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 (53تا  1 سؤال) و تفسیر علوم قرآن

 های وحی است؟  یک از گونه دهندۀ کدام نشان ،«نفث فى روعىی  اّن روح القدس»حدیث  -(5

 الهام (4  فرشته لهیوس به وحى اِلقاى (3  صوت خلق (2  میمستق وحى (1

رآن فقط جى قرآن چند سال بوده است و آیا نزول قیبه عقیدۀ استاد آیت هللا معرفت مدت نزول تدر -(2

 تدریجی بوده است یا نزول دفعی هم داشته است؟

 هم دفعی و هم تدریجی      ست و سه سال، یب (2  بیست سال، هم دفعی و هم تدریجی (1

 ست سال، فقط تدریجی    یب (4   فقط تدریجیست و سه سال، یب (3

 به ترتیب مکی هستند یا مدنی؟ «نصر»و  «اسراء» یها سوره -(9

 مکی -مدنی (4  مدنی -مکی (3  مدنی -مدنی (2  مکی -مکی (1

 بودند؟ یان کدام قاریراو «بّزی و قنبل» -(6

 نافع  (4  سائىک (3  ریثکابن  (2  ابن عامر (1 

ُ الهذ  یز  یَو »در  «تیهدا» -(1 ِ  یُد هللاه  به کار رفته است؟ یدر چه وجه «َن اْهتََدْوا ُهدًى

 ارشاد (4   انیب (3   حجت (2   ایمان (1

 به چه معناست؟ «نسخ»کلمۀ  «اتهیم هللا آکحیطان ثم یلقى الشی ما نسخ هللایف» در آیه -(4

   تبدیل (4   ازاله (3  تحویل (2   ( نقل1

 اند، مورد مناقشه قرار داده است؟                    ان گمان نسخ بردهینیشیه پکاتى را یل تمامى آیى به چه دلیهللا خو تیآ -(7

 .ودش قرآن با سنت نسخ نمی (1

 نسخ شده است. یکه در آنها ادعا یاتیان ناسخ و منسوخ در آیل عدم تضاد و تنافى میبه دل (2

 م سابق منسوخ از همان روز نخست محدود به زمان بوده است.کح (3

 ه ناظر به آن نسخ شده است.یدر این موارد حکم قرآن با آ (4

 حالت از حاالت تعدد اسباب است؟  دام ک، مصداق هایی که ذیل سوره ضحی ذکر شده اسباب نزول -(8

 ح دارد.یترج یگریبر د یکیح است، لکن یصح یات همگیاسناد روا( 1

 باشد و صحیح مورد اعتماد است. ح مییر صحیغ یگریح و اسناد دیصح یکیح، اما اسناد یات صریروا (2 

 ح است و صریح قابل پذیرش است.یر صریغ یگریح و دیات صریاز روا یکی (3

ان اسباب نیست پس همه قابل یم یادیفاصله ز یح و راجح هستند و از نظر زمانیصح یات همگیروا (4

 اند. پذیرش

 ؟ نیستکدام مورد مصداق برای اجمال به سبب اشتراک  -(3

    ُحوهُنَ کوَن أَْن تَنْ َو تَْرَغبُ  (4  احِ کیِدِه ُعْقَدةُ الن  بِ  یْعفَُوا ال ذِ یأَْو  (3 ثاَلثَةَ قُُروٍء  (2 ِل إِذا َعْسَعسَ یَو الل   (1

 ان و امور مربوط به نزول است؟که از جهت میتشابه کدام آ ی،بنا بر سخن راغب اصفهان -(51

َ َحق  تُقاتِهِ  (3     نَ یکفَاْقتُلُوا اْلُمْشرِ  (1    ات قُوا َّللا 

 وَت ِمْن ظُهُوِرها یاْلبُ َس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا یَو لَ  (4   ْم ِمَن الن ساءِ کُحوا ما طاَب لَ کفَانْ  (2

 در کدام آیه به علت مراعات فاصله تقدیم صورت گرفته است؟ ،به باور سیوطی -(55

 َو اْْلِخَرِة   اْْلُولى یلَهُ اْلَحْمُد فِ  (2     فَلِل ِه اْْلِخَرةُ َو اْْلُولى (1

