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 (53تا  1 الؤس) مکاسبفقه: 

 ثمن ...... ،عمل انسان آزاد )مانند بنایی( به نظر شیخ انصاری در بیع -(5

 .شود مطلقا   واقع نمی( 2     .شود مطلقا   واقع می( 1

 شود. پیش از معاوضه بر آن واقع می( 4    شود. بعد از معاوضه بر آن واقع می( 3

 حق الوالیة و حق الغیبة ...... -(2

 یک قابل اسقاط نیست. هیچ( 2     .است قابل اسقاط هر دو( 1

ولی دومی قابل  ،قابل اسقاط نیست اولی( 4   اولی قابل اسقاط و دومی قابل اسقاط نیست.( 3

 اسقاط است.

 ؟نیست نقلکدام گزینه قابل اسقاط هست، ولی قابل  -(9

 حق الحضانة( 4  حق التحجیر( 3  حق الوالیة( 2  حق الشفعة( 1

 مورد قبول شیخ انصاری است؟ ،ف از بیعکدام تعری -(4

 نقل الملک من مالک الی آخر بصیغة مخصوصة( 2   الن علی االنتقالااالیجاب و القبول الد( 1

 مبادلة مال بمال( 4     انشاء تملیک عین بمال( 3

 حقوق در بیع ...... ،به نظر شیخ انصاری -(1

عوض واقع  ،اشد و نه قابل اسقاطاگر نه قابل نقل ب( 2   .شود مطلقا   عوض واقع نمی( 1

 شود. نمی

 شود. اگر قابل اسقاط نباشد، عوض واقع نمی( 4  شود. اگر قابل نقل نباشد، عوض واقع می( 3

 است؟ نادرست تکدام گزینه درباره معاطا -(6

 بیع باطل است. ،به نظر شیخ مفید، معاطات( 2 به نظر مشهور امامیه، مفید اباحه تصرف است.( 1

 به نظر صاحب جواهر، مفید ملک الزم است.( 4 محقق کرکی، مفید ملک متزلزل است. به نظر( 3

 مستلزم چه اشکالی است؟ ،الغطاء به نظر کاشف ،نظر مشهور در باب نتیجه معاطات -(7

 حصول ملکیت متزلزل( 2    عدم تبعیت عقد از قصد( 1

 ل در ماهیت عقدحصول تبدّ ( 4    بودن معاطات  مملّک( 3

 ری معاطات .....خ انصابه نظر شی -(8

 ( مفید ملکیت متزلزل )جایز( است.2    مفید ملکیت الزم است.( 1

پس از تصرف در یکی از عوضین، مفید ملکیت الزم ( 4   تصرف است. هفقط مفید اباح( 3

 است.

 مقبول شیخ انصاری است؟ «انما یحلل الکالم و یحرم الکالم»کدام معنا برای روایت  -(3

 ی برای انشاء معامله کافی نیست، بلکه باید نیت با لفظ همراه شود.صرف نیت باطن( 1

 برای انشاء معامله کافی نیست، بلکه باید همراه با لفظ باشد. ،نیت باطنی همراه فعل خارجی( 2

لفظ نیست، بلکه مضمون و معنا مقصود است و اگر یک مقصود با مضامین مختلف ادا  ،مراد از کالم( 3

 وتی دارد.شود، نتایج متفا

 ،زنی( است و مراد از کالم در فراز دوم های پیش از انجام معامله )چانه مراد از کالم در فقره اول گفتگو( 4

 ایجاب انشاء بیع است.

 کدام گزینه به نظر شیخ انصاری درست است؟ -(51

 قا  تمام شرایطی که در بیع لفظی برای متعاملین اعتبار شده است در معاطات هم معتبر است مطل( 1

 در معاطات معتبر نیست مطلقا   ،بیع لفظیشرایط یک از  هیچ( 2
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 اگر معاطات مفید ملک باشد، شروط بیع لفظی در آن معتبر است، ولی اگر مفید اباحه باشد، معتبر نیست.( 3

شرایطی که در بیع لفظی به حکم نص ثابت شده، در معاطات معتبر است، ولی آنچه به اجماع ثابت شده، ( 4

 اص به بیع قولی دارد.اختص

را دلیل  «ان تکون تجارة عن تراض تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل االا  ال»چرا شیخ انصاری آیه مبارکه  -(55

