
 13کد  : فقه و مبانی حقوق اسالمی  -ارشد  کارشناسی***    6931رودی سال آزمون و

 (6 ) 

 (53تا  1ال ؤس) فقه: شرح لمعه

برای جنب به  «نآقرائت بعض سور عزائم، توقف در مسجد، قرائت بیش از هفت آیه از قر» -(6

 ترتیب چه حکمی دارد؟

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

 ؟باشد نمیکدام یک از موارد ذیل در مورد شهید معرکه صحیح  -(2

 الجلود إن لم یُصبهما الدم الیُنزع عنه الفرو و (2    نفّ الیُک الیُغّسل و (1

 یُنزع عنه الفرو و الجلود و إن أصابهما الدم (4    یُدفن بثیابه و دمائه (3

 کدام مورد از مستثنیات طهارت ساتر مصلی است؟ -(9

 ثوب المریض خاصة (2  الجروح بشرطه ثوب صاحب القروح و (1

 3و  1های  گزینه (4     ثوب المربیه (3

 به ترتیب چه حکمی دارد؟ «جمعه، عیدین مع وجوبهما، استسقاء»جماعت در صالة  -(4

 واجب، واجب، مستحب (2   واجب، مستحب، مستحب (1

 واجب، واجب، واجب (4    واجب، مکروه، مستحب (3

 شرایط مشترک زکات انعام ثالثه عبارت است از: -(5

 سوم، نصاب، ان التکون عوامل عرفا (2    ولسوم، نصاب، ح (1

 سوم، نصاب من غیر حول (4  سوم، نصاب، حول، ان التکون عوامل عرفا (3

 المراد من الکنز: -(1

 هو المال المذخور تحت االرض قصدا (2    المذخور تحت االرض (1

 المال الواقع تحت االرض قصدا  هو (4   هو المال المذخور تحت االرض (3

 چیست؟ «مات بعد االحرام و قبل دخول الحرم»که  کسیحکم حج  -(7

 تجب اإلستنابة عنه من المیقات (2      أجزأ (1

 یقضی عنه من البلد (4    یُقضی عنه مطلقا (3

 موارد تکرر کفاره صوم به نظر شهید اول عبارت است از ..... -(8

 تکرر الوطء مطلقا، تغایر المفطر، تخلل التکفیر (1

 مین، تغایر المفطر، تخلل التکفیری یوتکرر الوطء ف (2

 تکرر الوطء فی یومین، تغایر المفطر فی یومین، تخلل التکفیر (3

 تکرر الوطء مطلقا، تغایر المفطر، تخلل التکفیر فی یومین (4

 تعریف شهید اول از مدعی کدام مورد است؟ -(3

 من یُخالف قوله الظاهر (2    من یُخالف قوله االصل (1

 من یخلف قوله االصل و الظاهر (4   ترک لو تََرک الخصومةهو الذی یُ  (3

 لو التمس الشریک القسمة: -(61

 یجبر الشریک علی القسمة مطلقا (2  یجبر الشریک علی القسمة بشرط عدم الضرر (1
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لقسمة بشرط عدم الضرر و یُجبر الشریک علی ا (4   القسمة مشروط برضا المالکین (3

 عدم الرد

 به ترتیب عبارت است از: «م، ُمسلَم فیه، ُمسلَم الیُمسل  »در معامله سلف  -(66

 مشتری، جنس، زمان (2    مشتری، بایع، زمان (1

 بایع، جنس، زمان (4    مشتری، زمان، بایع (3

 اگر در معامله شرط غیر جایز کند چه حکمی دارد؟ -(62

 بطل العقد (2    بطل الشرط دون العقد (1

 العقد بانفراده بطل الشرط فقطصد ان ق (4    بطل الشرط و العقد (3

 حکم دیون مؤجله آنها به ترتیب چیست؟ «اذا مات المدیون او حجر مفلس» -(69

 شود. شود، حال می حاّل نمی (2   شود. شود، حاّل نمی حاّل می (1

 شود. د، حاّل نمیوش حال نمی (4   شود. شود، حال می حال می (3

 حکم رهن به جهت لزوم و جواز چیست؟  -(64

                                   الزم من طرفین (2 ف مرتهن جایز و از طرف راهن الزم است.از طر (1

 جائز من طرفین  (4  از طرف راهن الزم و از طرف مرتهن جایز. (3

 در مورد اقرار سفیه کدام جمله صحیح است: -(65

 یصح اقرار السفیه مطلقا (2    الیصح اقرار السفیه مطلقا (1

 یصح اقراره فی المال و الیصح فی غیره.  (4  اره بمال و یصح فی غیره.الیصح اقر (3

 جره:أجر نسبت به عین مستأضمان مست -(61

فقط در صورت شرط ضمان، ضامن  مستاجر امین است (2    ضامن است. مطلقا   (1

 است.

