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 (53تا  1ال ؤس) فقه: شرح لمعه

ةُسؤر الَجالا » -(5  ، به ترتیب چه حکمی دارد؟«ل و الفأرة و الهرا

حرام، مکروه،  (4 مکروه، مکروه، مباح (3 مباح، مکروه، مباح (2 مکروه ، مباح ، مباح (1

 مباح

 کدام گزینه است؟ «الشاک فی المتأخر من الحدث و الطهارة مع تیقان وقوعهما»حکم  -(2

 محدث لتکافؤ االحتمالین (2     أخذا بالمتیقن محدث (1

 متطهر أخذا بالمتأخر (4    متطهر لعدم الیقین بتأخر الحدث (3

 حکم آب مضاف به فتوای شهیدین کدام گزینه است؟ -(9

و مطهر خبث است  طاهر است ذاتا   (2    فقط مطهر حدث است اضطرارا   (1

 اضطرارا  

 مطهر حدث و خبث نیست مطلقا   (4   را  و مطهر حدث اضطرا مطهر خبث ذاتا   (3

 تکلیفش چیست؟ ،نمازگزار بعد از نماز بفهمد که پشت به قبله نماز خوانده اگر -(4

چنان چه قبل از نماز فحص کرده اعاده  (2    .مطلقا واجب است اعاده نماید (1

 .الزم نیست

 .ه ندارداعاد مطلقا   (4 .اعاده در داخل وقت واجب و در خارج وقت مستحب است( 3

 )فطر و قربان( است؟ های نماز استسقاء با نماز عیدین کدام گزینه از فرق -(1

 تکبیرات زائده قنوت، روزه، ذکر (2   کردن عبا، رّد مظالم واژگون قنوت، ذکر (1

 3و  1 های گزینه (4    کردن عبا رد مظالم، وقت، واژگون (3

جا صحیح  شده و سالم بی یک سجدۀ فراموششده،  کدام گزینه به ترتیب دربارۀ حکم سورۀ فراموش -(9

 است؟

 قضا و دو سجدۀ سهو در دو مورد اول و فقط سجدۀ سهو در مورد سوم. (1

 فقط دو سجدۀ سهو در مورد اول و سوم و قضا و سجدۀ سهو در مورد دوم. (2

 2عکس گزینۀ  (3

 در سوم فقط دو سجده. سجده، در مورد اول فقط قضا، در دوم قضا و دو (4

 از رکوع و بعد از دو سجده، به ترتیب از کدام نوع شک است؟ حال قیام، بعد در 4 و 9 و 2بین  شک -(7

صحیح،  (4 باطل، باطل، صحیح (3 صحیح، باطل، صحیح (2 صحیح، صحیح باطل، (1

 صحیح، باطل

 کدام گزینه صحیح است؟ -(8

 عادةفال ا لو صام المسافر جاهال   (2    فال اعادة صام المسافر ناسیا   لو (1

 فال اعادة صام المسافر غافال   لو (4   اعادة فال او ناسیا   صام المسافر جاهال   لو (3

 ؟ندارددر کدام گزینه فقط قضای روزه واجب است و کفاره  -(3

 خوردن از غیر راه دهان (2    خوردن غیر مأکول مانند خاک (1

 بفروبردن عمدی تمام سر آ (4    نیماستمنای عمدی با عدم خروج  (3

 ؟دچه حکمی دار ،در ماه مبارک رمضان اگر صبی قبل از ظهر بالغ گردد و چیزی نخورده باشد -(51

ش ا در لحظه بلوغ نیت کند و روزه (2     .اش صحیح نیست روزه (1

 .صحیح است

باید آن روز را روزه بگیرد و قضای آن  (4 اش صحیح است. روزه ،چنانچه قبل از طلوع فجر نیت کرده (3

 .جا آورد را نیز به
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 کدام گزینه کفاره مخیاره دارد؟ -(55

افطار روزه قضای ماه  (4 افطار روزه ماه رمضان فی اجود القولین( 3 قتل خطا (2     ظهار (1

 مبارک بعد از زوال

 چه حکمی دارد؟ ،کند خرد و گنجی در شکم ماهی پیدا می کسی که از بازار ماهی می -(52

ی است که گنج را ورت مال خریدار( در هر ص2    ( گنج، مال فروشنده است.1

 است. یافته

 .مال کسی است که ماهی را از دریا گرفته (4   .تحویل شود عباید به حاکم شر (3

 چگونه است؟ «المؤلفة قلوبهم»و  «العاملین علی الزکات»شرط عدالت در  -(59

 .در اولی شرط است در دومی خیر (2   .در دومی شرط است در اولی خیر (1

 .کدام شرط نیست در هیچ (4    .و شرط استدر هر د (3

 نصاب خمس در معدن و گنج به فتوای شهیدین به ترتیب کدام گزینه است؟ -(54

 (4  بیست دینار، بیست دینار (3 یک دینار ، بیست دینار (2 بیست دینار، یک دینار (1

 یک دینار ، یک دینار

 . از مقدمات وجودیۀ حج است و تحصیل آن واجب نیست..... -(51

 تهیه ویزا و بلیط سفر (4  تهیه مسکن در مکه (3 تحصیل زاد و راحله (2 رامتهیه لباس اح (1