 داند؟ بطالن بیع فضولی نمی

 غ و لذا مفید حصر نیست.زیرا استثناء در آیه نه متصل است و نه مفرّ ( 1

 وصف نیست، بلکه خبر دوم است. «عن تراض»زیرا ( 2

 وصف باشد، وصف مفهوم ندارد. «عن تراض»زیرا بر فرض که ( 3

 است. صحیح ،هر سه گزینه فوق( 4

 الحق: ۀی بیع فضولی با اجاز،به نظر شیخ انصار -(52

 صحیح است مطلقا .( 1

 اگر برای مالک باشد، صحیح است.( 2
 اگر برای مالک باشد و منع سابقی هم از مالک نباشد، صحیح است.( 3

 است. صحیحالک اگر منع سابقی نباشد، برای غیر م( 4

 شیخ انصاری ...... وبیع عاقد فضولی برای خودش به نظر مشهور فقها  -(59

 شود مطلقا . واقع می( 1

 باطل است مطلقا .( 2

 شود. ( اگر عاقد فضولی غاصب باشد، برای خودش واقع نمی3

 شود. داشته باشد، واقع نمیفضولی ت اگر مشتری علم به غاصبیّ ( 4

 یع فضولی در قالب معاطات به نظر شیخ انصاری .....ب -(54

 ا  صحیح و نافذ است.ضعتکلیفا  جایز و و( 1

 ا  صحیح و نافذ است.ضعتکلیفا  حرام، ولی و( 2
 اگر در معاطات داد و ستد صورت نگیرد، بلکه به صورت نسیه معامله شود، صحیح و نافذ است.( 3

 شد، صحیح و جایز و االّ باطل و حرام خواهد بود.اگر از رضایت مالک اطمینان داشته با( 4

 به نظر شیخ انصاری اگر اجازه کاشفه باشد، کشف در آن ..... -(51

 حکمی است.( 4  است. انقالبی( 3  است. تعقبی( 2  حقیقی است.( 1

 بعدی مالک در بیع فضولی ..... ۀبه نظر شیخ انصاری، اجاز -(56

 کاشفه است. ،به مقتضای قواعد عمومی( 1

 ناقله است. ،به مقتضای قواعد عمومی( 2
 کاشفه است. ،ناقله و به مقتضای روایات ،به مقتضای قواعد عمومی( 3

 ناقله است. ،کاشفه و به مقتضای روایات ،به مقتضای قواعد عمومی( 4

 مشتری در مقبوض به عقد فاسد، به نظر شیخ انصاری ..... -(57

 فقط ضامن عین است.( 1

 امن منافع است مطلقا .عالوه بر ضمان عین، ض( 2

 عالوه بر ضمان عین، ضامن منافع مستوفات است.( 3

 عالوه بر ضمان عین، ضامن منافع غیر مستوفات است.( 4

 اگر بازگرداندن عین به مالک در مقبوض به عقد فاسد، مستلزم هزینه باشد، بر عهده چه کسی است؟ -(58

 است. هزینه متعارف بر عهده مشتری و مازاد بر عهده مالک( 1

 هزینه متعارف بر عهده مالک و مازاد بر عهده مشتری است.( 2

 بر عهده مالک است مطلقا .( 3
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 بر عهده مشتری است مطلقا .( 4

 ، به نظر شیخ انصاری .....شده معلوم نباشد که قیمی است یا مثلی تلف اگر متاع   -(53

 .باید مثل پرداخت شود مطلقا  ( 1

 .باید قیمت پرداخت شود مطلقا  ( 2

 شود مگر آنکه مثل از ارزش ساقط شده باشد. مثل پرداخت می ،«اعتداء»به اقتضای مفاد آیه ( 3

 شود. قیمت پرداخت می ،«اعتداء»به اقتضای مفاد آیه ( 4

 های مفتوحة العنوة )خراجیه( به نظر شیخ انصاری ..... زمین -(21

 قابل خرید و فروش است. ،به تبع آثار و بناهای ایجاد شده( 1

 قابل خرید و فروش است. ،ین زمین مستقال  )با قطع نظر از ابنیه(ع( 2

 گونه تصرف دیگری است. نه قابل خرید و فروش و نه هیچ( 3

فقط برای متصرف حق اولویتی ثابت  ،یا حاکم شرع قابل تصرف است و با تصرف السالم لیهبا اذن امام ع( 4

 شود، اما قابل تملک نیست. می

 قد توسط عبد به نظر شیخ انصاری .....در خصوص صحت انشاء ع -(25

 اجازه موال الزم است.( 1

 اجازه سابق موال الزم است. ( 2

 اگر مسبوق به نهی باشد، اجازه مقارن یا الحق موال الزم است.( 3

 تأثیری در صحت عقد ندارد. ،اساسا  رضایت موال( 4

از مالک اجازه نگرفته باشد، چنین  کاالی وی را بفروشد، ولی ،اگر فروشنده با علم به رضایت مالک -(22

 بیعی به نظر شیخ انصاری .....

