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 (03تا  1 سؤالفلسفه )

 له فلسفی است؟ئدليل بر کدام مس «کون المراتب فی االشتدادی / أنواعاً استنار للمرادی»بيت  -(5

 (4  اصالت وجود (3  اصالت ماهیت (2  اشتراک معنوی وجود (1

 زیادت وجود بر ماهیت

 ؟نيستکدام گزینه صحيح  ،با توجه به ادله امتناع اعاده معدوم -(2

معاد باطل است خواه معاد به خود ماهیت شیئ باشد یا به الزم  (2  مماثل از ابتداامکان ایجاد  (1

 ماهیت شیئ 

 لزوم همسانی معاد با مبتدا (4 لزوم تخلل عدم بین شیئ و نفسش (3

  ..... به نظر عالمه طباطبایی اختالف وجود رابط و مستقل -(9

 .گیرند تحت جنس واحد قرار می چون ؛نوعی است (1

 .کند مفهوم رابط قبول تبدل به مفهوم مستقل میچون  ؛یستنوعی ن (2

 .کند مفهوم رابط قبول تبدل به مفهوم مستقل نمی چون ؛نوعی است (3

 چون وجود رابط معنای حرفی است. ؛ستنوعی نی (4

 پاسخ محقق دوانی از اشکال وجود ذهنی مبنی بر وقوع همه مقوالت تحت مقوله کيف کدام گزینه است؟ -(4

تفکیک حمل اولی و  (2  ذهنی از باب مسامحه و تشبیه است. لفظ کیف به صورت اطالق (1

 شایع صناعی

تحقق شبح  (4  تبدیل ماهیت اشیاء به کیف بر اساس تبدیل وجود خارجی به وجود ذهنی (3

 اشیاء در ذهن

در  «ب لهأن واجب الوجود ليس فيه جهة امکانية؛ فإن کل ما یمکن له باالمکان العام فهو واج»عبارت  -(1

 بيان کدام قاعده است؟

 واجب الوجود بالذات ال ماهیة له (2   .ضرورت وجود واجب ضرورت ازلیه است (1

واجب الوجود بالذات واجب بالضرورة  (4  واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات (3

 باالمکان العام

  ست از .....امکان عبارت ا ،به نظر عالمه طباطبایی -(5

 موجود فی الخارج بوجود مستقل منحاز (2    ان بوجود موضوعهوجود فی االعیم (1

 معنی عدمی لیس له حظ من الوجود  (4  امر اعتباری عقلی محض ال صورة له فی الخارج (3

 ..... نسبت جزء اعم و جزء اخص در ماهيات به این است که -(7

ص متقوم به جزء اعم است به جزء اخ (2  جزء اعم متقوم به جزء اخص است به حسب خارج (1

 حسب خارج

جزء اعم متقوم به جزء اخص است به  (4 جزء اخص متقوم به جزء اعم است به حسب تحلیل عقلی (3

 حسب تحلیل عقلی 
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 .گردد باز می .....کثرت در ماهيات نوعيه کثير االفراد به  -(8

 عرضی الزم (4   عرضی مفارق (3  جزء ذات (2  تمام ذات (1

 صحيح است؟ کدام گزینه -(3

 إن الصور الجوهریة غیر مندرجة تحت مقولة الجوهر و ان صدق علیها الجوهر (1

 إن الصور الجوهریة مندرجة تحت مقولة الجوهر و ان لم یصدق علیها الجوهر (2

 إن الصور الجوهریة مندرجة تحت مقولة الجوهر و صدق علیها الجوهر (3

 لة الجوهر و ان لم یصدق علیها الجوهرإن الصور الجوهریة غیر مندرجة تحت مقو (4

 مقسم قضایای بتی و غير بتی کدام قضایاست؟ -(51

 شرطیه (4   حقیقیه (3   حملیه (2   ذهنیه (1

 بودن اثر علل جسمانی کدام است؟ دليل متناهی ،به نظر عالمه طباطبایی -(55

 وضع خاص بین علل و ماده  (2   مقوالت جوهری و عرضی (1

 جوهر مفارق (4   جسمانی علت معده بودن علل (3

 ؟نسبت سرعت و کندی از دیدگاه مالصدرا کدام است -(52

( تقابل 4  فتقابل تضای (3  یک از اقسام تقابل هیچ (2 تقابل عدم و ملکه( 1

 تضاد

 است؟ «التشکيک فی العرضيات دون االعراض»کدام گزینه در توضيح قضيه  -(59

 .ت در جوهر است نه در اعراضحرک (2  در ماهیت جسم و اعراض راه ندارد. تغیر (1

  .حرکت در وجود لغیره مقوالت عرضی است (4  .تشکیک در عرضیات است نه در اعراض (3

 درباره حدوث بالحق گزینه صحيح کدام است؟ -(54

 مسبوقیة وجود المعلول بوجود علته التامه باعتبار نسبت السبق و اللحوق بین الماهیة الموجودة و بین العلة (1

 اهیة الموجودة المعلولة مسبوقة بعدمه المتقرر فی مرتبة علتهاکون الم (2

 مسبوقیة وجود المعلول بوجود علته التامه باعتبار نسبت السبق و اللحوق بین الوجودین  (3

 کون وجود الشیئ مسبوقاً بالعدم المتقرر فی مرتبة ذاته (4

 کدام عبارت درباره مرتبه عقل هيوالنی صحيح است؟ -(51

 و هی العقل فی مرتبة الهیولی و الصورة (2 ة تعقل النفس للبدیهیات من تصور و تصدیقو هی مرتب (1

 و هی الهیولی فی مرتبة التعقل (4  و هی مرتبة کون النفس خالیة عن جمیع المعقوالت (3

 گزینه صحيح کدام است؟ ،با توجه به قاعده امکان اشرف -(55

 .قاعده اختصاص به مادیات و عالم حرکات دارد (1

 ماوراء مادیات و عالم حرکات دارد.قاعده اختصاص به  (2

 ی به کمال عقلی و خیالی خویش است.قاعده مستلزم بلوغ هر فرد ماد (3

 .قاعده در تمام عوالم وجود جاری است (4

 گزینه صحيح کدام است؟ «أو القوام من نقيض لزما/ إذ قلّب المقّسم مقّوماً »با توجه به بيت  -(57

 ( وجود دارای اجزای عقلی نیست.2    .ماهیت استوجود زائد بر  (1
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 .وجود جزء چیزی نیست (4    .وجود اجزای خارجی ندارد (3

 گزینه صحيح کدام است؟ ،با توجه به حرکت جوهری -(58

 .هاست کل عالم ماده حقیقت واحد سیالی است و کثرات مربوط به کثرت در صورت (1

 .رات مربوط به کثرت در هیوالستکل عالم ماده حقیقت واحد سیالی است و کث (2

 .پذیر است وحدت در ماده یک وحدت نوعی است نه جنسی و لذا تشکیک عرضی در عالم ماده امکان (3

 .پذیر است وحدت در ماده یک وحدت عددی است نه جنسی و لذا تنها تشکیک طولی در عالم ماده امکان (4

 کنند؟ می اشاعره از چه طریقی نياز حدوث عالم به مرجح را حل -(53

علم حق تعالی به نظام  (4 نفی لزوم مرجح  (3  نفی حدوث زمانی عالم (2 خود زمان (1

 اصلح

 یک از اقسام تقابل است؟ کدام «سبق و معيت»، و «سبق و لحوق»تقابل  -(21

 تقابل ملکه و عدم -تقابل تضایف  (2   تقابل تناقض -تقابل ملکه و عدم ( 1

 تقابل تضایف -تقابل تضاد  (4   تقابل تضاد  -تقابل تضایف  (3

هو الذی له ارادة  لفعله عن علم و علمه التفصيلی بفعله عين فعله و ليس قبل الفعل اال علم »عبارت  -(25