 توان از احرام عمره تمتع خارج شد؟ با کدام گزینه می -(59

تقصیر  (4   تقصیر یا حلق (3   حلق (2   تقصیر (1

 و سپس حلق

ی پدری مسلمان است، چه و یک نوۀ عمو میرد و وارثین او فقط پدر و مادر کافر ترکۀ کافری که می -(57

 حکمی دارد؟

یک از پدر و مادر و نوۀ عمو بالنسبة ارث  هر (2   .وارث در این فرض فقط امام است (1

 .برد می

 .برد فقط نوۀ عموی مسلمان ارث می (4   .برند فقط پدر و مادر کافر ارث می (3

 برد؟ ارث را می در صورت اجتماع اجداد ثمانیه، به نظر شهیدین چه کسی کمترین مقدار -(58

پدِر  (4  مادِر مادِر پدِر متوفی (3 مادِر پدِر پدِر متوفی (2 ( مادِر مادِر مادر متوفی1

 متوفی مادِر پدرِ 

اگر کاالیی به عقد فاسد قبض شود و در دست قابض تلف گردد و مثل آن هم نایاب باشد، معیار در  -(53

 ضمان به فتوای شهید ثانی کدام گزینه است؟

باالترین قیمت از  (4  قیمت یوم التلف (3 قیمت یوم اإلعواز (2 م األداءقیمت یو (1

 ها قیمت

 کدام گزینه خیار مختص به بیع است؟ -(21

 خیار شرط (4   خیار غبن (3  عیب خیار (2  خیار مجلس (1

  .....و عقد باطل  .....اگر عامل در مضاربه تعدی و تفریط کند ضامن مال المضاربه  -(25

 شود باشد، نمی می (4  شود باشد، نمی نمی (3 شود باشد، می نمی (2 ودش باشد، می می (1
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نقض ..... با  «هی العقد علی تملک المنفعة المعلومة بعوض معلوم»به نظر شهید ثانی، تعریف اجاره به  -(22

 گردد. می

اصداق  (4   الوصیة بالعین (3  الوصیة بالمنفعة (2 الصلح علی المنفعة (1

 المنفعة

 شود. ثابت می .....اموال حق شفعه در  -(29

 منقول و غیر منقول که قابل تقسیم باشد (2   منقول و غیر منقول مطلقا   (1

 فقط غیر منقول (4     فقط منقول (3

 .....علیه اإلشهاد بخالف الوکیل فی قضاء الدین فلو لم یشهد ..... الوکیل فی الودیعة  -(24

یجب،  (4   منالیجب، ض (3  یضمن الیجب، لم (2  یجب، َضِمن (1

 یضمن لم

 عقد مطلاقه )بائن یا رجعی( در عداه چه حکمی دارد؟ -(21

 شود. اگر عالم به عده بوده، عقد باطل و زن بر وی حرام ابدی می (1

 شود. اگر عالم به عده و تحریم بوده، عقد باطل و زن بر وی حرام ابدی می (2

 شود. بدی میاگر عالم به تحریم بوده، عقد باطل و زن بر وی حرام ا (3

 شود. عقد باطل و زن بر وی حرام ابدی می چه عالم به عده و تحریم باشد یا نباشد (4

 زائد بر ملک را تملیک کند. .....زائد بر مهر را تملیک کند. در مبارات، زن  .....در خلع، زن  -(29

تواند،  می (4  تواند تواند، نمی می (3  تواند واند، نمیت نمی (2 تواند تواند، می نمی (1

 تواند می

 نظر شهید ثانی، چنانچه عین غصبی قیمی باشد و نزد غاصب تلف شود کدام قیمت را ضامن است؟ به -(27

 قیمت یوم التلف (2   باالترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف (1

باالترین قیمت از زمان غصب تا زمان  (4      قیمت یوم الردّ  (3

 ردّ 

 کدام گزینه صحیح است؟ -(28

 باید شروط معتبره را از وقت تحمل تا وقت ادای شهادت دارا باشد.   شاهد (1

 شاهد باید شروط معتبره را در وقت  ادای شهادت دارا باشد. (2

 شاهد باید شروط معتبره را در وقت  تحمل شهادت دارا باشد. (3

 شاهد باید شروط معتبره را از وقت تحمل تا زمان صدور حکم قاضی دارا باشد. (4

 است؟  نادرستم گزینه درباره مقدار رهن و دین کدا -(23

 .تواند بیشتر از رهن باشد دین می مقدار (2  .تواند بیشتر از مقدار دین باشد مقدار رهن می (1

دین نباید از یکدیگر بیشتر  رهن و مقدار (4   .تواند مساوی باشد مقدار رهن و دین می (3

 .باشد

ل حالا می -(91  ؟شود در کدام صورت دین مؤجا

 فقط با موت مالک (2     ( فقط با موت مدیون1

 .شود در هیچ صورت حاّل نمی (4    با موت هر یک از مالک یا مدیون (3

 برداشتن مال بدون صاحب )لقطه( از حرم به نیت تملاک به فتوای شهید ثانی چه حکمی دارد؟ -(95

 .ستحرام ا مطلقا   (2  .اگر زیاد باشد حرام است اگر کم باشد مکروه و (1

 .مکروه است مطلقا   (4   .حرام است اگر طال یا نقره باشد مطلقا   (3
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 است. .....حد زنا با محارم  -(92

