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 (6 ) 

 (03تا  1 سؤالفلسفه )

 کدام گزینه طبق نظریه اصالة الوجود و اعتباریة الماهیة، درست است؟ -(6

 اّن کل ما یحمل علی حیثیّة الماهیة هو بعینه حیثیة الوجود (1

 اّن کل ما یحمل علی الماهیة فانّما هو للوجود (2

 اّن کل ما یحمل علی حیثیة الماهیّة فانّما هو بالوجود (3

 ما یحمل علی الماهیّة فانّما هو قید للوجود اّن کل (4

 دلیل بر کدام مسأله فلسفی است؟ «قاطبة االشیاء کیف و بِالکون عن استواء / قد خرَجت  »بیت  -(2

اصالت  (4  اصالة الوجود (3 اشتراک معنوی وجود (2 زیادت وجود بر ماهیت (1

 ماهیت

 استدالل بر کدام بحث فلسفه است؟ «امتنع هو انّه لیس اعتقاده ارتفع / إذا التّعیّن اعتقاد»بیت  -(9

زیادة  (4  اصالة الماهیة (3  اصالة الوجود (2 اشتراک معنوی وجود (1

 الوجود علی الماهیة

 شود؟ ، در اثبات کدام گزینه بهره برده می«نقیض واحد، واحد است»از قاعده  -(4

 اشتراک معنوی وجود (2    وحدت حقیقت وجود (1

 اصالة الوجود (4    ی الماهیةزیادة الوجود عل (3

 کدام گزینه درباره خصوصیّت هر مرتبه از وجود نسبت به آن مرتبه، درست است؟ -(6

 داخل در مرتبه و جزء آن است. (2   داخل در مرتبه و تمام آن است. (1

 خارج از مرتبه و الزم آن است. (4 داخل در مرتبه و مقّوم ماهوی آن مرتبه است. (3

 صادق است؟ «العدم باطل الذات»و  «عدم العلة علة لعدم المعلول»ره دو قضیّه کدام مورد دربا -(1

 اند که بازگشت آنها به یک قضیه شرطی است. قضایایی طبیعی (1

 ای هستند که مطابق ذهنی دارند. تصدیقات حقه (2

 قضایای نفس االمری هستند که نه در خارج موجودند و نه در ذهن. (3

 اند که خاستگاه آنها تنها در ذهن است. قضایایی اعتباری (4

 شود. ماهیّت به اعتبار ..... کلی طبیعی نامیده می -(7

ال به شرط  (4  ال به شرط قسمی (3  به شرط ال (2  به شرط شیء (1

 مقسمی

 از دیدگاه عالمه طباطبایی .....  اختالف وجود رابط و مستقل -(8

 نوعی نیست؛ زیرا وجود رابط معنای حرفی دارد. (1

 نوعی است؛ زیرا تحت جنس واحد قرار دارند. (2

 کند که به مفهوم مستقل تبدیل شود. نوعی نیست؛ زیرا مفهوم رابط قبول می (3

 کند که به مفهوم مستقل تبدیل شود. نوعی است؛ زیرا مفهوم رابط قبول نمی (4

یف کدام محقق دّوانی در پاسخ اشکال وجود ذهنی مبنی بر وقوع همه مقوالت تحت مقوله ک -(3

 گزینه را برگزیند؟

 تفکیک حمل ذاتی اّول از حمل شایع صناعی (1
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 کیف در صورت ذهنی به نحو مسامحه و مشابهة است.  کارکرد واژه (2

 تحقّق شبح اشیاء در ذهن (3

 تبدیل ماهیّت اشیاء به کیف براساس تبدیل وجود خارجی به وجود ذهنی (4

 جود ذهنی است؟کدام گزینه دیدگاه حکیم سبزواری در و -(61

 علم کیف بالّذات است. (2   علم به هر مقوله از همان مقوله است. (1

علم کیف بالذات و صورت ذهنی کیف  (4      علم وجود است. (3

 بالعرض است.

 دیدگاه منسوب به ذوق متألّهان کدام گزینه است؟ -(66

 وحدت وجود و کثرت موجود (2     وحدت وجود و موجود (1

 کثرت وجود و وحدت موجود (4     موجود کثرت وجود و (3

 از نظر مالصدرا، مناط اندراج یک مفهوم تحت یک مقوله چیست؟ -(62

 قابلیّت حمل مقوله بر مفهوم (2    قابلیّت حمل مفهوم بر مقوله (1

 ترتّب آثار خارجی مقوله بر آن مفهوم (4    صدق تعریف مقوله بر آن مفهوم (3

یه جهة امکانیة، فاّن کل ما یمکن له باإلمکان العام فهو واجب اّن واجب الوجود لیس ف»عبارت  -(69

 مربوط به کدام گزینه است؟ «له

ضرورت وجود واجب ضرورت ازلی  (2  واجب الوجود بالّذات واجب الوجود من جمیع الجهات. (1

 است.

واجب الوجود بالذات واجب بالضرورة  (4    واجب الوجود بالّذات ال ماهیة له. (3

 ان العام.باإلمک

 ..... است، به دلیل ..... «الماهیة لیست من حیث هی االّ هی»مراد از سلب در  -(64

 قاعده فرعیّت -سالبه محّصله  (2    سلب السلب ایجاد -سالبه محّصله  (1

 قاعده فرعیّت -حمول مموجبه معدولة ال (4  سلب السلب ایجاب -موجبه معدوله المحمول  (3

 طبایی .....امکان از نگاه عالمه طبا -(66

 موجود فی الخارج بوجود مستقّل منحاز (2    موجود فی االعیان بوجود موضوعه (1

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

 کدام مورد درباره نسبت جزء اعّم و جزء اخّص در ماهیت صادق است؟ -(61

جزء اعّم متقّوم به جزء اخّص است به  (2  است به حسب خارج جزء اخّص متقّوم به جزء اعم (1

 حسب خارج

م به جزء اعّم است به وّ جزء اخّص متق (4 جزء اعّم متقّوم به جزء اخّص است به حسب تحلیل عقلی (3

 حسب تحلیل عقلی

 عالمه طباطبایی درباره کلیّت و جزئیّت معتقد است ..... -(67

 است.کلیّت و جزئیّت به نحوه ادراک  (1

 کلیّت از لوازم وجود ذهنی ماهیّت و جزئیّت از لوازم خارجی آن است. (2
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 کلیّت از لوازم وجود خارجی ماهیّت و جزئیّت از لوازم ذهنی آن است. (3

 کلیّت و جزئیّت هر دو به نحوه وجود ذهنی ماهیّت است. (4

 مرجع کثرت در ماهیات نوعیه کثیرة االفراد عبارت است از ..... -(68

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

 ضرورت عدم ممکن که از ناحیه عدم علت آن است، به کدام گزینه مربوط است؟ -(63

 امتناع بالذات (4  امتناع بالغیر (3  امکان بالذات (2  امکان بالغیر (1

 از دیدگاه عالمه طباطبایی کدام گزینه درست است؟ -(21

 د فی الخارج و التّوسطیّة امر ذهنیالحرکة القطعیّة موجو (1

 الحرکة التوّسطیة موجود فی الخارج و القطعیّة امر ذهنی (2

 االعتباران جمیعاً موجودان فی الخارج و لکن من جهة انطباقهما علیه. (3

 االعتباران جمیعاً موجودان فی الخارج النطباقهما علیه. (4

 معقول عبارت است از .....مراد از وحدت در کثرت در بحث اتحاد عاقل و  -(26

نور فعلی مدرک بر همه مدرکات انبساط  (2 اند.  وجود مدرکات به نحو اعلی منطوی در وجود مدرک (1

 یافته است.

یک از دو تعبیر معنای وحدت در  هیچ (4  هر دو تعبیر در باب وحدت در کثرت صادق است. (3

 کثرت نیست.