بیع فضولی است، ولی نیازمند اجازه ( 2  بیع فضولی و متوقف بر اجازه الحق مالک است.( 1

 الحق مالک نیست.

بیع از اساس باطل است و اجازه بعدی ( 4  بیع فضولی نیست و لذا نیازمند اجازه هم نیست.( 3

 اثری ندارد.

 ؟نیستکدام گزینه به نظر شیخ انصاری دلیل صحت بیع فضولی  -(29

عقد فضولی: عقد صدر من اهله و وقع ( 2   تمسک به اطالقات بیع از قبیل اوفوا بالعقود( 1

 فی محله

 صحیحه محمدبن قیس( 4 تمسک به مفهوم اولویت )موافقت( روایات نکاح فضولی( 3

لی( بفروشد، ولی مالک بیع را برای خویش اجازه دهد، اگر فروشنده کاالی غیر را برای خودش )فضو -(24

 این بیع به نظر شیخ انصاری .....

 باطل است.( 1

 شود. ( صحیح است و برای مالک واقع می2

 شود. صحیح است، ولی برای فضولی واقع می( 3

 شود. ای صحیح است و برای مالک واقع می این عمل بیع نیست، ولی معامله( 4

 بدون اجازه سرپرست ..... اری، عقد صبیا به نظر شیخ انص -(21

 باطل است، ولی به عنوان واسطه برای سرپرست صحیح است. برای خود صبیّ ( 1

 در اشیاء ناچیز )محقرات( صحیح است.( 4  صحیح است مطلقا .( 3  باطل است مطلقا .( 2

 شیخ انصاری ..... اگر خریداری با مال خودش، کاالیی را برای کس دیگری بخرد، این خرید به نظر -(26

 شود، ولی برای غیر باطل است. برای خود مالک واقع می( 2  از اساس باطل است.( 1
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به عنوان خرید باطل است، اما عنوان صحیح دیگری برای آن ( 4   صحیح است.( 3

 ر است.یقابل تصو

 است؟ نادرستکدام گزینه در تحقق معنای اکراه  -(27

 دستور مکِره همراه با تهدید باشد.( 2  م کار شده باشد.مکَره توسط مکِره وادار به انجا( 1

 تهدید فقط نسبت به جان مکَره باشد.( 4    تهدید همراه با ظن به ضرر باشد.( 3

ه از شدت ترس هر دو را با هم اگر کسی مکَره شد که یکی از دو کاالیش را بفروشد، ولی مکرَ  -(28

 بفروشد، با اجازه بعدی مکَره .....

 به هر دو کاال باطل است و اجازه بعدی اثری ندارد. بیع نسبت( 1

 بیع نسبت به هر دو کاال درست است.( 2

 بایع مکَره است. ۀبیع فقط در یک کاال درست است و تعیین مبیع بر عهد( 3

 خریدار است. ۀبیع فقط در یک کاال صحیح است و تعیین مبیع بر عهد( 4

 .خیارات در معاطات به نظر شیخ انصاری .... -(23

 .جاری نیست مطلقا  ( 2    .جاری است مطلقا  ( 1

 ،فقط خیارات مشترک بین بیع و سایر معاوضات( 4  جاری است. ،بیع مختصِ  فقط خیاراتِ ( 3

 جاری است.

 به نظر شیخ انصاری معاطات ..... -(91

 فقط اختصاص به بیع دارد.( 2     در مطلق عقود جاری است.( 1

 ،در مطلق عقود به استثنای رهن( 4  نکاح و طالق جاری است. ،در مطلق عقود به استثنای وقف( 3

 جاری است.

 ..... «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ۀمقصود از ضمانت در قاعد -(95

 به عوض المسمی است. تضمان( 1

 ضمانت به عوض واقعی است.( 2

 ضمانت فقط نسبت به اقل االمرین از عوض واقعی و عوض المسمی است.( 3

 معنای مطلق تدارک خسارت است و تعیین نوع خسارت از طریق دلیلی شرعی است.ضمانت به ( 4

 عموم در قاعده ضمان به نظر شیخ انصاری ..... -(92

اجناسی ( 4  انواعی است.( 3  است. اصنافی( 2  افرادی است.( 1

 است.