جلد و جّز و  (4   قتل به سیف (3   فقط تازیانه (2  فقط رجم (1

 تغریب

 .شود نمیثابت  .....قصاص طرف در  -(99

 البارضه (4   الحارصه (3   الهاشمه (2  السمحاق (1

 .....بین رفتن حس بویایی  قطع بینی با از -(94

دو دیه  (4   .ارش دارد (3  .یک دیه کامل دارد (2  .نصف دیه دارد (1

 .دارد

 کدام گزینه است؟ ،شرکت شرعی صحیح در فقه -(91

 (4   شرکت وجوه (3   شرکت اعمال (2  شرکت عنان( 1

 شرکت مفاوضه
 

 (33تا  53 سؤال) اصول فقه مظفراصول فقه: 

ر کلا کون المتیأن »عبارت  -(99 ف کدام قسم از اقسام چهارگانه یتعر ،«یالموضوع له أفراد ذلک الکلا  اً ویصوا

 وضع است؟

 وضع خاص و موضوع له خاص  (2    ع له عام ووضع عام و موض (1

 وضع خاص و موضوع له عام (4    وضع عام و موضوع له خاص (3

 ه است؟یاصول لفظ هبه نظر مصناف کدام اصل، مرجع هم -(97

أصالة  (4  نهیأصالة عدم القر (3  أصالة العموم (2  ریدم التقدأصالة ع (1

  الظهور

 از نسب اربع وجود دارد؟ یچه نسبت یو مشتق صرف ین مشتق اصولیب -(98

 نیتبا (4  یتساو (3 عموم و خصوص من وجه (2   عموم و خصوص مطلق (1

 «رهیغ یخصوص .... و مجاز ف یقة فیالحق أن المشتق حق» -(93

ما  (4 المستقبل یما تلبس بالمبدأ ف (3  عنه التلبس یما انقض (2  بدأما تلبس بالم (1

 تلبس بالمبدأیس

 است؟ صحیحنه یدگاه مصنف کدام گزیطبق د -(41

 الوجوب یاالمر بعد الحظر ظاهر ف (2  ص یالترخ یاالمر بعد الحظر ظاهر ف (1

ما کان  یإلرجع یاالمر بعد الحظر  یف (4    اإلباحة  یاالمر بعد الحظر ظاهر ف (3

 ه سابقا  یعل

 ؟نیستف ینه از شرائط عامه تکلیبه نظر مصنف کدام گز -(45

 علم (4    بلوغ (3    عقل  (2  قدرت  (1

 نه است؟یف کدام گزیتعر ،«مقام االمتثال یس له عدل فیل ما تعلاق به الطلب بخصوصه و»عبارت  -(42

   یواجب اصل (3   ینییواجب تع (2  یرییواجب تخ (1

 یعواجب تب (4 



 93کد  : فقه و مبانی حقوق اسالمی  -ارشد  شناسیکار***    5931آزمون ورودی سال 

 (1 ) 

ه باعتباره یدل علیلکن  ه بالمطابقة ویکن اللفظ حامالً له داال علیقابل ..... ما لم ی ی.. الذ.ه ..یعل و» -(49

 «األخص. ین بالمعنیالزماً لمفاد الجملة بنحو اللزوم الب

 المدلول -فالمصداق  (4  المصداق -فالمدلول  (3  المفهوم -فالمنطوق  (2 المنطوق -فالمفهوم  (1

 له اطالق است نه وضع؟یه به وسینه داللت جمله شرطیگزدر کدام  -(44

 یالتال ن المقدم ویالمالزمة ب االرتباط و یداللتها عل (1

 ه و تابع لهیمترتب عل المقّدم و یمعلّق عل یأّن التال یداللتها عل (2

 المقّدم یة فیانحصار السبب یداللتها عل (3

 االنتفاء عند االنتفاء یداللتها عل (4

الم أو صحته عقالً أو کتوقف صدق الی بحسب العرف و  لمکون الداللة مقصودة للمتکأن ت یه و» عبارت -(41

ف کدام گز «ها.یشرعاً أو لغةً أو عادةً عل  نه است؟یمعرِّ

 داللت اقتضاء (4  داللت اشاره  (3  ماء یداللت ا (2  ه یداللت تنب (1

 است؟ صحیحل یذ عبارت خصوصنه در یدگاه مصناف، کدام گزیبا توجه به د -(49

على »هو قوله )ص(:  فی شمول العام لها و کفی الید على مال أنها ید عادیة أو ید أمانة فیش  کالش  مثالک و»

ألنها ید عادیة أو خروجها منه ألنها ید أمانة لما دل على عدم ضمان ید األمانة  «الید ما أخذت حتى تؤدی

 «. العموم کالمخصص لذل

 ست.یز نیه است و تمسک به عام جایه مصداقدر مثال مزبور شبه (1

 ز است.یه است و تمسک به عام جایدر مثال مزبور شبهه مصداق (2

 ست.یز نیه است و تمسک به عام جایدر مثال مزبور شبهه مفهوم (3

 ز است.یه است و تمسک به عام جایدر مثال مزبور شبهه مفهوم (4

 وجود دارد؟ ید چه نوع تقابلیین اطالق و تقیب -(47

تقابل  (4  عدمها  تقابل الملکة و (3  نیتقابل الضدّ  (2   نیضیتقابل النق (1

 نیفیالمتضا

 منع االنصراف من التمسک باإلطالق؟ی یمت -(48

فظ لإذا کان االنصراف ناشئا  من ظهور ال (2   ر ناشئ من اللفظیإذا کان االنصراف غ (1

