبارت است از: مهم ،براساس نظر مشهور  -(112

 منشاء حصولِ علمِ دیگر بودن( 2     ر مصادیق متعددانطباق ب( 1

 واحد یا متعدّد بودن مصادیق( 4  قابلیّت و عدم قابلیت صدق بر مصادیق متعدّد( 3

 چگونه مفهومی است؟ «واجب الوجود»  -(113

 اضافی حقیقی است و هم جزییِ هم جزییِ( 4  جزیی اضافی( 3  جزیی حقیقی( 2  کلی( 1

 وجه برقرار است؟  ای دو کلی عام و خاص منه چه نسبتی میان نقیض  -(114

 تباین جزیی( 4  وجه عموم و خصوص من( 3  تساوی( 2  تباین کلی( 1

 «در عام و خاص مطلق»نسبت نقیض مفهوم اعمّ به نقیض مفهوم اخص   کدام گزینه درباره  -(115

 صحیح است؟

 تباین( 4   اخصّ( 3   اعم( 2  تساوی( 1

 درست است؟ «انسان»به نقیض  «دانشجو»کدام مورد درباره نسبت نقیض   -(116

 تباین جزیی( 4  اخص مطلق( 3  وجه  اعم من( 2  اعم مطلق( 1

 آید؟ از چه راهی به دست می «حدّ شیء»  -(117

 از راه ضدّش( 4  از راه استقرار( 3  از راه برهان( 2  از راه ترکیب( 1

 است؟ صحیح، قضیّهکدام مورد درباره تعریف   -(118

 مفرد( 4 مرکب تام انشایی( 3 ب تام خبریمرک( 2  قول تامّ( 1

 ای است؟ گزاره  چگونه «.دقیق، دقیق نیست»گزاره   -(119

 طبیعیّه( 4  معدوله( 3  شخصیّه( 2   مهمله( 1



 

 421 کد:  طالب  - پیوسته کارشناسی***    4931آزمون ورودی سال 

 (49 ) 

به  «هر دانشجویی، این میز را برداشت»و  «همه دانشجویان، این میز را برداشتند»دو قضیه   -(121

 ای هستند؟ ترتیب چه نوع قضیه

 حقیقیّه، طبیعیّه( 4 شخصیّه، شخصیّه( 3  کلیّه، حقیقیّه( 2 یّه، خارجشخصیّه( 1

 این است که: «.امیر، نادان است»و  «.امیر، دانا نیست»تفاوت میان دو قضیه   -(121

 موجبه ،سالبه است و دوّمی ،اوّلی( 2   حمل السلب ،سلب الحمل و دوّمی ،اوّلی( 1

 هر سه گزینه( 4   تواند صادق باشد. به انتفاء موضوع می ،اوّلی( 3

 به ترتیب کدام گزینه است؟ «نقض المحمول سالبه کلیه»و  «موجبه جزئیه»نقیض   -(122

 سالبه جزئیه، موجبه کلّیه( 2    سالبه کلّیه، موجبه کلّیه( 1

 موجبه جزئیه، سالبه جزئیه( 4    موجبه کلّیه، سالبه کلّیه( 3

 درست است؟ «.یل نیستشنبه یا تعطیل است و یا تعط»کدام مورد درباره قضیه   -(123

 سالبه( 4   موجبه( 3  منفصله حقیقی( 2  شرطی منفصل( 1

 به ترتیب چه نوع تقابلی است؟ «جهل مرکب با علم»و  «جهل بسیط با علم»تقابل   -(124

 عدم ملکه و ملکه، تضایف( 4  تضادّ، تناقض( 3  عدم ملکه و ملکه، تضادّ( 2  تناقض، تضادّ( 1

موجبه کلیه، کدام گزینه  «کبری»سالبه کلیه و  «صغری»دوّم ِ مؤلّف از نتیجه قیاس اقترانی شکل   -(125

 است؟

 عقیم است.( 4  سالبه جزئیه( 3  سالبه کلیه( 2  موجبه جزئیه( 1

ای  چه نتیجه «کبری»و موجبه کلیه  «صغری»کلیه   قیاس اقترانی شکل سوم مؤلّف از سالبه  -(126