 بایع هم ضامن است؟ ،در مقبوض به عقد فاسد، در چه صورتی عالوه بر مشتری -(99

 هرگاه هر دو جاهل به فساد عقد باشند.( 2  و به فساد معامله علم داشته باشند.هرگاه هر د( 1

اگر بایع عالم، ولی مشتری جاهل به ( 4  اگر بایع جاهل، اما مشتری عالم به فساد عقد باشد.( 3

 فساد عقد باشد.

تی بعد کلی( بفروشد و مالک بدون اطالع از بیع فضولی ساع اگر فضولی کاالی واحد شخصی را )نه -(94

همان کاال را به مشتری دومی بفروشد و پس از اطالع از بیع فضولی آن را برای مشتری اول اجازه 

 دهد .....

اجازه، بیع اول  بنا بر کاشفیت حقیقیِ ( 2  اجازه، بیع دوم باطل است. بنا بر کاشفیت حقیقیِ ( 1

 باطل است.

 بیع اول باطل است. ،در هر صورت( 4  بیع دوم باطل است. ،اجازه بنا بر کاشفیت حکمیِ ( 3
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 علیهم سودمندتر از بقاء آن باشد، به نظر شیخ انصاری ..... اگر فروش موقوفه برای موقوف -(91

 .فروش موقوفه جایز است مطلقا  ( 1

 علیهم سودمند باشد، فروش جایز است. های موقوف اگر برای جمیع نسل( 2

 است.اگر برای نسل موجود سودمند باشد، فروش جایز ( 3

 فروش موقوفه جایز نیست مطلقا .( 4

 

 (33تا  53 الؤس) رسائلاصول فقه: 

 آیا به نظر شیخ انصاری، طریقیت قطع قابل جعل از سوی شارع نفیاً یا اثباتاً هست یا خیر؟ -(96

باشد، ولی اثباتا   قابل جعل نفیا  می( 2   باشد. باشد، ولی نفیا  نمی قابل جعل اثباتا  می( 1

 باشد. نمی

 باشد. نفیا  و اثباتا  قابل جعل می( 4   باشد نفیا  و اثباتا   به هیچ وجه قابل جعل نمی( 3

 شود؟ آیا بر قطع حجت اطالق می -(97

 آری مطلقا  ( 2      خیر مطلقا  ( 1

 شود. بر قطع قطاع، اطالق می( 4    شود. بر قطع غیر قطاع، اطالق می( 3

 شوند یا نه؟ که طریق الی الواقع است میمقام قطعی  امارات شرعیه و اصول عملیه قائم -(98

 شوند. هر دو جانشین می( 2   شوند. فقط امارات شرعیه جانشین می( 1

 شوند. هیچکدام جانشین نمی( 4   شوند. فقط اصول عملیه جانشین می( 3

 گیرد؟ آیا ظن معتبر همواره طریق الی الحکم است یا موضوع هم برای حکم قرار می -(93

 ظن همیشه موضوع برای حکم است.( 2  الی الحکم است. ظّن همیشه طریق( 1

ظن برخالف قطع نه طریق الی الحکم است نه ( 4 ظن گاهی طریق و گاهی موضوع برای حکم است.( 3

 موضوع برای آن.

ی علت تامه قبح است یا مقتضی قبح؟ -(41  آیا از نظر شیخ انصاری)ره( تجرا

 در همه موارد علت است.( 2  ی است.در برخی از موارد علت و در برخی موارد مقتض( 1

 در واجبات، علت و در محرمات، مقتضی است.( 4    در همه موارد مقتضی است.( 3

 یا اگر از دلیل عقلی قطع به چیزی پیدا شد، از دلیل نقلی قطع برخالف آن امکان دارد یا خیر؟آ -(45

 کدام جداست. امکان دارد؛ چون منشأ هر( 2  امکان ندارد؛ چون دو شیء متضادند.( 1

امکان ندارد اگر هم به ظاهر معارض باشند، باید تأویل ( 4 امکان ندارد اگر هم باشد، امکان جمع نیست.( 3

 شوند.

 ی کافی است یا خیر؟لآیا کسی که تمکن از تحصیل علم تفصیلی دارد، امتثال علم اجما -(42

ی است، ولی در اگر در واجبات باشد کاف( 2  به نظر شیخ انصاری)ره(، کافی است.( 1

 محرمات کافی نیست.