 دیالمق یف

إذا کان االنصراف ناشئا  من سبب  (4  هیلمنصرف إلإذا کان االنصراف ناشئا  من غلبة الفرد ا (3

 یخارج

 بحث حسن و قبح در علم اصول است؟ یشود که محور اصلیر به مسأله مالزمه مینه تعبیاز کدام گز -(43

س یها أو لیم الشارع علکنظر العقل قبل فرض ح یة فیم ذاتیلها ق هل لألفعال حسن و قبح بحسب ذواتها و (1

 ؟  کلها ذل

 انه أو ال؟یم الشارع و بیوجوه الحسن و القبح مستقال  عن تعل کن العقل من إدراکمتیهل  (2

 طبقه؟  یم الشرع علکحیلزم عقال  أن یء أو قبحه هل  یش  العقل بحسن  مکإذا ح (3

 م به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا؟ کم على طبق ما حکحیإذا حصل القطع بأن الشارع البد أن  (4

 ناً؟یقیطبق األمارة مع انکشاف الخطأ  یبه المکلاف عل یما أت یجزیهل  -(11

 مطلقا   یجزیال (2      مطلقا   یجزی (1

األحکام ال  یف و یجزیالموضوعات  یف (4  یجزی الموضوعات ال یو ف یجزیاألحکام  یف (3

 یجزی
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 نه است؟یکدام گز یریت در وجوب غیتبع یادگاه مصنف معنیطبق د -(15

 له ون معلوال  کیعلى وجه  یالنفس  ن الوجوبم یریترشح الوجوب الغ (1

 یهو الواجب النفس یریبمعنى أن الباعث للوجوب الغ یمن الوجوب النفس یریترشح الوجوب الغ (2

 الوجود یصرف التأخر ف (3

 هو الوجوب بالعرض یمعنى الوجوب التبع (4

 قول المصناف(؟ یعن ضده العام )بناًء عل یالنه یقتضیء هل یاألمر بالش -(12

 ةینحو الجزئ یه علیقتضی (2    ة ینینحو الع یه علیقتضی (1

 نحو من انحاء االقتضاء یه بأیقتضیال  (4  األخص.  ین بالمعنینحو الب یه علیقتضی (3

 درست است؟ «ظن مطلق»نه درباره یکدام گز -(19

 ریل االنسداد الکبیر دلیاعتباره بخصوصه غ ته ویحج یعل یل قطعیکل ظن قام دل (1

 ریل االنسداد الصغیر دلیاعتباره بخصوصه غ ته ویحج یعل یل قطعین قام دلکل ظ (2

 ته و اعتبارهیحج یر علیل االنسداد الکبیکل ظن قام دل (3

 ته و اعتبارهیحج یر علیل االنسداد الصغیکل ظن قام دل (4

فهم  یر فیبکال  لظهر أن هذه الفقرة لها الدخیان یمن هذا الب و»د: یگوه نفر مییمصناف در ارتباط با آ -(14

ة المستدلون بهذه یقد أغفل هذه الناح ة خبر الواحد ویهو موضع االستدالل على حج یة الذیمن اآل یالباق

هذه »منظور وی از  «تها لالستدالل بها.یبق ة وین صدر اآلیوجهوا االرتباط بیة على المطلوب فلم یاآل

 نه است؟یکدام گز «الفقرة

 لِّ فِْرقٍَة ِمْنهُْم طائِفَة  کال نَفََر ِمْن  فَلَو (2    افَّة   کْنفُِروا یوَن لِ اَن اْلُمْؤِمنُ کما  وَ  (1

  ْحَذُرونَ یلََعلَّهُْم  (4  ِهْم یْنِذُروا قَْوَمهُْم إِذا َرَجُعوا إِلَ یِن َو لِ یالدِّ  یتَفَقَّهُوا فِ یلِ  (3

 شهرت درست است؟ رهنه دربایدگاه مصناف، کدام گزیطبق د -(11

 عارضه من األخباریما  یح الخبر علیة من أسباب ترجیالفتوائالشهرة  (1

 عارضه من األخباریما  یح الخبر علیة من أسباب ترجیالشهرة العمل (2

 عارضه من األخباریما  یح الخبر علیة من أسباب ترجیالشهرة الروائ (3

 عارضه من األخباریما  یح الخبر علیة من أسباب ترجیالشهرة االستناد (4

 نه است؟یمربوط به کدام گز «الحکم الثابت لالصل شرعاً  یاالصل ف یحمل الفرع عل»ت عبار -(19

  اسیق (4  یاصل عمل (3  استحسان  (2  خطاب یفحوا (1

 تعارض ادله درست است؟ رهبانه دریدگاه مصناف کدام گزیطبق د -(17

 نیإّن التعارض وصف للمدلول (2   ن یلیإّن التعارض وصف للدل (1

 نفس األمر یإّن التعارض ف (4   مقام الثبوت  یض فإّن التعار (3

 ص است؟یحکومت مانند تخص هجینه نتیدر کدام گز -(18

 «عالم یالمتق»ب األمر بإکرام العلماء: یل عقیإذا ق (1

 «س بعالمیالفاسق ل»ب األمر بإکرام العلماء: یل عقیإذا ق (2

 «ال صالة إال بالطهور» یبالنسبة إل «الطواف صالة» (3

 الموّسع لموضوع أحکام النسب «لحمة الرضاع کلحمة النسب»له )ع( قو (4
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 ه ..... .یم امارات بر اصول عقلیدگاه مصناف، تقدیطبق د -(13

از باب  (4 از باب حکومت است.  (3 از باب تخّصص است. (2 ص است. یاز باب تخص (1

 ورود است.