 ضامن نیست. مطلقا   (4  در صورت تعدی و تفریط و شرط ضمان، ضامن است. (3

یک از امور  تعریف کدام «ها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهماصیغة ثمرت»جمله  -(67

 ذیل است؟

 (4   قسمة (3   جعاله (2   اجاره (1

 مضاربه

 کند تا قولش مقدم شود: به ترتیب چه کسی قسم یاد می «مستعیر مدعی تلف یا رّد شود»اگر  -(68

 خورد. خورد، مستعیر قسم می م میمالک قس (2  خورد. خورد، مالک قسم می مستعیر قسم می (1

 خورد. در هر دو مورد مستعیر قسم می (4   خورند. هر دو مورد مالک قسم می (3

 حکم وکالت چیست؟ ،اگر وکیل مرتد شود -(63

 وکالت باطل نیست. (2      وکالت باطل است. (1

 3گزینه عکس  (4 .ولی به جهات دیگر شاید باطل شود ،به جهت وکالت باطل نیست (3
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 وصیت عبارت است از: -(21

 بعد الوفاة تملیک العین او المنفعة (2     ةتملیک العین بعد الوفا (1

التصرف بعد  المنفعة و تملیک العین و (4  تملیک العین او المنفعة او تسلیط التصرف بعد الوفاة (3

 الوفاة

 ؟باشد نمییک از موارد ذیل از شرایط تزویج بالغ فاسد العقل توسط حاکم و وصی  کدام -(26

 الجدّ  خلّوه من االب و (2     کون النکاح صالحا له (1

 خلوه من االُمّ  (4     خلوه من االب فقط (3

 باشد؟ یک از موارد ذیل صحیح می إمهار کدام -(22

 همه موارد (4  منافع انسان عبد( 3  منافع انسان حر (2 منفعت مال عین و (1

 های حرام عبارت است از: طالق -(29

 حح، نفساء، طالق در طهر مواقعه، سه طالق در یک مجلسحائض بدون مص (1

 ر مواقعه، سه طالق در مجلس واحدحائض مطلقا، نفساء، طالق در طهر غی (2

 الق در طهر مواقعه، طالق مستحاضهحائض مطلقا، نفساء، ط (3

 طالق مستحاضه، حائض مطلقا، طالق نفساء (4

 شود، حکم چیست؟ اگر عوض مبذول در طالق خلع قبل از قبض زوج تلف -(24

 ( زوجه ضامن نیست؛ چون بذلی بوده است.2     زوجه ضامن است. (1

 متلف ضامن است. (4     باذل ضامن است. (3

 ارکان اقرار عبارت است از: -(25

 عنده له، مقر به، مقر مقر، مقر (2     له به، مقر ُمقِر، مقر (1

 به، مقر عنده مقر، مقر (4      له مقر مقر و (3

 ُمتل ف به ترتیب عبارت است از: تالف و -(21

 کننده  شده، تلف مال تلف (2     کننده کننده، تلف تلف (1

 شده شده، مال تلف مال تلف (4     شده کننده، مال تلف تلف (3

 لو زاد قیمة المغصوب بفعل الغاصب و التکون الزیادة عینا: -(27

 شیء له فال (2      فال شیء علیه (1

 خذ الغاصب الزیادةشیء علیه و یأ فال (4     هال ل شیء علیه و فال (3

 لقیط و لقطة به ترتیب: -(28

 مال گمشده، طفل گمشده (2     مال گمشده، مال گمشده (1

 ( طفل گمشده، مال گمشده4    ( طفل گمشده، مال گمشده3

 اسباب ارث عبارت است از: -(23

 والء نسب، سبب، (4  نسب، سبب، زوجیت (3  سبب، نسب (2 نسب، سبب، رضاع (1

 حبوه و حاجب به ترتیب عبارت است از: -(91

( مانع، 2     شود، مانع آنچه که به پسر بزرگ از اموال پدر داده می (1

 اموال اختصاصی پدر
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 (4      شود. ای که مانع ارث دیگری می سطهشود، وا آنچه که به پسر بزرگ از اموال پدر داده می (3

        3گزینه عکس 

 زنا برای چه کسانی است؟حد قتل با ششمیر در  -(96

 ( زنای با محارم، زنای محصنه2 ا زن مسلمه، الزانی مکرها للمرأهزنای با محارم، زنای ذمی ب (1

 ( زنای مکرها للمرأه، زنای محصنه4     ( زنای محصنه فقط3

مجدد مرتکب عمل حدی شد، نظر شهید اول و ثانی به ترتیب  ،اگر شخصی بعد از تحمل حد -(92