 دهد؟ می

 عقیم است.( 4  وجبه جزئیهم( 3  سالبه جزئیه( 2  سالبه کلیه( 1

 دقیقاً چیست؟ ،نتیجه قیاس اقترانی شکل چهارم مؤلف از دو موجبه کلیه  -(127

 موجبه جزئیه( 4  موجبه کلیه( 3  سالبه کلیه( 2  عقیم است.( 1

 در کدام قیاس اقترانی حدّ وسط، موضوع در هر دو مقدمه است؟  -(128

 شکل چهارم( 4  شکل سوم( 3  شکل دوم( 2  شکل اول( 1

 کدام است؟ لمّبه برهان  انّراه تبدیل برهان   -(129

 قیاس خلف( 4  قیاس مقسِّم( 3  قیاس عکس( 2  قیاس دور( 1

 براهین به کار رفته در فلسفه عبارت است از:  -(131

 شبیه لمّی( 4   دلیل( 3   انّی( 2   لمّی( 1
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 (171تا  131 سؤالادبیات عربی )

به همراه نون تأکید ثقیله، کدام گزینه صحیح  «یَخشی»و  «یَدعو»های  درباره صیغه سوم فعل  -(131

 است؟

 یَدعُوَنّ، یَخشَوُنّ (4  یَخشَیُنّ ،یَدعُنَّ (3 یَخشَوُنَّ ،یَدعُوُنّ (2  یَخشَوُنّ ،یَدعُنَّ (1

های مضاعف ماضی و مضارع به ترتیب در چند صیغه ممتنع است؟ )از راست  قاعده ادغام در فعل  -(132

 به چپ(

 دوازده و پنج (4  پنج و دوازده (3  دو نه و (2  دو و نه (1

 صحیح است؟ «لیمو»کدام گزینه درباره فعل   -(133

 «لیم»صیغه نهم امر معلوم ثالثی مجرد از  (2   «لوم»صیغه نهم امر معلوم ثالثی مجرد از  (1

 3و  1 های گزینه (4  «لوم» صیغه سوم ماضی مجهول ثالثی مجرد از (3

 صحیح است؟ «دَعْ»کدام گزینه نسبت به وزن فعل   -(134

 کدام هیچ (4   إفعَلْ (3   عَلْ (2   فَلْ (1

 در کدام باب استعمال شده است؟ «یا أیّها المزّمّل»در آیه مبارکه  «المزّمّل»کلمه   -(135

 تفعّل (4   افتعال (3   تفعلل (2   تفعیل (1

به  « تخخزونِ فی ضیفیفَاتَّقوا اللّه و ال»فعل به کار رفته در آیه مبارکه  کدام گزینه نسبت به دو  -(136

 ترتیب صحیح است؟

 تفعیل، نفی باب افعال (4 افتعال، نهی باب افعال (3 تفعّل، نهی باب افعال (2 افتعال، نفی باب افعال (1

 به ترتیب صحیح است؟ «، کخلْ، کِلْ، عِدْعِبْ»های  کدام گزینه نسبت به فعل  -(137

 ز، مثالمثال، ناقص، مهمو (2   اجوف، مثال، مثال، مهموز (1

 اجوف، مثال، مثال، ناقص (4   مهموز ،مثال، اجوف، مثال (3

 اسم مبالغه از ثالثی مزید ساخته شده است؟ ،در کدام یک از موارد زیر  -(138

 قَیُّوم (4  مِدرار (3    دَرّاک (2   مِنطیق (1

 باشد؟  های مصدر میمی می کدام گزینه جزء وزن  -(139

 3و  1 های گزینه (4  مَفعَل (3  عل در ثالثی مزیداسم فا (2 اسم مفعول در ثالثی مزید (1

 صحیح است؟ «فنجان، رجال، سفرجل، فَم»کدام گزینه به ترتیب در تصغیر کلمات   -(141

 فُنَیجین، رُجَیّال، سُفَیریج، فُوَیه. (2   فُنَیجان، رُجَیِّل، سُفَیرِج، فُمَیه. (1