 است؟ نادرستل متعارض یدو دل رهبانه دریکدام گز -(91

داللة مظنون السند و کون أحدهما مقطوع الیأن  (2 السند أو بالعکس    یالداللة مظنون یقطوعکونا میأن  (1

 اآلخر بالعکس

 السند معا   الداللة و یکونا مقطوعیأن  (4   السند معا   الداللة و یکونا مظنونیأن  (3

حات مضمون -(95 ح از مرجا  است؟ یکدام مرجا

 بمخالفة العاّمة ح یالترج (2    ح بموافقة الکتاب یالترج (1

 یح بصفات الراویالترج (4    ح بالشهرة یالترج (3

دلت المقبولة  یاآلخر ما عدا ......... الت  على  أحد المرجحات  میتقد یتقتض کجة أناه ال قاعدة هنایالنت و» -(92

 .«فالمقدم هو األقوى مناطا کما عدا ذل مها ویعلى تقد

 (4   مخالفة العاّمة  (3   موافقة السنة  (2  موافقة الکتاب  (1

 الشهرة

 ؟نیستنه از ارکان استصحاب یکدام گز -(99

 زمان المشکوک یقن علیسبق زمان المت (2  زمان واحد  یالشک ف ن ویقیاجتماع ال (1

 الشک ن ویقیوحدة متعلق ال (4   المشکوک  قن ویوحدة زمان المت (3

 ست؟یت استصحاب چیحجا  رهبادگاه مصناف درید -(94

 ة مطلقا  یالقول بعدم الحجّ  (2    ة مطلقا     یجالقول بالح (1

 الرافع و یالمقتض ین الشک فیل بیالتفص (4  ة یالموضوع ة وین الشبهة الحکمیل بیالتفص (3

 وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و یف کمن جهة الش یلکبقاء ال یف کون الشکیأن »عبارت  -(91

 نه است؟یمربوط به کدام گز «ارتفاعه

 قسم اول  یاستصحاب کلّ  (2     یاستصحاب حکم کلّ  (1

 قسم ثالث یاستصحاب کلّ  (4    یی قسم ثاناستصحاب کلّ  (3

 (09تا  33زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Chose the best choice 

99)- In Islamic jurisprudence, exerting oneself to form an …… in a case or as a rule of law is 

called Idjtihad. 

1) opposition  2) overstatement 3) opinion  4) obligation 

97)- At first, caliphs of Medina and a few specialists in religious … started to draw conclusion 

from Islamic sources. 

1) low   2) love   3) law   4) live 

98)- The closing of the door of Idjtihad resulted in the …… for taghlid.  

1) decision   2) demand  3) denote  4) debate 
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93)- Only those who seek for a …… faith hear the call to Islam. 

1) severe   2) serve  3) several  4) sincere 

71)- …… of God is the main principle of believing truthfully in Allah. 

1) disobedience  2) obedience  3) obedient  4) disobedient 

75)- At the third stage of the ……, the people go back from Minna to Mecca. 

1) privilege   2) advantage  3) pilgrimage  4) storage 

72)- The jurisprudential law is essentially based on the Koran and the …… . 

1) tradition  2) translation  3) termination 4) transmition 

79)- During the greater part of the first century, Islamic …… Did not as yet exist. 

1) jurisprudence  2) Jurisdictional 3) Jurisprudential 4) jurist 

74)- The …… of  Shiite mudjtahids is different from that of Sunnis. 

1) possessive  2) possession  3) position  4) positive 

71)- The Umayyed governors appointed the first ghazis who laid the …… of Islamic law. 

1) foundations  2) found  3) founder  4) fundamental 

79)- It is a …… to show that the accused committed the offence against his will. 

1) difference  2) defense  3) reference  4) congress 

77)- From time to time, in every society, offences were created to …… order. 

1) maintain  2) diffuse  3) reject  4) regret 

78)- Under the Islamic governorship, most of the …… of the conquered lands continued to pay 

tax as they had before. 

1) pilgrims   2) inhabitants  3) resistant  4) intoxicants 

73)- The mosque in Medina was the meeting-place for the …… and the place for their prayer.  

1) politicians  2) believers  3) officials  4) commanders 

81)- Performing Hajj is …… once during the life of the person who has the required conditions. 

1) compulsory  2) advisable  3) optional  4) recommended 

85)- An attempt must be proximate to the completed offence, Proximate means: …… 

1) interrelated  2) related  3) near  4) associated 

82)- The Muslims adopted the legal, commercial and administrative institutions of the …… 

territories. 