اگر در محرمات باشد کافی است، ولی در ( 4  به نظر شیخ انصاری)ره(، کافی نیست.( 3

 واجبات کافی نیست.
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 آیا نیت و قصد وجه در اتیان عمل از باب احتیاط ثابت است یا ساقط؟ -(49

 ساقط است.( 2     ثابت است.( 1

 در مستحبات ساقط است نه در فرائض( 4  در فرائض ساقط است نه در مستحبات( 3

اگر از علم اجمالی، علم تفصیلی به حکم شرعی پیدا شود، متابعت علم اجمالی و مخالفت آن چه حکمی  -(44

 دارد؟

ه متابعتش واجب نه مخالفتش حرام علم اجمالی ن( 2 مخالفت آن حرام است.و شیخ )ره(: متابعت واجب ( 1

 است.

 باشد. مخالفت آن حرام، اما متابعت آن واجب نمی( 4 فت آن حرام نیست.متابعت آن واجب، ولی مخال( 3

 آیا حکم ظاهری هر شخصی نسبت به دیگران به منزله حکم واقعی است یا نه؟ -(41

 خیر حکم ظاهری هر فردی نسبت به دیگران نیز به منزله حکم ظاهری است.( 1

 شود. اصوال  هیچ اثری بر چنین حکمی بار نمی( 2

 شود نه واقعیه ظاهریه بار می فقط آثار( 3

 حکم ظاهری برای هر فردی نسبت به دیگران به منزله حکم واقعی است.( 4

 استصحاب در صورتی از اصول است که ..... -(46

حجیت آن تعبدی، ولی از هر طریقی که ( 2  حجیت آن تعبدی و از طریق اخبار ثابت شده باشد.( 1

 ثابت شده باشد.

 3و  1های  گزینه( 4   ه قطعیه باشد.حجیت آن مستند به ادل( 3

 انحصار مجاری اصول در چهارتا ..... -(47

 کدام هیچ( 4  عقلی است.( 3 عقلی و شرعی است.( 2  شرعی است.( 1

 ..... «و ال تقربوهن حتی یطهرن»آیه شریفه  -(48

مثال است برای شبهه ( 2   ای که منشأش اجمال نص است. مثال است برای شبهه حکمیه( 1

 موضوعیه

 3و  1های  گزینه( 4  ای که منشأش تعارض در نص است. مثال است برای شبهه حکمیه( 3

 دال بر برائت هست یا نیست؟ «و ما کنا معذبین حتی نبعث .....»آیا به نظر شیخ انصاری آیه شریفه  -(43

دال بر برائت در شبهه مقرون به علم اجمالی ( 2    فقط دال بر عدم عذاب است.( 1

 است.

 هیچ نوع داللتی بر برائت ندارد.( 4  بر برائت در شبهه حکمیه و موضوعیه است.دال ( 3

توانند برائت را اثبات نمایند یا  شده در رسائل می  آیا به نظر شیخ انصاری)ره(، مجموعه آیات بیان -(11

 خیر؟

در شبهه موضوعیه و حکمیه ثابت ( 2   کنند. در شبهه موضوعیه و حکمیه ثابت می( 1

 کنند. نمی
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 نهکنند  در شبهه حکمیه ثابت می( 4  کنند نه در شبهه حکمیه در شبهه موضوعیه ثابت می( 3

 موضوعیه

 اگر در حدیث رفع قائل شویم که مقدر آثار است، مراد از آثار چیست؟ -(15

( 4  آثار عادیه است.( 3  آثار عقلیه است.( 2  آثار مجعوله شرعیه است.( 1

 جمیع اآلثار است.

 ن وجوب و حرمت که منشأش فقدان نص باشد، مختار شیخ انصاری)ره( چیست؟در دوران امر بی -(12

 توقف( 4  حکم به اباحه( 3 فقط تخییر شرعی( 2   تخییر عقلی( 1

 در دوران امر بین المحذورین تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ -(19

 اقوی ابتدایی است.( 2      اقوی استمراری است.( 1

 کدام هیچ( 4  و در موضوعیه استمراری است.در شبهات حکمیه ابتدایی ( 3

 مؤید کدام قاعده است؟ «ما اجتمع الحالل و الحرام االغلب الحرام الحالل» روایت -(14

قاعده وجوب دفع ضرر مقطوع به بین ( 2  «کل شیء حالل حتی تعلم انه حرام»قاعده حلیت ( 1

 المشتبهین عقال  

 ده وجوب دفع ضرر محتمل عقال  قاع( 4   «کل شیء طاهر» طهارت اشیاء قاعده( 3

 ضابط شبهه غیر محصوره در نظر شیخ انصاری)ره( عبارت است از ..... -(11

 کنند. وقایع آنقدر در آن زیاد باشد که عقال به علم اجمالی در آن اعتنایی نمیکثرت ( 1