ابِ ی (3    ْم ُمْؤِمنکَو ِمنْ  افِر  کْم کفَِمنْ  (4   نَ یِحبُّ اْلُمتَطَه رِ یَن َو یِحبُّ الت و 
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 ست؟یچ «ب اْْلُْنثى  اْلُحرُّ ب اْلُحرِّ َو اْلَعْبُد ب اْلَعْبد  َو اْْلُْنثى»در  «حر»م یل تقدیدل -(52

 ف  یتشر (4  اقیمناسبت با س (3  کثرت (2 دنیأعلی به أتدلی از  (1

 برشمرده شده است؟ «تیفهو م ین من حیما أب»کدام آیه به عنوان مخصص حدیث  -(59

َمْت َعلَ حُ  (1 اِرقَةُ فَاْقطَُعوا (2    تَةُ َو الد مُ یُم اْلمَ کیر   َو الس اِرُق َو الس 

ْم َو کُد اْلبَْحِر َو طَعاُمهُ َمتاعاً لَ یْم صَ کأُِحل  لَ  (4    ِمْن أَْصوافِها َو أَْوباِرها وَ  (3

 اَرةیلِلس  

 وجود دارد؟ «غایت»ه مفهوم یدام آکدر  -(56

 َن َجْلَدةً یفَاْجلُِدوهُْم ثَمانِ  (2  اْلَمَساِجدِ  یفُوَن فِ کهُن  َوأَنتُْم َعاَوالَ تُبَاِشُرو (1

    ِهنَ ین  أُوالِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَ کَو إِْن  (4  یَرهُ َح َزْوًجا غَ کفاَلَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَْعُد َحت َى تَن (3

کننده  جازی به دلیل آن است که وی فراهمیک از مجازهای عقلی ذیل، اسناد فعل به فاعل م دامکدر   -(51

 سبب بوده است؟

 تَِجاَرتُهُمْ  َربَِحتْ  فََما (2    َوأََحلُّوْا قَْوَمهُْم َداَر اْلبََوارِ  (1

 بًایشِ  اْلِوْلَدانَ  ْجَعلُ ی ْوًمای (4     ةٍ یراضِ  َشةٍ یعِ  (3

 رفته است؟ چه مجازی به کار  «اْْلَْرض   یْستَْغف ُروَن ل َمْن ف  یَو »در آیه  -(54

 اطالق اسم عام بر خاص     (2    اطالق اسم خاص بر عام (1

 اطالق مضارع بر ماضی  (4   اطالق اسم ملزوم بر الزم (3

 به چگونه است؟ مشبه و مشبه ،در آیه کریمه « میاْلُعْرُجون  اْلقَد  کَو اْلقََمَر قَدهْرناهُ َمناز َل َحتهى عاَد » -(57

 به حسی مشبه ،مشبه عقلی (2   یبه عقل مشبه ،مشبه حسی (1

 دو عقلی   هر (4     دو حسی هر (3

 است؟  نگرفتهقلب صورت  ،در کدام تشبیه -(58

         ْخلُقیَمْن ال کْخلُُق یأَفََمْن  (3    َو َجن ٍة َعْرُضهَا الس ماواُت َو اْْلَْرض (1

ب یقالُوا إِن َما اْلبَ  (4     اْْلُْنثىکُر کَس الذ  یَو لَ  (2  ُع ِمْثُل الر 

 ای وجود دارد؟ در آیه چه نوع استعاره «نیْم نُوراً ُمب  کیَو أَْنَزْلنا إ لَ » -(53

 تمثیلیّه (4   هینکم (3  هیلییتخ (2  هیقیتحق (1

 به کار رفته است؟ یمحسوس با جامع عقل یاستعاره معقول برا ،ه کدام آیهیدر آ -(21

 ُل نَْسلَُخ ِمْنهُ الن هاریة  لَهُُم الل  یَو آ (2   یْدَمُغهُ فَ بَْل نَْقِذُف بِاْلَحق  َعلَى اْلباِطِل  (1

ْأُس شَ  (3 ا طََغى اْلَماء َحَمْلنَا (4    بایَو اْشتََعَل الر   ةِ یاْلَجارِ  یْم فِ کإِن ا لَم 

 ست؟یچ ،« ْضر بُوَن ُوُجوَهُهْم َو أَْدباَرهُمی»مه یرکه یآوردن در آ هیسبب کنا -(25