 مربوط به کدام مورد است؟ «ضالتشکیک فی العرضیات دون االعرا»عبارت  -(22

حرکت در وجود لغیره مقوالت عرضی  (2   حرکت در جوهر است نه در اعراض (1

 است.

تغیّر در ماهیّت جسم و اعراض راه  (4   تشکیک در عرضیّات است نه در اعراض (3

 ندارد.

 دیدگاه حکیم سبزواری کدام گزینه است؟ -(29

 نفس االمر عالم امر است. (1

 عقل مجردی است که دارای همه صور ادراکی است.نفس االمر  (2

 وجود است به هر نحوی که تقّرر یافته باشد. نفس االمر مطلق (3

 نفس االمر ذات شیء است به همان نحوی که هست. (4

 علت تناهی اثر علل جسمانی از نظر عالمه طباطبایی عبارت است از ..... -(24

 سمانیعلت معّده بودن علل ج (2      جوهر مفارق (1

 وضع خاّص بین علل و ماّده (4    مقوالت جوهری و عرضی (3

 مربوط به کدام مورد است؟ «بصفة الموجود ال موجودة / کانت و ال معدومة محدودة»بیت  -(26

 معانی قائم به غیر مطلقاً  (4 معانی غیر انتزاعی (3  نظریّه کسب (2  نظریّه حال (1

 ، سمع، بصر و اراده .....دیدگاه عالمه طباطبایی درباره صفات کالم -(21

 داند. کالم و اراده و سمع را صفت فعل و بصر را صفت ذات می (1

 داند. کالم و اراده را صفت فعل و سمع و بصر را صفات ذات می (2
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 داند. همه آنها را صفت فعل می (3

 داند. همه آنها را صفات ذات می (4

تفصیلی بفعله عین فعله و لیس قبل الفعل االّ هو الذی له إرادة لفعله عن علم و علمه ال»عبارت  -(27

 درباره کدام گزینه است؟ «علم اجمالی به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه االجمالی بمعلومه

 کالنّفس االنسانیة المجردة -الفاعل بالتّجلی  (1

 کاالنسان یفعل الّصور الخیالیّة -الفاعل بالّرضا  (2

 فی ایجاده االشیاء عند المّشایین کالواجب تعالی -الفاعل بالّرضا  (3

 کاالنسان الواقع علی جذع عال   -الفاعل بالعنایة  (4

عاقبت کسی که در علم کامل است اما در عمل متوسط است از نظر حکیم سبزواری کدام گزینه  -(28

 است؟

 پیوندد. قطعاً به عالم عقول می (1

 .او بر دیگران برتری دارد ماند و اجر در عالم برزخ می (2

 ماند و احتمال دارد که به عالم عقول بپیوندد. در عالم برزخ می (3

 یابد. ماند و به قدر عمل خویش پاداش و کیفر می در عالم برزخ می (4

 از نظر حکیم سبزواری، کدام گزینه نظریه سهروردی در معاد نفوس متوسطه است؟ -(23

 ند.گیر نفوس متوّسطه به اجرام به عنوان مظاهر خود تعلق می (1

 گیرند. این نفوس به اجرام به عنوان محّل خود تعلق می (2

 گیرند. این نفوس در عالم ُمثل معلّقه حضور دارند و به چیزی تعلّق نمی (3

 آنها در عالم برزخ و مثال منفصل حضور دارند و به چیزی تعلّق ندارند. (4

 کدام گزینه درباره حدوث بالحق درست است؟ -(91

 الّسبق و اللحوق بین الماهیّة الموجودة و بین العلّة علول بوجود علّته التّامة باعتبار نسبةمسبوقیة وجود الم (1

 مسبوقیّة وجود المعلول بوجود علّته التّامة باعتبار نسبة الّسبق و اللّحوق بین الوجودین (2

 کون وجود الشیء مسبوقاً بالعدم المتقّرر فی مرتبة ذاته. (3

 دة المعلولة مسبوقة بعدمه المتقّرر فی مرتبة علّتها.کون الماهیة الموجو (4

 (03تا  01 سؤالکالم )

 ب چه صفاتی هستند؟یخداوند به ترت «تیخالق»و  «علم»، «اتیح»صفات  -(96

 ذاتی نفسی، ذاتی اضافی، فعلی -(2  ذاتی نفسی، ذاتی نفسی، ذاتی اضافی -(1

 فعلی، فعلی ذاتی نفسی، -(4     ذاتی اضافی، ذاتی اضافی، فعلی -(3

 دلیل سرمدیت خدا چیست؟ -(92

قدرت  -(4   حیات و کالم -(3  وجوب وجود خدا -(2  علم مطلق -(1

 مطلق
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 نظام احسن از ثمرات کدام صفت است؟ -(99

 اراده -(4   حیات -(3   حکمت -(2  قدرت -(1

 یک از مراتب علم خداوند مربوط است؟ به کدام «بداء»در اعتقادات شیعه  -(94

 علم الهی در مرتبه ذات -(2     از ایجاد علم ازلی قبل -(1

 علم الهی در لوح محفوظ -(4     علم الهی در مرتبه فعل -(3

 اثر شفاعت بنا بر نظر معتزله چیست؟ -(96

 زیادت ثواب -(4   رفع عذاب -(3  حفظ اعمال صالح -(2 ریختن گناهان -(1

اثبات کدام صفت بیان داشته را عالمه حلی برای  «ألن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها»عبارت  -(91

 است؟

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

 کدام گزینه بیانگر خواجه درباره کالم خداوند است؟ -(97

 یالكالم النفسانو هو  إنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته معنى -(1

 ه العباراتیاإلرادة تدل عل ر العلم ویغحادث معنى  -(2

 تدل على المرادأجسام  یخلق أصوات ف -(3

 ه العباراتیاإلرادة تدل عل ر العلم ویغقدیم معنى  -(4

 کند؟  را اثبات می «أنه تعالی متکلم»خواجه نصیر از چه طریقی قضیه  -(98

 عمومیت قدرت -(2      وجوب وجود -(1

 دو صفت قدرت و علم -(4     به داللت سمع و اجماع -(3

 شرط کدام یک از انواع لطف است؟ «بلغ حد االلجاءیلم  ن ویالتمك یكن له حظ فیلم  و»عبارت  -(93

 مندوب -(4  واجب -(3   محصل  -(2  مقرب -(1

تَ  َجَحُدوا بَِها وَ  وَ »از توجه در آیه  -(41  تر است؟ دریافت کدام مفهوم مناسب «قَنَت َها أَنفُُسُهم  یاس 

 ( انکار مبتنی بر معرفت، انکار برخاسته از کینه و دشمنی است.1

 آور نیست. مبتنی بر معرفت است، اما معرفت، ضرورتاً ایمان ( ایمان،2

 آور است. ( ایمان، مبتنی بر معرفت است و هر معرفتی، ضرورتاً ایمان3

 شدن جحد و انکار است.  رنگ موجب بی ،«یقین»( ایمان مبتنی بر 4

 بیانگر کدام گزینه است؟ «عسی آن یبعثک مقاماً محموداً »آیه شریفه  -(46

 عصمت نبی -(4 حکومت پیامبر -(3   شفاعت نبی -(2  مبربعثت پیا -(1

 توان به خدا نسبت داد؟ به کدام معنا اضالل را می -(42

 هدایت نکردن -(4  سلب توفیق -(3    تنبیه -(2  اهالک -(1
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 گدام گزینه تعریف فعل متولد است؟ -(49

 آخر قع بحسب فعلی یهو الحادث الذ -(2   محلها یابتداء بالقدرة ف هو الحادث -(1

 محل القدرة قعی یهو الحادث الذ -(4     فعل ال لمحلیما  -(3

 معنای رزق چیست؟ -(44

 ( طعام مباح آفریده شده برای جاندارن2  .وری صحیح که کسی نتواند مانع آن شود ( بهره1

آنچه به موجودات از حالل مقدر  ( هر4  .آن واجب و قوت کافی است ( آنچه سعی در تحصیل3

 است.

