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 (03تا  1 سؤالفقه )

 نجاست کدام مورد در نماز بخشیده شده است؟ -(1

 است. ( فقط لباس زن پرستار بچه که تنها با ادرار او نجس شده1

 است. شده نجس او ادرار با تنها که بچه پرستار ( لباس و بدن زن2

 است. شده نجس یا مدفوع او ادرار با که بچه پرستار زن لباس ( فقط3

 است. شده نجس او مدفوع یا ادرار که با بچه پرستار زن بدن و ( لباس4

 شود؟ میزمانی نماز آیات و یکی از نمازهای یومیه و تنگی وقت هر دو، کدام یک مقدم  در صورت هم -(2

 رود. ( در چنین وضعیتی وجوب نماز آیات اساساً از بین می4 ( نماز آیات3  ( نماز یومیه2 ( مخیر است.1

 پدر فوت شده است ..... قضای نمازهایی که از -(0

 تر واجب است چه پدر نسبت به آنها وصیت کرده باشد چه نکرده باشد. ( بر پسر بزرگ1

 ( در صورت وصیت واجب است.2

 ( در صورت وصیت واجب نیست.3

 خواه دختر باشد.و تر واجب است خواه پسر  ( بر فرزند بزرگ4

 ؟نیستدر کدام یک از مستحقین زکات )عدالت( شرط  -(4

 ( در هر سه مورد عدالت شرط است.4  ( فقرا و مساکین3  ( قرض داران2 ابن سبیل (1

 کدام دسته است؟ ءاموال اختصاصی پادشاهان کفار حربی جز -(5

 القلوب ة( مؤلف4   ( بیت المال3   ( انفال2  م جنگیغنای (1

 قضا کننده روزه ماه مبارک رمضان که وقت زیادی برای قضای روزه دارد ..... -(6

 اش را باطل کند. تواند روزه نمی( 1

 اش را باطل کند. تواند روزه ( هر لحظه از روز می2

 اش را باطل کند. تواند روزه ( میان طلوع فجر و ظهر می3

 اش را باطل کند. تواند روزه ( میان طلوع فجر و طلوع آفتاب می4

 د؟دارنچه حکمی  ،روزه سکوت و روزه وصالاز نظر فقه امامیه،  -(7

 ( هر دو مکروه هستند.2     دو حرام هستند. ( هر1

 ( روزه سکوت مکروه و روزه وصال حرام است.4  ( روزه سکوت حرام و روزه وصال مکروه است.3

 اگر کسی نیابت دو نفر را برای حج واجب در یک سال به طور هم زمان قبول کند ..... -(8

 ( باید در آن سال از طرف هر دو نفر حج انجام دهد.1

 دو نیابت باطل است. ( هر2

 ( برای یک نفر در همان سال و برای نفر دوم در سال بعد حج انجام دهد.3

 شود. ( به حکم قرعه برای یک نفر در آن سال حج انجام دهد و نیابت نفر دوم باطل می4
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 میقات حج تمتع کجاست؟ -(9

 ( جحفه2   ( مسجد شجره1

 بته مسجدالحرام و به ویژه مقام ابراهیم و حجر اسماعیل بهتر است.( شهر مکه و ال4 گانه های پنج ( هر یک از میقات3

 زمان وقوف اختیاری مشعر چه زمانی است؟ -(13

 ( طلوع فجر تا طلوع آفتاب صبح روز عید قربان2   ( زوال روز عرفه تا غروب آفتاب1

 ( اذان مغرب تا طلوع فجر شب عید قربان4   ( طلوع آفتاب تا ظهر روز عید قربان3

 ز عید قربان کدام جمره باید توسط حجاج رمی شود؟در رو -(11

 ( هر سه4   ( جمره عقبه3  ( جمره وسطی2  ( جمره اولی1

 کفاره شکستن سوگند چیست؟ -(12

 مسکین( 06( کفاره مرتبه )اول آزاد کردن بنده، اگر امکان نداشت دو ماه روزه و اگر ممکن نبود اطعام 1

 از موارد باال را انجام دهد(( کفاره مخیره )از ابتدا مخیر است یکی 2

 ( کفاره جمع )همه موارد باال(3

 ( ابتدا کفاره مخیره و اگر نتوانست سه روز روزه4

رود، )من ترک، ترک( برای شناسایی کدام  کسی که اگر از سخن خود دست بردارد دعوا از میان می -(10

 رود و بر کدام یک منطبق است؟ یک از افراد زیر به کار می

 ( مقر4   کننده ( نکول3   ( منکر2   ( مدعی1

 ؟شود نمیکدام مورد با یک شاهد و قسم ثابت  -(14

 ( هر سه4    ( نسب3   ( وکالت2  ( طالق خلع1

ادعای مالکیت تمام آن و دیگری ادعای مالکیت نصف  هااگر مالی در دست دو نفر باشد و یکی از آن -(15

 معین آن را بنماید ....

 شود. دو قسمت می ( مال بین آن دو به طور مساوی1

 شود. ( به مدعی نصف، یک چهارم و به مدعی کل، سه چهارم داده می2

 شود. ( به مدعی نصف، یک سوم و مدعی کل، دو سوم داده می3

 شود. ( همه مال به مدعی کل داده می4

 اگر کسی را به زور و ناحق وادار به فروش اموالش کنند، بیع انجام شده چه حکمی دارد؟ -(16

 س باطل است.( از اسا1

 چون خودش فروخته است. ؛( صحیح است2

 چون عقد فضولی قابلیت لحوق رضایت بعدی را دارد. ؛( باطل نیست3

 اما نسبت به فروشنده باطل است. ،( نسبت به مشتری صحیح4
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ای فاسد شود و مبیع بعد از دریافت توسط مشتری از بین رفته باشد  اگر به دلیل جهل به ثمن، معامله -(17

..... 

