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 (6 ) 

 (53تا  1 سؤال) و تفسیر علوم قرآن

 های تفسیر صحابه است؟ ویژگی ءکدام مورد جز -(6

 3و  1های  ( گزینه4 ( پیراستگی از تفسیر به رأی3 ( تفسیر تمام قرآن2 پیرایگی ( سادگی و بی1

کدام دسته از تفاسیر  ءبه ترتیب جز «المحّرر الوجیز، الکشاف و احکام القرآن جّصاص»تفاسیر  -(2

 هستند؟

 ی، روائیر قرآن به قرآن، اجتهادی( تفس2    ( اثری، جامع، اجتهادی1

 ی، عرفانی، اجتهادی( اثر4   ی، نقلیأر به ری، تفسی( عقل3

یِر و   و  »از نظر عالمه طباطبایی، آیه  -(9 هُ بِاْلخ  اء  اُن بِالشَّرِّ ُدع  ُجوال یْدُع اإلْنس  اُن ع  در چه  «کان  اإلْنس 

 سیاقی به کار رفته است؟

( 4    توبیخ (3   تهکم (2   ( انکار1

 تهدید

 کدام گزینه در خصوص نظر آیة هللا خویی درباره نسخ قرآن کریم درست است؟ -(6

 ( عدم امکان نسخ قرآن با خبر واحد2   ( عدم امکان نسخ قرآن با روایات1

 3 و 2 های ( گزینه4   ( تنها آیه نجوی نسخ شده است.3

ِ  و  »در آیه  «صواف»معنی واژه  -(5 یٌر ف اْذکُروا اْسم  هللاَّ ِ ل کْم فِیه ا خ  ع ائِِر هللاَّ ع ْلن اه ا ل کْم ِمْن ش  اْلبُْدن  ج 

افَّ  و  ل یه ا ص   چیست؟ «.....ع 

 ( به صف هستند.4   پشم ی( دارا3  ستادهی( ا2 قلب صاف ی( دارا1

ا ل یس  ل ک بِِه ِعْلمٌ  و  »در آیه  «تقف»ریشه واژه  -(1  چیست؟ «..... ال ت ْقُف م 

 ( قوف4    ( قفا3   ( قاف2   ( وقف1

 دیدگاه عالمه طباطبایی درباره محکم و متشابه چیست؟ -(7

 است.   یواقع یم و متشابه امرک( مح2    است. ینسب یم و متشابه امرک( مح1

 مات است.کمح ءات قرآن جزی( تمام آ4  م و بعد از نزول متشابه است.کات قبل از نزول محی( آ3

 ها درست است؟ نه درباره ترتیب آیات قرآن در سورهکدام گزی -(8

 ات هستند.یب آیبودن ترت یفیعه قائل به توقیسنت و ش ثر محققان اهلک( ا1

 است. یفیات توقیب آی( به اجماع همه مسلمانان ترت2

 است. یات اجتهادیب آی( به اجماع همه مسلمانان ترت3

 ها هستند. ات در سورهیب آیبودن ترت یبه اجتهاد ان قائلیعیبودن و ش یفیسنت قائل به توق ( اهل4
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 (2 ) 

اٍم ُمبِینٍ  و  .. ...»در آیه  «امام مبین»از نظر عالمه طباطبایی مراد از  -(3 ین اهُ فِی إِم   «کلَّ ش یٍء أْحص 

 چیست؟

 ( نامه عمل4   ( مقام امامت3  ( لوح محفوظ2  ( عرش الهی1

 در چیست؟دیدگاه آیة هللا معرفت درباره نزول قرآن در شب ق -(61

 ( آغاز نزول قرآن در شب قدر بوده است.1

 ت المعمور نازل شده است.ین شب بر بی( تمام قرآن در ا2

 شده است. یاز آن سال نازل می( در شب قدر هر سال به اندازه ن3

 لت قرآن است.یا فضی( مقصود از نزول قرآن در شب قدر، نزول در شأن 4

 ؟داند نمیحجت خبر واحد را در تفسیر  ،کدام مفّسر -(66

 یی( عالمه طباطبا4  ( شیخ طوسی3  هللا خویی ة( آی2  ( طبرسی1

های نزول تدریجی آیات، در متن قرآن اشاره شده  به کدام یک از موارد زیر به عنوان حکمت -(62