در توصيف کدام فاعل است و مثال آن کدام  «اجمالی به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه االجمالی بمعلومه

 است؟

 ایجاده االشیاء عند المشائین کالواجب تعالی فی  -الفاعل بالرضا  (1

 کاالنسان الواقع علی جذع عال  -الفاعل بالعنایه  (2

 کالنفس االنسانیة المجرده  -الفاعل بالتجلی (3

 الخیالیهکاالنسان یفعل الصور   -الفاعل بالرضا  (4

و اگر تخيل با با توجه به مباحث علت غایی، اگر مبدأ بعيد فعل، تخيل به همراه ُخلق باشد فعل را .....  -(22

 نامند.  نامند و اگر فعل به غایت نرسد فعل را ..... می مزاج همراه باشد فعل را ..... می

 باطل  -قصد ضروری  -عادت  (2    جزاف -عادت  -عبث  (1

 عادت -باطل  -جزاف  (4   باطل -قصد ضروری  -عبث  (3

 أن الصور العلمية ..... غير مادیة بل مجردة تجرداً ..... -(29

 مثالیاً  -الجزئیة  (4  عقلیاً  -الجزئیة  (3 جوهریاً   -الکلیة  (2  مثالیاً  -الکلیة  (1

مفاهيم جزئی و کلی، سياهی و سفيدی، علت و معلول، حدوث و قدم به ترتيب جزء کدام دست از  -(24

 معقوالت هستند؟

 ثانیه منطقی -ثانیه فلسفی  - اولی -ثانیه فلسفی  (2 ثانیه فلسفی -ثانیه فلسفی  -اولی  -ثانیه منطقی  (1

ثانیه  -ثانیه فلسفی  -ثانیه فلسفی   -ثانیه منطقی  (4 ثانیه فلسفی -ثانیه منطقی  -ثانیه فلسفی   -اولی  (3

 منطقی

 جزئيت ادراکات حسی به سبب چيست؟ -(21

 خصوصیات فردی (2    اتصال به وجود خارجی (1

 ات حسیخصوصیات ذاتی ادراک (4    عدم صدق بر کثیرین (3



 51: کد  کالم اسالمی فلسفه و -ارشد  کارشناسی***    5931آزمون ورودی سال 

 (4 ) 

 مالصدرا برای اثبات چه مطلبی از برهان تضایف استفاده کرده است؟ -(25

 اتحاد علت و معلول به نحو کلی (2   اتحاد علت و معلول در غیر خداوند (1

 اتحاد عاقل و معقول فقط در علم به ذات (4  اتحاد عاقل و معقول حتی در علم به غیر (3

 ذاوت ما به ماست؟چرا تفویض افعال ما به ما مستلزم تفویض  -(27

 .فاعل افعال ما نیز هست ،زیرا حق تعالی که فاعل ذوات ماست (1

 .شود زیرا خداوند ملکات نفسانی ما را داده است و افعال ما از آن ملکات صادر می (2

 .زیرا ذوات ما حاصل ملکات ماست و ملکات ما ناشی از افعال ماست (3

 د.شو افعال ما از ذوات ما صادر میزیرا  (4

 در کدام قضيه حمل حقيقت بر رقيقت است؟ -(28

 بسیط الحقیقة کل االشیاء  (2   المعدوم المطلق ال یخبر عنه (1

 ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له (4   عدم العلة علة لعدم المعلول (3

 ر عالمه اراده الهی عبارت است از .....از نظ -(23

 تیرجوع به حّب ذا (2    منتزع از فعل حق تعالی (1

 علم حق تعالی به نظام احسن و اتم هستی (4    صفت حقیقی محضه (3

 صفات ذاتی حق تعالی کدام است؟ بارهنظر کراميه در -(91

 دیمند.زائد بر ذات و ق( 2    ( زائد بر ذات و حادثند.1

 .عین ذات هستند و تغایر مفهومی دارند (4   .ذات نائب مناب همه صفات است( 3

 (03تا  01 سؤالکالم )

 کدام گزینه درباره نصاب توحيد در اسالم صحيح است؟ -(95

 توحید در عبادت (4  توحید در خالقیت (3 توحید در الوهیت (2 توحید در ربوبیت (1

 صحيح است؟ «اعتقاد به وجود خدا و انسان فطری است»کدام گزینه درباره تفسير این گزاره که  -(92

 ا، قیاساتها معهاقضای (2    شناسد. انسان به علم حضوری خدا می (1

 همه موارد (4  خداوند قبل از خلق انسان، خود را به او شناسانده است. (3

تغایر مفهومی ميان ذات و صفات ذاتی خدا + وحدت »های مقابل مربوط به کدام گزینه است؟  ویژگی -(99

ا مصداقی و خارجی ميان ذات و صفات ذاتی خدا + وحدت عينی و مصداقی ميان هر صفت ذاتی خدا ب

 «دیگر صفات ذاتی او

 (4   توحید صفاتی (3  توحید در افعال (2  توحید در ذات (1

 هر سه مورد

 به ترتيب کدام گزینه است؟ «لو کان فيهما آلهة اال هللا لفسدتا»قياس موجود در آیه شریفه و مفاد آیه  -(94

 توحید ربوبی -قیاس مرکب  (2    توحید الوهی -اقترانی شکل اول  (1

 توحید صفاتی -استثنایی وضع مقدم  (4    توحید ربوبی -یی رفع تالی استثنا (3
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 «الموجود ان کان واجباً و االّ استلزمه الستحالة الدور و التسلسل»از نظر مرحوم عالمه حلی این عبارت  -(91

 بر کدام گزینه صادق است؟

 مغالطه است. (4  جدل است. (3 استدالل لّمی است. (2 استدالل انّی است. (1

اّن الخير من هللا تعالی و الّشّر من الشيطان الّن هللا »و  «اّن الخير من النّور و الّشّر من الظّلمة»و دیدگاه د -(95

 به ترتيب از کيست؟ «خير محض و فاعل الّشّر شریر

 ثنویّه -ُجبّائیان  (4  مجوس -ثنویّه  (3 مجوس -ُجبّائیان  (2 نظّام معتزلی -مجوس  (1

 دليل اثبات کدام صفت الهی است؟ «بعد عدمه، ینفی االیجابوجود العالم »عبارت  -(97

 اراده (4   علم (3   قدرت (2   حیات (1

 است؟  «اإلحکام و التّجّرد و استناد کل شیٍء اليه» کدام گزینه، مدلول   -(98

 حیات خداوند (4  صفت علم الهی (3  خداونداراده  (2  قدرت الهی (1

 سخ به کدام گزینه است؟، پا«و تغيّر اإلضافات ممکن»عبارت  -(93

  اعتراض َمن نفی علمه تعالی بذاته (1

 اعتراض الحکماء القائلین بنفی علمه تعالی بالجزئیات الّزمانیّة (2

 احتجاج من نفی علمه تعالی بالمتجّددات قبل وجودها (3

 اعتراض من نفی علمه تعالی بالماهیّات المغائرة له (4

 به ترتيب منسوب به کيست؟ «ين المنزلتيناحوال، کسب و منزلة ب»سه نظریه  -(41

 -ابوالحسن اشعری  -بّائی ابوهاشم ج (2  حسن بصری -ابوالحسین خیاط  -ابوعلی جبّائی  (1

 واصل بن عطاء

 -واصل بن عطاء  -نظّام معتزلی  (4  واصل بن عطاء -حسن بصری  -نظّام معتزلی  (3

 ابوالحسن اشعری

 م خدا و صدق آن داللت دارد؟بر ثبوت کالکدام گزینه به ترتيب  -(45

انتفاء القُبح عنه  -عمومیّة علمه تعالی  (2   عمومیّة قدرته تعالی -عمومیّة علمه تعالی  (1

 تعالی

عمومیّة علمه  -انتفاء القُبح عنه تعالی  (4   انتفاء القُبح عنه تعالی -عمومیّة قدرته تعالی  (3

 تعالی

 از آن حکيم طوسی است؟، «استناد افعال به ما»کدام گزینه در  -(42

افعال مستند به ماست و علم به آن  (2  افعال مستند به ما نیست و علم به آن بایسته است. (1

 ضروری است.