 چیست؟

 هر دو -فی الرابعة یقتل  (2     هر دو - الثالثة یقتل فی  (1

 3گزینه عکس  (4    فی الرابعة یقتل - یقتل ةفی الثالث (3

 موجب قصاص عبارت است از: -(99

و  ازهاق النفس معصومه المکافئه عمدا   (2    هازهاق النفس معصومه المکافئ (1

 عدوانا  

 و عدوانا   مکافئه عمدا  اق النفس الازه (4     ازهاق النفس مطلقا   (3

 شجاج عبارت است از: -(94

 ( جراحات مختص سر و صورت2    ما به التفاوت صحیح و معیب (1

 جراحات بدن که موجب دیه است. (4      معادل دیه (3

 «لو نقصوا عن الخمسین .....»در قسامه  -(95

 هم حسب ما یقتضیه العددُکّررت علی (2     سقط عن االعتبار مطلقا   (1

 ( ینتظر حتی یوجد الباقون4    تفی القاضی بهذه المقداریک (3
 

 (33تا  53 سؤال) اصول فقه مظفراصول فقه: 

 علم اصول براساس نظر مصنف کدام گزینه است؟ هفاید -(91

 استعانت بر بیان ادلّۀ اربعه (1

 استعانت بر استدالل برای احکام از ادلۀ اربعه (2

 قیاس استنباطاستعانت بر استدالل بر بیان صغریات  (3

 استعانت بر استدالل بر بیان صغریات و کبریات قیاس استنباط (4

 موضوع علم اصول طبق نظر مصنف کدام گزینه است؟ -(97

 ادلۀ اربعه بما هی ادله (2   .هر چیزی که در استنباط احکام دخیل باشد (1

 ادلۀ اربعه وصف طریقیّت (4     ادلۀ اربعه با وصف دلیلیّت (3

 بر معانی خود از نوع داللت ...... است. داللت الفاظ -(98

 اشاری (4   عقلی (3   وضعی (2   طبعی (1

 وضع اسماء اشاره از کدام نوع است؟ -(93

 وضع خاص و موضوع له عام (2    وضع عام و موضوع له خاص (1
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 وضع عام و موضوع له عام (4    موضوع له خاص وضع خاص و (3

 مثال کدام گزینه است؟ «الّربا»لفظ  «َحّرم الّربا»در جملۀ  -(41

 مبهم (4   مجمل (3    مطلق (2   عام (1

 ...... «اصالة العموم»مفاد اصول لفظیه مانند  -(46

 .حجت است برای سامع علیه متکلم (2   .حجت است برای متکلم علیه سامع (1

 .حجت نیست مطلقا   (4     .حجت است مطلقا   (3

 شود. نداشته باشد ...... نامیده میلفظی که در آن احتمال بیش از یک معنی وجود  -(42

 صریح (4    مبیّن (3    ظاهر (2   نص (1

 کدام گزینه به نظر مصنف عالیم حقیقت است؟ -(49

 تبادر و عدم صحت سلب (2      ادتبادر و اطر (1

 تبادر، اطراد و عدم صحت سلب (4    راد و صحت حملتبادر، اط (3

 الحسن بمعنی الکمال ...... -(44

 لیس له واقعیّة إاّل انظار العقالء (2  خارجّی الیختلف باختالف إدراک العقالء امٌر واقعیّ  (1

امر واقعّی خارجّی الیختلف باختالف  (4   لیس له فی نفسه شیء فی الخارج یحاذیه (3

 األنظار

 نزاع بین اشاعره و عدلیّه در بحث حسن و قبح به معنای ...... است. -(45

 (4   کمال و نقص (3 منافرت با نفس مالئمت و (2  مدح و ذّم عقال (1

 لّذت و ألَم

 کدام گزینه در تعریف مفهوم است؟ -(41

 هو حکم دّل علیه اللّفظ باألولویّة (2   طقهو حکم دّل علیه اللفظ فی محل الن (1

هو حکم دّل علیه اللفظ بداللة البیّن  (4   النطق و حکم دّل علیه اللفظ ال فی محله (3

 بالمعنی األعم

 ؟نداردزینه مفهوم حصر کدام گ -(47

 بفاتحة الکتاب صالة إالّ  ال (2     زید تاجر بل عالم (1

 إنّما زید تاجر (4   أم یقولون به ِجنّة بل جاءهم بالحق (3

 چه نوع عمومی است؟ «أکرم کّل عالم»و  «أکرم العلماء»عموم دو جملۀ  -(48

 (4  استغراقی، افرادی (3   بدلی، استغراقی (2  استغراقی، بدلی (1

 استغراقی، استغراقی

 استعمال عامی که تخصیص خورده در ماعدای خاص چگونه است؟ -(43

 .حقیقی است مطلقا   (2     .مجازی است مطلقا   (1

 حقیقی است. ،اگر مخصص منفصل باشد (4   حقیقی است. ،اگر مخصص متصل باشد (3
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 داللت ...... است.بر نفی آثار شرعی از نوع  «الضرر و الضرار فی اإلسالم»داللت حدیث  -(51