 ین، رُجَیلون، سُفَیرِج، فُمَیه.فُنَیج (4   فُنَیجین، رُجَیلون، سُفَیرِج، فُوَیه. (3
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 صحیح است؟ «الفَتی، قَرّاء، صَفراء، یَد»کدام گزینه نسبت به مثنای کلمات   -(141

 الفتیان، قرّاءان، صفراوان، یدان (2   الفتوان، قرّاءان، صفراوان، یدان (1

 الفتوان، قرّاءان، صفراوان، یدوان (4   الفتیان، قرّاوان، صفراءان، یدان (3

 م جمله مصدر مرة به کار نرفته است؟در کدا  -(142

 قَدَّستُه تقدیسة (4  متُه رَحمَة واحدةحِرَ (3  نزلتُ نَزلَة (2  رجعتُ رِجعَة (1

 در کدام گزینه کلمه غیر منصرف کمتر بکار رفته است؟  -(143

 إنّ اهلل اصطفی آدم و نوحا و آل إبراهیم و آل عمران علی العالمین. (1

 ت بمساجد کثیرة فی الطریق.مرّسافرت مریم إلی طهران ف (2

 فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدة من أیام أخر. (3

 قال ابراهیم: یا حمید أنت سکران اآلن فال أتکلم معک بعد هذا الیوم. (4

 مبنی است؟ )طبق قول مشهور( «أَیُّ»در کدام گزینه   -(144

 جاءنی أیُّهم  فاضل (4  فاضل  جاءنی أیٌّ (3 جاءنی أیٌّ هو فاضل (2 جاءنی أیُّهم هو فاضل (1

 در کدام گزینه نایب مفعول مطلق وجود ندارد؟  -(145

 فإنّ جهنّم جزاؤکم جزاء موفورا (2     فال تمیلوا کلّ المیل (1

 ضربته ذلک الضرب (4   فی اللیلة الماضیة أکرم أبی ضیوفه کثیراً (3

 تر است؟ مناسب «هل البیتسلمان منّا أ»در جمله  «أهل»کدام گزینه نسبت به ترکیب کلمه   -(146

 منصوب از باب اغراء (4 مجرور بنابر بدلیت (3 مرفوع بنابر خبریت (2  منصوب از باب اختصاص (1

 چند مسوّغ برای مبتدا واقع شدن نکره وجود دارد؟ «أ فی الدار رجل عالم؟»در جمله   -(147

 چهار (4   یک (3   دو (2   سه (1

 م( به کار رفته است؟در کدام آیه فعل ناقص )در مقابل تا  -(148

 و إن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة  (2  وال یزالون یقاتلونکم حتّی یردّوکم عن دینکم (1

 فسبحان اهلل حین تمسون و حین تصبحون (4   خالدین فیها مادامت السماوات و األرض (3

 در کدام گزینه منادی مبنی است؟  -(149

 ید بکربالءیا ابن الشه (2     یا ربّ ارحم ضعف بدنی (1

 یا فاطمة الزهراء (4     اهلل رسول  یا بنت (3

 است؟ نادرستکدام گزینه  «التَ»در مورد استعمال   -(151

 2و  1 های گزینه (4  الت الحین حین مناص (3 الت حینَ مناص (2 الت حینُ مناص (1
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 کدام گزینه نادرست است؟  -(151

 رون من الطالبات فی جامعتنا  الطالب أکث (2   الطالبات أکثر من الطالب فی جامعتنا (1

 جعفر و محمد و صادق أحسنو الطالب وجهاً فی صفّنا (4  جعفرومحمدوصادق أحسن الطالب وجهاً فی صفّنا (3