افعال مستند به ما نیست و علم به آن  (4  افعال مستند به ماست و علم به آن نظری است. (3

 نظری است.
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 طوس است؟ از نگاه حکيم «ُحسن تکليف»کدام گزینه دليل بر  -(49

 اشتماله علی الثواب فقط (2     منع از قبائح فقط (1

 اشتماله علی مصلحة تحصل بدونه (4   تحصل بدونه اشتماله علی مصلحٍة ال (3

طف واجب، فالتّکليف التّکاليف العقليّة و اللّ  ياّن البعثة واجبة، الّن التکليف الّسمعيّة الطاف ف»عبارت  -(44

 به کدام مکتب کالمی است؟ مربوط «الّسمعي واجب .....

 اشاعره (4   معتزله (3   ماتریدیّة (2  کّرامیة (1

 به ترتيب از آن کيست؟ «صرفة»و  «موازنة»دو نظریه  -(41

 ام معتزلینظّ  -ابوالحسن اشعری  (2    حسن بصری -ابوالقاسم بلخی  (1

 نظّام معتزلی -ابوهاشم جبّائی  (4    ابوالحسن اشعری -ابوعلی جبّائی  (3

 مندی افعال الهی، کدام گزینه منسوب به معتزله است؟ درباره غایت -(45

 انّه تعالی یفعل لغرض، النّه یستحیل منه فعل القبیح (1

 انّه تعالی یفعل لغرض، النّه علم و أراد ذلک (2

 یفعل لغرض، و االّ لکان ناقصاً بذاته ُمستکمالً بذلک الغرض انّه تعالی ال (3

 یحتاج الیه لغرض، النّه ال یفعل انّه تعالی ال (4

 کدام مورد از دیدگاه حکيم طوسی صحيح است؟ -(47

 مخصوص خداست. ،مخصوص انسان و فعل مخترع ،فعل مباشر و متولّد (1

مشترک میان خدا و انسان  ،مخصوص خدا و فعل مباشر ،مخصوص انسان و فعل مخترع ،فعل متولّد (2

 است.

مشترک میان خدا و انسان  ،مخصوص خدا و فعل متولّد ،مخصوص انسان و فعل مخترع ،فعل مباشر (3

 است.

مشترک میان انسان و  ،مخصوص خداوند و فعل مباشر ،مخصوص انسان و فعل متولّد ،فعل مخترع (4

 خداست.

یکن له حظّ في  هو ما یکون المکلّف معه أقرب الی فعل الطّاعة و أبعد من فعل المعصية و لم»عبارت  -(48

 بر کدام گزینه صادق است؟ «حّد اإللجاء یبلغ التّمکين و لم

 لطف مندوب (4  لطف واجب (3  لطف محّصل (2  لطف مقّرب (1

 به ترتيب عبارتند از ..... «ارهاص»و  «احباط» -(43

 معجزات پیامبر اعظم بعد از نبّوت -اسقاط ذنوب متقّدم با اطاعت متأخر  (1

 بر اکرم قبل از نبّوتمعجزات پیام -اسقاط ثواب متقّدم با معصیت متأّخر  (2

 اظهار کرامت به دست صالحان -بطالن عمل انجام شده  (3

 اظهار کرامت به دست صالحان در قرآن -نیل به ثواب از راه ترک معصیت  (4
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..... واجبة لدفعها الضرر و لوجوب »و  «و وجوب ایفاء الوعد و الحکمة یقتضی وجوب البعث»عبارات  -(11

 به ترتيب مربوط به کدام گزینه است؟ «ٍل لواجبالنّدم علی کل قبيٍح أو إخال

 شفاعت -بعثت رسول اعظم )ص(  (2    شفاعت -بعثت انبیاء  (1

 توبه -ضرورت معاد به طور مطلق  (4    توبه -معاد جسمانی  (3

 

 (03تا  01 سؤالمنطق )

 ؟تاس یدييب ناقص تقکنه لفظ مریدام گزک -(15

 قیل و قال  (4  رخدا را شک (3  کتابخانه (2  مرکب تام (1

 های زیر وضعی است؟ داللت کدام یک از مثال -(12

( وجود معلول بر وجود 4  لفظ بر معنا (3  دود بر آتش (2 رنگ بر ترس یدگیپر (1

 علّت

 چه نوع داللتی است؟ جزء بر کلداللت  -(19

 یمطابق (4   یطبع (3  یتضمن (2  یالتزام (1

 است؟ نادرستکدام عبارت درباره فصل  -(14

 تحقق و تحصل جنس به فصل است. (2    سم جنس است.فصل مق (1

  است. یمقوم نوِع سافل، مقوم نوِع عال (4    فصل مقوم نوع است. (3

دو تحت یک جنس قریب  هرشوند و میتقابل دو امر وجودی که به دنبال هم بر موضوع واحدی وارد  -(11

 ت، چه نام دارد؟اسو بين آن دو نهایت اختالف و بُعد  قرار دارنداز مقوالت عرضی 

 ملکه و عدم آن  (4  تضایف (3  تناقض (2    تضاد (1

 کند، چه نام دارد؟ الحقيقه صدق می کلی ذاتی که بر افراد متفق -(15

 ی عامعرض (4  جنس  (3    نوع (2   فصل  (1

 در کدام مورد تعریف حقيقی جاری است؟ -(17

 م.یندار یآنها آگاه یه از وجود خارجک یمیمفاه (2     طیم بسیمفاه (1

 م. یدار یآنها آگاه یه از وجود خارجکمفاهیم ماهوی  (4    یرماهویم غیمفاه (3

 چه نوع تقسيمی است؟ حلقهو  نگينبه انگشتر تقسيم  -(18

 اتیبه جزئ یلّ کم یتقس (4  ییم ثنایتقس (3   یعیم طبیتقس (2  یم منطقیتقس (1

 اى است ؟ يهچه نوع قض "همه شهروندان در انتخابات شرکت کردند"قضيه  -(13

 مهمله  (4  محصوره  (3  ه یعیطب (2  ه یشخص (1

 باشد؟ قضيه "اگر هر الف ب است، آنگاه هر ج د است" متالزم کدام گزینه نمی -(51

 .قضیه منفصل مانعه الخلو: یا برخی الف ب نیست، یا هر ج د است (1

 یا هر الف ب است ، یا برخی ج د نیست. :مانعةالجمعقضیه  (2
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 صل حقیقی: یا برخی الف ب نیست، یا برخی ج د نیست.  قضیه منف (3

 قضیه متصل: اگر برخی ج د نیست، آنگاه برخی الف ب نیست. (4

 آید؟ ای پدید می اگر دو قضيه متداخل تحت تضاد بوسيله "یا" ترکيب شوند چه منفصله -(55