1) conquered  2) conquer  3) conqueror  4) conquest 

89)- Idolatry is related to …… 

1) monotheism  2) sound belief 3) polytheism  4) sincere belief   

84)- Synonym of amount to is ……. 

1) in order to  2) because of  3) due to  4) lead to 

http://127.0.0.1:7927/data/EncIslam/D0/DUM-2710.html
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81)- Antonym of legitimate is …… 

1) legal   2) guilty  3) lawful  4) unlawful 

89)- English equivalent of the term زکات is ……. 

1) Alarm   2) arrange  3) alms  4) aware 

87)- English equivalent of the term نماز is …… . 

1) pray   2) prayer  3) prey   4) pare 

88)- English equivalent of the term قاضی is ……. 

1) judge   2) justice  3) just   4) juice 

83)- Persian equivalent of the term criminal law is ……. 

 کیفرخواهی (4  حقوق جزا (3  حق مجازات (2    کیفرخواست (1

31)- Persian equivalent of the term constitutional law is ……. 

(2  ساختار حقوقی (1 حقوق اساسی     3) حقوق مدنی     4) مقررات شهرسازی    
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 (129تا  01فقه )سئوال 

 گردد؟ ه است، چگونه طاهر میتر، آب مضافی که نجس شد بنابر قول صحیح -(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

 صال به آب کثیر مطلق(شدن آب مضاف مطلقا  )به خودی خود یا با ات ( در صورت مطلق4

 به نظر شهید ثانی، تطهیر لباس نجس به بول و غیر 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

ستشو و عصر در هر دو ( یک مرتبه ش4 ( در بول یک مرتبه شستشو و عصر، در غیر بول دو مرتبه3

 مورد

 اگر نمازگزار در حال قنوت یادش بیاید 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

 د و بعد سوره را بخواند.( باید قنوت را تمام کن4   ( مخیّر است که برگردد یا ادامه دهد.3

کند و سنای )که طبق مذهب خود نماز خوانده( و شیعه  شود و ناصبی که توبه می مرتدای که مسلمان می -(34

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

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

 ندارددارد، 

 امامت غیر بالغ در جماعت در فرضی که نمازش شرعیات داشته باشد ..... -(31

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

 ( فقط در نمازهای مستحبی صحیح است.4   ( فقط برای مأمومین غیر بالغ صحیح است.3

 اند و باید در نماز با هم خوانده شود. ورهدو سورۀ ..... و ..... در حکم یک س -(39

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

 الم نشرح  

 شتر به ترتیب کدام است؟ 95شتر و  49شتر،  29های  مقدار زکات در نصاب -(37

 ( حقّه، بنت لبون، جذعه2     ( بنت لبون، حقّه، جذعه1

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

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

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

 3( عکس گزینه 4  ( در غیر نقدین با تفریط و در نقدین مطلقا  ضامن است.3
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آید، به ترتیب  ید و مرجانی که در روی آب به دست میآ 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

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

 ( اگر قصد امناء داشته قضا و کفاره دارد.2  ( مطلقا  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  ن روزهدارش را به جماع مجبور کند و مردی که ز داری که همسر روزه حکم مرد روزه  -(515

 ای را به جماع مجبور کند کدام گزینه است؟ بیگانه

 ( 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

 ( در مورد اول فقط تعزیر و در مورد دوم تعزیر و کفاره را باید تحمل کند.3

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

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

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

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

 ( جلوگیری از استشمام بوی بد4 ر آینهکردن د ( نگاه3  کشیدن ( سرمه2  ( تظلیل1

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

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

 است.

 ( مطلقا  مجزی نیست.4   ( به صرف دخول در حرم مطلقا  مجزی است.3

 بول .....ابراء ..... است و نیاز به ق  -(511

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

 دربارۀ مقبوض به عقد فاسد، کدام گزینه صحیح است؟  -(519

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

 غیرمستوفات است.

 است نه نماء( ضامن عین 4  (  ضامن منافع مستوفات است نه غیر مستوفات3

 در تعریف کدام گزینه است؟ «تملیک عین أو منفعة أو تسلیط علی تصرف بعد الوفاة»عبارت   -(517

 ( وقف منقطع4  ( وقف مؤبّد3  ( تسبیل2  ( وصیت1

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

 غیر جایز ( جایز،4 ( غیر جایز، غیر جایز3  ( جایز، جایز2  ( غیر جایز، جایز1

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

( والدة  ال 4  ( والدة  و رضاعا  3   ( رضاعا  2   ( والدة  1

 رضاعا  

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

 ؤبّد( التحریم الم4 ( سقوط الحّدین عنهما3  ( سقوط اإلرث2  ( زوال الفراش1
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 در ذبیحه، به ترتیب چه حکمی دارد؟ «عرض الماء علی الحیوان و الحرکة بعد الذبح أو النحر»  -(555

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

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

 ؟نیستکدام گزینه در ذبیحه حرام   -(552

 ( الُکال4   ( الفرث3   ( العلباء2  ( القضیب1

 حکمش چیست؟ «له علیا قفیز حنطة بل قفیز شعیر»اگر مقرا بگوید   -(559

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

 اوست.