 ( مشتری ضامن قیمت یوم القبض است.2     ( مشتری ضامن نیست.1

 ( مشتری ضامن اعلی القیم از قبض تا تلف است.4   ( مشتری ضامن قیمت یوم التلف است.3

 قبض ثمن در مجلس عقد، شرط صحت کدام یک از اقسام بیع است؟ -(18

 ها همه گزینه( 4    ( سلف 3    ( سلم2   ( صرف1

 خیار مجلس .... -(19

 ( ویژه عقد بیع و صلح است.2     ( ویژه عقد بیع است.1

 ( در همه عقود وجود دارد.4    جاری است.( در همه عقود معاوضی 3

 شود؟ قرار دادن خیار برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص دیگر در ضمن عقد چه نامیده می -(23

 ها همه گزینه( 4  ( خیار تخلف شرط3   ( خیار شرط2  ( خیار اشتراط1

 مضاربه ..... عقد شرط لزوم و نیز شرط مدت در ،به نظر شهید اول -(21

 ( فاسد و مفسد است.2  ( فاسد است، ولی مفسد عقد نیست.1

 مفسد نیست. ولی( شرط لزوم فاسد و مفسد عقد است، اما شرط مدت فاسد هست، 4  ( صحیح و الزم است.3

 شود؟ در عقد اجاره، اجرت از چه زمانی ملک موجر می -(22

 ( بعد از پایان مدت اجاره2    ( بعد از قبض عین مستأجره1

 ( هر وقت مستأجر آن را بپردازد.4     ( هم زمان با عقد اجاره3

 اسقاط منفعت چه حکمی دارد؟ -(20

 ( مطلقاً جایز نیست.2  ( مطلقاً جایز است.1

 .جایز نیست( اسقاط منفعت معین جایز است، ولی اسقاط منفعت کلی 3

 .جایز نیستعت کلی جایز است، ولی اسقاط منفعت معین ( اسقاط منف4

 له بعد از وفات موصی و قبل از قبول وصیت، آن را رد کند ..... هرگاه موصی -(24

 به را قبض کرده باشد، خواه قبض نکرده باشد. ( وصیت صحیح است، خواه موصی2  شود. ( وصیت باطل می1

 به وصیت صحیح است. ورت عدم قبض موصی( در ص4 به وصیت صحیح است. ( در صورت قبض موصی3

 موصی بعد از آنکه وصیت کرد ..... -(25

 تواند با اعالم لفظی از وصیت خود رجوع کند. ( مطلقاً می1

 تواند به صورت لفظی و عملی از وصیت رجوع کند. ( مطلقاً می2

 تواند از وصیت رجوع کند. ( مطلقاً نمی3

 ارد.له حق رجوع ند کردن موصی ( در صورت قبول4
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 شود؟ کدام یک از اقسام طالق است که وقتی زن نه مرتبه طالق داده شد، بر مرد حرام ابدی می -(26

 کند. ( فرقی نمی4  ( طالق عدی3   ( طالق رجعی2   ( طالق بائن1

 اگر راهن چیزی را عاریه کند و آن را به رهن بگذارد ..... -(27

 شود. اریه به خاطر رهن الزم می( رهن صحیح است و ع2   ( رهن باطل و عاریه صحیح است.1

 شود. ( رهن و عاریه هر دو باطل می4  ( صحت رهن متوقف بر اجازه معیر است.3

 ؟سترجم ا زیرکدام یک از موارد مجازات  -(28

 ( مردی که با اکراه زنی را وادار به زنا کند.2     ( زنای با محارم1

 ها همه گزینه( 4  ن با زن بالغ و عاقلص( زنای مرد مح3

 حد قذف چند تازیانه است؟ -(29

 شود. ( طبق نظر قاضی تعیین می4 ( هفتاد و پنج تازیانه3  ( هشتاد تازیانه2  ( صد تازیانه1

 هرگاه در انجام جنایتی، هم سبب و هم مباشر وجود داشته باشد ..... -(03

 ( سبب ضامن است.2       ( مباشر ضامن است.1

 د.هستن ( هر دو به یک میزان ضامن4 این صورت سبب ضامن است.( مباشر ضامن است، مگر در صورت جهل که در 3

 

 (63تا  01 سؤالاصول فقه )

 إن النزاع فی إمکان قسم الرابع فی أقسام الوضع ناشئ من النزاع فی إمکان ..... . -(01

 ( أن المعنى الموضوع له لم یکن متصورا2ً      ( الحکم على المجهول1

  ن یکون الخاص وجهاً و عنوانا للعام( أ4     ( أن کان متصوراً بنفسه3

 .  بأن .....  یجوز فی التثنیة و الجمع  استدل بعضهم على أن اإلستعمال فی اکثر من معنى -(02

 ( الجواز فی التثنیة و الجمع کالمفرد2    ( التثنیة و الجمع فی قوة تکرار الواحد1

 انا موضوعین إلفادة التعدد( ک4  ( أنهما تدل على تکرار أفراد المعنى المراد من المادة3

 .  إنّ إطالق المشتقّ بلحاظ حال التلبّس ..... -(00

 ( مجاز بال اشکال2      ( هو محل الخالف و النزاع1

 ( حقیقة مطلقا4ً    ( مجاز فی خصوص المتلبس بالمبدا3

 .  األمر ..... ةإن معنى الوجوب فی ماد -(04

  جهة حکم العقل بوجوب طاعة اآلمر( من 2   ( مأخوذ قیداً فی الموضوع له لفظ األمر1

 ( مأخوذ قیداً فی الموضوع له و فی المستعمل فیه4   ( مأخوذ قیداً فی المستعمل فیه لفظ األمر3
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ء و کان فی مقام البیان و إکتفى بهذا األمر و لم یلحقه بما یکون بیاناً له فلم یأمر  إذا أمر المولی بشی -(05

منه عدم دخل قصد اإلمتثال فی الغرض و إال لبینه بأمر ثان؛ و هذا ثانیاً بقصد اإلمتثال، فانه یستکشف 

 .  و علیه فاألصل فی الواجبات کونها .....  ما سمیناه .....