 عقلی (4   اقتضایی (3    اشاری (2  تضمنی (1

 اجتماع امر و نهی در کدام گزینه امتناع دارد؟ -(56

 .تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد (1

 متعلق تکلیف عنوان باشد نه معنون. (2

 .حکم از عنوان به معنون سرایت کند و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود (3

 .عنوان به معنون سرایت نکند و تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود حکم از (4

 کدام گزینه درباره ترتّب صحیح است؟ -(52

ولی وقوع خارجی  ،فی نفسه امکان دارد (2  .فی نفسه امکان دارد و وقوع خارجی هم دارد (1

 .ندارد

ارجی هم فی نفسه محال است و وقوع خ (4  .ولی وقوع خارجی دارد ،فی نفسه محال است (3

 .ندارد

 کدام گزینه است؟ «اجزاء»در مبحث  «اقتضاء»مراد از  -(59

 علیّت و (4  علیّت و لزوم عقلی (3  اقتضاء شرعی (2 ثیر عقلی و شرعیأعلیّت و ت (1

 لزوم عرفی

 صحیح است؟ «اداء»با  «قضاء»کدام گزینه درباره رابطۀ  -(54

القضاء یتبع األداء إذا کان دلیل التوقیت  (2  القضاء یتبع األداء إذا کان دلیل التوقیت متّصال( 1

 منفصال

 القضاء الیتبع األداء مطلقا (4     القضاء یتبع األداء مطلقا (3

 حج نسبت به استطاعت واجب ...... و نماز نسبت به وضو واجب ...... است. -(55

  مطلق، مطلق (3  مطلق، مشروط (2   مشروط، مطلق (1

 مشروط، مشروط (4 

 یغۀ امر کدام گزینه است؟مقتضای اطالق ص -(51

 وجوب عینی، تخییری، نفسی (2    وجوب عینی، نفسی، تعیّنی (1

 وجوب کفایی، تخییری، غیری (4    وجوب عینی، تعیینی، نفسی (3

 «نگاه به نامحرم در نماز»و  «نماز در مکان غصبی»عنه در دو مثال  اجتماع مأموربه و منهی -(57

 جزء کدام گزینه است؟

 اولی اجتماع حقیقی و دومی موردی است. (2    اع موردی است.هر دو اجتم (1

 هر دو حقیقی است. (4    اولی موردی و دومی حقیقی است. (3
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 کدام گزینه صحیح است؟ ،اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشد -(58

استصحاب فقط شبهات موضوعیه را  (2  .شود استصحاب فقط شبهات حکمیه را شامل می (1

 .شود شامل می

 .شود هر دو مورد را شامل می (4    .شود کدام را شامل نمی هیچ (3

حکم اإلنسان بحسن الفعل لوجود مصلحة نوعیّة فیه »است؟  نادرستطبق نظر مصنف کدام گزینه  -(53

 یکون من ......

 أحکام العقالء بما هم عقالء (2   األحکام العقلیّة العامة )التأدیبات الصالحیة( (1

 الضروریّات )األولیّات( (4     رفةالمشهورات الص (3

 کدام دارای مفهوم شرط است؟ -(11

 إن ُرزقت ولدا فاختنه (2    إن أکرَمک صدیقُک فأکِرمه (1

 إن تعلّمت شیئا فاحفظه (4  التُکرهوا فتیاتکم علی البغاء إن أردن تحصنا و (3

 مصداق کدام گزینه است؟ «نهی از منکر» -(16

واجب  (4  واجب غیر موقت فوری (3  موّسعواجب فوری  (2 واجب فوری موقت (1

 فوری مضیّق

 صحیح است؟ ،کدام گزینه در مورد خبر واحد ثقه -(12

حجت عرفی  (4  حجت اصولی است. (3  حجت عقلی است. (2 حجت لغوی است. (1

 است.