 رهکستقبح ذیح مما یالتصر( 2   ا هو اجمل منهم یاللفظ ال کتر( 1

 قصد االختصار (4    المبالغه قصد البالغه و (3

 جواب سوگند محذوف است؟ ،در کدام آیه -(22

اف اِت َصفًّا (3 ال أُْقِسُم بِهَذا اْلبَلَِد  (2 ْغشىیِل إِذا یَو الل   (1  ِر کالذ   یص َو اْلقُْرآِن ذِ  (4  َو الص 

 مثال کامنه وجود دارد؟ ا ،در کدام آیه -(29

ُرجُ ی بُ یالط   اْلبَلَدُ  وَ  (1 ْْ ا (2   َرب هِ  بِإِْذنِ  نَبَاتُهُ  َخ َْ   کَذالِ    نْ یبَ  َعَوانُ  ر  کبِ  اَل  وَ  فَاِرض   ال   بَقََرة   إِنه 

  ونِهْم فَِرحُ یلُّ ِحْزٍب بِما لَدَ ک (4  ة  بِقََدِرهایأَْنَزَل ِمَن الس ماِء ماًء فَسالَْت أَْودِ  (3
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 از کیست؟ «ات و السوریتناسب اآل ینظم الّدرر ف» -(26

 عّزالدین بن عبدالسالم (4 جالل الدین سیوطی (3 ابن عربی مالکی (2 ین بقاعیبرهان الد (1

این باب متعلق به چه  «لّهکعلمون علمه یهم السالم( و أنّهم یلّه ا الّ اْلئمة)علکجمع القرآن یباب أنّه لم » -(21

 یز داللت دارد؟ کتابی است و بر چه چ

 ل قرآن است.یر و تأویافى است و مقصود، جمع تمامى تفسکاز ابواب اصول  (1

 ف قرآن است.یل به تحرئنى قایلکند ک افى است و ثابت میکاز ابواب اصول  (2

 ف قرآن است.یل به تحرئند مجلسی قاک از ابواب بحار اْلنوار است و ثابت می (3

 ل قرآن است.یر و تأویه است و مقصود، جمع تمامى تفساز ابواب من الیحضره الفقی (4

 ؟ نیستکدام مفسر تابعی از حوزه تفسیری مکه  -(24

 د بن اسلمیز (4  طاووس بن کیسان (3  مجاهد بن جبر (2 عکرمه (1

 ؟نداردر به مأثور قرار یدر شمار کتب تفس ،کدام تفسیر -(27

 أنوار التنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی (2  اسحق ثعلبى ر القرآن، ابویان عن تفسیشف و البکال (1

 اشانىکیض ، ماّل محسن فیر الّصافیتفس (4  یرثکم، ابو الفداء الحافظ ابن یر القرآن العظیتفس (3

   ؟نیستر معتزله یاز تفاس ،ریکدام تفس -(28

 عبد الجبار     یه القرآن قاضیتنز( 2     یشاف زمخشرک (1

 یم جشمکر القرآن حایفست( 4     ( المحرر الوجیز ابن عطیّه3

ْن قَْبُل لَف  کَو إ ْن »در  -(23  از کدام نوع است؟  « إ نْ » « نٍ یَضالٍل ُمب   یانُوا م 

 ُوصلیّه  (4   نافیه (3  شرطیه (2  لهیمخففه از ثق (1

ْحَدى الْ »در  -(91  چیست؟ «نذیر»و علت نصب  «ها»ضمیر مرجع  «ل ْلبََشر   راً یبَر. نَذ  کإ نهها ََل 

 .است ر حالیگردد و نذ رآن باز میضمیر به ق (1

 .است ر تمییزیگردد و نذ ضمیر به سقر باز می (2

 .ر مفعول مطلق استیگردد و نذ ضمیر به قرآن باز می (3

 .امبر استیر منادا و خطاب به پیگردد و نذ می ضمیر به سقر باز (4

 چیست؟  «فَاْصب رْ  کَو ل َربِّ »در  ،مقصود از صبر -(95

 صبر على الطاعة (2     ةبیصبر عند المص (1

بة، على الطاعة، یمطلق صبر شامل عند المص (4     یةصبر عن المعص (3

 ةیعن المعص

ْن ف  » -(92 ٍر ک  ر جااًل َو َعلى کأْتُویالنهاس  ب اْلَحجِّ  یَو أَذِّ ْن یأْت  یلِّ ضام  رجال، ضامر و »واژگان  «قٍ یلِّ فَجٍّ َعم  کَن م 