 ؟نیستاز منكر  ینه أمر به معروف واز شرایط  کدام مورد -(46

القدره  -(4  انتفاء المفسدة -(3   ریز التأثیتجو -(2 علم فاعلهما بالوجه -(1

 علی االلزام

 در مقام بیان شرائط حسن چیست؟ «و شرائط حسنه انتفاء المفسده و تقدمه»عبارت  -(41

 کننده کلیفت -(4 فعل مورد تکلیف -(3   شونده  تکلیف -(2  تکلیف -(1

 از نظر خواجه طوسی، فنا مستلزم چیست؟ -(47

 دور -(4 تسلسل یا انقالب -(3   تسلسل یا دور -(2  انقالب یا دور -(1

الزمه کدام  «یتوقف الجزم بصدق الشرع علی قبول حکمه و قبول حکمه علی الجزم بصدقه»جمله  -(48

 گزینه است؟

 سلجاز العک -(2   العلم بحسن االحسان من غیر شرع -(1

 یجوز التفاوت فی العلوم لتفاوت التصور -(4    النتفائهما مطلقا لو ثبتا شرطاً  -(3

 کند؟ را از چه طریقی اثبات می «عالم ذر»و  «سر هبوط و عروج نفس»مالهادی سبزواری  -(43

  شدت و ضعف مراتب وجود -(2      قدم نفس -(1

 وحدت و جامعیت نفس -(4     بقاء نفس بعد مرگ -(3

 بارت است از:ع «عوض» -(61

  ما علی هللا تعالی مطلقاً  -(2     ما علی فاعل االلم -(1

ما علی هللا إن کان الحیوان ملجأ الی  -(4   نفع المستحق خال عن تعظیم و اجالل -(3

 االیالم

 

 (03تا  01 سؤالمنطق )

بتی بین الف و ب، چه نس «ها الف نیستند برخی ب»و  «هر الف ب است» با توجه به دو گزاره -(66

 برقرار است؟

 .ب اعم من وجه از الف است (2    .ب اعم مطلق از الف است (1 

 .ن الف و ب عموم و خصوص من وجه استیب (4    .الف اعم مطلق از ب است (3
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 ای است؟ ه نوع قضیهچ «.شود موفق نمی ،هرگاه علی درس نخواند»قضیه  -(62

 وجبه شخصیهم( 4  موجبه کلیه( 3   سالبه شخصیه( 2  سالبه کلیه( 1

 ؟نیستکدام عبارت صحیح  -(69

 .کذب الزم مستلزم کذب ملزوم است (2   .صدق ملزوم مستلزم صدق الزم است (1

 .امکان ملزوم مستلزم امکان الزم است (4   ان الزم مستلزم امکان ملزوم است.امک (3

 است؟ نادرستکدام گزینه  -(64

 ت.حکم منحصر در افراد محقق در خارج اس یخارجدر گزاره  (1

 به فرد بالذات است. یابیدست یقیروش بدست آوردن حکم در گزاره حق (2

 یع بالعرض است.حمل شا یقیحمل در گزاره حق (3

 است. یو دائم یعقد الوضع و عقد الحمل در گزاره حقیقی، لزوم یهمراه (4

 ت؟ای اسچه نوع گزاره «هر دانشجویی مادامی که دانشجوست، همواره از سربازی معاف است.» -(66

 هیدائمه وقت  (4  یه عامهعرف (3   مشروطه خاصه (2  دائمه مطلقه (1

 «است بالفعل کاتب متحرک الید» و «کاتب ضرورتاً متحرک الید است مادام که کاتب است» قضایای -(61

 اند؟ به ترتیب کدام

 عامه مطلقه - عامه هیعرف (2    عامه مطلقه - عامه مشروطه (1

 عامه هیعرف - عامه مشروطه (4     عامه هیعرف - هیضرور (3

 کاذب باشد، کدام گزاره صادق است؟ «برخی الف ب نیست» اگر گزاره -(67

ر ب یهر الف غ (4 .الف ب هستند یبرخ (3  .ستندیب الف ن یبرخ (2 .ستیچ الف ب نیه (1

 .است

 باشد؟مستلزم صدق کدام گزاره نمی «هیچ الف ب نیست»صدق گزاره  -(68

 یستند.ها الف نربیغ یبرخ (2     ست.یچ ب الف نیه (1

 رب است.یهر الف غ (4    ها ب هستند.رالفیغ یبرخ (3

 کدام است؟ «کل فلک متحرک دائماً »نقیض گزاره  -(63

 بعض الفلک لیس متحرک بالفعل (2     بعض الفلک لیس متحرک دائماً  (1 

 شیء من الفلک بمتحرک بالفعل ال (4     شیء من الفلک بمتحرک دائماً  ال (3 

 نقیض قضیه شرطی متصل لزومی موجب عبارت است از ..... -(11

 شرطی اتفاقی عام (4  لزوم سلب (3   سلب لزوم (2 خاص شرطی اتفاقی (1

 باشد؟ می «اگر هر الف ب است آنگاه هر م ل است» کدام گزینه متالزم گزاره -(16

 است ل م هر یا نیست ب الف برخی یا (2  (الجمع مانعه) است ل م هر یا است ب الف هر یا (1

 (الخلو مانعه)
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 است ل م هر یا است ب الف هر یا (4  (الجمع مانعه) است ل م هر یا نیست ب الف برخی یا (3

 (الخلو مانعه)

 ای که مرکب از یک قضیه و اعم آن باشد چه نام دارد؟ شرطی منفصله -(12

 قى یحق (4  مانعة الخلوّ  (3   مانعة الجمع (2   اتّفاقى (1

القیاس قول مشتمل على أقوال یلزم من وضعها بالذات قول آخر »شود:  گفته میدر تعریف قیاس  -(19

 . کدام قید بیانگر آن است که استنتاج در قیاس به دلیل صورت مقدمات است؟«بعینه اضطرارا

 اضطرارا (4   نهیبع (3  من وضعها بالذات (2 مشتمل على أقوال (1

 صحیح است؟ «رند. هر احمقی متکبر استبرخی مردم متکب» کدام عبارت درباره این قیاس -(14

 میعق - دوم لکش (4 منتج - دوم لکش (3  میعق - سوم لکش (2 منتج - سوم لکش (1

 توان نتیجه گرفت؟کدام گزینه را نمی «هر ج ب است»و  «هر ب الف است»از دو مقدمه  -(16

 یبرخ (4 الف ج است. یبرخ (3   هر الف ج است. (2  هر ج الف است. (1

 .ستج الف ا

ج ط اگر هر و است. ج د اگر هر الف ب باشد آنگاه هر »کدام گزینه نتیجه قیاس اقترانی شرطی:  -(11

 باشد:می «باشد پس هر ب ل است.

 گاهی اگر هر ج د است آنگاه گاهی اگر هر ج ط است هر الف ل است. (1

 همواره اگر هر ج د است آنگاه گاهی اگر هر ج ط است هر الف ل است. (2

 اه اگر هر ج ط است هر الف ل است.اگر هر ج د است آنگگاهی  (3

 همواره اگر هر ج د است آنگاه اگر هر ج ط است هر الف ل است. (4

 چه نوع قیاسی است؟ «کتاب در قفسه است و قفسه در خانه، پس کتاب در خانه است» -(17

 مرخم (4  مساوت (3   مقاومت (2   مضمر (1

 ن لمی است؟یک از شرایط برهان، مختص برها کدام -(18

 جهیتناسب مقدمات با نت (2     بودن مقدمات ینیقی (1

 جهیمقدمات بر نت یتقدم طبع (4    جهیبودن مقدمات از نت اعرف (3

 ؟نیستمحمول در برهان ذاتی موضوع است، منظور از ذاتی کدام مورد  -(13

 باب علل یذات (4 باب عروض یذات (3  ات خمسیلک یذات (2  باب حمل یذات (1

چه نوع  «فقط انسان کاتب است و هر کاتبی حیوان است پس فقط انسان حیوان است»استدالل در  -(71

 ای صورت گرفته است؟ مغالطه

 سوء اعتبار حمل (4 لهأجمع مسایل در یک مس (3 مصادره به مطلوب (2  لیفأسوء ت (1
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 (03تا  01زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Choose the best item 

76)- From the time of its revelation till today, people have tried to cast doubts about the 

…… of the Holy Quran. 