 کثرت وقایع در آن به قدری زیاد باشد که شمارش آن سخت باشد.( 2

 دری زیاد باشد که شمارش موارد آن ممکن نباشد.کثرت وقایع در آن به ق( 3

 3و  2های  گزینه( 4

در موردی که علم به وجوب باشد، ولی واجب را ندانیم )لفقدان النص(، آیا جهل تفصیلی مانع از  -(16

 وجوب موافقت قطعیه هست یا خیر؟

جهل مانع عقلی هست، ولی مانع شرعی ( 2    باشد. جهل مانع عقلی و شرعی می( 1

 .نیست

جهل نه مانع عقلی است و نه مانع ( 4  جهل مانع شرعی هست، ولی مانع عقلی نیست.( 3

 شرعی

 فرماید: شیخ انصاری)ره( مینماز الی الجهات االربعه عند اشتباه القبله عقلی أو شرعی؟  -(17

 شرعی و عقلی است.( 4  عقلی است.( 3  عرفی است.( 2  شرعی است.( 1

 ب، وظیفه چیست؟در شک در جزئیت چیزی برای واج -(18

برائت عقلی ( 4   برائت( 3 استحباب احتیاط( 2  وجوب احتیاط( 1

 احتیاط شرعی
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 در جزء مشکوک الوجوب آیا جهل مانع از توجه تکلیف است یا خیر؟ -(13

 جهل مانع عقلی است.( 2     جهل مانع شرعی است.( 1

مانع عقلی است و نه مانع  جهل نه( 4 مانع عقلی و در مواردی مانع شرعی است. یجهل در موارد( 3

 شرعی

 آیا در تمسک به برائت فرق است بین شک در وجوب نفسی و غیری؟ -(61

شود، در  در وجوب نفسی برائت جاری می( 2  هیچ فرقی نیست در وجوب نفسی و غیری( 1

 شود. غیری جاری نمی

 شود. اری نمیکدام برائت ج در هیچ( 4 شود. شود، در نفسی نمی در وجوب غیری برائت جاری می( 3

 در شک در جزئیت شیء برای مأموربه از جهت شبهه موضوعیه ..... -(65

 احتیاط حاکم است.( 2    شود. برائت عقلی جاری می( 1

 3و  1های  گزینه( 4    شود. برائت شرعی جاری می( 3

 زیادتی عمدیه به قصد اینکه زائد جزء مستقل باشد ..... -(62

ت اگر مطابق با واقع نباشد، باطل عباد( 2     شود. عبادت باطل نمی( 1

 شود. می

در صورت اتیان به قصد قربت، باطل ( 4     شود. عبادت باطل می( 3

 شود. نمی

 لو دار االمر بین الشرطیه و الجزئیه ..... -(69

 االصل یقتضی الجزئیه( 2     االصل یقتضی الشرطیه( 1

 فالیکون هناک اصل موضوعی( 4     االصل یقتضی االحتیاط( 3

 آیا عمل صادر شده از جاهل در معامالت صحیح است یا فاسد؟ -(64

اگر مطابق با واقع باشد، صحیح است و اال ( 2    عمل جاهل باطل است مطلقا  ( 1

 .باطل

در معامالت مهم باطل است و در غیر ( 4    .عمل جاهل صحیح است مطلقا  ( 3

 آن صحیح.

 مقدار؟ چه آیا در اجرای اصل برائت فحص الزم است یا خیر؟ -(61

الزم است و حد الفحص الی ان یوجد ( 2  الزم است و حد الفحص هو الیأس عن وجدان الدلیل( 1

 دلیل

در شبهات موضوعیه و حکمیه الزم است و ( 4 در شبهات حکمیه الزم است و الحاکم هو العرف( 3

 الحاکم هو العادة
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 (09تا  33زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Chose the best choice 

 

66)- 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 

67)- 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 

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

1) decision   2) demand  3) denote  4) debate 

63)- 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 

76)- 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 
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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 

81)- Antonym of legitimate is …… 

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

86)- 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    

http://127.0.0.1:7927/data/EncIslam/D0/DUM-2710.html
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 (129تا  01فقه )سئوال 

 گردد؟ تر، آب مضافی که نجس شده است، چگونه طاهر می 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 یرکث مطلق آب به مضاف آب اتصال صورت ( در3

 شدن آب مضاف مطلقا  )به خودی خود یا با اتصال به آب کثیر مطلق( ( 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