 ( بإطالق الکالم ـ تعبدیه2     ه( بإطالق الکالم ـ توصلی1

 ( بإطالق المقام ـ تعبدیه4     ه( بإطالق المقام ـ توصلی3

 .  و الظاهر أن المراد منهما فی محل النزاع هو .....  یانالمرة و التکرار لهما معن -(06

 ( الدفعه و األفراد4  ( الفرد و الدفعات3  ( الدفعة و الدفعات2  ( الفرد و األفراد1

و أن یکون أحد األمرین معلقاً و   إذا تعلق األمر بفعل مرتین و یکون األمر الثانی قبل إمتثال األمر األوّل -(07

 .  ن الظاهر حینئذ .....اآلخر غیر معلق فإ

 ( آن ال یکون المطلوب واحدا2ً    ( ال شبهة فی لزوم إمتثاله ثانیا1ً

 ( أن یحمل األمر الثانی على التأسیس4    ( أن یحمل األمر الثانی على التأکید3

 .  إال إذا ثبت أنه على نحو .....  األمر باألمر مطلقاً یدل على ..... -(08

 ( الوجوب ـ الطریقیه2     ( الوجوب ـ الموضوعیة1

 ( اإلستحباب ـ الطریقیه4     ( اإلستحباب ـ الموضوعیة3

: أن تکون فعلیة الوجوب سابقة زماناً على فعلیة الواجب فیتأخر زمان  فعلیة التکلیف تتصور على وجهین -(09

فعلیة و أن تکون فعلیة الوجوب مقارنة زمانا ل  الواجب عن زمان الوجوب و یسمى هذا القسم .....

 .  الواجب، بمعنى أن یکون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. و یسمى هذا القسم .....

 ( الواجب المطلق ـ الواجب المشروط2    ( الواجب المنجز ـ الواجب المعلق1

 ( الواجب المعلق ـ الواجب المنجز4    ( الواجب المشروط ـ الواجب المطلق3

و تدخل فی باب   مسألة تبعیة القضاء لألداء و هی من مباحث .....  مما یتفرع عادة على البحث عن ..... -(43

.....  . 

 ( الموقت ـ األلفاظ ـ األوامر2    ( الموسع ـ األلفاظ ـ األوامر1

 ( الموسع ـ األوامر ـ األلفاظ4    ( الموقت ـ األلفاظ ـ األوامر3

 . النهیمن لوازم   و إنما .....  یکون معنى النهی المطابقی هو ..... -(41

 ( الزجر و الردع ـ طلب الترک2    ( طلب الکف ـ الزجر و الردع1

 ( الزجر و الردع ـ الردع عن الترک4    ( طلب الترک ـ الزجر و الردع3

  و أمّا داللتها )الجمله الشرطیه( على أن التالی مترتب على المقدم بأی نحو من أنحاء الترتب فهو .....  -(42

 .  ..و الدلیل على ذلک هو ...

 الحمل التالی علی المقدم  ة( بالوضع ـ صح2   الحمل التالی علی المقدم ة( باإلطالق ـ صح1

 ( بالوضع ـ تبادر ترتب التالی على المقدم عنها4  ( باإلطالق ـ تبادر ترتب التالی على المقدم عنها3
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یکون الجزاء غیر قابل  إذا وردت جملتان شرطیتان و قد تعدد الشرط فیهما و کان الجزاء واحداً و أن -(40

 .  ألن منشأ التعارض بینهما هو ظهورهما فی .....  للتکرار، األوجه ـ على الظاهر ـ .....

 ( أن نقیدهما من ناحیة ظهورهما فی اإلنحصار ـ اإلنحصار1

 ( أن نقید کالً من الشرطین من ناحیة ظهورهما فی اإلستقالل بالسببیة ـ اإلستقالل2

 ناحیة ظهورهما فی اإلنحصار ـ اإلستقالل( أن نقیدهما من 3

 ( أن نقید کالً من الشرطین من ناحیة ظهورهما فی اإلستقالل بالسببیة ـ اإلنحصار4

و فی مسألة تداخل األسباب فإن   إن مقتضى األصل العملی عند الشک فی تداخل المسببات هو .... -(44

 . األصل یقتضى فیه ...

 التداخل ـ التداخل( 2     ( التداخل ـ عدم التداخل1

 ( عدم التداخل ـ عدم التداخل4     ( عدم التداخل ـ التداخل3

  على أقوال و الظاهر .....  إذا ورد التقیید بالغایة فقد وقع خالف االصولیین فی دخول الغایة فی المنطوق -(45

. 

  و بین کونها من غیر جنسه فال تدخل  ( التفصیل بین کونها من جنس المغیى فتدخل فیه1

 ( التفصیل بین کون الغایة واقعة بعد )إلى( فال تدخل فیه و بین کونها واقعة بعد )حتى( فتدخل 2

  ( انه ال ظهور لنفس التقیید بالغایة فی دخولها فی المغیى و ال فی عدمه3

 و بین کونها غایة للموضوع فال تدخل فیه  فتدخل فیه  ( التفصیل بین کونها غایة للحکم4

فال ینبغی الشک فی داللتها على المفهوم ألن )إال( موضوعة لإلخراج و هو  «اإلستثنائیةإال »و أمّا  -(46

أن یکون المستثنى محکوماً بنقیض حکم   اإلستثناء و الزم هذا اإلخراج باللزوم البین بالمعنى .....

 .  المستثنى منه؛ و لما کان هذا اللزوم بیناً ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب .....

 ( األعم ـ دالله اإللتزامیه2     ( األخص ـ دالله اإللتزامیه1

 ( األعم ـ المنطوق4     ( األخص ـ المنطوق3

شیئان: األوّل أن تکون الداللة مقصودة و الثانی أن یکون الکالم ال یصدق أو   إن المناط فی داللة ..... -(47

 ال یصح بدونها.

 اإلشاره( 4  ( اإلیماء3   ( اإلقتضاء2   ( التنبیه1

: ..... الدوران فی الشبهة المفهومیة تارة  هل یسری إجمال المخصص إلى العام؟ اإلجمال على نحوین -(48

؛ فإن الحق فی الدوران بین المتباینین إذا کان  یکون بین األقل و األکثر و اخرى یکون بین المتباینین

 . ینو إن تردد بین شیئ  ألن المفروض .....  المخصص منفصالً أن .....