 باشد؟ ا میبه ترتیب به چه معن «فّج عمیق

 راه دور -الغر -مردان  (2     راه دور -الغر -پیاده (1

 شوارراه د -الغر -مردان (4    راه دور -مرکب سریع -پیاده (3

ُع َو ب  » -(99 َمْت َصوام  ُد یَو لَْو ال َدْفُع هللاه  النهاَس بَْعَضُهْم ب بَْعٍض لَُهدِّ  «راً یث  ک َها اْسُم هللاه  یُر ف  کذْ یٌع َو َصلَواٌت َو َمساج 

 در این آیه چیست؟  «صلوات»مقصود از 

 (4    ( مصالی یهود3  مسجدها (2   نمازها (1

 معبد نصارا  
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لُونَ کَن ُهْم ل لزه یَو الهذ  »مقصود از زکات در  ،به عقیدۀ عالمه طباطبایی -(96  کدام نوع است؟  ،« اة  فاع 

هر سه  (4  دار معین از مالزکات  واجب بر مق (3 تطهیر نفس      (2  انفاق مالی (1

 مورد

 ست؟ یشان چیب معنایبه ترت  « وبکَمْخُضود, منضود و َمسْ » -(91

 زان یخار، ر ده, بىیروى هم چ (2   دهیزان, روى هم چیخار، ر بى (1

 خار ده, بىیزان, روى هم چیر (4   زانیده, ریروى هم چ خار، بى (3

 (33تا  53 سؤال) علوم حدیث

 از غیر آن چیست؟ ،وضوعهمالک تشخیص روایات م -(94

 ( مخالفت با بناء عقال2    ( مخالفت با دلیل عقلی1

 ( همه موارد 4   های علمی ( مخالفت با نظریه3

 اند، کدام است؟ ث، بدان استدالل کردهیحدیثی که طرفداران جواز نگارش حد -(97

 ث عبدَّللا بن عمرو بن عاصی( حد2    منییث ابوشاة ی( حد1

 ( هر سه مورد4    بن عمرث عبدَّللا ی( حد3

 است؟ صحیح «یحضر ال من»نه درباره چگونگی سندگزاری کتاب یکدام گز -(98

 ( اسناد را به طور کامل ذکر کرده است.2  ات آن مرسل است.ی( اکثر روا1

خه به طور ی( سلسله سند را به طور معلق آورده و در مش4  ( اسناد به صورت معلق آمده است.3

 کامل یاد کرده است.

م )امامی ثقه( ین گونه توصیف کرده باشند: علی بن ابراهیان سند را ایاگر در کتب رجال اوصاف راو -(93

عن احمد بن محمد بن خالد )امامی ثقه( عن النوفلی )امامی ثقه( عمن ذکره عن ابی عبد هللا علیه السالم 

 عه چه نام دارد؟یت در اصطالح محدثان شین روای...؛ ا

( 4    ( موثق3   ( صحیح2   ( حسن1

 مرسل

 ح است؟ینه درباره اصول اربعماه صحیکدام گز -(61

 اصل هم اکنون موجود است. 122اصل و اسامی  11( متن 1

 اصل هم اکنون موجود است. 444اصل و اسامی  122( متن 2

 م.یار داری( تنها اسامی برخی اصول را در اخت3

 اصل را موجود است. 444( اسامی و متن 4

 عه در دوره متقدمان عبارتند از:یرجال شاصول پنج گانه  -(65

 خ طوسی، رجال عالمهیار الرجال، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، اختی( رجال ش1

 خ طوسییار الرجال، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، اختی( رجال برقی، رجال ش2

 ار الرجالیخ طوسی، اختیخ طوسی، رجال ابن عقده، رجال نجاشی، فهرست شی( رجال ش3

 خ طوسی، رجال ابن الغضائرییار الرجال، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، اختی( رجال ش4

 عه و اهل سنت چیست؟یط راوی از نظر شیشرا -(62

 مان، ضبط، بلوغی( عدالت، ا2    مان، ضبط، بلوغی( اسالم، ا1

 مان، وثاقت، بلوغی( عدالت، ا4   ( اسالم، عدالت، ضبط، بلوغ3
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 ه اهل سنت است؟کدام کتاب، جامع صحاح ست -(69