 است؟ نادرستکدام گزینه   -(152

 کاد مصطفی أن یرجع من سفره (2    یسافر إلی کربالء ٰ  ریسعید حَ (1

 أن یشارک فی السباق الالعب کُیوشَ (4     کرم ضیوفهأخذ حیدر یُ (3

 در کدام گزینه جایز است؟ «إنَّ»مفتوح کردن همزه   -(153

 إجلِس حیثُ إنّ أباک جالس (2      اخوک إنّه کریم (1

 تَاهللِ إنَّ ربّنا لَغفور (4   دخلتُ المسجد فإذا إنَّ أبی ساجد فیها (3

 در کدام گزینه )بنابر قول مشهور( الم ابتداء غلط به کار رفته است؟  -(154

 إنّ فی الحدیقة لَمریم (2     إنّ محمداً لَیُکرمُ أخاه (1

 إنّ علیاً لَأکرم أباه (4     الشریف وَإنّ موسی لَهُ (3

 است؟ متفاوتها  با سایر گزینه «إنْ»در کدام گزینه استعمال   -(155

 إن یدعون من دونه إلّا إناثا  (2     و إن نظنّک لمن الکاذبین (1

 و إن کانت لَکبیرة إلَا علی الّذین هدی اهلل (4    اسقینو إن وجدنا أکثرهم لَف (3

 است؟ نادرستکدام گزینه   -(156

 الحرب تمّ (4  رَجع من السفر امّی (3  نِعم المرأة مریم (2 نِعمت المعلمة فاطمة (1

 است؟ متفاوتها  نفی جنس در کدام گزینه با دیگر گزینه «ال»استعمال اسم   -(157

 ال مذموماً فعله عندنا (2     ال معلمینَ فی المدرسة (1

 ال طالباً الیوم حاضر (4     ال ستة و ستین عندنا (3

 چیست؟ «واذکروا إذ کنتم قلیال ً فکثّرکم»در آیه مبارکه  «إذ»نقش   -(158

 ظرف زمان مستقبل (4   مفعول به  (3  فجائیه (2 ظرف زمان ماضی (1

 ه معنایی به کار رفته است؟در چ «إن یدافع عن أوطانهم إلّا األحرار»در جمله  «إن»  -(159

 نافیه (4   مخففه از مثقله (3   زائده (2  شرطیه (1

 است؟ نادرستدر کدام گزینه  «سعید»نصب کلمه   -(161

 ذهبَ مجیدٌ و سعیداً أکرمتُه (2      سعیداً ال تُکرمه (1

 أَ سعیداً أکرمتَه (4   دخلتُ الغرفة فإذا سعیداً یُکرمه صدیقی (3
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 است؟ نادرستکدام گزینه  «کال و کلتا»در مورد استعمال   -(161

 الوالدان کالهما یجب إکرامهما (2    کال الوالدین یجب إکرامهما (1

 أکرمت کال الوالدین  (4     أکرمت الوالدین کالهما (3

 صحیح است؟ «ال یرجُوَنَّ أحدٌ إلّا ربّه»کدام گزینه به ترتیب نسبت به استثناء و مستثنی در جمله   -(162

 وجوب رفع / تام غیر موجب (4 جواز نصب / تام غیر موجب (3  منصوب / مفرغ (2  مرفوعمفرّغ / (1

 چگونه است؟ «ال یجوز اتّباع أحد غیر أولی األمر»در جمله  «غیر»اعراب   -(163

 جواز نصب و رفع (4  وجوب نصب (3  وجوب رفع (2 جواز نصب و جر (1

 صحیح است؟ «هداًلِلّهِ دَرُّ صدیقِک مجا»کدام گزینه نسبت به جمله   -(164

 کلمه مجاهد تمیز است و جمله  تعجبیّه است. (2   کلمه مجاهدحال است و جمله  قسمیّه است. (1

 کلمه مجاهد تمیز است و جمله قسمیه است. (4  کلمه مجاهد حال است و جمله تعجبیه است. (3

به ترتیب صحیح  «ءکمما أَجملَ  مدینة أصدقا»در جمله  «مدینه»و  «ما»کدام گزینه نسبت به کلمه  -(165

 است؟

 مبتدا / مفعول (4  حرف نفی / مفعول (3  مبتدا / فاعل (2 حرف نفی / فاعل (1

صحیح  «لِلّه األمر من قبل و من بعد»در آیه  «قبل و بعد»م گزینه نسبت به اعراب دو کلمه داک  -(166