 ( إجمال الخاص یسری إلى العام ـ حصول العلم االجمالی بالتخصیص واقعا1ً

 ( إجمال الخاص ال یسری إلى العام ـ حصول العلم االجمالی بالتخصیص واقعا2ً

 ( إجمال الخاص یسری إلى العام ـ عدم حصول العلم االجمالی بالتخصیص واقعا3ً
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 صول العلم االجمالی بالتخصیص واقعاً( إجمال الخاص ال یسری إلى العام ـ عدم ح4

 فی مسأله تعقیب اإلستثناء لجمل متعددة.  ..... هو أرجح األقوال -(49

 ( ظهور الکالم فی رجوع اإلستثناء إلى خصوص الجملة األخیرة و إن کان رجوعه إلى غیر األخیرة ممکنا1ً

 ذکره و بین ما إذا کان الموضوع متکرراً ذکره لکل جملة  ( التفصیل بین ما إذا کان الموضوع واحداً للجمل المتعاقبة لم یتکرر2

 ( عدم ظهوره فی واحد منهما و إن کان رجوعه إلى األخیرة متیقناً على کل حال3

  ( ظهوره فی رجوعه إلى جمیع الجمل و تخصیصها باألخیرة فقط هو ألذی یحتاج إلى الدلیل4

 الخطأ یقیناً. المعروف عند االمامیة ..... فی األمارة مع إنکشاف -(53

 ( اإلجزاء مطلقا2ً  ( اإلجزاء فی األحکام و عدم اإلجزاء فی الموضوعات1

 ( عدم اإلجزاء مطلقا4ً  ( عدم اإلجزاء فی األحکام و اإلجزاء فی الموضوعات3

ال شک فی أن فعل المعصوم ـ بحکم کونه معصوماً ـ یدل على ..... على األقل کما أن ترکه لفعل یدل  -(51

 على األقل.على ..... 

 ( إباحة الفعل ـ عدم حرمته2    ( إستحباب الفعل ـ عدم حرمته1

 ( إباحة الفعل ـ عدم وجوبه4    ( إستحباب الفعل ـ  ـ عدم وجوبه3

نحن ال نتعقل تقسیم الظهور إلی ظهور التصوری و التصدیقی بل الظهور قسم واحد و لیس هو إال  -(52

اللة هی ألتی نسمیها الداللة التصدیقیة و هى أن یلزم من العلم داللة اللفظ على مراد المتکلم و هذه الد

بصدور اللفظ من المتکلم العلم بمراده من اللفظ أو یلزم منه الظن بمراده و األوّل یسمى ..... و یختص 

 الثانی بإسم ..... .

 ( الظهور ـ التأویل4  ( التأویل ـ الظهور3  ( الظهور ـ النص2  ( النص ـ الظهور1

 الدلیل على حجیة الظاهر منحصر فی ..... .إن  -(50

 ( بناء العقالء4  (  اإلجماع3  ( الروایات2  ( الکتاب1

ذهب الشیخ األعظم فی رسائله إلى أن االصول الوجودیة ترجع کلها إلى ..... و الحق أنها یرجع إلی  -(54

. ..... 

 عدم القرینة ( اصاله الحقیقه ـ اصاله2    ( اصاله عدم القرینة ـ اصاله الحقیقه1

 ( اصاله الظهور ـ اصاله عدم القرینة4    ( اصاله عدم القرینة ـ اصاله الظهور3

 و الحق إن القاعدة األوّلیة فی المتعارضین هی ..... . -(55

 ( البرائه4   ( التخییر3  ( التساقط2  ( اإلحتیاط1

رح فی المتعارضین هو بمقتضى ما شرحناه یتضح إن القدر المتیقن من قاعدة اولویة الجمع من الط -(56

 ..... ألذی سماه الشیخ األعظم ب ..... .

 ( الجمع المقبول ـ الجمع العرفی2    ( الجمع العرفی ـ الجمع المقبول1

 ( الجمع المقبول ـ الجمع الداللتی4    ( الجمع الداللتی ـ الجمع العرفی3
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 إن الروایات ألتی ذکرت الترجیح بالصفات تنحصر فی ..... . -(57

 ( مقبولة إبن حنظلة و مرفوعة زرارة2    بولة إبن حنظلة و خبر سماعة( مق1

  ( خبر سماعة و مکاتبة الحمیری4    ( مرفوعة زرارة و خبر سماعة3

 إن المستفاد من األخبار ان المرجحات المنصوصة ثالثة ..... . -(58

  اب و السنة و مخالفة العامة و الترجیح باألحدث( موافقة الکت2 ( ترجیح بالصفات و موافقة الکتاب و السنة و مخالفة العامة1

 ( الشهرة و موافقة الکتاب و السنة و مخالفة العامة4  ( مخالفة العامة و الترجیح باألحدث و ترجیح بالصفات3

 على أن القاعدة تقتضی ..... . «أعلى اهلل درجته»و قد أصرّ شیخنا النائینی  -(59

 ( تقدیم المرجح الجهتی على المرجح الصدوری 2  لجهتی( تقدیم المرجح الصدوری على المرجح ا1

 ( تقدیم المرجح الجهتی على مرجح الداللی4   ( تقدیم المرجح الصدوری علی مرجح الداللی3

 فمقتضى األخبار حجیة اإلستصحاب فی ..... . -(63

 ( مورد الشک فی المقتضی فقط2  ( موردی الشک فی األحکام الوضعیه و الشرعیه معا1ً

 ( مورد الشک فی الرافع فقط4   ردی الشک فی المقتضی و الرافع معاً( مو3
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 (83تا  61 سؤال) منطق

 شود؟ گردد، چه نامیده می معلومات ما از آن رو که به کشف چیستی مجهولی ختم می -(61

 حجّت( 4   اعتقاد( 3 قول شارح یا معرّف( 2  استدالل( 1

 گردد، چه نام دارد؟ ه استدالل ختم میمعلومات ما از آن رو که به ایجاد اعتقاد از را -(62

 معرّف( 4   حجّت( 3   علم( 2  تعریف( 1

 ترین تفاوت میان مفهوم کلی و مفهوم جزئی چیست؟ طبق دیدگاه مشهور، اساسی -(60

 واحد یا متعدّد بودن مصادیق( 2    حصولِ علمِ دیگر بودن أمنش( 1

 عدم قابلیّت صدق بر مصادیق متعدّد قابلیّت و( 4    بداهت و انطباق بر مصادیق متعدّد( 3

خرما شیرین است، شیرین همسر خسرو است. پس » کدام گزینه است؟ مقابلخطای در استدالل  -(64

 «خرما همسر خسرو است.