 اش نیست. ( چیزی بر عهده4   ( 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 قبال  از شیر گرفته نشده باشد.4     ( واحد بودن مرضعه3

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

( هبۀ 4   ( اجاره3   ( عاریه2   ( ابراء1

 غیر معوضه

 گردد؟ فریضه به چه کسی برمیزیادی ارث از   -(559

 ( 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 ( زوج، یک دختر، والدین3 ( والدین، زوج، دو دختر2 ( دو دختر، مادر، زوج1

 موارد

 است؟ در مورد احصان کدام گزینه صحیح  -(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. ( جمع با همسر که به عقد موقت درآمده است، موجب احصان می4

 ..... شرب الربوبات .....   -(553

( 4( الیحرم، و إن شّم منها ریح المسکر     3( الیحرم، مطلقا       2ا ریح المسکر     ( یحرم، إن شّم منه1

 یحرم، مطلقا  

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

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

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

ضامن است، مگر آنکه سبب جاهل باشد که در این صورت، مباشر ضامن ( مباشر ضامن نیست و سبب 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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 (139تا  121اصول فقه )سئوال 

 بین اشاعره و عدلیه است؟ موضوِع نزاعِ  ،کدام معنای حسن و قبح  -(525

 معنای مالئمت و منافرت ( حسن و قبح به2  معنای کمال و نقص  ح به( حسن و قب1

 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

 جب چیست؟وا ۀمقدم رۀبادیدگاه مصنف در  -(529

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

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

 ؟بودرا بنیان نهاد چه کسی  «ترتاب»نخستین کسی که اندیشه   -(524

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

 اجتماع امر و نهی ممتنع است؟ ،زینهبراساس کدام گ  -(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

  موجب تعدد معنون نشود

 د است؟به نظر مصنف آیا نهی از عبادت مقتضی فسا  -(529

 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 یاز جزء ا یاز اصل  یه نهکندارد  یفساد است و فرق یاز عبادت مقتض ینه (4

ت»مقصود از   -(527  در علم اصول چیست؟ «حجا

 ا تنتج مطلوبا  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. بره الشارع ألجل أناه یکون سبباً و إناما مدلول ... الحقیقی هو کل شیء اعت»  -(528

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

 قوام اماره و مناط در اثبات حجیت آن چیست؟  -(523

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

 ، مراد از«نحوها رفع ما هو الثابت فی الشریعة من األحکام و»مصناف 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 دلیل 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 دلیحج چون اجماع بر (3

 است. یذات

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

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

 یت خبر واحد بر قبول فتوای مجتهد هم داللت دارد؟ کریمه، عالوه بر حج هبه نظر مصناف، 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 السیرة بما هی سیرة ال یست»  -(594

 . «... راهته فیکالفعل وال 

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

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

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

 است؟

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

 یالدخول

 هور چیست؟دلیل حجیت ظ  -(599

 (4    عقل  (3   سنت  (2   کتاب  (1

 عقال یبنا

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

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

 هیفتوائ

 علیه کدام یک از ارکان قیاس است؟ مقیس  -(598

 (4    علّت  (3   فرع  (2   اصل  (1

 حکم

 است؟ صحیحقیاس اولویت  رۀبا، کدام گزینه درطبق دیدگاه مصناف  -(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.یچون دل ؛ستیت حجت نیاس اولویق (3

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

 ؟نیستشرایط 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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ن یکونان متعارضین إذا تکاذبا فی ..... ویکونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما فی إن الدلیلی»  -(545

.....». 

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

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

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

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

 طبق دیدگاه مصناف، قاعده در تعادل متزاحمین و قاعده اولیه در تعادل متعارضین چیست؟  -(549

 ر است.ییدر هر دو تخ (1

 در هر دو تساقط است. (2

 تساقط است. نیر 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

حات منصوصه   -(541  ؟ نیستبه نظر مصناف، کدام گزینه از مرجا

ح یالترج (4 ح بموافقة الکتاب یالترج (3  فة العاّمة ح بمخالیالترج (2 ح بالشهرة یالترج (1

 یبصفات الراو

مربوط به مجرای کدام اصل عملی  « مجهوالً مطلقاً أی لم یعلم حتای بجنسه  لیفکون التکأن ی»عبارت   -(549

 است؟

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

 ی؟استصحاب, اماره است یا اصل عمل 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؟کاستصحاب دلیل در اثبات حجیت  ترین مهم ،به نظر مصنف  -(548

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

 چه نوع شکی است؟ «الشک فی بقاء خیار 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.

 چیست؟ی قسم دوم استصحاب کلا 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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 (189تا  131ادبیات عرب )سئوال 

 ط و ف"؟ی - یِهدِّ ی -وا کارَ های افعال صحیح است: "اد   کدام گزینه در مورد باب  -(515

 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: تحلیما  ْن کإْن لم تَ ( 4  مجرد یثالث یإلى مشهد المقدسة: معنا هاجرتُ  (3

 "؟یاِْرضَ  - اِْحِمْلنَ  - أُْدعُ  -یحِ اِْفتَ الحاق نون تأکید به افعال در کدام گزینه درست است: "  -(519

 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

اً"؟ -اتِب کمَ  -نَة یُجهَ  - یطَ  - یُمْسرِ  -ة ینسبت صحیح است: "شِ  ،نهیگز کدام در  -(511  تأب ط شرا

 - 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

 ُموِسر"؟ - یَعلَوِ  -َجْدَول  -ُغَرف  -نار -تصغیر صحیح است: "َسْلَمى  ،نهیگز کدام در  -(519