 است؟

 هر دو مبنی بر حالت جر (2    هر دو معرب و مجرور (1

 .رفع و بعد مبنی بر جر استبر قبل مبنی  (4    حالت رفعهر دو مبنی بر  (3

 صحیح است؟ «جوان دارد 465/893شهر ما »کدام گزینه در ترجمه جمله   -(167

 لمدینتنا ثمانمئة و ثالثة و تسعون الفاً و اربعمئة و خمسة و ستون شاباً (1

 لمدینتنا ثمانمئة و ثالث و تسعون الفٍ و اربعمئة و خمسة و ستون شاباً (2

 لمدینتنا ثمانمئة و ثالثة و تسعین الفاً و اربعمئة و خمسة و ستین شاباً (3

 لمدینتنا ثمانمئة و ثالث و ستین الفاً و اربعمئة و خمس و ستین شابا (4

 صحیح است؟ «یوم تخوَلّون مُدبرین»در جمله  «مدبرین»کدام گزینه نسبت به کلمه   -(168

 حال مؤکّده (4  طّئهحال مو (3  حال مقدّره (2  حال مؤسّسه (1

 کار رفته است؟ه جمله ب نعتِ ،در کدام آیه  -(169

 یومَ تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین أیدیهم و بأیمانهم (2  یوم تذهل کلُّ مرضعة عمّا أرضعت. (1

 إنّا نخاف من ربّنا یوماً عبوساً قمطریراً (4   و اتقوا یوماً تُرجعون فیه إلی اهلل (3

 در کدام زمان به کار رفته است؟ «ت األمّهات یُحَسّنَّ تربیة أوالدهنّکان»جمله   -(171

 ماضی نقلی (4  حال استمراری (3  ماضی استمراری (2  ماضی بعید (1
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 (195تا  171 سؤالیات فارسی )زبان و ادب

 به ترتیب کدام است؟ «مهجور، ادبار، سوفار، اشتلم، سواد، بنان»های  معنی واژه  -(171

 نیزه، قهر، سیاهی، قلم. ( سفیه، پشت،1

 ( دور افتاده، بدبختی، دهانة تیر، تندی، سیاهیِ یک شهر از دور، انگشت.2

 دان. ( حرف صدادار، بدبخت، سوراخ، فریاد، موسیقی3

 ( دور، فقر، تیر، تند و خشن، روستاهای اطراف یک شهر، انگشتان. 4

به ترتیب در کدام گزینه آمده  «حبر آژنگ، حرز، زاغه، وجنه، کمیت، کش، فاق،»های  معنی واژه  -(172

 است؟

 ( چین و چروک، دعا، انبار اسلحه، گونه، نوعی شتر، امر مفرد از کشتن و کشیدن، باال، جوهر.1

 ( سم، بیهوده، انبار، چیدن، اندازه، خوب، فقر، کبود.2

 ( چروک، حرص، سوراخ، ویژگی، مرکب، هر چیز قابل ارتجاع، درز، دوات.3

 تعویذ، آغل، رخسار، اسب سرخ مو، آغوش، شکاف قلم، مرکّب. ( چین و شکن،4

 امالی کدام واژه با توجّه به معنی روبروی آن درست است؟  -(173

 ( هلیت: زیور و آرایش.4  ( وقیعت: غیبت3  ( براعت: بیزاری2  ( مطابعت: پیروی1

. زاغ در ملک از استماع این سخن امتناع نمود و سخن مشیر بی نذیر خار داشت»در عبارت   -(174

گذاشت  تر می زیست و از رسوم طاعت و آداب عبودیّت هیچ باقی نمی خدمت او با حرمت هرچه تمام

و سقط پادشاه و رعیّت به کمال اخالص و وفور مناصهت او می افزود و در ابواب محمّات و انواع 

امالیی وجود  طغل، چند «داشتند پیوستند و در همة معانی او را محرم می مصالح با او مشاورت می

 دارد؟

 ( دو4   ( سه3   ( پنج2   ( چهار1

کسی که بر مراد خود قادر گردد و در حفظ آن احمال نماید، در سوز ندامت افتد و به »در عبارت   -(175