( 4  وطیی( جمع الجوامع س3  ( مستدرک حاکم2  ( جامع االصول1

 3 و 1 های نهیگز

 کنند؟ ف مییسنت را چگونه تعر ،محدثان -(66

( سخن حاکی از قول، فعل و 2     امبریر پی( نفس قول، فعل و تقر1

 امبریر پیتقر

( 4  های َخلقی و ُخلقی ژگییو و ریاعم از قول، فعل، تقر امبر نسبت داده شود,یآنچه به پ ( هر3

 3 و 2 های نهیگز

 تعریف کدام اصطالح است.؟ ،«موضوع وارد شده کیه در ک یثیاز چند حد یکیعلم به صحت » -(61

( 4  ( متواتر اجمالی3  ( خبر محفوف به قرینه2  ( متواتر معنوی1

 هر سه مورد

های حدیثی  ه ترتیب شرح کدام کتابب «و تنویر الحوالک «عارضه االحوذی»، «فتح الباری»های  کتاب -(64

 است؟

 ( صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطأ2    ( صحیح بخاری، سنن ترمذی، موطأ1

( صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن 4   ( صحیح مسلم، سنن ابی داود، صحیح بخاری3

 ماجه

 کدام گزینه از الفاظ مدح است؟ -(67

 المر، عدل، صاحب االمام( قریب ا2   ( صحیح الحدیث، صدوق، سلیم الجنبه1

 ( ال شئ، اسند عنه، نقی الحدیث 4    ( محل الصدق، ال بأس به، اسند عنه3

 ود؟ش توثیقات عامه شمرده می ءکدام مورد جز -(68

 اصحاب اجماع ء( بودن راوی جز2  ( تصریح یکی از رجالیان متقدم به وثاقت یک راوی1

( ادعای اجماع از سوی رجالیان بر وثاقت 4  ( تصریح یکی از معصومان )ع( به وثاقت یک راوی3

 یک یک راوی

 به چه معناست؟ «اخراج الحدیث»اصطالح  -(63

 آوردن حدیث در کتاب( 2     ث با سندی( گزارس احاد1

 یر احادیث( شرح و تفس4    ث صحیح از جعلیی( تشخیص احاد3

 ، ..... است.خبری که راویان آن در هر طبقه دو تن باشند -(11

( 4   مشهور (3   ضیمستف( 2   یز( عز1

 3 و 2های  نهیگز

 حاوی کدام دسته از روایات است؟ «الشیعه وسائل»کتاب  -(15

 ( روایات اصول اعتقادات3  ( روایت فضائل2  ( روایت فقهی کتب اربعه1

 ( روایات سنن4 

 کدام کتاب به جمع احادیث متعارض اختصاص دارد؟ -(12

( 4   ی( واف3   ( بحار االنوار2   یافک -1

 تبصاراس

 ثر در فهم حدیث است؟های مؤ قرینه کدام گزینه جزء -(19

 ( همه موارد 4  ( تعلیل امام3 ( اضطراب متن روایت2 ها ( تشخیص اختالف نسخه1
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 ز آمده است؟یصحابه ن ی، آراء و فتاوایثیتاب حدکدام کدر  -(16