 خطای ادراک( 4  خطای تصوّر( 3  خطای حواس( 2  خطای فکر( 1

به ترتیب چه نسبتی  های دو کلی عام و خاص مطلق وجه و نقیض های دو کلّی عام و خاص من نقیض -(65

 با همدیگر دارند؟

 عام و خاص مطلق -تباین جزئی ( 2   تباین جزئی -عام و خاص مطلق ( 1

 تساوی -تباین جزئی ( 4    تباین کلی -تباین جزئی ( 3

 های دو کلی متباین چیست؟ نسبت نقیض -(66

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

 کدام گزینه صحیح است؟ -(67

 الحدّ الیُکتسَب من حدّ ضدّه و لکنّه یُکتسبُ بالبرهان( 2  الحدّ الیُکتسَب بالبرهان و لکنّه یُکتسبُ من حدّ ضدّه( 1

 الحدّ الیُکتسَب بالبرهان و الیُکتسبُ من حدّ ضدّه( 4   الحدّ یُکتسَب من حدّ ضدّه و بالبرهان( 3

 نادرست است؛ زیرا ..... «یموجود اجتماع»تعریف انسان به  -(68

 تعریف به اخصّ است.( 2    تعریف به امر مباین است.( 1

 تعریف به اعمّ است.( 4      مغالطه است.( 3

 تر کدام است؟ دقیق  گزینه -(69

 داللت تضمّنی نیازمند داللت التزامی است.( 2   داللت مطابقی نیازمند داللت تضمّنی است.( 1

 داللت مطابقی مستلزم داللت تضمّنی و التزامی است.( 4  اند. ی مستلزم داللت مطابقیداللت تضمّنی و التزام( 3

 عبارت است از: «زید، نادان است»و  «زید، دانا نیست»تفاوت بین دو قضیه  -(73

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

 هر سه مورد( 4  د.تفاء موضوع، صادق باشتواند به ان اوّلی می( 3
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گردد به طوری که آن دو نسبت  ای که در آن به عناد میان دو نسبت خبری حکم می قضیه»عبارت  -(71

در تعریف کدام گزینه  «توانند هر دو کاذب باشند توانند هر دو صادق باشند و نه می خبری نه می

 صحیح است؟

 فصله حقیقیهشرطیه من( 2    شرطیّه متصله سالبه( 1

 شرطیه منفصله مانعة الخلوّ( 4   شرطیه منفصله مانعة الجمع( 3

هر فلزی هادی »، نتیجه گرفت که «هیچ فلزی غیر هادی نیست»توان از قضیه  از کدام روش زیر می -(72

 ؟«است

 نقض المحمول( 4   عکس مستوی( 3 عکس نقیض مخالف( 2  نقض التّام( 1

 فصله، منتج است؟کدام گزینه در قیاس استثنایی من -(70

 وضع تالی و وضع مقدّم( 4  رفع تالی و وضع مقدّم( 3 وضع تالی و رفع مقدّم( 2 رفع تقدّم و رفع تالی( 1

ای  موجبه کلیه، چه نتیجه «ٰ  کبری»سالبه کلیه و  «ٰ  صغری»قیاس اقترانی شکل دوم مؤلف از  -(74

 دهد؟ می

 قیم است.ع( 4   سالبه کلیّه( 3  موجبه جزئیه( 2  سالبه جزئیه( 1

سالبه جزئیه و قیاس اقترانی  «ٰ  کبری»موجبه کلیه و  «ٰ  صغری»قیاس اقترانی شکل دوم مؤلّف از  -(75

 دهند؟ ای می موجبه کلیه، به ترتیب چه نتیجه «ٰ  کبری»سالبه کلیه و  «ٰ  صغری»شکل سوم مؤلف از 

 موجبه جزئیه، سالبه جزئیه( 2    سالبه جزئیه، سالبه کلیه( 1

 عقیم است، عقیم است( 4    وجبه جزئیهسالبه کلیه، م( 3

 شود؟ تبدیل می لمّیبه برهان  انّیاز کدام راه برهان  -(76

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

دچار چه  «جهان مصنوع است، هر مصنوعی نیاز به صانع دارد. پس جهان نیاز به صانع دارد»قیاس:  -(77

 ای شده است؟ مغالطه

 اشتراک اسم( 4  سوء اعتبار حمل( 3 مصادره به مطلوب( 2  ممارات( 1

 نامند؟ ای می در قیاس را چه مغالطه «عدم تکرار حدّ اوسط» -(78

 سوء اعتبار حمل( 4   ممارات( 3 مصادره به مطلوب( 2  سوء تألیف( 1

 ؟شود نمیکدام گزینه محمول جدلی واقع  -(79

 نوع( 4    جنس( 3  عرض )خاصّه(( 2   حدّ( 1

 - «موضوع دارای چنین محمولی است»ثبات کدام محمول جدلی باید این دو امر اثبات گردد: برای ا -(83

 ؟«محمول مساوی با موضوع در انعکاس است»

 حدّ( 4    نوع( 3  رض خاصهع( 2   فصل( 1
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 (113تا  81 سؤالادبیات عربی )