 یر بول یک مرتبهغ

( یک مرتبه شستشو و عصر در هر دو 4 ( 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

 و سوره را بخواند. ( باید برگردد2  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 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

 دارد، ندارد

 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. دو سورۀ ..... و ..... در حکم یک سوره -(36

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

 الم نشرح  

 شتر به ترتیب کدام است؟ 65ر و شت 46شتر،  26های  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  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      2ه ( عکس گزین3

 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

ه، ولی قصد امناء کردن داشت ( 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 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

 ره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.( فقط در مورد دوم باید کفا2

 ( 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 کردن در آینه ( نگاه3  کشیدن ( سرمه2  ( تظلیل1

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

ام داده مجزی ( اگر عمره تمتع را انج2   ( اگر طواف را انجام داده باشد مجزی است.1

 است.

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

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

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

 دربارۀ مقبوض به عقد فاسد، کدام گزینه صحیح است؟  -(516

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

 غیرمستوفات است.

 ( ضامن عین است نه نماء4  (  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

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

 ( جایز، غیر جایز4 ( 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،  هید اول بر لعان مترتب میکدام گزینه جزء احکام اربعه که ش  -(551

 ( التحریم المؤبّد4 ( 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    است، واجب است ( مستحب3

 ؟نیستکدام گزینه در ذبیحه حرام   -(552

 ( الُکال4   ( الفرث3   ( العلباء2  ( القضیب1

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

ۀ ( فقط قفیزی از حنطه برعهد2  ( 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

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

( هبۀ 4   ( اجاره3   ( عاریه2   ( ابراء1

 غیر معوضه

 گردد؟ زیادی ارث از فریضه به چه کسی برمی  -(556

 ( 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 دختر، مادر، زوج ( دو1

 موارد

 در مورد احصان کدام گزینه صحیح 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. ( 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       2( یحرم، إن شّم منها ریح المسکر     1

 یحرم، مطلقا  

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

 ضامن هستند چه عالم باشند یا جاهل. ( مباشر و سبب هر دو1

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

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

 است.

ن ( مباشر ضامن است و سبب ضامن نیست، مگر آنکه مباشر جاهل باشد که در این صورت، سبب ضام4

 است.
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 (139تا  121اصول فقه )سئوال 

 بین اشاعره و عدلیه است؟ موضوع  نزاع   ،کدام معنای حسن و قبح  -(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

 ؟باشدنمیاجزاء قابل تصور بحث  ،در کدام گزینه  -(522

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

 واجب چیست؟ 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

 ؟بودبنیان نهاد چه کسی  را «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؟ ،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

  موجب تعدد معنون نشود

 به نظر مصنف آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است؟  -(526

 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 یجزء به  یاگر نه (3

 ا از وصف باشد.یا از شرط یا از جزء 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 علین صلح ایئ یکل ش (3

 القطع

 «للظن. و إناما مدلول ... الحقیقی هو کل شیء اعتبره الشارع ألجل أناه یکون سبباً »  -(528

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

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

 تیقیطر (4   ت یاشفک (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

 ت است؟چرا دلیل عقلی حج  -(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  أنا   فی  کال ش»  -(592

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

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

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

شف منها حرمة کوال یست. ..ال استحبابه فی  شف وجوب الفعلکأن السیرة بما هی سیرة ال یست»  -(594

 . «... راهته فیکالفعل 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 ینههای تحصیل قول معصوم در بحث اجماع، کدام گزینه با دیگر گزبا توجه به طریقه  -(591

 است؟

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

 یالدخول

 دلیل حجیت ظهور چیست؟  -(596

 (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 یهرت استنادش (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

 باطل استثنا شده است. اسیچون 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

 .دمعتبر باش

 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 الدلیلین یکونان متعارضین إذا تکاذبا فی ..... ویکونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما فی »  -(545

.....». 

 المتثالمقام اـ 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

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

 ر است.ییدر هر دو تخ (1

 در هر دو تساقط است. (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  قبول جمع م (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  ح بمخالفة العاّمة یالترج (2 ح بالشهرة یالترج (1

 یبصفات الراو

صل عملی مربوط به مجرای کدام ا « مجهوالً مطلقاً أی لم یعلم حتای بجنسه  لیفکون التکأن ی»عبارت   -(546

 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

 خبار باشد.ت آن ایحج هکه ادل یاست در صورت یاصل عمل (3

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

 دام است؟کدلیل در اثبات حجیت 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 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.