نز ک( 4  ( سنن ابن ماجه3  ( مسند احمد حنبل2   موطأ -1

 العمال

 ؟نداردر امامیه اعتبار کدام حدیث از نظ -(11

 ( موثق4   ( مرفوع3   ( موقوف2   ( قوی1

 .ق چیست؟ های حدیثی از قرن ششم تا دهم هـ علل رکود دانش -(14

 گری ( رواج جریان اخباری2   ( غلبه فقه و اجتهاد و تکیه کمتر بر روایات1

 ههای صوفیان آوردن مردم به اندیشه ( روی4     ( رواج دانش فلسفه و کالم3

 پژوهی در دوره معاصر حدیثی است؟ رویکردهای نوین حدیث ءکدام گزینه جز -(17

 ( بررسی عمیق و نقادانه تاریخ حدیث2    ( یادکرد مباحث فقه الحدیثی1

 ( توجه به مباحث رجالی4    ( توجه به شرح لغات روایات3

 علت واقعی جلوگیری از نگارش حدیث در قرن اول چیست؟ -(18

 ( عدم اختالط سره با ناسره2    احکام دین ره( عدم گسترش دای1

 ( جلوگیری از افشای اسرار4    ( جلوگیری از اختالط حدیث با قرآن3

 ؟باشد نمیقواعدی که در فقه الحدیث باید رعایت شود،  ءکدام مورد جز -(13

 عقال ی( عدم مخالفت با بنا2    ( توجه به صدر و ذیل روایت1

 نبودن حدیث ( توجه به موضوعه4    ( عدم مخالفت با قطعیات علمی3

 از کیست؟ «الموضوعات فی االخبار و اآلثار»کتاب  -(41

( جعفر 4  ( جالل الدین سیوطی3  ( هاشم معروف الحسنی2 ( محمدتقی شوشتری1

 سبحانی

 کدام کتاب به شرح معانی احادیث پرداخته است؟ -(45

( 4   ( مالذ االخبار3   ه( وسائل الشیع2  العقول ( مرآة1

 3و  1های  ینهگز

 چیست؟ «عده»معنای اصطالحی  -(42

 شود. ( به مجموع سلسله سند اطالق می2 ثند.ینقل حد ه واسطهکشود  یخ اطالق میاز مشا ی( به گروه1

 ( هر سه مورد4   شود. ( به گروهی از راویان ثقه گفته می3

ی شده و روایات با سند بند در اصطالح اهل سنت، به کتابی که روایات آن بر مبنای ابواب فقه طبقه -(49

 شود. عاری از روایات موقوفه است، ..... گفته می کامل درج شده باشد و معموالً 

 ( مصنف4    ( سنن3   ( جامع2  ( صحیح1

 دارند؟نظر وی با هم اختالف ابخاری و مسلم در کدام شرط ر -(46

( هر سه 4  عنه راوی با مروی ت( مالقا3  ( عدم شذوذ2   ( ایمان1

 مورد

 .ست، ..... االحدیث نگاشته شده مصطلح ۀلین کتابی که درباراو -(41

مقدمه ابن ( 4  هیفى معرفة الروا ةیفاکال( 3 ( المحدث الفاصل2 ثیمعرفة علوم الحد( 1

 صالح
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 (09تا  33زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Choose the best item Bottom of Form 

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

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

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

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

experience 

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

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

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

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

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

more evident than in eschatology. Eschatology means: 

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

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

75)- Hikma means …….. . 

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

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

means: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

1) creation   2) creature  3) create   4) creator 

77)- Hajj is an…………duty for all able muslims. 

1) obligation  2) obligator  3) obligatory   4) obliged 
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78)- A pious man was a devout…………of religion. 

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

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

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

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

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

survival 

 

Fill in the blanks with Appropriate Words:   

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

community must……………… . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) an exterior     2) an interior 

3) both interior and exterior   4) neither interior nor exterior 

 

Circle the best equivalent of the underlined words in the following sentences: 

84)- The answers of the prophet (s) were given partly through wahy. 

1) revelation  2) communication  3) dictation  4) discussion 

87)- The Qur’an not only stimulates the desire for study but is itself a complete system of 

education of divine knowledge. 

1) distinguishes  2) speculates   3) motivates  4) investigates 
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88)- The term Nahw in Arabic means ……….. . 

1) philology  2) semantic   3) lexicography 4) grammar 

83)- O Lord. Do not let me supplicate another besides Thee when I am in fear. 

1) In the wrong  2) afraid   3) in love  4) at ease 

31)- Faqih means……………….. 

1) historian  2) jurist   3) preacher  4) writer 
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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 کثیر مطلق آب به مضاف آب اتصال صورت ( در3

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

 به نظر 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

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

 مورد

 اگر نمازگزار در حال قنوت یادش 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

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

کند و سنّی )که طبق مذهب خود نماز خوانده( و شیعه  شود و ناصبی که توبه می مرتّدی که مسلمان می -(36

 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 شرعیّت داشته باشد ..... -(31

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

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

 اند و باید در نماز با هم خوانده شود. دو سورۀ ..... و ..... در حکم یک سوره -(34

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

 الم نشرح  

 شتر به ترتیب کدام است؟ 45شتر و  64شتر،  24های  مقدار زکات در نصاب -(37

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

 ( 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     ( مطلقاً ضامن است.1

 3( عکس گزینه 4  ( در غیر نقدین با تفریط و در نقدین مطلقاً 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      2( عکس گزینه 3

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

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

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

 نداشته، فقط قضا دارد.

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

 ای را به جماع مجبور کند کدام گزینه است؟ 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

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

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

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

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

 مات احرام کفاره دارد؟ارتکاب کدام یک از محر  -(519

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

 در صورتی که محرم بعد از دخول حرم بمیرد .....  -(516

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

 است.