 ؟است گزینهکدام  «اُغمِیَ علیه»معلوم فعل  -(81

 ( اَغمی4   ( معلوم ندارد3   ( اَغمی عَلیه2   ( اَغماه1

 ؟در کدام یک از معانی باب تفعیل به کار رفته است «غلّقت ااَلَبواب» -(82

 ( نسبت4    ( سلب3    ( تکثیر2   ( تعدیه1

 ؟فعل منحوت برگرفته از کدام یک از جمالت زیر است «حَسبَلَ» -(80

 اهلل( حسبی 4  ( الحول وال قوه اال باهلل3   ( سبحان اهلل2  ( الحمدهلل1

 ؟نیستکدام یک از موارد ذیل فعل غیر متصرف  -(84

 ( زال یزال    4   ( زال یزول3   ( کاد یکاد2  ( ما احسن1

 ؟یک است  به جهت انواع معتل کدام «قِ»فعل  -(85

 ( اجوف4   ( لفیف مفروق3   ( لفیف مقرون2   ( ناقص1

  ؟کدام است «شِیَه»مصدر صناعی  -(86

 ( شِیَوِی4ّ    یَویَه( ش3ِ    ( وِشَوِیّه2  ( وِشَوِی1ّ

 ؟از نظر صرفی کدام است «نظرة الی المیسرة»در آیه شریفه  «میسرة» -(87

 ( اسم آلت4   ( اسم مکان3   ( اسم زمان2  ( صفت مشبهه1

 ؟باشد نمیکدام یک از موارد ذیل از تقسیمات اسم  -(88

 ولمفع ( اسم فاعل و4   ( معرفه و نکره3   ( مذکر و مؤنث2 (  مصدر و غیر مصدر1

 ؟باشد نمیکدام یک از موارد ذیل از ملحقات به جمع مذکر سالم  -(89

 ( هادون4   ( ارضون3   ( تسعین2  ( عالمون1

 است:گزینه کدام  «تابط شرّا»منسوب  -(93

 ( تأبط شرّیّ 4   ( تأبطیّ شری3ّ   ( تأبط شرّی2ّ   ( تأبطی1ّ

 سانده است؟شدن، شباهت افتقاری به حرف ر کدام یک از موارد ذیل برای مبنی  -(91

 ( اسماء افعال4    ( متی3   ( موصوالت2   ( ضمائر1

 شاهد مثال بر چیست؟ «سَلنِیه» -(92

 ( ممنوعیت انفصال4 ( جواز اتصال و انفصال ضمیر3  ( لزوم انفصال ضمیر2 ( لزوم اتصال ضمیر1

 شاهد بر چیست؟ «بئری ذو حفرت و ذوطویت»در مصرع  -(90

 ( ضمیر متصل4  ( تکرار فعل ماضی3 در طایفه بنی طیّ( استعمال ذو 2 ( خطا در استعمال ذو1

 ترکیب مبتدا و خبر کدام است؟ «أ قائمان الزیدان»در جمله  -(94

 ( خبر مقدم / مبتدا محذوف 4 ( مبتدا / خبر محذوف3  ( خبر مقدم / مبتدای مؤخر2  ( مبتدا / خبر1
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 چیست؟ «سالم علی آل یاسین»علت ابتدائیت نکره در  -(95

 ( به معنای دعا بودن4   ( وصفیت3   تخصیص( 2   ( تعمیم1

 خبر کدام است؟ «لوال علی لهلک عمر»در جمله  -(96

 ( هلک عمر4   ( موجود محذوف3   ( علیٌ خبر مقدم2  ( لهلک عمر1

 ؟باشد نمیکدام یک از افعال ذیل از افعال مقاربه  -(97

 ( کرب و اوشک4   ( کاد یکاد3   ( کاد یکید2  ( عسی و حری1

 کدام است؟ اصطالح صحیح -(98

 ( منصوب بخلع الخافض4  ( منصوب بحذف الخافض3 ( منصوب بنزع الجار2 ( منصوب بنزع الخافض1

 مفعول به ترتیب کدام است؟ اصل در فاعل و -(99

 ( انفصال / انفصال4   ( اتصال / اتصال3  ( اتصال / انفصال2  ( انفصال / اتصال1

 مورد کدام نهاد نحوی است؟ در «إن عامالن إقتضیا فی اسمٍ عمال .....»مصرع   -(133

 ( ابتدائیت4  ( توابع3  ( التنازع فی العمل2  ( اجتماع معمولین برای عامل واحد1

 کدام است؟ «جاء التالمذة اال المعلم»استثناء در جمله   -(131

 ( منقطع / تام4   ( متصل / تام3  ( منقطع / مفرغ2  ( منقطع / مفرغ1

 عامل تمیز کدام است؟ «راق تَطیب..... و ما کاد نفساً بالف»در مصرع   -(132

 ( محذوف4    ( تطیب3   ( ماکاد2   ( کاد1

 اعراب مضاف به یای متکلم چگونه است؟  -(130

 ( در فتحه ظاهری و بقیه تقدیری4 گیرد. ( مبنی است و اعراب نمی3  ( تقدیری است.2 ( ظاهری است.1

 چیست؟ «اُدخلوا االول فاالول»در جمله  «االول فاالول»جایگاه نحوی   -(134

 ( تمییز4  ( حال مؤول به نکره3  ( حال معرفه2  ( مفعول1

 چیست؟ «یوسف اعرض عن هذا»شاهد مثال در   -(135

 ( جمله بودن خبر4   ( حذف خبر3  ( حذف حرف ندا2 ( لزوم معرفه بودن مبتدا1

 کدام یک از موارد ذیل است؟ «مدینه»به معنای  «مصر»  -(136

 ( مبنی غیر منصرف4  یر منصرف( معرب غ3   ( مبنی2  ( معرب منصرف1

 چیست؟ «إنّی رایتُ أحد عَشر کوکب .....»در جمله  «کوکب»اعراب   -(137

 ( نصب، تمییز4   ( جر، تمییز عدد3  ( نصب، مفعولیت2  ( نصب، حالیت1

 به ترتیب: «ضارب زیدِ و غالم زیدِ»اضافه در   -(138

 ( معنویه / معنویه4   ( لفظیه / لفظیه3  ( معنویه / لفظیه2  ( لفظیه / معنویه1
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 ؟باشد نمیکدام یک از شرایط ذیل در ساخت صیغه تعجب   -(139

 ( متصرف بودن4   ( اسم بودن3  ( تام بودن2  ( ثالثی بودن1

 ؟ باشد نمیکدام یک از افعال ذیل از افعال مدح و ذم   -(113

 ( ذم4َّ    ( حب3َّ   ( بئس2َ   ( نِعم1َ

 

 (103تا  111 سؤالیات فارسی )زبان و ادب

 