قرامت و تدارک معخوز گردد؛ به مسابة آن که در امضای عزایم تأجیل روا دارد و از فواید تدبّر و 

 امالیی وجود دارد؟ غلطچند  «استیسال کار او به وخامت رسد تعمّل غافل باشد تا از فرت

 ( هشت4   ( چهار3   ( شش2   ( سه1
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چند واج  ،«های زیادی نوشته است ابوعلی سینا، دانشمند بنام ایرانی، کتاب»گروه بدلی در عبارت   -(176

 دارد؟

 ( بیست و چهار4  ( بیست و یک3   ( بیست2  ( بیست و دو1

 دارد؟ چند تکواژ وجود ،«رود ا دوچرخه به دانشگاهش میدوستم ب»در عبارت   -(177

 ( شانزده4   ( سیزده3  ( چهارده2   ( پانزده1

های اجتماعی در بیشتر  سوادی، بیکاری و اعتیاد به موادّ مخدّر، عوامل اصلی ناهنجاری بی»جملة   -(178

 چند جزئی است؟ «رود جوامع به شمار می

 جزئی گذرا به متمّم ( سه2    ( چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند1

 جزئی گذرا به مسند ( سه4    ( چهارجزئی گذرا به متمم و مسند3

به  «پذیر نبوده استای جز با شکیبایی و فداکاری امکان دستیابی به دانش انرژی هسته»در جملة   -(179

 ترتیب چند اسم مشتق، مرکب و مشتق مرکب وجود دارد؟

 د، چهار، سه، دو  و، یک، دو( د3  ( سه، دو، دو2  ( سه، یک، دو1

توانیم متون ادبی را به زبان امروز درآوریم و عناصر کهنة آن را  به کمک بازنویسی می»در عبارت   -(181

به ترتیب چند ترکیب وصفی و چند  «های مهجور آنها، تعابیر آشنا بنشانیم تغییر دهیم و به جای واژه

 ترکیب اضافی وجود دارد؟

 ( سه، چهار4  ( چهار، چهار3  ( سه، پنج2  ( پنج، سه1

 کیست؟ «گنجشک و جبرئیل»و  «هم صدا با حلق اسماعیل»های  سرایندة مجموعه  -(181

 ( علی معلّم4  ( علیرضا قزوه3  ( مهرداد اوستا2 ( سیّدحسن حسینی1

 اثر کیست؟ «عزاداران بیل»  -(182

 ( غالمحسین ساعدی4  ( جالل آل احمد3 آبادی ( محمود دولت2  ( بزرگ علوی1

عبید رجب، محمود درویش، پابلو »های ادبی درست است؟  کدام گزینه به ترتیب دربارة چهره  -(183

 «نرودا

 ( شاعر تاجیک، شاعر فلسطینی، شاعر آمریکای التین2  فلسطینی، شاعر آمریکایی ( شاعر فلسطینی، شاعر1

 نی، شاعر آلمانی( شاعر تاجیک، شاعر لبنا4  ( شاعر لبنانی، شاعر فلسطینی، نقاش آمریکای التین3

 کدام گزینه درست است؟  -(184

 ها در شرح احوال شهدای کربال است. ترین کتاب منین اثر قاضی نوراهلل شوشتری یکی از معروفؤ( مجالس الم1

 اثر شیخ عبداهلل انصاری یکی از معتبرترین کتب در عرفان و تصوف است. «کشف المحجوب»( 2

 منظوم عطار نیشابوری است.ترین کتب  االولیا یکی از معروفة( تذکر3
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 را در احوال جد خویش، ابوسعید ابوالخیر، نوشته است. «اسرار التوحید»بن منوّر کتاب  ( محمّد4

رضی الدین آرتیمانی، فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان، محتشم کاشانی، عبید زاکانی،   -(185

 د؟ان حافظ شیرازی به ترتیب در سرودن کدام یک از انواع شعر موفق بوده

 سرایی، حبسیه، مرثیه، هزل، تغزّل ه( حماسه، مدیح2  نامه، سیاسی، شکوائیّه، مذهبی، هجو، عاشقانه ( ساقی1