  مانعة الجمع (4  مانعة الخلوّ  (3  قىیحق (2  اتّفاقى  (1

 ست؟کدام گزینه کاذب ا -(52

 مستلزم وجود الزم است. ،وجود ملزوم (2   اعم از ملزوم است.  اً بغال ،الزم (1

 مستلزم وجود ملزوم است. ،وجود الزم (4  مستلزم نبود ملزوم است. ،نبود الزم (3

 کدام است؟ «هر گلی زیباست»عکس نقيض مخالف  -(59

 یی گل است.بایر زیهر غ (2    .ستیگل ن ییبایر زیچ غیه (1

 .هستند یباها گلر زیغ یبعض (4    .ستندیباها گل نیر زیغ یبعض (3

 شود؟ موجهه خودش می ،گزینهنقيض کدام  -(54

 هیوقت همطلق( 4  ( مطلقه عامه 3  ( مطلقه خاصه2  ( ممکنه خاصه1

استنتاج  توان منطقاً  کدام قضيه را نمی ،دانان مسلمان از قضيه "هيچ الف ب نيست" بنابر دیدگاه منطق -(51

 کرد؟

 .ب است هر الف غیر (4 .برخی الف ب نیست (3  .برخی ب الف نیست (2 .چ ب الف نیستهی (1

 . و در قياس شکل سوم ..... است..دوم ... شکلقياس در نتيجه  -(55

 سالبه -موجبه  (4    سالبه -لّىک (3    ییجز -سالبه (2   یلک -جزئى (1

 چيست؟است  انسان جنسپس  است. جنس حيواناست. "انسان حيوان استدالل علت عدم اعتبار  -(57

  .رار نشده استکتحد اوسط  (2    صغرى موجبه است.  (1

ت نشده یجه در آن رعایط مخصوص به نتیشرا (4   ف ندارند. کیمقدمات اختالف در  (3

 است.

قياس "هر الفی یا ب است و یا ج است. و هر ب د است. و هر ج د است." است؟ چه نوع قياسی است  -(58

 م است؟و نتيجه آن کدا

 هر د الف است.استثنایی ـ  (2       .شرطی اقترانی ـ هر ج ب است (1

 .شرطی اقترانی ـ هر الف د است (4   . استثنایی ـ هر ب ج است (3

 هاى زیر حّد اوسط عالوه بر واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت نيز است؟ در کدام یک از استدالل -(53

 استقراى تام (4    سایق (3   برهان انّى (2  برهان لّمى (1

 اى شده است؟ چه مغالطه «.استداللی قياس استپس هر  قياسی استدالل است.هر »در استدالل  -(71

 اسکهام انعیا (2    کرار حّد اوسطعدم ت (1

 لیط تمثیشراعدم رعایت  (4  ط مخصوص به مادهیشراعدم رعایت  (3
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 (03تا  01زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Choose the best item Bottom of Form 

 

75)- One who submits to God is the ……………… . 

1) Believer  2) Human  3) Muslim   4) Individual 

72)- Existence can be known by way of ……………. . 

1) intuition  2) internalization 3) conceptualization  4) indirect 

experience 

79)- In what form of worship the outward appearance is very important? 

1) Zakat  2) Fasting  3) Congregational Salat 4) Charity 

74)- In Islam the universe is always contingent while God is…………… . 

1) impossible 2) possible  3) unnecessary  4) necessary  

71)- In no branch of Islamic philosophy, however, is the influence of the Qur'an and Hadith 

more evident than in eschatology. Eschatology means: 

1) doctrine pertaining to the end of the world  2) criminology 

3) sociology    4) doctrine pertaining to the beginning of the world   

75)- Hikma means …….. . 

1) reason  2) freedom  3) wisdom   4) kingdom 

77)- Mankind is interested, above all things, in the satisfaction of daily needs. Satisfaction 

means: 

1) Rejection of a need    2) Acceptation of a need 

3) Detection of a need     4) Gratification of a need 

78)- Ibn Sina's philosophy is ……………….... . 

1) transcendental  2) illuminative 3) peripatetic   4) platonic 

73)- Islam pays more attention to some religious …………. Such as Salat and Hajj. 

1) Principles  2) rituals  3) fundamentals  4) conditionals 

81)- Without ……… man does not deserve reward or punisment. 

1) will   2) justice  3) free will   4) injustice 

 

Choose the correct form of the words in the following sentences:  

85)- Almighty Allah is the ………………..of the heavens and earth. 

1) creation   2) creature  3) create   4) creator 
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82)- Hajj is an…………duty for all able muslims. 

1) obligation  2) obligator  3) obligatory   4) obliged 

89)- A pious man was a devout…………of religion. 

1) follow   2) follower  3) following   4) followed 

84)- Mulla Sadra believed in the idea of primary reality of…………… . 

1) existential  2) existentially 3) existent   4) existence 

81)- The major works of Ibn Sina have………….. 

1) survived   2) been surviving   3) had been surviving 4) 

survival 

 

Fill in the blanks with Appropriate Words:   

85)- If any individual Muslim faces a painful situation, all others members of the 

community must……………… . 

1) leave him alone to solve his own problem 2) run to his help and share in his sorrow 

3) enjoy their own prosperity   4) mention their own sorrow to him 

87)- People are one of the two groups: your brothers in ………. . 

1) the race or culture    2) the culture or language 

3) the faith or culture    4) the faith or flesh 

88)- The Shiah view the Imam as…………..of Allah. 

1) the emissary   2) the proof  3) the devotee  4) the follower 

83)- One of the branch of Ilm-ar-rijal is tarajim that accounts for …………… . 

1) the lives and works of the narrators  2) the teachers and the students 

3) the friends and the enemies   4) the times and the places 

31)- There are traditions saying that the Quran has ………... . 

1) an exterior     2) an interior 

3) both interior and exterior   4) neither interior nor exterior 
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 (123تا  01فقه )سئوال 

 گردد؟ تر، آب مضافی که نجس شده است، چگونه طاهر می بنابر قول صحيح -(35

 ( در صورتی که آب مضاف با اتصال به آب مطلق، مطلق گردد.1

 گردد. ( به محض اتصال آب مضاف به آب مطلق کثیر، طاهر می2

   مضاف. آب شدن مطلق و کثیر مطلق آب به مضاف آب اتصال صورت ( در3

 شدن آب مضاف مطلقاً )به خودی خود یا با اتصال به آب کثیر مطلق( ( در صورت مطلق4

 به نظر شهيد ثانی، تطهير لباس نجس به بول و غير بول طبق کدام گزینه است؟ -(32

( در بول دو مرتبه شستشو و عصر، در 2  ( دو مرتبه شستشو و دو مرتبه عصر در هر دو مورد1

 غیر بول یک مرتبه

( یک مرتبه شستشو و عصر در هر دو 4 بول یک مرتبه شستشو و عصر، در غیر بول دو مرتبه( در 3

 مورد

 اگر نمازگزار در حال قنوت یادش بياید که سوره را نخوانده است، به کدام گزینه باید عمل کند؟ -(39

 ( باید برگردد و سوره را بخواند.2  تواند برگردد. ( چون وارد جزء بعدی شده است نمی1

 ( باید قنوت را تمام کند و بعد سوره را بخواند.4   مخیّر است که برگردد یا ادامه دهد.( 3

کند و سنّی )که طبق مذهب خود نماز خوانده( و شيعه  شود و ناصبی که توبه می مرتّدی که مسلمان می -(34