1) Divinity   2) Purity  3) Sincerity  4) Security 

72)- According to certain hadith the Qur'an and all aspects of the Islamic tradition have 

both an outward and an …… dimension. 

1) outside   2) inward  3) apparent  4) above  

79)- The Holy Quran says that no man will be able to …… even a part of it. 

1) write   2) correct  3) forge  4) dull 

74)- Islamic philosophers developed the doctrine of …… Being which stands above the chain 

of being and is discontinuous with it.  

1) Human   2) Unique  3) Divine  4) Pure 

76)- For easy daily …… the Quran is divided into 91 equal parts. 

1) revelation  2) recitation  3) consideration 4) organization 

71)- As asserted, Islamic philosophy is essentially "……  philosophy" based on the 

hermeneutics of a Sacred Text. 

1) Prophetic  2) Islamized  3) Imamate  4) Peripatetic 

77)- In verses too numerous to mention, the Qur’an invites one to …… upon the signs of 

creation. 

1) reflect   2) rely   3) reflect  4) depend 

78)- In the …… mind, and even amongst many of the learned, philosophy is often held to be 

synonymous with vague speculations. 

1) intellectual  2) scholar  3) learned  4) popular 

73)- The sciences of din of Islam came into being at the beginning of the Prophet’s …… and 

the revelation of the Qur’an. 

1) movement  2) meeting  3) mission  4) moment 

81)- The aim of philosophy is to inquire into the "……  of things".  

1) complete  2) wholeness  3) detailed    4) particular 

 

Choose the correct form of the words: 

86)- The …… impractical character of philosophy has turned many away from its study. 

1) supposition  2) supposed  3) supposedly  4) suppose 

82)- A small number of Scholars wrote on …… and on the science of the traditions at the 

beginning of the second century.  

1) jurisprudence  2) jurisprudent 3) jurisprudential 4) jurists 
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89)- Philosophy is defined by Thomas Aquinas as a science. Some objection would be made 

to the …… of philosophy as a science.  

1) classify   2) classification 3) classic   4) classical 

84)- Indeed the light of wisdom which …… the world was from the light of the miracle of 

the Qur’an. 

1) illuminate  2) illuminating 3) illumination 4) illuminated 

86)- Philosophy does not busy itself with …… speculations. 

1) shadow   2) shadowy  3) shadowing  4) shadowiness 

81)- The transmission of the Qur’an, from the day of its revelation up to the present day, is 

……. 

1) flaw   2) flawless  3) flawed  4) flawing 

87)- Ibn Sina again accepted these earlier definitions while making certain …… of his own. 

1) precisely  2) precise  3) precision  4) precisions  

88)- The profundity of meaning in the Qur’an remains as …… as ever. 

1) miraculous  2) miracle  3) miraculously 4) miracles 

83)- A deeper study of Islamic philosophy will reveal the role of the Qur'an and Hadith in 

the …… of the major philosophical tradition.  

1) form   2) formulation 3) formulate   4) formed 

31)- Tradition came to be considered second in …… to the Kur’an, but this was the result of 

a lengthy process. 

1) author   2) authoritative 3) authority  4) authoring 

 

 (123تا  01فقه )سئوال 

 

 چقدر باید فحص نماید؟ ،م در صورت فقد آبمّ برای تی -(36

 1گزینه عکس  (2 ارگانهمیزان دو تیر در زمین راحت و یک تیر در زمین سخت در جهات چه (1

 دو تیر مطلقاً  (4        تا نامیدی ملطقاً  (3

 :الطهارة شرعاً  -(32

 وطٌ بالنیة( استعمال الطهور مشر2      استعمال الطهور (1

 ( استعمال الماء و التراب مع النیة4    استعمال الماء مشروط بالنیة (3

 یعنی: «مسجد المرأة بیتها» -(39

 زن بهتر است در مسجد نماز بخواند. (2    مسجد منزل و پناهگاه زن است. (1

 3 و 1 های ( گزینه4  فضیلتش بیشتر است. ،زن در منزل نماز بخواند (3

 داخت زکات به امثال خودش و انجام عبادات:مخالف در صورت پر -(34

 کند. زکات و عبادات هر دو را اعاده می (2  ولی زکات الزم نیست. ،کند عبادات را اعاده می (1
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ولی عبادات  ،کند زکات را اعاده می (4    کدام اعاده الزم نیست. در هیچ (3

 خیر. 

 ز:عبارت است ا ،شرط وجوب خمس در مال حالل مختلط به حرام -(36

 الیعلم صاحبه (2      الیتمیز (1

 إن علم صاحبه أن الیعلم مقداره و (4     2و  1های  گزینه (3

 ، زوجه خود را بر جماع اکراه کند .....کسی که در ماه رمضان -(31

 کند. کفاره و تعزیر زوجه را تحمل می (2    کفاره زوجه بر عهده اوست. (1

 .زوجه کفاره و تعزیر ندارد (4   ر ندارد.ولی تعزی ،کفاره زوجه بر عهده اوست (3

به نظر شهید اول و ثانی به ترتیب، حکم حج این  ،«لو حّج مسلما ثم ارتد ثم عاد الی االسالم» -(37

 شخص چیست؟

 لم یفد حجه السابق، لم یفد حجه السابق (2     ( لم یفد حجه السابق، یفد1

 لسابق، لم یفد حجه السابقیفد حجه ا (4    یفد حجه السابق، یفد حجه السابق (3

 سی طواف النساء حتی خرج من المکه .....لو ن -(38

 مطلقاً  ةالیجوز االستناب (2    ان لم یمکن العود ةیجوز االستناب (1

 حج باطل است. (4    ( یجوز االستنابة و ان امکن العود3

 چیست؟ «بینة يل -مع انکار غریمه  -ان قال المدعی »وظیفه حاکم در صورت  -(33

 .کند صرف ادعای داشتن بینه حقی را ایجاد نمی (1

 تواند بینه را حاضر کند. کند که می حاکم به او تفهیم می (2

 .ای ندارد حاکم وظیفه (3

 .تواند بینه را حاضر کند کند که می حاکم به او تفهیم می ،داند اگر نمی (4

 بینه داخل و خارج به ترتیب عبارت است از: -(611

بینه غیر متصرف، بینه  (2     غیر متصرف بینه متصرف، بینه (1

 متصرف

 3گزینه عکس  (4 که در دادگاه حاضر نیست. که در دادگاه حاضر است، کسی کسی (3

 حکم وقف به جهت جواز و لزوم چیست؟ -(616

 جایز است. وقف مطلقاً  (1

 پیش از قبض الزم است. ،در وقف عام الزم و ،در وقف خاص پس از قبض (2

 .الزم است مطلقاً  ،جایز و پس از آن مطلقاً  ،بضوقف قبل از ق (3

 الزم است. مطلقاً  ،وقف (4

 چیست؟ «مشروط له النظر و اهتداء در تصرف در وقف»مراد از  -(612

 بودن در امور وقف کارشناس - واقف (2   بودن در امور وقف مذکور ارشناسک - ناظر (1

 بودن کارشناس - امین (4     عدالت در تصرف -( ناظر 3
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 یعنی: «یع العنب لیعمل مسکراب» -(619

داند  که می انگور بفروشد در حالی (2   انگور بفروشد به شرط اینکه مسکر بسازد. (1

 سازد. طرف مسکر می

 کدام هیچ (4 شرط ذکر شود یا توافق نظر داشته باشند. ،انگور بفروشد برای ساخت مسکر (3

 چیست؟ ،یشترط کون البیع مما یُملک -(614

غصبی  (4 2و  1های  گزینه (3  ملک فروشنده باشد. (2  شته باشد.قابلیت تملک دا (1

 نباشد.