 نامه، هجو، هجو، طنز، عارفانه سرایی، ساقی ( مدیحه4  سرایی، حبسیّه، مرثیه، طنز، تغزّل نامه، مدیحه ( ساقی3

تد بی خبر / زانکه جای خواب مستان گوشة نرگست در طاق ابرو از چه خف»ها در بیت  کدام آرایه  -(186

 وجود دارد؟ «محراب نیست

 ( استعاره، تشبیه بلیغ2    ( استعاره، تشبیه بلیغ، اسلوب معادله1

 ( مجاز، اضافه استعاری، موازنه4      ( استعاره، ترصیع3

 است؟ متفاوتها  مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه  -(187

 ولی / گوش سخن شنو کجا دیدة اعتبار کو  ( هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند1

 ( چندین هزار منظر زیبا بیافرید / تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد2

 ( این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار3

 اند ( همت بلند دار که مردان روزگار / از همّت بلند به جایی رسیده4

 است؟ نادرستآرایة مقابل بیت  در کدام گزینه  -(188

 ( بر دوخته ام دیده چو باز از همه عالم / تا دیدة من بر رخ زیبای تو باز است )جناس تام(1

 کند )اضافة استعاری( شود یاد سمن نمی کند / همدم گل نمی ( سرو چمان من چرا میل چمن نمی2

 جواب تلخ سرباال چرا )تلمیح( ( شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود / ای لب شیرین3

 ( به صدق کوش که خورشید زاید از نفست / که از دروغ سیه روی گشت صح نخست )حسن تعلیل(4

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر   -(189

 ( بدین خردی که آمد حبّة دل / خداوند دو عالم راست منزل1

 ی( دل هر ذرّه را که بشکافی / آفتابیش در میان بین2

 ( به زیر پردة هر ذرّه پنهان / جمال جان فزای روی جانان3

 ( نرگس او با دل بیمار من الفت گرفت / عاقبت درد محبت عین درمان شد مرا4

ها وجود  کدام آرایه «کلک از کف تیر سرنگون گردد / گر من ز خدنگ خامه سر گیرم»در بیت   -(191

 دارد؟

 ره مصرّحه مرشحه، اسلوب معادله، مجاز( استعا2     ( تلمیح، حسن تعلیل، موازنه1

 ( استعاره مکنیّه، ترصیع، جناس4  ( اضافة استعاری، استعارة مکنیّه، تشخیص، اضافة تشبیهی3
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 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات   -(191

 ( نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان / گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس1

 اند دو جهان چشم هوس چون یعقوب / تا ز پیراهن یوسف نظری یافتهاند از  ( بسته2

 ایم ( هر چه در دنیا و عقبی راحت و آسایش است / گر تو با ما خوش در آیی ما از آن آسوده3

 خبر افتد مدهوش / هر که یک جرعه می از ساغر ما نوش کند ( تا ابد از دو جهان بی4

 است؟ درستنادر کدام گزینه آرایة روبروی بیت   -(192

 ( همی زور کرد این بر آن آن بر این / نجنبید یک شیر بر پشت زین )استعاره(1

 ( صبح محشر که من از خواب گران برخیزم / به جمال تو چو نرگس نگران برخیزم )ایهام(2

 نما( ( تا ز بندت شدم آزاد گرفتار شدم / هست آزادی ما بند گرفتاری ما )متناقض3

 آمیزی( مدارا / به عینه چون دلش یعنی بخارا )حس و بی ( دلش را ساخت سخت4

 ؟ندارندکدام دو بیت با هم تفاوت معنایی   -(193

 عنا  اند / هم بیشتر عنایت و هم بیشتر ( خاصان حق همیشه بلیّت کشیده1

 ای آشنای کوی محبّت صبور باش / بیداد نیکوان همه بر آشنا رود

 ابلیس گردد گاه آدم( در او در جمع گشته هر دو عالم / گهی 2

 ای طاق نهم رواق باال / بشکسته ز گوشة کالهت

 ( اگر کساد شکر بایدت دهن بگشای / ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام3