 شود، کدام یک به ترتيب نمازشان قضا دارد و کدام یک ندارد؟ می

( دارد، 4  ( دارد، ندارد، ندارد3  ( ندارد، دارد، دارد2  ( دارد، ندارد، دارد1

 دارد، ندارد

 امامت غير بالغ در جماعت در فرضی که نمازش شرعيّت داشته باشد ..... -(31

 ( مطلقاً صحیح نیست.2 ( فقط برای مأموم غیر بالغ یا در نماز مستحبی صحیح است.1

 نمازهای مستحبی صحیح است. ( فقط در4   ( فقط برای مأمومین غیر بالغ صحیح است.3

 اند و باید در نماز با هم خوانده شود. دو سورۀ ..... و ..... در حکم یک سوره -(35

( ضحی، 4  ( الم نشرح، تکاثر3  ( قریش، ماعون2  ( تکاثر، عصر1

 الم نشرح  

 شتر به ترتيب کدام است؟ 55شتر و  45شتر،  25های  مقدار زکات در نصاب -(37

 ( حقّه، بنت لبون، جذعه2     ذعه( بنت لبون، حقّه، ج1

 ( بنت مخاض، بنت لبون، حقّه4     ( بنت مخاض، حقّه، جذعه3

 حکم تأخير بدون عذر در پرداخت زکات با فرض تلف آن کدام گزینه است؟ -(38

 ( در صورت تفریط ضامن است.2     ( مطلقاً ضامن است.1

 3( عکس گزینه 4  ( در غیر نقدین با تفریط و در نقدین مطلقاً ضامن است.3



 51: کد  کالم اسالمی فلسفه و -ارشد  کارشناسی***    5931آزمون ورودی سال 

 (52 ) 

آید، به ترتيب  آید و مرجانی که در روی آب به دست می حکم مرجانی که با فرو رفتن در آب به دست می -(33

 کدام است؟

( اول حکم غوص و دوم حکم ارباح 2    ( هر دو حکم ارباح مکاسب دارد.1

 مکاسب دارد.

 ( هر دو حکم غوص را دارد.4      2( عکس گزینه 3

 ار به زن نامحرم نگاه کند و منی از وی خارج شود، حکمش چيست؟د اگر مرد روزه  -(511

 ( اگر قصد امناء داشته قضا و کفاره دارد.2  ( مطلقاً قضا و کفاره دارد.1

کردن داشته، ولی قصد امناء  ( اگر عادت به امناء از طریق نگاه4( در هر صورت فقط قضا دارد.        3

 نداشته، فقط قضا دارد.

دار  دارش را به جماع مجبور کند و مردی که زن روزه داری که همسر روزه زهحکم مرد رو  -(515

 ای را به جماع مجبور کند کدام گزینه است؟ بيگانه

 ( در هر دو مورد مرد باید کفاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.1

 ( فقط در مورد دوم باید کفاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.2

 قط تعزیر و در مورد دوم تعزیر و کفاره را باید تحمل کند.( در مورد اول ف3

 ( فقط در مورد اول باید کفاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.4

 نائی کسی است که از ..... تا محل سکونتش ...... ميل فاصله باشد.  -(512

 44( مکه، 4  12( مکه، 3  24( مکه، 2  44( خارج حرم، 1

 احرام کفاره دارد؟ ارتکاب کدام یک از محرمات  -(519

 ( جلوگیری از استشمام بوی بد4 کردن در آینه ( نگاه3  کشیدن ( سرمه2  ( تظلیل1

 در صورتی که محرم بعد از دخول حرم بميرد .....  -(514

( اگر عمره تمتع را انجام داده مجزی 2   ( اگر طواف را انجام داده باشد مجزی است.1

 است.

 ( مطلقاً مجزی نیست.4   ی است.( به صرف دخول در حرم مطلقاً مجز3

 ابراء ..... است و نياز به قبول .....  -(511

 ( اقرار، ندارد4  ( تملیک، دارد3  ( ایقاع، ندارد2  ( عقد، دارد1

 دربارۀ مقبوض به عقد فاسد، کدام گزینه صحيح است؟  -(515

( ضامن عین، نماء، منافع مستوفات و 2    ( قابض فقط ضامن عین است.1

 ت.غیرمستوفات اس

 ( ضامن عین است نه نماء4  (  ضامن منافع مستوفات است نه غیر مستوفات3

 در تعریف کدام گزینه است؟ «تمليک عين أو منفعة أو تسليط علی تصرف بعد الوفاة»عبارت   -(517

 ( وقف منقطع4  ( وقف مؤبّد3  ( تسبیل2  ( وصیت1

 اشتراط خيار در صداق ..... و در عقد نکاح ..... است.  -(518

 ( جایز، غیر جایز4 ( غیر جایز، غیر جایز3  ( جایز، جایز2  جایز، جایز ( غیر1

 الینکح أبوالمرتضع فی أوالد المرضعة .....  -(513

( والدةً ال 4  ( والدةً و رضاعاً 3   ( رضاعاً 2   ( والدةً 1

 رضاعاً 

 ؟ باشد نمیکند،  کدام گزینه جزء احکام اربعه که شهيد اول بر لعان مترتب می -(551

 ( التحریم المؤبّد4 ( سقوط الحّدین عنهما3  ( سقوط اإلرث2  فراش( زوال ال1
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 در ذبيحه، به ترتيب چه حکمی دارد؟ «عرض الماء علی الحيوان و الحرکة بعد الذبح أو النحر»  -(555

 ( واجب است، واجب است2    ( واجب نیست، مستحب است1

 ( مستحب است، مستحب است4    ( مستحب است، واجب است3

 ؟نيستنه در ذبيحه حرام کدام گزی  -(552

 ( الُکال4   ( الفرث3   ( العلباء2  ( القضیب1

 حکمش چيست؟ «له علّی قفيز حنطة بل قفيز شعير»اگر مقّر بگوید   -(559

( فقط قفیزی از حنطه برعهدۀ 2  ( یک قفیز از حنطه و یک قفیز از شعیر برعهدۀ اوست.1

 اوست.

 اش نیست. بر عهده ( چیزی4   ( فقط قفیزی از شعیر برعهدۀ اوست.3

 ؟باشد نمیکدام گزینه از شروط تحقق رضاع   -(554

 ( کمتر بودن سن شیرخوار از دو سال2     ( واحد بودن فحل1

 ( شیرخوار قبالً از شیر گرفته نشده باشد.4     ( واحد بودن مرضعه3

 اگر عقد صلح بر اباحۀ منفعت غير معوض واقع شود، نتيجۀ آن کدام گزینه است؟  -(551

( هبۀ 4   ( اجاره3   ( عاریه2   ء( ابرا1

 غیر معوضه

 گردد؟ زیادی ارث از فریضه به چه کسی برمی  -(555

 ( زوج4   ( دختر3  ( خواهر ابوینی2  ( خواهر پدری1

 شود؟ آید و نقص بر ورثه وارد می در کدام گزینه ماترک از فرائض کم می  -(557

( همه 4 دختر، والدین ( زوج، یک3 ( والدین، زوج، دو دختر2 ( دو دختر، مادر، زوج1

 موارد

 در مورد احصان کدام گزینه صحيح است؟  -(558

 شود. زن با همسر مجنونش موجب احصان می شدن جمع( 1

 شود. شدن با همسر نابالغش موجب احصان می ( جمع2

 باشد. ( تمکن زن از وطی همسرش در احصان زن شرط می3

 شود. ان می( جمع با همسر که به عقد موقت درآمده است، موجب احص4

 ..... شرب الربوبات .....   -(553

( 4( الیحرم، و إن شّم منها ریح المسکر     3( الیحرم، مطلقاً      2( یحرم، إن شّم منها ریح المسکر     1

 یحرم، مطلقاً 

 اگر مباشر و ضامن جمع شود .....  -(521

 ( مباشر و سبب هر دو ضامن هستند چه عالم باشند یا جاهل.1

 نیستند، چه عالم باشند یا جاهل. کدام ضامن ( هیچ2

( مباشر ضامن نیست و سبب ضامن است، مگر آنکه سبب جاهل باشد که در این صورت، مباشر ضامن 3

 است.