 کدام گزینه درباره قاعدۀ استصحاب به نظر مصنف صحیح است؟ -(19

 .ماع باشداستصحاب اماره است اگر دلیل حجیّتش اج (1

 .استصحاب اصل عملی است اگر دلیل حجیّتش اخبار باشد (2

 .استصحاب اماره است اگر دلیل حجیّتش بناء عقال باشد (3

 جیّت آن اخبار باشد یا بناء عقال.چه دلیل ح ،استصحاب اصل عملی است (4

 شک در بقاء خیار غبن بعد از زمان اول مصداق کدام گزینه است؟ -(14

 شک در مقتضی است. (2     فع است.شک در وجود را (1

 شک در مانع است. (4    شک در رافعیّت موجود است. (3

 به نظر مصنف قاعدۀ اولیه در تعادل متعارضین و قاعده در تعادل متزاحمین چیست؟ -(15

  تساقط، تساقط (3   تخییر، تساقط (2  تساقط، تخییر (1

 تخییر، تخییر (4 
 

 (09 تا 33زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Chose the best choice. 
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11)- obedience of God is the main principle of believing  … in Allah. 

1) sorrowfully  2) truthfully  3) lawfully  4) disobedient 

17)- The action which operates Islam supposes a conversion to God. conversion means:  

1) repeat   2) regain  3) revolve  4) return 

18)- In Islamic …. , exerting oneself to form an idea in a case or as a rule of law is called 

Idjtihad. 

1) jurisprudence  2) jurisprudential 3) jurist  4) jurisdictional 

13)- At first, caliphs of  Medina and a few … in religious law started to draw … from 

Islamic sources. 

1) spectators  2) sponsors  3) specialists  4) scrutinizers 

71)- At another stage of the haj … , the pilgrims go back from Minna to Mecca to perfect the 

rituals. 

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

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

a. termination  2) translation  3) tradition  4) transitions 

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

1) jurisprudence  2) jurisdictional 3) jurist  4) jurisprudential  

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

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

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

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

75)- It is a defense to prove that the accused … the offence not out of his oun will. 

1) committed  2) connected  3) confused  4) coordinated 

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

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

77)- Under the Islamic… , most of the inhabitants of the conquered lands continued to pay 

tax as they had before. 

1) mastership  2) friendship  3) governorship 4) relationship 

78)- The … in Medina was the meeting-place for the Believers and a place for their prayer.  

1) palace   2) school  3) mosque  4) university 

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

conditions. 

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

81)- An attempt must be proximate to the completed offence. Proximate means: … 

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

http://127.0.0.1:7927/data/EncIslam/D0/DUM-2710.html
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86)- The holy prophet went to the cave of Hira to worship and… . 

1) worship   2) contemplate 3) warship  4) relationship  

82)- Everyone can understand the holy Quran according to his own   ... . 

1) reliability  2) advisability 3) capacity  4) credibility 

89)- polytheism is related to…… 

1) believing in many gods    2) sound belief  

3) believing in one God    4) sincere belief   

84)-  The synonym of resulted in is ….  . 

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

85)- The antonym of legitimacy is ….. 

1) legality   2) guilty  3) illegality  4) unlawfulness 

81)-   English equivalent of the term نیت is …. . 

1) competition  2) correlation  3) intention  4) convention 

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

1) regression  2) repentance  3) restoration  4) repetition 

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

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

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

 حقوق (4  حقوق جزا (3  حقوق شهروندی (2   حقوق داخلی (1

 مدنی

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

حقوقی ساختار (1 اساسی حقوق  (2   قضایی ساختار (3    مقررات  (4  

 شهرسازی

 (129تا  01فقه )سئوال 

 

 ید فحص نماید؟چقدر با ،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 مطلقا   (4        تا نامیدی ملطقا   (3

 :الطهارة شرعا   -(32

 ( استعمال الطهور مشروطٌ بالنیة2      استعمال الطهور (1

 ماء و التراب مع النیة( استعمال ال4    استعمال الماء مشروط بالنیة (3
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 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

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

 کند. زکات و عبادات هر دو را اعاده می (2  ولی زکات الزم نیست. ،کند ه میعبادات را اعاد (1

ولی عبادات  ،کند زکات را اعاده می (4    کدام اعاده الزم نیست. در هیچ (3

 خیر. 

 عبارت است از: ،شرط وجوب خمس در مال حالل مختلط به حرام -(35

 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   ولی تعزیر ندارد. ،کفاره زوجه بر عهده اوست (3

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

 شخص چیست؟

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

 یفد حجه السابق، لم یفد حجه السابق (4    یفد حجه السابق، یفد حجه السابق (3

 مکه .....سی طواف النساء حتی خرج من اللو ن -(38

 مطلقا   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 تفهیم می حاکم به او (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     بینه متصرف، بینه غیر متصرف (1

 متصرف

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

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

 جایز است. وقف مطلقا   (1

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

 .الزم است مطلقا   ،جایز و پس از آن مطلقا   ،وقف قبل از قبض (3
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 الزم است. لقا  مط ،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

 یعنی: «بیع العنب لیعمل مسکرا»  -(619

داند  که می انگور بفروشد در حالی (2   نکه مسکر بسازد.انگور بفروشد به شرط ای (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  قابلیت تملک داشته باشد. (1

 نباشد.