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

 ِسریُموَ  - یوِ یُعلَ 

 ؟کند نمیتعریف یا تخصیص افاده  ،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   -(591

 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   -(595

 ری: تصغیب  هَذَّب أخالقیتَ ک (2    ن: افاده عمومیاسِ یَسالم  َعلَى إِل  (1

بُر صبران( 3 نجم  قد أضاَء: وقوع در  نا ویَسرَ  (4  عیره: تنوکصبر  عّما ت ِحّب، و: صبر  عّما تُ الصَّ

 هیصدر جمله حال

 است؟ نشدهوجوباً حذف در کدام گزینه مبتدا   -(592

 ل  یصبر  جم( 2     را ، فلنفسهیمن عمل خ (1

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

 است؟ یوجوب ،به تقدیم مفعول ،دام موردکدر   -(599

 َذ أستاُذهینادی التلم (2      یأخ یرم أبکأ (1

 رُ یماأل کأعان أخا (4    فهید  إال ضیرم زکما أ (3

 ؟نداردوجود  یانیمفعول مطلق ب  نائب ،در کدام گزینه  -(594

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

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

 است؟  نادرستکدام گزینه در باب اشتغال   -(591

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

 یَت، فإذا الولَد یرِشُدهُ أبوهدخلُت الب (4      أنّه أسد  کعمرو   (3

 عطف به واو ممتنع است؟  ،در کدام گزینه  -(599

 لیالل هو مسافر  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  -(597

 دهکعاد القائد منتصرا : مؤ (2    ا : موطئهیإنّا أنزلناه قرآنا  عرب (1

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

 ؟نیستر حال واجب یتأخ ،در کدام گزینه  -(598

 با  یأفصح الناس خط کأخو( 2     ما أحسن الولد مبتسما   (1

 ما  صائ یهذا أخ( 4     مبتسما  دخل المعلّم (3



 93کد  : فقه و مبانی حقوق اسالمی  -ارشد  کارشناسی***    5931آزمون ورودی سال 

 (58 ) 

 است؟ غیر منقولز ییتم ،در کدام گزینه  -(593

أخوک أکثر منک  (4  مانا  یازدادوا إ (3 ونا  یفّجرنا األرض ع (2  با  یهلل دّره خط (1

 تجربة  

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

 دا  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

 کرا  لکالبشر المعلّم ش یا هادی (4   ةیتونیقة الشجرة الزیالحد یغرست ف (3

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

 رماُء معلّموهکال حضر الرجلُ  (2    جُل الفاضُل معلُّمهُ حضر الر (1

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

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

 ظلمونیانوا أنفسهم کن کو ما ظلمونا ول (2     أعادوا األمَر إلى أنفسهم (1

 ن معهم أنفسهمینّا مسافرک (4     جهّزوا أنفسهم للسفر (3

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

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

 ةیناهم بسحر: البدلینجّ  (4    ذهب هللا بنورهم: المصاحبة (3

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

 أداء الواجب یرا  فیتقص کبـّختُ  و (2   یر علکرما ، فأوجب الشک کأخو ینزاد (1

 مالکال  للیأرشد األستاذ طالبه ن (4    یکعل یفضال  منّ  کرمتُ کأ (3

 ؟ح استیقطع نعت صح ،در کدام گزینه  -(579

 الوالد إجابة واحدة یأجابن (2     اتبکال یقیصد یجاءن (1

 اءنا ضیف فاضلج (4     نکیالمس کأنا عبد یإله (3

 

 تجزیه و ترکیب درست را تعیین کنید: 781 - 711های  در سؤال

 ُرب  جاهل نجاته جهله:   -(577

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

رة/ مجرور بـ "رّب" لفظا  مرفوع کر، متصّرف، مشتق)اسم فاعل(، منصرف، نکجاهل: اسم، مفرد، مذ (2

 ى أنّه مبتدأمحال  عل



 93کد  : فقه و مبانی حقوق اسالمی  -ارشد  شناسیکار***    5931آزمون ورودی سال 

 (53 ) 

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

 بالضمة الظاهرة

 مرفوع لفظا   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 واویر للمخاطب، مجّرد ثالثقل: فعل أم (1

 "أنت" المستتر وجوبا  

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

 االختصاص

ان ومهموز الفاء، معلوم، کل)ناقص(، إعالله باإلس)اإلفعال(، معتید ثالثی: فعل مضارع للمخاطب، مزیتؤت (3

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

 کون/ مفعول به ثاٍن منصوب محال  على الس ی، منصرف، مبنر متصرفیمن: اسم موصول عام، معرف، غ (4

 :کریرهه 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 بهکال و

                                                                                                                                  ب، منصرف/ مفعول له، منصوب لفظا  رة، معرکر، متصرف، نکأدبا : اسم مفرد، مذ (2

                                                                                                                                        کفاکر، متصرف، معرف باإلضافة، معرب، منصرف/ مفعول به ثان للفعل: کاجتناب: اسم مفرد، مذ (3

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

 یداً:امة أو معذابوها عذاباً شدیالقوم یوها 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 یافة اللفظرة، اإلضکر، مشتق )اسم فاعل(، نکوها: اسم، جمع سالم للمذکمهل (3

 یابا  بالواو ن

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