( مباشر ضامن است و سبب ضامن نیست، مگر آنکه مباشر جاهل باشد که در این صورت، سبب ضامن 4

 است.
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 (103تا  121اصول فقه )سئوال 

 بين اشاعره و عدليه است؟ موضوع  نزاع   ،ن و قبحکدام معنای حس  -(525

 معنای مالئمت و منافرت ( حسن و قبح به2  معنای کمال و نقص  ( حسن و قبح به1

 معنای مدح و ذم ( حسن و قبح به4   معنای لّذت و ألم  ( حسن و قبح به3

 ؟باشدنمیبحث اجزاء قابل تصور  ،در کدام گزینه  -(522

 یبرائت شرع (4   اطیاحت (3   اصل طهارت (2  استصحاب (1

 واجب چيست؟ ۀمقدم رۀبادیدگاه مصنف در  -(529

 ست.یواجب ن مطلقاً  (2   واجب است. مطلقاً  (1

 سبب باشد واجب است. چنانچه (4      شرط شرعی باشد واجب است. اگر (3

 ؟بودرا بنيان نهاد چه کسی  «ترتّب»نخستين کسی که اندیشه   -(524

  یمحقّق اصفهان (4   ینیمحقق نائ (3 رازی یش یرزایم (2   یمحقّق ثان (1

 اجتماع امر و نهی ممتنع است؟ ،براساس کدام گزینه  -(521

 تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد.  (2 ف عنوان باشد نه معنون.  یمتعلق تکل (1

ت کند و تعدد عنوان یحکم از عنوان به معنون سرا (4 ت نکند. یحکم از عنوان به معنون سرا (3

  تعدد معنون نشود موجب

 به نظر مصنف آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است؟  -(525

 رد.یق بگبه اصل عبادت تعلّ  یفساد است که نه یمقتض یفقط در صورت (1

 رد.یق بگبه وصف عبادت تعلّ  یفساد است که نه یمقتض یفقط در صورت (2

 ست.یفساد ن یرد مقتضیق بگا شرط عبادت تعلّ یبه جزء  یاگر نه (3

 ا از وصف باشد.یا از شرط یا از جزء یاز اصل  یه نهکندارد  یفساد است و فرق یاز عبادت مقتض یهن (4

 در علم اصول چيست؟ «حّجت»مقصود از   -(527

 ا تنتج مطلوباً یتألف من قضایکل ما  (2     قه ثبت متعلّ یئ یکل ش (1

بلغ درجة یقه وال ثبت متعلّ یئ یکل ش (4   ر یالغ یحتج به علیصلح ان یئ یکل ش (3

 القطع

 «للظن. و إنّما مدلول ... الحقيقی هو کل شیء اعتبره الشارع ألجل أنّه یکون سبباً »  -(528

 األصل (4    ةالحج (3   الظن  (2  األمارة  (1

 قوام اماره و مناط در اثبات حجيت آن چيست؟  -(523

 تیقیطر (4   ت یکاشف (3   علم  (2   ظن  (1

، مراد از «نحوها رفع ما هو الثابت فی الشریعة من األحکام و»مصنّف در تعریف نسخ آورده است:   -(591

 کدام گزینه است؟ «الثبوت فی الشریعة»

الثبوت  (4  الثبوت بظهور العموم  (3  یالثبوت الظاهر (2  یقیالحق یالثبوت الواقع (1

 بظهور اإلطالق

 چرا دليل عقلی حجت است؟  -(595

 کند.ید مییعقال آن را تأ یره و بنایچون س (2  د کرده است. ییچون شارع مقدس آن را تأ (1
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ت قطع هم یاست و حج ی, قطعیل عقلیچون دل (4  م.یدار یل عقلیت دلیچون اجماع بر حج (3

 است. یذات

 ونه معصوماً یدل على ..... على األقل.کم کبح  المعصوم  فعل  أنّ   فی  کال ش»  -(592

 حرمة الفعل (4   إباحة الفعل (3  وجوب الفعل (2  استحباب الفعل (1

 کریمه، عالوه بر حجيت خبر واحد بر قبول فتوای مجتهد هم داللت دارد؟  هبه نظر مصنّف، کدام آی  -(599

 أذن یهآ (4  حرمت کتمان  یهآ (3  نفر  یهآ (2  نبأ  یهآ (1

شف منها حرمة کوال یست. ..شف وجوب الفعل ال استحبابه فی کأن السيرة بما هی سيرة ال یست»  -(594

 . «... راهته فیک الفعل وال

 فعل رة الیس -ترک رة الیس (2    کرة التریس - رة الفعلیس (1

 رة الترکیس -رة الترک یس (4    رة الفعل یس -رة الفعلیس (3

ها متفاوت های تحصيل قول معصوم در بحث اجماع، کدام گزینه با دیگر گزینهبا توجه به طریقه  -(591

 است؟

االجماع  (4   ر یقة التقریطر (3 ة یمنقة التضیالطر (2   قة الحسیطر (1

 یالدخول

 دليل حجيت ظهور چيست؟  -(595

 (4    عقل  (3   سنت  (2   کتاب  (1

 عقال یبنا

 در بحث حجيت شهرت، کدام قسم از اقسام شهرت موضوع بحث است؟  -(597

شهرت  (4  ه یشهرت استناد (3  ه یشهرت عمل (2   هیشهرت روائ (1

 هیفتوائ

 از ارکان قياس است؟عليه کدام یک  مقيس  -(598

 (4    علّت  (3   فرع  (2   اصل  (1

 حکم

 است؟ صحيحقياس اولویت  رۀبا، کدام گزینه درطبق دیدگاه مصنّف  -(593

 اس باطل است.یق قیچون از مصاد ؛ستیت حجت نیاس اولویق (1

 اس باطل استثنا شده است.یچون از ق ؛ت حجت استیاس اولویق (2

 ل خاص بر بطالن آن وجود دارد.یدل چون ؛ستیت حجت نیاس اولویق (3

 ت ظواهر، حجت است.یت از باب حجیاس اولویق (4

 ؟نيستشرایط تعارض درست  بارهکدام گزینه در  -(541

 یل ظنیدر حجت دل یحصول ظن فعل (2  نباشد.  یاز آنها قطع یکیا یل متعارض یدو دل (1

 .معتبر باشد

 یگریل متعارض بر دیاز دو دل یکی (4  ت باشد. یط حجیشرا یل متعارض دارایهر دو دل (3

 حاکم نباشد.
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إن الدليلين یکونان متعارضين إذا تکاذبا فی ..... ویکونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما فی »  -(545

.....». 