 اگر ملول شوی یا مالمتم گویی / اسیر عشق نیندیشد از مالل و مالم

 دمخبر ش دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی ( گوشم به راه تا که خبر می4

 شب فراق به صبح وصال انجامید / شکفته شو چو گل ای دل که گل عذار رسید

 است؟ متفاوتها  مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه  -(194

 ( حسد آنجا که آتش افروزد / خرمن عقل و عافیت سوزد1

ای خزید و دیگر مرد  وشهسر و صدا به گ ( حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند، بی2

 .میدان نبود

 برم مردگان را به مرگ ( ز بس رنج و آفت که در زندگی است / حسد می3

 ( حسد برد بدگوی در کار من / بتر شد بر شاه بازار من4

 ؟ندارددر کدام بیت اسلوب معادله وجود   -(195

 دگرد گردد / خواب در وقت سحرگاه گران می ( آدمی پیر چو شد حرص جوان می1
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 بردم غم ز کافرم بخرید ( فزود آتش من آب را خبر ببرید / اسیر می2

 پیشگان خطاست / اشک کباب مایة طغیان آتش است ( اظهار عجز پیش ستم3

 ( مهر خاموشی حصاری شد ز کج فهمان مرا / ماهی لب بسته را اندیشه از قلّاب نیست4

 

 (221تا  196 سؤالان انگلیسی )زب

436)-  The lesson ………………. tomorrow. 

1) explain  2) will be explained 3) was explained 4) will explain 

437)-  Muslims ………………. the one God. 

1) preach  2) treat  3) guide  4) worship 

438)-  When summer ………………., we’ll go to the country. 

1) comes  2) come  3) came  4) will come 

433)-  Please ………………. the radio. I want to sleep. 

1) turn on  2) turn off  3) put on  4) take off 

211)-  The car ………………. every day. 

1) is washed 2) washes  3) was washed 4) is washing 

214)-  Migration means:  

1) going from one place to another 2) moving from south to long distances at north  

3) flying night    4) returning to the same place 

212)-  They answered the question correctly, ………………. they? 

1) did  2) don`t  3) do   4) didn`t 

219)-  We shouldn't ………………. flowers in the park. 

1) picked  2) picking  3) pick   4) picks 

211)-  She told us a joke and we all . . . . . . . . . . . . . .. 

1) cried  2) loud   3) laughed  4) replied 

215)-  Ali drives …………………. 

1) his car fast every day   2) fast his car every day 

3) his car every day fast   4) fast every day his car 

216)-  Firemen should be …… to act immediately in an emergency. 

1) too fast  2) so fast  3) fast enough 4) such fast  
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217)-  She wears ………………. 

1) glasses  2) plates  3) spoons  4) forks 

218)-  Winter is ………………. autumn.  

1) colder than 2) the coldest  3) as cold as  4) cold 

213)-  A ……………… moves on water. 

1) train  2) wagon  3) plane  4) boat  

241)-  Is it easy ………………… English? 

1) learn  2) to learn  3) learning  4) learned 

244)-  Many things about bird migration are still a mystery. "Mystery" means……….. 

1) story  2) plan   3) map   4) secret 

242)-  School should ………………. like a garden. 

1) is   2) be   3) was   4) to be 

249)-  When a fruit is ripe, …………. . 

1) it isn’t good to eat. 2) it is good to eat. 3) you can’t pick it. 4) you shouldn’t pick it. 

241)-  She has had the car ………………. a long time. 

1) for  2) before  3) since  4) ever 

245)-  He spent the ………………. day on fixing his car. 

1) entire  2) empty  3) true   4) honest 

246)-  He couldn’t ………………. a bicycle last year. 

1) rides  2) ride   3) rode   4) to ride 

247)-  Water turns in to ………….. when it is very cold. 

1) fire  2) smoke  3) steam  4) ice 

248)-  I was ………………. to dinner two days ago. 

1) invite  2) inviting  3) invited  4) to invite 

243)-  God has sent many ………………. for the guidance of mankind. 

1) gods  2) idols  3) prophets  4) things 

221)-  She was sick. She ………………. see the doctor. 

1) has to  2) have to  3) had to  4) should         