 کدام گزینه صحیح است: ،اگر مفلّس ادعای اعسار کرد  -(615

 .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

 یست؟حکم چ ،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     کار، بدهکارمتعهد، طلب (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   صحیح است. - 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 -
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 چه حکمی دارد؟ «کاحعقد فضولی در ن» ،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 موقوفا   ،دله( با توجه به ا4     2( عکس گزینه 3

 .است

 چیست؟ ،علیها وجود دارد ای که همسرش مفقود است و من یُنفق 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؟ ،«لو اقّر بلفظ مبهم»  -(669

 شود. خذ به قدر متیقن میا (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  ،اگر عالم به غصب بودند (2  .لعموم علی الید همه ضامن هستند مطلقا   (1

 لعموم علی الید.

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

 چیست؟ «ربوبات ان شّم منه ریح المسکر»حکم شرب   -(665

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 کفر، قتل مورث، ارتداد (1

 ر، موتظها

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

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

 تعزیر مطلقا   (4    حد -( تعزیر دون الحد 3

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

نهایة خر الحد الی ( 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
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 های اثبات قتل کدام است؟ راه  -(621

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

 بینه، سوگند

 

 (139تا  121اصول فقه )سئوال 

 

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

 باشد؟ مبحث می

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

 .مستقالت عقلیه است هر دو از غیر (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

 موسمش انجام داد، مصداق کدام یک از انواع مقدمات است؟

 (4   عرفیّة (3    مفّوته (2   اخلیّةد( 1

 شرعیّة 

 یعنی ..... «.تابع واجب نفسی است ،واجب غیری»  -(625

 .واجب غیری معلول واجب نفسی است (1

 .بالعرض است ،وجوب واجب غیری  (2

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

 است. وجوب واجب غیری فقط در وجودش متأخر از وجوب واجب نفسی (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     .وجه اقتضا نداردبه هیچ  (1

 به داللت بیّن بالمعنی األخص اقتضا دارد. (4    .به نحو جزئیّت اقتضا دارد (3
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 مجزی است؟ ،به بر طبق اماره در صورتی که کشف خطای یقینی صورت گیرد تیّ أآیا انجام م  -(628

کام غیر مجزی در موضوعات مجزی و در اح (2     .مجزی است مطلقا   (1

 .است

 .غیر مجزی است مطلقا   (4  .در احکام مجزی و در موضوعات غیر مجزی است (3

 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    .مطلق معاند و منافی است (3

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

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

 .است «اماره»

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

 .نامید

 ت امارات صحیح است؟کدام گزینه دربارۀ حجیّ   -(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  «.تیجۀ دلیل فقاهتی است. ن.. نتیجۀ دلیل اجتهادی و .......»در جملۀ   -(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

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

 .گیرد می

 .طریق به واقع است علم ذاتا   (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

 کبیر باشد. هر ظنی که دلیل حجیت آن انسداد صغیر یا (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
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 کدام گزینه مطابق نظر مصنف است؟ «شهرت فتوائیّه»در مورد   -(695

 .باشد موجب جبران ضعف سندی روایت می( 1

 .شود ت شهرت فتوائیّه هم میادلۀ حجیت خبر واحد شامل حجیّ  (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

 .اصل عدم نسخ است به اتفاق امامیّه (1

 .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   یاجماع حدس (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

 .ترک دارد داللت بر مشروعیت فعل یا (4    .سیرۀ متشرعه هیچ داللتی ندارد (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. مطلقا   (4     .مجزی است مطلقا   (3

 در تعریف کدام گزینه است؟ «صل شرعا  حمل الفرع علی األصل فی الحکم الثابت لأل»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؟ ،اقرب الوجوه در اثبات حجیت قول لغوی  -(642

 روایات (4  بناء عقال (3    اجماع (2  قلحکم ع (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»( خروج جاهل از موضوع 2   «اکرم العلماء»بر  «التکرم الفساق»تقّدم  (1

 تقدم دلیل اماره بر دلیل اصول عملیه (4   «اکرم العلماء»بر  «الفاسق لیس بعالم»م تقدّ  (3
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 . ..أقصی داللتها أّن تصدیق الثقة .. -من اآلیات و غیرها  -إّن ادلّة حجیّة خبر الواحد جمیعها »  -(645

 واجب فی نقله (4  جایز فی نقله (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 مطلقا   (4     .قاعده توقف است مطلقا   (3

 ؟باشد نمیکدام گزینه جزء ارکان استصحاب   -(647

 وحدت متعلق یقین و شک (2    وحدت زمان متیقن و مشکوک (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