 کدام گزینه صحیح است: ،اگر مفلّس ادعای اعسار کرد -(616

 .شود پذیرفته میقولش با قسم  (2     شود تا دارا شود. رها می (1

 شود. ادعای اعسار فقط با بینه ثابت می (4 شود تا اعسار وی با بینه یا تصدیق غریم ثابت شود. حبس می (3

 حکم چیست؟ ،اگر عین مرهونه مشاع باشد -(611

ولی قبض متوقف بر اذن یا رضایت شریک  ،رهن صحیح است (2   رهن باطل است. (1

 است.

 رهن صحیح است.، به شرط اذن سابق (4   رهن صحیح است. (3

 به ترتیب عبارت است از: ،«عنه له، مضمون ضامن، مضمون» -(617

 بدهکار، طلبکار، بدهکار (2     ( متعهد، بدهکار، طلبکار1

 ، ضامنطلبکار، بدهکار (4     متعهد، طلبکار، بدهکار (3

 به ترتیب چه حکمی دارد؟ «شرط لزوم و أجل در مضاربه» ،از نظر شهید اول -(618

 باطل است - باطل است (2    صحیح است - صحیح است (1

 3گزینه عکس  (4   ت.صحیح اس - باطل است و مبطل عقد (3

 منفعت در عقد اجاره باید معلوم به .... باشد. -(613

 ( زمان، مسافت4  زمان، عمل (3 ( زمان، مسافت، وزن، عمل2 زمان، مسافت، عمل (1

به ترتیب چه حکمی  ،«تعلیق تصرف در عقد وکالت»و  «شرط تعلیق عقد» ،به نظر شهید اول -(661

 د؟ندار

 صحیح (4  صحیح -( صحیح 3   صحیح - باطل (2  باطل - باطل (1

 باطل -

 چه حکمی دارد؟ «عقد فضولی در نکاح» ،به نظر شهید اول -(666

ولی از جانب زوجه باطل  ،از جانب زوج صحیح است (2  باطل است. ،با توجه به اهمیت فروج (1

 است.

االجازه صحیح  علی موقوفاً  ،دله( با توجه به ا4     2( عکس گزینه 3

 .است
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 چیست؟ ،علیها وجود دارد ه همسرش مفقود است و من یُنفقای ک وظیفه زوجه -(662

 تواند برای طالق به حاکم مراجعه کند. می (1

 به دیگری تحمیل نکند. راباید به حاکم مراجعه کند و هزینه خود  (2

 .واجب است صبر کند تا زوجه غائب حاضر شود یا وفات او ثابت شود (3

 باید به نظر منفق عمل کند. (4

 وظیفه چیست؟ ،«ّر بلفظ مبهملو اق» -(669

 شود. اخذ به قدر متیقن می (2    این اقرار باطل است. (1

 فحص از مبهم بر حاکم واجب است. (4   شود. ملزم به تفسیر آن می (3

 چه کسی ضامن است؟ ،اگر مال مغصوب چند دست جابجا شد -(664

همه ضامن هستند  ،دنداگر عالم به غصب بو (2  .لعموم علی الید همه ضامن هستند مطلقاً  (1

 لعموم علی الید.

 فقط شخص اخیر ضامن است للید. (4   .فقط غاصب ضامن است للید (3

 چیست؟ «ربوبات ان شّم منه ریح المسکر»حکم شرب  -(666

یکره  (4   یکره شربهال  (3  یحرم شربه ال (2  یحرم شربه (1

 شربه

 ؟باشد نمیکدام مورد از موانع ارث  -(661

طالق،  (4  قتل، لعان، حمل (3  لعان، رق، حمل (2 تدادکفر، قتل مورث، ار (1

 ظهار، موت

 چیست؟ «تقبیل و مضاجعه حرام»حکم  -(667

 تعزیر دون اقل الحد( 2  تعزیر دون حد الزنا - تعزیر دون الحد زنا (1

 تعزیر مطلقاً  (4    حد -( تعزیر دون الحد 3

 حکم چیست؟ ،«لو سرق الماکول فی عام َسنِت» -(668

خر الحد الی نهایة ( یتأ4  یقطع ان تاب ال (3  یقطع یده ال (2  یقطع یده (1

 العام

 ؟باشد نمییک از شرایط قصاص   کدام ،به نظر شهید اول -(663

محقون  ،مقتول (4  تساوی در جنسیت (3  ( کمال العقل2  تساوی در دین (1

 .الدم باشد

 های اثبات قتل کدام است؟ راه -(621

( قسامه، 4  سوگند، اقرار مرتین، بینه (3 ، اقرار مرةقسامه، بینه (2 سوگند، بینه، اقرار (1

 بینه، سوگند
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 (103تا  121اصول فقه )سئوال 

، به ترتیب از مسائل کدام مبحث «مالزمه بین حکم عقل و شرع»و  «مقدمه واجب»دو موضوع  -(626

 باشد؟ می

 غیر مستقالت عقلیه، مستقالت عقلیه (2   مستقالت عقلیه، غیر مستقالت عقلیه (1

 .هر دو از غیر مستقالت عقلیه است (4    .هر دو از مستقالت عقلیه است (3

 نهی شارع از جهر قرائت در موضع اخفات، مثال برای کدام گزینه است؟ -(622

 نهی متعلق به شرط عبادت (2     نهی از اصل عبادت (1

 نهی از جزء عبادت (4  نهی از وصف مالزم عبادت یا مالزم جزء عبادت (3

 ، کدام گزینه مناسب جای خالی است؟«. النهی التحریمی..زیهی ...الحق أّن النهی التن»در جملۀ  -(629

ال  (4 ال یقتضی الفساد نظیر (3  یقتضی الفساد بخالف (2 یقتضی الفساد نظیر (1

 یقتضی الفساد بخالف

گیرد تا بتوان حج را در  طی کردن مسافتی که قبل از فرا رسیدن موسم حج صورت می -(624

 م داد، مصداق کدام یک از انواع مقدمات است؟موسمش انجا

 (4   عرفیّة (3    مفّوته (2   داخلیّة( 1

 شرعیّة 

 یعنی ..... «.تابع واجب نفسی است ،واجب غیری» -(626

 .واجب غیری معلول واجب نفسی است (1

 .بالعرض است ،وجوب واجب غیری  (2

 .واجب نفسی محرک و باعث انجام واجب غیری است (3

 اجب غیری فقط در وجودش متأخر از وجوب واجب نفسی است.وجوب و (4

 وضو نسبت به نماز و استطاعت نسبت به حج، به ترتیب چه نام دارد؟ -(621

 مقدمۀ واجب، مقدمۀ واجب (2    مقدمۀ واجب، مقدمۀ وجوب (1

 مقدمۀ وجوب، مقدمۀ وجوب (4    مقدمۀ وجوب، مقدمۀ واجب (3

 اقتضای نهی از ضّد عامش را دارد؟ یءبه نظر مرحوم مظفّر، آیا امر به ش -(627

 .به نحو عینیّت اقتضا دارد (2     .به هیچ وجه اقتضا ندارد (1

 به داللت بیّن بالمعنی األخص اقتضا دارد. (4    .به نحو جزئیّت اقتضا دارد (3

 مجزی است؟ ،به بر طبق اماره در صورتی که کشف خطای یقینی صورت گیرد تیّ أآیا انجام م -(628

در موضوعات مجزی و در احکام غیر مجزی  (2     .مجزی است مطلقاً  (1

 .است

 .غیر مجزی است مطلقاً  (4  .در احکام مجزی و در موضوعات غیر مجزی است (3
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 در اصول چیست؟ «ضد»مراد از اصطالح  -(623