 مقام االمتثالـ ع یمقام التشر (2    ع یمقام التشر ـمقام االمتثال  (1

 مقام االمتثال ـاالمتثال  مقام (4    ع یمقام التشر ـع یمقام التشر (3

 چه نسبتی وجود دارد؟ «ال شک لکثير الشک»و  «إذا شککت فابن علی األکثر»بين   -(542

 تخصص (4   صیتخص (3     ورود (2  حکومت (1

 طبق دیدگاه مصنّف، قاعده در تعادل متزاحمين و قاعده اوليه در تعادل متعارضين چيست؟  -(549

 ر است.ییدر هر دو تخ (1

 تساقط است.در هر دو  (2

 ن تساقط است.یر و در تعادل متعارضیین تخیدر تعادل متزاحم (3

 ر است.یین تخین تساقط و در تعادل متعارضیدر تعادل متزاحم (4

 است؟ متفاوتها کدام گزینه با دیگر گزینه  -(544

 یجمع دالل (4  جمع مقبول  (3    یجمع تبرع (2   یجمع عرف (1

 ؟ نيسترّجحات منصوصه به نظر مصنّف، کدام گزینه از م  -(541

ح یالترج (4 ح بموافقة الکتاب یالترج (3  ح بمخالفة العاّمة یالترج (2 ح بالشهرة یالترج (1

 یبصفات الراو

مربوط به مجرای کدام اصل عملی  « مجهوالً مطلقاً أی لم یعلم حتّی بجنسه  ليفکون التکأن ی»عبارت   -(545

 است؟

 رییتخ (4  استصحاب (3    اطیاحت (2   برائت (1

 استصحاب, اماره است یا اصل عملی؟ هقاعد ،به نظر مصنف  -(547

 ت آن اجماع باشد.یحج هکه ادل یاماره است در صورت (1

 ت آن بنای عقال باشد.یحج ی که ادلهاماره است در صورت (2

 ت آن اخبار باشد.یحج هکه ادل یاست در صورت یاصل عمل (3

 ت آن چه باشد.یحج هندارد که ادل یاست و فرق یاصل عمل (4

 دام است؟کدليل در اثبات حجيت استصحاب  ترین مهم ،به نظر مصنف  -(548

 اخبار (4  اجماع  (3   م عقل کح (2  عقال  یبنا (1

 چه نوع شکی است؟ «الشک فی بقاء خيار الغبن بعد الزمان األول»  -(543

 شک (4  ت موجود است.یشک در رافع (3 است. یشک در مقتض (2 شک در رافع است. (1

 در وجود رافع است.

 ی قسم دوم چيست؟استصحاب کلّ نظر مصنف دربارۀ   -(511

-ینم یو فرد جار یاستصحاب در کلّ  (2   شود.یم یو فرد جار یاستصحاب در کلّ  (1

 شود.

 یشود ولیم یاستصحاب در فرد جار (4  در فرد نه. یشود ولیم یجار یاستصحاب در کلّ  (3

 نه. یدر کلّ 
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 (183تا  101ادبیات عرب )سئوال 

ار   کدام گزینه در مورد باب  -(515  طَّوَّف"؟ی - یه د  ی -وا کهای افعال صحيح است: "ادَّ

 افتعال ـتفّعل  ـتفاعل ( 2     تفّعل ـافتعال  ـافتعال  (1

 تفّعل ـافتعال  ـتفاعل  (4     تفّعل ـل یتفع ـافتعال  (3

 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنای فعل مزید   -(512

ُرکم یهو الذ (2  افتنی یصفت ی: مفعول را داراأَکبَْرنَهُ نَهُ یفلّما َرأَ ( 1 ف کیاألَْرحام  یف یَصوِّ

 هیشاء: تعدی

 لّف.ک، فَتََحلَّْم: تحلیماً ْن کإْن لم تَ ( 4  مجرد یثالث یإلى مشهد المقدسة: معنا هاجرتُ  (3

ْلن   - أُْدعُ  -یح  ا ْفت  الحاق نون تأکيد به افعال در کدام گزینه درست است: "  -(519  "؟یا ْرض   - ا ْحم 

 نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانِّ  -أُْدُعَونَّ  -اِْفتَِحنَّ  (2   نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانِّ  -أُْدُعَونَّ  -اِْفتََحنَّ  (1

 نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانَّ  -أُْدُعُونَّ  -اِْفتَِحنَّ  (4   نَّ یاِْرضِ  - اِْحِمْلنانِّ   -أُْدُعنَّ  -اِْفتَِحنَّ  (3

 است؟ نادرستوزن صرفی کدام گزینه   -(514

 لی: تَفاعِ یتغاض (4  ُعولیوم: فَ یقَ  (3  باعة: فََعلَة (2  طاغوت: فََعلُوت (1

 تأبَّط شّراً"؟ -ات ب کم   -ن ة يُجه   - یط   - یُمْسر   -ة ينسبت صحيح است: "ش   ،نهیگز کدام در  -(511

 - یتابک - ینِ یُجهَ  - یطَواوِ  - یُمْسِروِ  - یوِ یشِ  (2 یتأبَّطِ  - یتَبِ کمَ  - یُجهَنِ  - یطََووِ  - یُمْسَروِ  - یِوَشو (1

 یتأبّط

 -یناوِ یُجهَ  -یوِ یطَ  -یُمْسِروِ  -یَوَشوِ  (4 یتأبّطاوِ  -یاتِبِ کم -یُجْهناوِ  - یطََووِ  - یُمَسرِ  - یوِ یَوشِ  (3

 یتَْبطاوِ  -یاتبکم

ى  ،نهیگز کدام در  -(515 ْلم  ف  -نار -تصغير صحيح است: "س  ل ج   -ُغر  ل و   -ْدو  ر"؟ - یع   ُموس 

ى یُعلَ  -ل یُجدَ  -فات یرَ غُ  -ر یینُ  - یمِ یُسلَ  (2  ِسریُموَ  - یویُعلَ  -ِول یُجدَ  -فات یُغرَ  -َر ینُوَ  -َمة یُسلَ  (1

 ِسرییمُ  -

 -ل یدَ جُ  -فات یُغرَ  - نُیَیَِّرة -ة یمَ یُسلَ  (4  ِسرییمُ  - ییُعلَ  -ل یُجدَ  -فات یُغرَ  -َرة ینُوَ  -َمى یُسلَ  (3

 ِسریُموَ  - یوِ یُعلَ 

 ؟کند نمیافاده تعریف یا تخصيص  ،اضافه ،در کدام گزینه  -(517

 خاتم فضة (4  لیصالة الل (3  یالقاض اتبک (2  ناصر الحقّ  (1 

 است؟ نادرستزمان فعل در کدام گزینه   -(518

 ْذهَُب: حالیلَ  (2    یاستمرار ینصرون: ماضیانوا کما  (1

 یساده منف یصْل: ماضیّما ل (4     هل تسافر؟: مستقبل( 3
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 دام فعل درست است؟ کمجهول   -(513

 آثَْرتُُموه: أُوثِْرتُم (2    غه دهم: تُرَجـْونَ یمضارع "رجاُ" ص (1

 نایاِقتَدى بِنا: اُْقتُدِ  (4      وایاهُم: حُ یحَ  (3

 است؟ نادرستدام اسم فعل، کمترادف   -(551

 بََجْل: أَتَضّجر (3  هِ یواْثبُْت ف کانَ ک: اِْلَزْم مَ کانَ کم (2  : ُخْذ، اِْلَزمْ یکعل (1

 یفیکقَْد:  (4 

 است؟   نادرستره کمسوغ ابتداء به ن ،دام گزینهکدر   -(555

 ری: تصغیٌب هَذَّب أخالقیتَ ک (2    ن: افاده عمومیاسِ یَسالٌم َعلَى إِل  (1

بُر صبران( 3 ٌم قد أضاَء: وقوع در نج نا ویَسرَ  (4  عیره: تنوکصبٌر عّما ت ِحّب، و: صبٌر عّما تُ الصَّ