 لم یکن منصوصا  و إن  یجب الترجیح بکل مزیة توجب أقربیة األمارة إلی الواقع نوعا   (3

 یجب اإلقتصار علی المرجحات المنصوصة (4

 ؟باشد نمیعلیه جمع عرفی  کدام گزینه از موارد متفق  -(651

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

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

 (189تا  131ادبیات عرب )سئوال 

 است؟ درست دیزم فعل یمعنا نهیگز کدام در  -(656

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

  رورةیصال: األمر استعظم

 ؟«یوما   ..... القاهرة فی جولتنا استغرقت»است  مناسببرای جای خالی  نهیگز کدام  -(652

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

 درست است؟ «تدعون أنتن و تدعون، أنتم» افعال یصرف زانمیدر کدام گزینه   -(659

 (4   فُعونَ تَ  - فُعونَ تَ  (3  فُعلنَ تَ  - فُعلنَ تَ  (2  فُعلنَ تَ  - فُعونَ تَ  (1

  فُعونَ تَ  - تَفُعلنَ 

یفَ »درست است: برای جای خالی کدام گزینه   -(654  ؟«..... يفه بالکعبة، ط 

 بها طوفٌ مَ  (4   بها فٌ یُمط (3  بها فٌ یطمَ  (2  بها طافٌ مُ  (1
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 ؟«ىْحیَ یَ  -مفتاح -أَسَود - ُعرَوة»: است حیصح ریتصغ نه،یگز کدام در  -(655

 یُّ حَ یُ  - حیتِ ی  ُمفَ  -دی  أُسَ  - ةیَّ ُعرَ  (2  َوىی  حَ یُ  - حیتِ ی  ُمفَ  - َودی  أُسَ  - َوةی  ُعرَ  (1

 ایَّ حَ یُ  - حاتَ ی  فَ مُ  - دی  أُسَ  - َوةی  ُعرَ  (4   يّ وِ ی  حَ یُ  - تِحی  ُمفَ  - دوِ ی  أُسَ  - ایّ ُعرَ  (3

ْشر ینَ  - بطی   -ید»: است حیصح نسبت نه،یگز کدام در  -(651  ؟«عبد َمناف -ع 

رِ  - يّ بِ ی  ط - يّ دِ ی (1 ر - يّ طََوبِ  - يّ َدوِ ی (2   يّ فِ مَ ب  عَ  - يّ نِ یِعش   يّ عبد - يّ اوِ ِعش 

رِ  -يّ بِ ی  طَ  -يّ َدوِ ی (4  يّ فِ مَ ب  عَ  - يّ ِعشراو - يّ طُوبِ  - يّ َدوِ ی (3  يّ مناف -يّ ِعش 

لی الدراسةتُ  ال» :تأکید به نون ثقیله درست استدر کدام گزینه   -(657  ؟ «ْهم 

 نَّ یهِملِ التُ  (4   هِملُنَّ التُ  (3  التُهِملِنَّ  (2  هِملَنَّ التُ  (1

 درست است؟ «انَ بَ  - ساد - َهاَجرَ  - إسَود  » اسم تفضیل افعال:در کدام گزینه   -(658

  أبون - أسود - هجرة   ثرکأ - سوادا   أشدُّ  (2   نیأب - أسود - أهجر - أسود (1

 نیأب - دیأس - مهاجرة   ثرکأ - أسود (4  نیأب - أسود - مهاجرة   ثرکأ - ادا  دإسو أقلُّ  (3

  ؟درست به مجهول تبدیل شده است «الجاهل عثرة تقیلون ال المَ عَ »: هجملدر کدام گزینه،   -(653

  الجاهل عثرةُ  یلتُق ال عالم (2   الجاهل عثرةَ  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  .الوصفص بیتخص: رٌ یر خیالخ یرغبةٌ ف (1

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

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

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

 ا  ابیباأللف ن

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

 الوعلُ  قرنَه ىفأوه ِضرهایَ  لم و/  وهنهایل وما  ی صخرة ناطحک (1

همسَ فَ /  بتهیشب یف بنوه الزمانَ  ىأت (2  الهرمى عل ناهیأت و رَّ

 .عدالته ا  یعل ت  تَلَ قَ  (3

 .االمتحان یف نجاُحهُم الطالبَ  ُسرُّ یَ  (4

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

  الرفع (4   الجرّ  (3  النصب (2 الرفع و النصب جواز (1
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  «.الفجائیة إذا بعد وقع اذا عنه، المشغول رفع .....»با توجه به باب اشتغال کامل کنید:   -(615