خصوص امر وجودی منافی با وجودی  (2    .اعم از امر وجودی و عدمی است (1

 .دیگر است

  3و  1هر دو گزینه  (4    .منافی است مطلق معاند و (3

 ؟باشد نمیدر اصطالح اصولی صحیح  «حّجت»کدام گزینه در مورد  -(691

حجت به معنای اصولی مرادف کلمۀ  (2  .توان حجت به معنای اصولی نامید قطع را می (1

 .است «اماره»

معنای لغوی توان حجت به  قطع را می (4  .توان حجت به معنای اصولی نامید قطع را نمی (3

 .نامید

 کدام گزینه دربارۀ حجیّت امارات صحیح است؟ -(696

 .حجت است ،فقط در فرض انفتاح باب علم (1

 .حجت است ،در هر دو حالت انفتاح و انسداد باب علم (2

 .حجت است ،فقط در فرض انسداد باب علم (3

 .حجت است ،در صورت انفتاح باب علم و با فرض حصول علم به واقع (4

کدام گزینه به ترتیب  «.. نتیجۀ دلیل فقاهتی است.. نتیجۀ دلیل اجتهادی و .......»لۀ در جم -(692

 مناسب جای خالی است؟

 حکم ثانوی - حکم اولی (2    حکم واقعی - کم ظاهری( ح1

 حکم اولی - حکم ثانوی (4    حکم ظاهری - حکم واقعی (3

 به چه معنی است؟ ،بودن حجیّت علم ذاتی -(699

حجیّت از نفس طبیعت علم نشأت  (2   است. حجت قرار داده ذاتاً  شارع علم را (1

 .گیرد می

 .طریق به واقع است علم ذاتاً  (4   .وجوب تبعیّت از علم از ذاتیّات آن است (3

 صحیح است؟ «ظن مطلق» هکدام گزینه دربار -(694

 .هر ظنی که دلیلی قطعی، غیر از انسداد صغیر، بر حجیّتش وجود داشته باشد (1

 ر ظنی که دلیل حجیت آن انسداد صغیر یا کبیر باشد.ه (2

 .هر ظنی که دلیل حجیت آن فقط انسداد کبیر باشد (3

 کبیر، بر حجیتش وجود داشته باشد. هر ظنی که دلیلی قطعی، غیر از انسداد (4

 کدام گزینه مطابق نظر مصنف است؟ «شهرت فتوائیّه»در مورد  -(696

 .شدبا موجب جبران ضعف سندی روایت می( 1

 .شود ادلۀ حجیت خبر واحد شامل حجیّت شهرت فتوائیّه هم می (2

 .مگر این که ظنی قوی باشد ،ظن حاصل از شهرت فتوائیه حجت نیست (3

 .شهرت فتوائیه داللت بر این دارد که مستند آن روایت خاصی است که در دسترس است (4

 ای از قرآن شک نماییم، حکم آن چیست؟ اگر در نسخ آیه -(691

 .صل عدم نسخ است به اتفاق امامیّها (1
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 .اصل عدم نسخ است به اتفاق فقها و مسلمین (2

 .صحاب باشیمتاصل عدم نسخ است اگر قائل به حجیت اس (3

 .اصل عدم نسخ است اگر قائل به عدم حجیت استصحاب باشیم (4

 ؟رساند نمیبه حجیت کدام نوع از انواع اجماع ضرر  ،النسب النسب و مجهول مخالفت معلوم -(697

 اجماع تقریری       (4  اجماع لطفی (3   اجماع حدسی (2  اجماع حسی (1

ای که در زمان معصوم بر فعل یا ترک عملی جاری است، بر چه چیزی داللت  سیرۀ متشّرعه -(698

 دارد؟

 .داللت بر وجوب و حرمت دارد (2    .داللت بر استحباب و کراهت دارد (1

 .داللت بر مشروعیت فعل یا ترک دارد (4    .دسیرۀ متشرعه هیچ داللتی ندار (3

 حکمش چیست؟ ،، کشف خطای یقینی بعد از عمل به امارههاز نظر امامی -(693

در احکام غیر مجزی و در موضوعات  (2  .در احکام مجزی است و در موضوعات غیر مجزی (1

 .مجزی است

 غیر مجزی است. مطلقاً  (4     .مجزی است مطلقاً  (3

 در تعریف کدام گزینه است؟ «ع علی األصل فی الحکم الثابت لألصل شرعاً حمل الفر»جملۀ  -(641

 حمل اولی   (4   قیاس (3   استحسان (2  اصل عملی (1

 «إّن القیاس األصولی نوٌع من ..... المصطلح علیه فی المنطق» -(646

 اإلستقراء (4  البرهان (3   التمثیل (2   الحّجة (1

 کدام گزینه است؟ ،ویاقرب الوجوه در اثبات حجیت قول لغ -(642

 روایات (4  بناء عقال (3    اجماع (2  حکم عقل (1

 نمودن امارات بر اصول عملیه از چه بابی است؟ به نظر مصنف، مقدم -(649

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

 است؟ «حکومت»کدام گزینه از مصادیق  -(644

 «اکرم العلماء»اهل از موضوع ( خروج ج2   «اکرم العلماء»بر  «التکرم الفساق»تقّدم  (1

 تقدم دلیل اماره بر دلیل اصول عملیه (4   «اکرم العلماء»بر  «الفاسق لیس بعالم»م تقدّ  (3

 . ..أقصی داللتها أّن تصدیق الثقة .. -من اآلیات و غیرها  -إّن ادلّة حجیّة خبر الواحد جمیعها » -(646

 واجب فی نقله (4  ی نقلهجایز ف (3   جایز فی اعتقاده (2 واجب فی اعتقاده (1

 شود؟ ای می به نظر مصنف، از اخبار عالجیّة چه استفاده -(641

در فرض عدم مرجحات، قاعده توقف  (2   .در فرض عدم مرجحات، قاعده تخییر است (1

 .است

 .قاعده تخییر است مطلقاً  (4     .قاعده توقف است مطلقاً  (3



 16: کد  فلسفه و کالم اسالمی  -ارشد  کارشناسی***    6931آزمون ورودی سال 

 (67 ) 

 ؟باشد نمیکدام گزینه جزء ارکان استصحاب  -(647

 وحدت متعلق یقین و شک (2    دت زمان متیقن و مشکوکوح (1

 بودن زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدم (4    اجتماع یقین و شک در زمان واحد (3

اگر شک در بقاء کلی، از جهت شک در وجود فردی دیگر به جای فرد معلوم الحدوث و  -(648

 کدام نوع از انواع استصحاب کلی محقق شده است؟ ،اإلرتفاع باشد

 قسم اول و سوم (4  قسم دوم (3   قسم اول (2  قسم سوم (1

 در مورد تعّدی از مرجحات منصوصه، نظر مصنف کدام گزینه است؟ -(643

 یجب الترجیح بکّل مزیّة و إن لم تُفد األقربیّة إلی الواقع (1

 یجوز التعدی فی صفات الراوی دون غیرها (2

 و إن لم یکن منصوصاً  لی الواقع نوعاً یجب الترجیح بکل مزیة توجب أقربیة األمارة إ (3

 یجب اإلقتصار علی المرجحات المنصوصة (4

 ؟باشد نمیعلیه جمع عرفی  کدام گزینه از موارد متفق -(661

 تقدیم تخصیص بر نسخ (2    حمل بر قدر متیقن خارجی (1

 اهرتقدیم نص بر ظ (4     تقدیم اظهر بر ظاهر (3

 

 (183تا  101ادبیات عرب )سئوال 

 است؟ درست دیمز فعل یمعنا نهیگز امکد در -(666

 (4  السلب: ضیالمر ىأشف (3  ةکالمشار: تباعد (2  لُّفکالت: توسَّد   (1

  رورةیصال: األمر استعظم

 ؟«یوماً  ..... القاهرة فی جولتنا استغرقت»است  مناسببرای جای خالی  نهیگز کدام -(662