 ها به ترتیب درست است؟ در کدام مجموعه معنی تمام واژه  -(111

 شدن، نابود کردن، آدمِ قد دراز فراخ، خشمگین  ( راهوار، ژکیدن، امهال، دیالق1

 کوه، چاپلوسی، شکارگاه، حقارت  ( کومه، البه، متصیّد، زعارت2

 چاکر و بنده، قورباغة درختی، کتاب، پسِ گردن   ( رهی، داروگ، سفر، قفا3

 موقع، فریاد بلند  نوشته شده، نگهبان، بی  گاه، بانگ ( مستور، حریف، بی4

 امالیی وجود دارد؟ غلطدر متنِ زیر چند   -(112

راسو اندیشید که این زاغ به بدگوهری و ناپاک محضری و لعیم طبعی موصوف است و ما همیشه بر یکدیگر دندان مباقضت 

ایم و الفت و ازدواج  آمد همة اقراض سپرده و به دیدار یکدیگر ابتهاج نمودهایم و سبیل دشمنانگی و مخاسمت در پیش  افشرده

در جانبین صورت نپذیرفته الشک به عذیمت قصدی و سگالش کیدی آمده باشد. اگر من از اقتنام فرصت غافل مانم مبادا که 

 تدبیر او در من کارگر آید و انتباح من بعد از آن سود ندارد.

 هفت( 4   پنج( 3    شش( 2   چهار( 1

 در کدام گزینه درست معنی شده است؟ "گونه، قیه نفیر، استیصال، خلق"کلمات   -(110

 ( فریاد بلند، درماندگی، کهنه، جیغ2   شده، بیچارگی، مندرس، فریاد ( نفرین1

 دار، گریه گردان، اصل چیزی را طلبیدن، مردم ( روی4   زده،  بیچارگی، کهنه، استفراغ ( نفرت3

دانست ایشان را به انواع تهذیر از آن اندیشه  چون مزمون ضمایر این طایفه را می"ت در عبار  -(114

ای در سینه مسطور ترک مواسلت او کردند. پس تفرّغ و اختالف به  کرد پس هر یک با کینه منع می

 چند غلط امالیی هست؟ "تعلّق و ائتالف مبدل گشت و فرمان او را مطابع گشتند

 هشت( 4    شش( 3    هفت( 2   پنج( 1

 مصادره یعنی .....؟  -(115

 ( کسی را کشتن و اموال او را ضبط کردن2    کردن ( دخل و تصرف1

 ( خون کسی را به مال او فروختن4    ( به سوی هم فرستادن3

 در کدام گزینه امالی کلمه با توجّه به معنای روبروی آن درست است؟  -(116

 ( مقاک: گودال4  ( ظیعت: زمین زراعی3  ( تریاغ: پادزهر2  ( اهمال: سستی در کار1
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 است؟  "اضافة تشبیهی"ها  همة ترکیب ،در کدام گزینه  -(117

 عقاب جور، گوشة کاله، رخسار ماه ( دست روزگار،2  ، روی ماه، دست دوستی، موسم ربیع( چراغ آسمان1

 شهد فایق ( قبة عرش، بنات نبات، دروگر زمان،4  چراغ ماه، بحر مکاشفت، مهد زمین ( نور دانش،3

 به آمده است؟ برای یک مشبّه دو مشبّه ،در کدام تشبیه  -(118

 ( قرار در کف آزادگان نگیرد مال / چو صبر در دل عاشق چو آب در غربال1

 ( باز آمدم چون عید نو تا قفل و زندان بشکنم / وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم2

 ون باد( قد همه دلبران عالم / پیش الف قدت چو ن3

 تاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدمف( چون شبنم او4

 است؟ "اضافة استعاری"ها  همة ترکیب ،در کدام گزینه  -(119

 گار، در معنی، سقف شب، خشم طبیعت( دست روز2  گرگ اجل، زبان تدریس، پای تعدّی ( فریاد هستی،1

 گویای خدا، پای همّت، پستة دهان ( صفحة ضمیر، زبان4  ر خویشمرگ، لب استخر، گل بهار، س( دست مهربان 3

 ؟ندارداستعاره وجود  ،در کدام بیت  -(123

 لفظ دری را رّ( من آنم که در پای خوکان نریزم / مر این قیمتی د1ُ

 ( کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند2

 پر / همه عاقالن کور گردند و کر( قضا چون ز گردون فرو هشت 3

 بایدت پیش گیر / سر ما نداری سر خویش گیر ( برو هرچه می4

 ؟نداردکنایه وجود  ،در کدام گزینه  -(121

 صدا / صحن دو چشمان تو را ترک کرد. ( صبح دو مرغ رها / بی1

 زند سوار / دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی ام در انتظار این غبار بی ( نشسته2

 ه روی و ریا کار کردن ندانی / از ایرا که نه مرد روی و ریایی( ب3

 همان گرد کرده عنان مرا ( ببینی تو فردا سنان مرا /4

 است؟ "مضارع مستمر" ،زمان کدام فعل  -(122

 انگیزند ( برمی4  رفتند ( داشتند می3  اند ( دیده2  رویم ( داریم می1

 به ترتیب کدام است؟ ،زمان افعال در متن زیر  -(120

دادند. مدیر هم بود. دو سه  ها بلند شد. دستهاشان به اندازة چوب کبریت بلند شده بود و گلدسته را نشان می ک مرتبه هوار بچهی

 زدند. ها هم بودند که داشتند با مدیر حرف می تا از معلّم

 ( ماضی نقلی، ماضی نقلی، ماضی مستمر، ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی مستمر1

 ماضی بعید، ماضی مستمر، ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی مستمر( ماضی ساده، 2

 ( ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی مستمر3

 ( ماضی ساده، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی ساده، ماضی ساده، ماضی مستمر4



 

 521: کد  طالب  - پیوسته ***  کارشناسی  5931آزمون ورودی سال 

 (51 ) 

سین علیه الساّلم و هفتاد و دو تن های امام ح یف ایثارگریصدر ادبیات ایران، تو"نهاد جملة   -(124

 ای خاص دارد؟ کدام است؟ یاران پاکباز ایشان جلوه

 ( ادبیات ایران4   ( امام حسین )ع(3  ( توصیف2   ها ( ایثارگری1

 کدام واژه متمم اسم است؟ ،در عبارت زیر  -(125

گیری از عواطف خویش آنها را  عر با بهرههای هنر است و کلمات مصالح و موادی هستند که نویسنده یا شا ادبیات یکی از گونه

 به کار می گیرد. 