 ی قسم دوم چیست؟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 یجار استصحاب در فرد (4  در فرد نه. یشود ولیم یجار یاستصحاب در کلّ  (3

 نه. یدر کلّ 
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 (189تا  131ادبیات عرب )سئوال 

 طَّوَّف"؟ی - یه د  ی -وا کهای افعال صحیح است: "ادَّارَ  کدام گزینه در مورد باب  -(515

 افتعال ـتفّعل  ـتفاعل ( 2     تفّعل ـافتعال  ـافتعال  (1

 تفّعل ـافتعال  ـتفاعل  (4     تفّعل ـل یتفع ـافتعال  (3

 است؟ نادرستدام گزینه معنای فعل مزید در ک  -(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

ْلنَ  - أُْدعُ  -یح  ا ْفتَ افعال در کدام گزینه درست است: " الحاق نون تأکید به  -(519  "؟یا ْرضَ  - ا ْحم 

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

 نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانَّ  -أُْدُعُونَّ  -ْفتَِحنَّ اِ  (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"؟ -ات ب کمَ  -نَة یُجهَ  - یطَ  - یُمْسر   -ة ینسبت صحیح است: "ش   ،نهیگز کدام در  -(511  تأبَّط 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

ر"؟ - یَعلَو   -َجْدَول  -ُغَرف  -نار -تصغیر صحیح است: "َسْلَمى  ،نهیگز کدام در  -(516  ُ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 یُجدَ  -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 تخصیص  ،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    یراستمرا ینصرون: ماضیانوا کما  (1

 یساده منف یصْل: ماضیّما ل (4     هل تسافر؟: مستقبل( 3
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 (58 ) 

 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   -(561

 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   -(565

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

بُر صبران( 3 نجٌم قد أضاَء: وقوع در  نا ویَسرَ  (4  عیره: تنوکصبٌر عّما ت ِحّب، وتُ  : صبٌر عّماالصَّ

 هیصدر جمله حال

 است؟ نشدهدر کدام گزینه مبتدا وجوباً حذف   -(562

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

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

 است؟ یوجوب ،هب تقدیم مفعول ،دام موردکدر   -(569

 َذ أستاُذهینادی التلم (2      یأخ یرم أبکأ (1

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

 ؟نداردوجود  یانیمفعول مطلق ب  نائب ،در کدام گزینه  -(564

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

 ن جلدةیالمجرم خمس ُجلِدَ  (4     ال  یتبت کتبتّل إلى ربّ  (3

 است؟  نادرستکدام گزینه در باب اشتغال   -(561

  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  -(566

 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  -(567

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

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

 ؟نیستاجب ر حال ویتأخ ،در کدام گزینه  -(568

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

 صائما   یهذا أخ( 4     مبتسما  دخل المعلّم (3
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 (53 ) 

 است؟ غیر منقولز ییتم ،در کدام گزینه  -(563

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

 تجربة  

 مستثتى درست است؟اعراب  ،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    حضر الرجُل الفاضُل معلُّمهُ  (1

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

 رفته است؟ار 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

 عانةیُت الکتاب بألف تومان: االستاشتر (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 یزادن (1

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

 ؟ح استیقطع نعت صح ،در کدام گزینه  -(576

 الوالد إجابة واحدة یأجابن (2     اتبکال یقیصد یجاءن (1

 جاءنا ضیف فاضل (4     نکیالمس کأنا عبد یإله (3

 

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

 ُربَّ جاهل نجاته جهله:   -(577

 المحذوفعلى الفتح، متعلّق ب یه بالزائد، مبنیرّب: حرف جّر شب (1
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 (21 ) 

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

 محال  على أنّه مبتدأ

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

 بالضمة الظاهرة

 مرفوع لفظا   شتق)صفة مشبهة(، معرب، منصرف/ خبر مفرد ور، متصّرف، مکجهل: 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 وجوبا  

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

 االختصاص

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

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

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

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

على الفتح المقّدر/ فعل،  یب، متعّد، معلوم، مبن، معتل )ناقص(، إعالله بالقلی: فعل ماض، مجرد ثالثکفاک (1

 .اف مفعول بهکال و

                                                                                                                                  رة، معرب، منصرف/ مفعول له، منصوب لفظا  کر، 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 الجارةیالدائمة لإلضافة، معرف باإلضافة، غر: اسم من األسماء یغ (4

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

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

 رف، منصرف/ مجرور بمن الجارة مبتدأ خبره محذوفرة، متصک، نیة: اسم، مفرد، مؤنث مجازیقر (2

ة، منصرف/ خبر مفرد، مرفوع یرة، اإلضافة اللفظکر، 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