 هیصدر جمله حال

 است؟ نشدهدر کدام گزینه مبتدا وجوباً حذف   -(552

 لٌ یصبٌر جم( 2     راً، فلنفسهیمن عمل خ (1

 دٌ یق سعینعم الصد (4    دٌ یما زیال س ِرِم العلماَء، وکأ (3

 است؟ یوجوب ،به تقدیم مفعول ،دام موردکدر   -(559

 َذ أستاُذهینادی التلم (2      یأخ یرم أبکأ (1

 رُ یاألم کأعان أخا (4    فهیٌد إال ضیرم زکما أ (3

 ؟نداردوجود  یانيمفعول مطلق ب  نائب ،در کدام گزینه  -(554

 شة الفقراءیل عیش البخیعی (2     لیّل المکلوا یال تم (1

 ن جلدةیُجلَِد المجرم خمس (4     الً یتبت کتبتّل إلى ربّ  (3

 است؟  ستنادرکدام گزینه در باب اشتغال   -(551

  هاّل الشرَّ تجنّبتَهُ  (2     کإِن العلَم خدمتَهُ، نَفَعَ  (1

 یَت، فإذا الولَد یرِشُدهُ أبوهدخلُت الب (4      أنّه أسدٌ کعمرٌو  (3

 عطف به واو ممتنع است؟  ،در کدام گزینه  -(555

 لیالل هو مسافٌر و (2     عمرو بعده د ویجاء ز (1

 أعماله ّل رجٍل وک (4     ذیالتالم تعاون المعلّم و (3

 نوع حال درست است؟ ،در کدام گزینه  -(557

 دهکعاد القائد منتصراً: مؤ (2    اً: موطئهیإنّا أنزلناه قرآناً عرب (1

 هکین: محیفادخلوها خالد (4     اً: مؤسسهیوف کهذا أخو (3

 ؟نيستر حال واجب يتأخ ،در کدام گزینه  -(558

 باً یصح الناس خطأف کأخو( 2     ما أحسن الولد مبتسماً  (1

 صائماً  یهذا أخ( 4     مبتسماً دخل المعلّم (3
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 (53 ) 

 است؟ غير منقولز ييتم ،در کدام گزینه  -(553

أخوک أکثر منک  (4  ماناً یازدادوا إ (3 وناً یفّجرنا األرض ع (2  باً یهلل دّره خط (1

 تجربةً 

 اعراب مستثتى درست است؟ ،در کدام گزینه  -(571

 داً یما زیال س أجاد الخطباء و (2     دٍ ینجح الطالب ماعدا ز (1

  یقع فی السوء أحد غیُر فاعلِهال (4     وصلنا إال حقائبُنا( 3

 فقط بدل وجود دارد؟ ،در کدام گزینه  -(575

 ن)ع( إنقاذ اإلنسانیأراد اإلمام الحس (2    دةیالمعلّمة جاءت أختها سع (1

 کراً لکم شالبشر المعلّ  یا هادی (4   ةیتونیقة الشجرة الزیالحد یغرست ف (3

 درست است؟ ینعت سبب ،در کدام گزینه  -(572

 رماُء معلّموهکال حضر الرجلُ  (2    حضر الرجُل الفاضُل معلُّمهُ  (1

 حضرت الفتاة الکریم النسب (4     الفاضلة آباؤه حضر الرجلُ  (3

 ار رفته است؟کبه  ید معنوکيتأ ،در کدام گزینه  -(579

 ظلمونیانوا أنفسهم کن کظلمونا ول و ما (2     أعادوا األمَر إلى أنفسهم (1

 ن معهم أنفسهمینّا مسافرک (4     جهّزوا أنفسهم للسفر (3

 ح است؟ يحرف جاره باء صح یمعنا ،در کدام گزینه  -(574

 یُت الکتاب بألف تومان: االستعانةاشتر (2    دکیداً: زائدة للتویفى باهلل شهک (1

 ةیبسحر: البدلناهم ینجّ  (4    ذهب هللا بنورهم: المصاحبة (3

  له وجود دارد؟ مفعول ،در کدام گزینه  -(571

 أداء الواجب یراً فیتقص کبـّختُ  و (2   یر علکرماً، فأوجب الشک کأخو یزادن (1

 مالکالً للیأرشد األستاذ طالبه ن (4    یکعل یفضالً منّ  کرمتُ کأ (3

 ؟ح استيقطع نعت صح ،در کدام گزینه  -(575

 الوالد إجابة واحدة یابنأج (2     اتبکال یقیصد یجاءن (1

 جاءنا ضیف فاضل (4     نکیالمس کأنا عبد یإله (3

 

 تجزیه و ترکیب درست را تعیین کنید: 011 - 081های  در سؤال

 ُربَّ جاهل نجاته جهله:   -(577

 على الفتح، متعلّق بالمحذوف یه بالزائد، مبنیرّب: حرف جّر شب (1
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 (21 ) 

رة/ مجرور بـ "رّب" لفظاً مرفوع کم فاعل(، منصرف، نر، متصّرف، مشتق)اسکجاهل: اسم، مفرد، مذ (2

 محالً على أنّه مبتدأ

ثاٍن مرفوع  ر منصرف/ مبتدأی، متصرف، معرف باإلضافة، معرب، غینجاة: اسم، مفرد، مؤنث مجاز (3

 بالضمة الظاهرة

 اً مرفوع لفظ ر، متصّرف، مشتق)صفة مشبهة(، معرب، منصرف/ خبر مفرد وکجهل: اسم، مفرد، مذ (4

 من تشاء: کالمل یتؤت کالمل کقل اللهم مال  -(578

ر یفاعله ضم ان/ فعل وک(، إعالله باإلسی، متعّد، معتّل )أجوف واویقل: فعل أمر للمخاطب، مجّرد ثالث (1

 "أنت" المستتر وجوباً 

ر، متصّرف، مشتق)اسم فاعل(، معرب، منصرف/ مفعول به لفعل محذوف من باب ک: اسم، مفرد، مذکمال (2

 تصاصاالخ

ان ومهموز الفاء، معلوم، ک)اإلفعال(، معتل)ناقص(، إعالله باإلسید ثالثی: فعل مضارع للمخاطب، مزیتؤت (3

                    مرفوع                                                                                                          ره أنت، محالً یمتعّد/ خبر لمبتدأ محذوف، تقد

 کون/ مفعول به ثاٍن منصوب محالً على الس یر متصرف، منصرف، مبنیمن: اسم موصول عام، معرف، غ (4

 :کريرهه من غکاجتناب ما ت کأدباً لنفس کفاک  -(573

على الفتح المقّدر/ فعل،  ی، معتل )ناقص(، إعالله بالقلب، متعّد، معلوم، مبنی: فعل ماض، مجرد ثالثکفاک (1

 .اف مفعول بهکلا و

                                                                                                                                  رة، معرب، منصرف/ مفعول له، منصوب لفظاً کر، متصرف، نکأدباً: اسم مفرد، مذ (2

                                                                                                                                        کفاکباإلضافة، معرب، منصرف/ مفعول به ثان للفعل:  ر، متصرف، معرفکاجتناب: اسم مفرد، مذ (3

 مجرور بمن الجارةر متصرف، معرب/ یر: اسم من األسماء الدائمة لإلضافة، معرف باإلضافة، غیغ (4

 یداً:امة أو معّذبوها عذاباً شديوم القیوها قبل کٍة إال نحن مهلیو إْن من قر  -(581

 ونکعلى الس یلة أصلها إّن، عامل، مبنیإن: حرف مشبهة بالفعل مخففة من الثق (1

 رة، متصرف، منصرف/ مجرور بمن الجارة مبتدأ خبره محذوفک، نیة: اسم، مفرد، مؤنث مجازیقر (2

ة، منصرف/ خبر مفرد، مرفوع یرة، اإلضافة اللفظکر، مشتق )اسم فاعل(، نکوها: اسم، جمع سالم للمذکهلم (3

 یاباً بالواو ن

 رة، منصرف/ نعت منصوب لفظاً کر متصرف، مشتق )اسم مبالغة(، نیر، غکداً: اسم، مفرد، مذیشد (4