 ( نویسنده4   گیری ( بهره3   ( هنر2   ( عواطف1

 نگارش کدام گزینه درست است؟  -(126

 شود. ها موجب شکست می زدن به دوئیّت ( دامن1

 ( دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید.2

 بگزاریم. -آن گونه که شایسته است  -پدر و مادر را ( ما هرگز نخواهیم توانست حق 3

 ( دوستم برگشت چون تصمیم جدی آن ادامة تحصیل بود.4

 ؟ندارنددو بیت ارتباط معنایی  ،در کدام گزینه  -(127

 ( بشوی اوراق اگر همدرس مایی / که علم عشق در دفتر نباشد1

 تعاشقان را شد مدرّس حسن دوست / دفتر و درس و شبستان روی دوس

 دهند تر است / جام بال بیشترش می ( هرکه در این بزم مقرّب2

 چون تیر عشق جا به کمان بال کند / اول نشست بر دل اهل وال کند

 دهد زبان نگاهش ( گرچه لبش سر به مهر شرم و حجاب است / داد سخن می3

 اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست / چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است

 با ساربان بگویید احوال آب چشمم / تا بر شتر نبندد محمل به روز باران (4

 ترسم / که کنم گریه و سیالب برد محمل را کاروان بار سفر بست و از آن می

 دو بیت ارتباط معنایی دارند؟ ،در کدام گزینه  -(128

 ( غالم خواب آن شوخم کز آواز خوش ساقی / به صد ناز و کرشمه نرگس بیمار بگشاید1

 برافتاده است رسم مردمی از گلشن عالم / ندارد نرگس بیمار بر بالین پرستاری

 ( حافظ آن روز طربنامة عشق تو نوشت / که قلم بر سر اسباب دل خرّم زد2

 مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم / چرا که از همه عالم محبّت تو گزیدم

 / که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را(  من از آن عشق روز افزون که یوسف داشت دانستم 3

 گویم و از گفتة خود دلشادم / بندة عشم و از هر دو جهان آزادم فاش می

 ام گویی به محراب اندری ام / چون در نماز استاده ام در بحر فکر افتاده ( تا دل به مهرت داده4

 ایم هزلف سرکشش سر سودایی از مالل / همچون بنفشه بر سر زانو نهاد بی
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 است؟ نادرستنام صاحب اثر  ،در کدام گزینه  -(129

 ( رسالة دل و جان: پیر هرات2    ( سووشون: جالل آل احمد1

 هایش: بزرگ علوی ( چشم4   ( دار المجانین: محمدعلی جمالزاده3

 نام صاحبان اثر به ترتیب درست آمده است: ،در کدام گزینه  -(103

 س تبریزی، نجم الدین رازی، ابوالفضل بیهقیمد، تاریخ بیهقی / خاقانی، ش( کارنامة بلخ، فیه ما فیه، مرصاد العبا1

 های زمینی / مجید مجیدی، سیمین دانشور، ویکتور هوگو، آندره ژید های آسمان، یکی بود یکی نبود، بینوایان، مائده ( بچه2

 العابدین رهنما زواری، نصراهلل منشی، زین( تاریخ مسعودی، سرود سپیده، کلیله و دمنه، پیامبر / ابوالفضل بیهقی، حمید سب3

( صفیر سیمرغ، فرهنگ مهاجم فرهنگ مولد، زمستان، صور خیال در شعر فارسی / اسالمی ندوشن، غالمعلی حداد عادل، 4

 اخوان ثالث، شفیعی کدکنی

 (153تا  101 سؤالان انگلیسی )زب

595)- How much money did you ------------ for the book?  

1) pass  2) push  3) pick   4) pay 

592)- Could you play football before? No, I ------------ 

1) could  2) mustn’t  3) can’t  4) couldn’t 

599)- He ------------ wash his car alone because nobody helped him.  

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

594)- I think that we must ------------ now. 

1) leave  2) left   3) to leave  4) leaving 

591)- The green coconut must ------------ on the tree longer. 

1) pick  2) get   3) drop   4) stay 

596)- Children like to see monkeys because they are ------------. 

1) funny  2) heavy  3) happy  4) angry 
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597)- Amir is ------------ Reza.  

1) as taller as 2) as tall  3) as tall as  4) as tallest as 

598)- “Do you remember her name? “No, I’m sorry.“ I ------------ name soon.“ 

1) receive  2) change  3) forget  4) find 

593)- This story is ------------ story in the book.  

1) most interesting   2) the more interesting  

3) the interesting    4) the most interesting  

541)- Amir told a funny joke and everyone ------------ a lot.  

1) lost  2) laughed  3) cried  4) died 

545)- Reza sat at a table and ------------ a sandwich.  

1) order  2) orders  3) ordered  4) will order 

542)- He went to a ------------ and ordered some mushrooms.  

1) farm  2) school  3) restaurant  4) factory 

549)-  Water turns into ------------ when it is very hot.  

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

544)- Your English teacher never speaks Persian in class, ------------ he?  

1) does  2) doesn’t  3) is   4) isn’t  

541)-  Will you ------------ off the radio, please?  

1) turning  2) turn   3) turned  4) to turn 

546)- I don’t know when the accident ------------. 

a. migrated 2) happened  3) played  4) welcomed 

547)- They don’t show the movie tonight. It ------------ tomorrow. 

1) is show  2) will show  3) will be shown 4) shows  
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548)- If you want to see the film, you must buy a ------------. 

1) mushroom 2) ticket  3) wagon  4) boat 

543)- ------------ Ali’s father read the newspaper?  

1) Do  2) Is   3) Have  4) Has 

511)- It is not my ------------ to clean the kitchen.  

1) duty  2) ago   3) grade  4) sense 