 ةعشر ياثنت (4   عشر ياثن (3  عشرة اثنتا (2  عشر اثنا (1

 درست است؟ «تدعون أنتن و تدعون، أنتم» افعال یصرف میزاندر کدام گزینه  -(669

 (4   فُعون  ت   - فُعون  ت   (3  فُعلن  ت   - فُعلن  ت   (2  فُعلن  ت   - فُعون  ت   (1

  فُعون  ت   - ت فُعلن  

 ؟«..... يفه بالکعبة، ِطیفَ »درست است: برای جای خالی کدام گزینه  -(664

 بها طوفٌ م   (4   بها فٌ یُمط (3  هاب فٌ یطم   (2  بها طافٌ مُ  (1

یَ یَ  -مفتاح -أَسَود - ُعرَوة»: است حیصح ریتصغ نه،یگز کدام در -(666  ؟«ىح 

ةی  ُعر   (1 دی  أُس   - و  ىی  ح  یُ  - حیت  ی  ُمف   - و   یُّ ح  یُ  - حیت  ی  ُمف   -دی  أُس   - ةیَّ ُعر   (2  و 

 ایَّ ح  یُ  - حات  ی  ُمف   - دی  أُس   - ةو  ی  ُعر   (4   يّ و  ی  ح  یُ  - ت حی  ُمف   - دو  ی  أُس   - ایّ ُعر   (3

ِرینَ  - بطی   -ید»: است حیصح نسبت نه،یگز کدام در -(661  ؟«عبد َمناف -ِعش 

ر   - يّ ب  ی  ط - يّ د  ی (1 ش  و  ی (2   يّ ف  م  ب  ع   - يّ ن  یع  ب   - يّ د  ر - يّ ط و  ش   يّ عبد - يّ او  ع 

و  ی (3 شراو - يّ طُوب   - يّ د  و  ی (4  يّ ف  م  ب  ع   - يّ ع  ر   -يّ ب  ی  ط   -يّ د  ش   يّ مناف -يّ ع 
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ِملی الدراسةتُ  ال» :تأکید به نون ثقیله درست استدر کدام گزینه  -(667  ؟ «ه 

ل نَّ التُ  (1 ل نَّ  (2  هم  لُنَّ التُ  (3  التُهم  ل  التُ  (4   هم   نَّ یهم 

 درست است؟ «انَ بَ  - ساد - َهاَجرَ  - إسَود  » اسم تفضیل افعال:در کدام گزینه  -(668

  أبون - أسود - هجرةً  ثرکأ - سواداً  أشدُّ  (2   نیأب - أسود - أهجر - أسود (1

 نیأب - دیأس - مهاجرةً  ثرکأ - أسود (4  نیأب - أسود - مهاجرةً  ثرکأ - اداً دإسو أقلُّ  (3

  ؟درست به مجهول تبدیل شده است «الجاهل عثرة تقیلون ال المَ عَ »: هجملدر کدام گزینه،  -(663

  الجاهل عثرةُ  یلتُق ال عالم (2   الجاهل عثرة   تقالون ال عالم (1

  الجاهل عثرةُ  لاتق ال عالم (4   الجاهل عثرةُ  تقالون ال عالم (3

 است؟ نادرست، تثنیه کدام اسم -(611

  عصوان: عصا (4  انیبرک: ىبرک (3  سماوان: سماء (2 خضراءان: خضراء (1

 است؟   نادرستدر کدام گزینه مسوغ ابتداء به نکره  -(616

 .العموم للوقوع بعد االستفهام: القوم یهل أحد ف (2  .ص بالوصفیتخص: رٌ یر خیالخ یرغبةٌ ف (1

 .الوقوع بعد لوال: لّهمکلوال اجتهاٌد لساد الناس  (4  .ص باإلضافةیتخص: ة األدبیة  حلیر حلیخ (3

 ؟درست اعراب شده است «أخواک ُمنتَبِهٌ  ما» «أخواک»در کدام گزینه  -(612

مفرد مرفوع  خبر (4  مؤّخر مبتدأ (3 سّد مسد الخبر لفاع نائب (2 سّد مسد الخبر فاعل (1

 اً ابیباأللف ن

 است؟بر فاعل جایز به  تقدیم مفعولٌ  ،در کدام مورد -(619

رهای   لم و/  وهنهایل وماً ی صخرة ناطحک (1  الوعلُ  قرن ه ىفأوه ض 

همس  ف  /  بتهیشب یف بنوه الزمان   ىأت (2  الهرمى عل ناهیأت و رَّ

 .لتهعدا اً یعل ت  ت ل  ق   (3

 .االمتحان یف نجاُحهُم الطالب   ُسرُّ ی   (4

  ؟کدام است «ناإلحَ  یزرع نمَ  غیر نحَ المِ  یجد ال»: در «غیر» عرابا -(614

  الرفع (4   الجرّ  (3  النصب (2 الرفع و النصب جواز (1

  «.الفجائیة إذا بعد وقع اذا عنه، المشغول رفع .....»با توجه به باب اشتغال کامل کنید:  -(616

 جوزی (4   جبی (3   متنعی (2   حترجّ ی (1

  ه است؟لفظی هاضاف ،نهیگز دامدر ک -(611

 ىأقو الفرس (4 .الصالة مقبول المؤمن (3 . المدرسة معلّمو دخل (2 .العرب أفصح شیقر (1

 .ضاً کر و عدواً  الدوابّ 

 حال درست است؟ رابطدر کدام گزینه  -(617

 .       فقط الواو: الشمس غربت ما و ،بیالخط وقف (2   الواو فقط :قد أسرع جاء الرسول، و( 1

، لم أس (4 .اً ر معیالضم الواو و: بّشر القومی ق، ویأقبل الصد (3  .ر فقطیالضم: ت  کُ أرشدُت المخطئ 

 ؟نیستجامد غیر مؤول به مشتق در کدام گزینه حال  -(618

 .ُت الساعة فّضةً یاشتر (2   .ًرایأم یم منّ کر لیًرا خیم وزکأنا ل (1

 .اً علّمتُه النحو  باباً باب (4    .اً یّ شًرا سوفتمثّل لها ب (3
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 (63 ) 

لُ یُ  الشجاعُ  هاأی   ی  لَ عَ » «هاأیّ » عرابا نهیگز کدام در -(613   ؟درست است «القتال فی َعو 

  االختصاص یعل نصب محلّ  یف (2   اإلغراء یعل نصب محلّ  یف (1

  االبتداء یعل رفع محلّ  یف (4   النّداء یعل نصب محلّ  یف (3

 ؟بنا بر ظرفیت منصوب است «یوم»زینه در کدام گ -(671

 .یکعل ومی و کل ومی ومانی الدهر (2   .البحر شاطئ یف واحداً  وماً ی نایقض (1

 .راً یقمطر عبوساً  وماً ی ربّنا من نخاف اإنّ  (4    .مکنید مکل ملتکأ ومیال (3

 وجود دارد؟واو معیه در کدام گزینه فقط  -(676

 .ذهیتلم و المعلم جاء (2    .معه غالمه وی المول لکأ (1

 .یأخ و أنا الشام یال سافرتُ  (4     .لیالن و تُ یمش (3

  است؟ غلطکدام جمله  -(672

 .نیدتیالجر يلتک يف الخبر يطالعن (2   .نیدتیالجر لتاک يف الخبرُ  ين  ع  طال   (1

 .الخبر نقلتا نیدتیالجر لتاک (4  .همایلتک نیدتیالجر يف الخبر يطالعن (3

 ؟رفته استنه کار ب بدلدر کدام گزینه  -(679

ل   (2    .خاف هللایٌد متّق  یز (1 ح  نّا ا ر  نَّ یتُق ال ع   .عندنا م 

 .ًدا أبو من هویعرفُت ز (4  .ظلمونی أنفسهم انواک نکل و ظلمونا ما و (3

 در کدام گزینه معنای حرف مشخص شده صحیح است؟  -(674

 فر: الباء للمصاحبة. کالـبقد دخلوا  و (2  غ.ی: الالم للتبلکّول رمضان المبارألتبُت ک (1