 ( مطلقاً مجزی نیست.4   مجزی است.( به صرف دخول در حرم مطلقاً 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؟  -(514

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

 است. غیرمستوفات

 ( 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

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

 ( جایز، غیر جایز4 ( غیر جایز، غیر جایز3  ( جایز، جایز2  غیر جایز، جایز( 1

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

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

 رضاعاً 

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

 ( التحریم المؤبّد4 ( سقوط الحّدین عنهما3  ( سقوط اإلرث2  ل الفراش( زوا1
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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

 ؟نیستگزینه در ذبیحه حرام  کدام  -(552

 ( الُکال4   ( الفرث3   ( العلباء2  ( القضیب1

 حکمش چیست؟ «له علّی قفیز حنطة بل قفیز شعیر»اگر مقّر بگوید   -(559

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

 اوست.

 اش نیست. چیزی بر عهده( 4   ( فقط قفیزی از شعیر برعهدۀ اوست.3

 ؟باشد نمیکدام گزینه از شروط تحقق رضاع   -(556

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

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

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

( هبۀ 4   ( اجاره3   ( عاریه2   ابراء( 1

 غیر معوضه

 گردد؟ زیادی ارث از فریضه به چه کسی برمی  -(554

 ( 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 ، یک دختر، والدین( زوج3 ( والدین، زوج، دو دختر2 ( دو دختر، مادر، زوج1

 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. احصان می ( جمع با همسر که به عقد موقت درآمده است، موجب4

 ..... شرب الربوبات .....   -(553

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

 یحرم، مطلقاً 

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

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

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

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

 است.

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

 است.
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 (139تا  121اصول فقه )سئوال 

 بین اشاعره و عدلیه است؟ موضوع  نزاع   ،ی حسن و قبحکدام معنا  -(525

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

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

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

 یبرائت شرع (4   اطیاحت (3  هارت اصل ط (2  استصحاب (1

 واجب چیست؟ ۀمقدم رۀبادیدگاه مصنف در  -(529

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

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

 ؟بودرا بنیان نهاد چه کسی  «ترتّب»نخستین کسی که اندیشه   -(526

  یمحقّق اصفهان (4   ینیمحقق نائ (3 رازی یش یزاریم (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؟  -(524

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

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

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

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

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

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

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

 القطع

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

 اْلصل (4    ةالحج (3   الظن  (2  اْلمارة  (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 اْلحکام و»ست: مصنّف در تعریف نسخ آورده ا  -(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 دلیچون اجماع بر حج (3

 است. یذات

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

 حرمة الفعل (4   علإباحة الف (3  وجوب الفعل (2  استحباب الفعل (1

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

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

شف منها حرمة کوال یست. ..شف وجوب الفعل ال استحبابه فی کأن السیرة بما هی سیرة ال یست»  -(596

 . «... راهته فیکوال  الفعل

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

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

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

 است؟

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

 یالدخول

 دلیل حجیت ظهور چیست؟  -(594

 (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

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

 (4    علّت  (3   فرع  (2   اصل  (1

 حکم

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

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

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

 ل خاص بر بطالن آن وجود دارد.یچون دل ؛ستیت حجت نیاس اولویق (3

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

 ؟نیستشرایط تعارض درست  بارهکدام گزینه در  -(561

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

 .معتبر باشد

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

 حاکم نباشد.
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إن الدلیلین یکونان متعارضین إذا تکاذبا فی ..... ویکونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما فی »  -(565

.....». 

 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 اْلکثر»بین   -(562

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

 طبق دیدگاه مصنّف، قاعده در تعادل متزاحمین و قاعده اولیه در تعادل متعارضین چیست؟  -(569

 ر است.ییدر هر دو تخ (1

 دو تساقط است. در هر (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  -(566

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

 ؟ نیستاز مرّجحات منصوصه به نظر مصنّف، کدام گزینه   -(561

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

 یبصفات الراو

مربوط به مجرای کدام اصل عملی  « مجهوالً مطلقاً أی لم یعلم حتّی بجنسه  لیفکون التکأن ی»عبارت   -(564

 است؟

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

 استصحاب, اماره است یا اصل عملی؟ هقاعد ،به نظر مصنف  -(567

 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؟کدلیل در اثبات حجیت استصحاب  ترین مهم ،به نظر مصنف  -(568

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

 چه نوع شکی است؟ «الشک فی بقاء خیار الغبن بعد الزمان اْلول»  -(563

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 کلّ نظر مصنف دربارۀ   -(511

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

 شود.