 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

 .ضا  کر و عدوا   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

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

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

ا خیم وزکأنا ل (1 ایأم یم منّ کر لیر   .ُت الساعة فّضة  یاشتر (2   .ر 

 .ا  علّمتُه النحَو بابا  باب (4    .ا  یّ ا سوفتمثّل لها بشر   (3

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»ینه در کدام گز  -(671

 .یکعل ومی و کل ومی ومانی الدهر (2   .البحر شاطئ یف واحدا   وما  ی نایقض (1

 .را  یقمطر عبوسا   وما  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  ينِ عَ طالَ  (1

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

 ؟رفته استنبه کار  بدلدر کدام گزینه   -(679

َحل   (2    .خاف هللایٌد متٍّق یز (1  .عندنا َمنَّ یتُق ال َعنّا اِر 

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

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

 فر: الباء للمصاحبة. کالـبوا قد دخل و (2  غ.ی: الالم للتبلکّول رمضان المبارألتبُت ک (1

ُت عفوَ  (4 .ا  ة مجازیّ للظرف يبحره إال قطرة: ف يفما عل منا  (3  ة.یّ ٌم: على للظرفیرک کأنّ  على کَرَجو 
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 * دینکن ییب درست را تعکیه و تریتجز 675-681 یها در سؤال* 

 

 کیف تتقون إن کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا:   -(675

الجملة  و مبنّي على الفتح / مبتدأ مرفوع محال  رة، کمن أدوات االستفهام، نر متصرف، یف: اسم، غکی (1

 ة.یّ اسم

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

 .محال  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 وما: اسم، مفرد مذی (3

 .ا  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

 ؟ا  یسیر کتابَه بیمینه فسوف یحاَسب حسابا   یَ فأّما من أُوت    -(671

، محال  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، یق، متعد  لمفعولف مفرویتاء، معتل لفیمن باب اإلفعال مصدره اإل يد ثالثی: فعل ماٍض، مزیَ أُوتِ  (2

 ة.     یّ الجملة فعل ، ونائب فاعله هو المستتر جوازا   / 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 

 مستتر.    ر الینائب فاعله الضم / فعل جواب شرط مجزوم، و

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

 ، منصوب لفظ ا.يّ انی/ مفعول مطلق ب منصرف

َرَها َعلَیه ْم َسْبَع لَیاٍل وَ  وَ   -(677 ا َعاٌد فَأُْهل کوا ب ر یٍح َصْرَصٍر َعات یٍة * َسخ  ا فَتََرى ثََمان یةَ أَیاٍم ُحُسوم   أَم 

 اْلقَْوَم ف یَها َصْرَعى کأَن ُهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاو یٍة:

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

ح ی/ نعت ثاٍن 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، نیسکجمع تحسوما: اسم،  (3

 اٍل.یصاحب الحال سبع ل بالفتحة، و

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

 .      ا  ریمنصوب تقد / مفعول به و معرب، منصرف

یَن:َما تُْجزَ  وَ   -(678 بَاَد َّللا   اْلُمْخلَص   ْوَن إ ال  َما کنتُْم تَْعَملُوَن * إ ال  ع 

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

 ر الواو البارز.ینائب فاعله ضم / فعل و للمجهول
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 (21 ) 

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

 .محال  ر موجب، منصوب یمتصل غ

/ فعل ناقص اسمه  ، معتل)أجوف(، إعالله بالحذف، معلوم، الزمي، مجّرد ثالثنَ 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، منصرفیسکاد: اسم جمع تعب (4

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

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

رة ک/ منادى ن الصرفف بالنداء، معرب، ممدود، ممنوع من ا: مفرد، مؤنث، مشتق صفة مشبهة، معرَّ یدن (1

 .محال  منصوب  ،مقصودة، مرفوع بالضمة الظاهرة

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

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

صفة مشبهة، متصرف، معرف باإلضافة،  ر(، مشتق وک: َمحسن، مذ)مفرده 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

 متعلّقه الفعل: أقبلِت.     و ال  محه منصوب یر متصرف، أو مفعول فی/ ظرف غ ونکالس

ٌل َذل کَ  وَ   -(681 ُ: َغد ا * إ ال  أَن یَ  اَل تَقُولَن  ل َشیٍء إ ن ی فَاع   َشاَء َّللا 

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

 ره: أفعل   یمحذوف تقد

على الفتح،  مبنيّ / تقولّن: مضارع للمخاطب،  ونکعلى الس مبنيّ مل جزم، ، عايال تقولّن: ال حرف نه (2

 ر أنت المستتر.یفاعله ضم / فعل و للمعلوم مبنيّ ان، متعد ، کإعالله باإلس ، معتّل أجوف ومحال  مجزوم 

فاعله  فعل و للمعلوم / 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

 .محال  منصوب 