ُت عفو   (4 .اً ة مجازیّ للظرف يبحره إال قطرة: ف يفما عل منا  (3 و  ج   ة.یّ ٌم: على للظرفیرک کأنّ  على کر 
 

 * دینکن ییب درست را تعکیه و تریتجز 676-681 یها در سؤال* 

 کیف تتقون إن کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا:  -(676

الجملة  و مبنّي على الفتح / مبتدأ مرفوع محالً رة، کوات االستفهام، نر متصرف، من أدیف: اسم، غکی (1

 ة.یّ اسم

، مزیتتقون: فعل مضارع للمخاطب (2 / فعل مرفوع  ف مفروق، متعد  یمن باب االفتعال، معتل لف يّ د ثالثین 

 .محالً مرفوع  خبٌر و ة ویر الواو البارز، الجملة فعلیبثبوت نون اإلعراب، فاعله ضم

/ مفعول به منصوب  ح اآلخر، منصرفیرة، معرب، صحکمصدر، ن ریر، جامد غکّ ا: اسم، مفرد مذومی (3

 .اً ظاهر

، ی، صحيجعل: مضارع للغائب، مجرد ثالثی (4 / فعل مرفوع بالضمة،  للمعلوم، معرب مبنيّ ح سالم، متعد 

 جواب الشرط. ة ویالجملة فعل ر هو المستتر، ویفاعله ضم

 ؟اً یسیر بَه بیمینه فسوف یحاَسب حساباً کتا فأّما من أُوتِیَ  -(671

، محالً مرفوع  / مبتدأ و ونکعلى الس مبنيّ رة، کر الجازمة، نیر متصرف، من أدوات الشرط غیمن: اسم غ (1

 رة عمومها.    کالمسّوغ لالبتداء بالن و

 مبنيّ ن، ید  لمفعولف مفروق، متعیتاء، معتل لفیمن باب اإلفعال مصدره اإل يد ثالثی: فعل ماض ، مزی  أُوت   (2

 ة.     یّ الجملة فعل ، ونائب فاعله هو المستتر جوازاً  / فعل و للمجهول، بناؤه على الفتح

، یادة حرف واحد من باب المفاعلة، صحیبز يّ د ثالثیحاسب: للغائب مزی (3  للمجهول، معرب مبنيّ ح سالم، متعد 

     ر المستتر.ینائب فاعله الضم / فعل جواب شرط مجزوم، و
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 (21 ) 

ح اآلخر، یرة مخّصصة، معرب، صحکمن باب المفاعلة، ن ير، جامد مصدرک: اسم، مفرد مذاً حساب (4

 ، منصوب لفظًا.يّ انی/ مفعول مطلق ب منصرف

َرَها َعلَیِهم  َسب َع لَیاٍل وَ  وَ  -(677 َصٍر َعاتِیٍة * َسخ  ا َعاٌد فَأُه لِکوا بِِریٍح َصر  َرى ثََمانِیةَ أَیاٍم ُحُسوًما فَتَ  أَم 

ٍل َخاِویٍة: َجاُز نَخ  َعى کأَن ُهم  أَع  َم فِیَها َصر   ال قَو 

 ون.کعلى الس مبنيّ ل، عامل جزم، یتفص أّما: حرف شرط و (1

ح ی/ نعت ثان  لر منصرف معرب،عتو، یة: اسم، مفرد، مؤنث، متصّرف، مشتق اسم فاعل من عتا یعات (2

 سرة.        کمجرور بال

/ حال مفردة منصوب  رة، معرب، منصرفکر، مشتق اسم فاعل، متصرف، نیسکحسوما: اسم، جمع ت (3

.یصاحب الحال سبع ل بالفتحة، و  ال 

ل ى جمع فع ر، متصّرف، مشتقکر، مذیسکصرعى: اسم، جمع ت (4 ل بمعنى المفعول، ی)صفة مشبهة(، وزنه ف ع 

 .      اً ریمنصوب تقد / مفعول به و معرب، منصرف

َن إاِل   وَ  -(678 َزو  لَِصیَن:َما تُج  ِ ال ُمخ  َملُوَن * إاِل  ِعبَاَد َّلل    َما کنتُم  تَع 

ون: فعل مضارع للمخاطب (1  مبنيّ من باب اإلفعال، متعّد، معتّل )ناقص(، إعالله بالحذف،  یّ د ثالثین، مزیتُجز 

 ر الواو البارز.ینائب فاعله ضم / فعل و للمجهول

االستثناء  ، مستثنى، وي/ ما: اسم موصول عام بمعنى الذ ونکعلى الس مبنيّ ما: أداة استثناء، عامل،  - إالّ  (2

 .محالً ر موجب، منصوب یمتصل غ

/ فعل ناقص اسمه  ، معتل)أجوف(، إعالله بالحذف، معلوم، الزمي، مجّرد ثالثن  ینتم: فعل ماض للمخاطبک (3

 .محل الرفع ياسمه ف الجملة من الفعل و ور تم المتصل یضم

 هو / منصوب على االستثناء و ر، معرف باإلضافة، متصرف، معرب، منصرفیسکجمع تعباد: اسم  (4

 تجزون أو تعملون.  ير الواو فیالمستثنى منه ضم منقطع، و

 یا دنیا! إذا أقبلِت على أحد أعرته محاسن غیره: -(673

رة کنادى ن/ م ف بالنداء، معرب، ممدود، ممنوع من الصرفا: مفرد، مؤنث، مشتق صفة مشبهة، معرَّ یدن (1

 .محالً منصوب  ،مقصودة، مرفوع بالضمة الظاهرة

أجوف إعالله بالحذف،  ادة حرف واحد من باب اإلفعال، معتل ویبز يّ د ثالثی، مزمخاطبةماض ، لل أعرت: (2

 .محالً ر التاء المتصل، مرفوع یفاعله ضم / فعل و معلوم ، متعد  ومبنيّ 

صفة مشبهة، متصرف، معرف باإلضافة،  ر(، مشتق وکمذ)مفرده: م حسن،  ریسکمحاسن: اسم جمع ت (3

 / مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة. معرب، ممنوع من الصرف

على  مبنيّ ر متصرف، من أدوات الشرط الجازمة، یإذا: اسم من األسماء الدائمة لإلضافة إلى الجملة، غ (4

 لّقه الفعل: أقبلت .    متع و محالً ه منصوب یر متصرف، أو مفعول فی/ ظرف غ ونکالس

ُ: َغًدا * إاِل  أَن یَ  اَل تَقُولَن  لَِشیٍء إِن ی فَاِعٌل َذلِکَ  وَ  -(681  َشاَء َّلل 

ه لعامل ی/ مفعول ف ، متصرف، معرب ، منصرفير مصدری، جامد غيّ ر مجازک: اسم، مفرد، مذاً غد (1

 ره: أفعل   یمحذوف تقد

على الفتح،  مبنيّ / تقولّن: مضارع للمخاطب،  ونکعلى الس نيّ مب، عامل جزم، يال تقولّن: ال حرف نه (2

 ر أنت المستتر.یفاعله ضم / فعل و للمعلوم مبنيّ ان، متعد ، کإعالله باإلس ، معتّل أجوف ومحالً مجزوم 
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 (26 ) 

له فاع للمعلوم / فعل و مبنيّ ، معتّل )ناقص(، إعالله بالقلب، متعد ، يّ شاء: فعل مضارع للغائب، مجرد ثالثی (3

 لفظ الجاللة بدل من الفاعل. ر هو المستتر ویضم

هو  ،ر متصرف، معّرف، منصرف/ مفعول به لعامله: فاعلیر، غکد، مفرد، مذی: اسم إشارة للبعکذل (4

 .محالً منصوب 