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

 نه. یدر کلّ 
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 (189تا  131ل ادبیات عرب )سئوا

 طهوهف"؟ی - یه دِّ ی -وا کهای افعال صحیح است: "ادهارَ  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 یَرأَ  فلّما( 1 ف کیاْلَْرحام  یف یَصو 

 هیشاء: تعدی

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

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

 ن  یاِْرضَ  -اِْحِمْلنان   -أُْدُعَون   -اِْفتَِحن   (2   ن  یاِْرضَ  -اِْحِمْلنان   -أُْدُعَون   -اِْفتََحن   (1

 ن  یْرضَ اِ  -اِْحِمْلنان   -أُْدُعُون   -اِْفتَِحن   (4   ن  یاِْرضِ  - اِْحِمْلنان    -أُْدُعن   -اِْفتَِحن   (3

 است؟ نادرستوزن صرفی کدام گزینه   -(516

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

 تأبهط شّراً"؟ -ات ب کمَ  -نَة یُجهَ  - یطَ  - یُمْسر   -ة ینسبت صحیح است: "ش   ،نهیگز کدام در  -(511

 - یتابک - ینِ یُجهَ  - یطَواوِ  - یُمْسِروِ  - یوِ یشِ  (2 یتأب طِ  - 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  -(514  ُ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  - فاتیُغرَ  - نُیَی َرة -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    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   -(541

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

 یفیکقَْد:  (4 

 است؟   نادرستره کمسوغ ابتداء به ن ،دام گزینهکدر   -(545

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

بُر صبران( 3 نجم  قد أضاَء: وقوع در  ونا یَسرَ  (4  عیره: تنوکصبر  عّما ت ِحّب، و: صبر  عّما تُ الص 

 هیصدر جمله حال

 است؟ نشدهدر کدام گزینه مبتدا وجوباً حذف   -(542

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

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

 است؟ یوجوب ،به تقدیم مفعول ،دام موردکدر   -(549

 َذ أستاُذهیتلمنادی ال (2      یأخ یرم أبکأ (1

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

 ؟نداردوجود  یانیمفعول مطلق ب  نائب ،در کدام گزینه  -(546

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

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

 است؟  نادرستکدام گزینه در باب اشتغال   -(541

  هاّل الشر  تجنّبتَهُ  (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  -(544

 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  -(547

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

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

 ؟نیستر حال واجب یتأخ ،در کدام گزینه  -(548

 باً یأفصح الناس خط کأخو( 2     ما أحسن الولد مبتسماً  (1

 صائماً  یهذا أخ( 4     مبتسماً دخل المعلّم (3



 46م قرآنی و حدیث : کد علو  -ارشد  ***  کارشناسی  5931آزمون ورودی سال 

 (58 ) 

 است؟ غیر منقولز ییتم ،در کدام گزینه  -(543

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

 تجربةً 

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

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

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

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

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

 کراً لکلمعلّم شالبشر ا یا هادی (4   ةیتونیقة الشجرة الزیالحد یغرست ف (3

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

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

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

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

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

 ن معهم أنفسهمینّا مسافرک (4     جهّزوا أنفسهم للسفر (3

 ح است؟ یحرف جاره باء صح یمعنا ،در کدام گزینه  -(576

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

 ةیاهم بسحر: البدلنینجّ  (4    ذهب َّللا بنورهم: المصاحبة (3

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

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

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

 ؟ح استیقطع نعت صح ،در کدام گزینه  -(574

 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: 011 - 081های  در سؤال

 ُربه جاهل نجاته جهله:   -(577

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

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

 محالً على أنّه مبتدأ
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 (53 ) 

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

 بالضمة الظاهرة

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

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

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

 "أنت" المستتر وجوباً 

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

 الختصاصا

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

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

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

 :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

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

                                                                                                                                        کفاکعرف باإلضافة، معرب، منصرف/ مفعول به ثان للفعل: ر، متصرف، مکاجتناب: اسم مفرد، مذ (3

 ب/ مجرور بمن الجارةر متصرف، معریر: اسم من اْلسماء الدائمة لإلضافة، معرف باإلضافة، غیغ (4

 یداً:امة أو معّذبوها 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

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

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

 یاباً بالواو ن

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