 است؟

 تابت آنکان بهتر ک( ام2   تر مسلمانان آسان یری( فراگ1

 یانکو م یزمان طی( انطباق با شرا4    امبر )ص(ی( قوت قلب پ3

 کدام است؟ ،ای که پس از فترت وحی بر پیامبر نازل شد نخستین سوره -(69

 ( سوره مدثر4  ( سوره مزمل3  فاتحه( سوره 2  ( سوره علق1

 از کیست؟ «الموضح عن جهه اعجاز القرآن )الصرفه(»کتاب  -(66

 ( سید مرتضی4  یخ طوسی( ش3  ید رضی( س2  ( عالمه حلی1

 ی، تفاوت دو واژه )انزال و تنزیل( در چیست؟از نظر عالمه طباطبای -(65

 ندارد. ی( تفاوت1

 ند.ک یداللت م یجیبر نزول تدر یو دوم یبر نزول دفع ی( اول2

 ند.ک یداللت م یبر نزول دفع یو دوم یجیبر نزول تدر ی( اول3

 ند.ک یداللت م یجیبر نزول تدر یامبر و دومیبر نزول بر قلب پ ی( اول4

 کیست؟ «األثری الجامعالتفسیر »نویسنده  -(61

 ( بالغی4  ( سیوطی3  ( بحرانی2  هللا معرفت ة( آی1

 شرط اعتبار قرائات چیست؟ -(67

 گانه ئات چهاردها( مطابقت با قر2   ( مطابقت با قرائات هفتگانه1

 ( مطابقت با رسم الخط مصاحف صحابه4  ی( موافقت با قواعد و دستور زبان عرب3

 ؟باشد مینتفاسیر اثری  ءکدام تفسیر جز -(68

 ( التفسیر األثری الجامع4  ( البرهان3  ( الدر المنثور2   ( التبیان1
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 در تفسیر چیست؟ «اسرائیلیات»مراد از  -(63

 ر شده است.یوارد تفس یلیه تنها از مصادر اسرائک ی( مطالب1

 ر شده است.یوارد تفس یحیا مسی یهودیه تنها از مصادر ک ی( مطالب2

 ر شده است.یوارد تفس ه تنها از توراتک ی( مطالب3

 ر شده است.یا از طرف دشمنان اسالم وارد تفسیو  یحی، مسیهودیه از مصادر ک ی( مطالب4

ا ُهْم یْجأ ُرون  »  در آیه «یجأرون»از نظر عالمه طباطبایی، واژه  -(21 اِب إِذ  فِیِهْم بِاْلع ذ  ْذن ا ُمْتر  ا أ خ  تَّى إِذ   «ح 

 چیست؟ کنایه از

 ( اظهار مودت4  ( ندامت و درماندگی3  ضرع و استغاثه( ت2  ( توبه و انابه1

 توانیم با قاطعیت بیشتری بپذیریم؟ های زیر را می کدام یک از دیدگاه -(26

 رد.کوضع  ییها شناختن حروف متشابه قرآن نشانه یه براکاست  یسکن ینخست ،( نصر بن عاصم1

 رد.کوضع  ییها قرآن نشانه شناختن حروف متشابه یه براکاست  یسکن ینخست ،عمریبن  ییحی( 2

 رد.کوضع  ییها شناختن حروف متشابه قرآن نشانه یه براکاست  یسکن ینخست ،ی( ابو االسود دوئل3

 انجام دادند.  یوه نگارش قرآن خدماتین سه نفر در اصالح شیاز ا یک ( هر4

ُرون  ال ی   و   .....»در آیه  -(22 ا یْنذ  ا م  اء  إِذ  ع  مُّ الدُّ ُع الصُّ  صنعتی به کار رفته است؟ چه «ْسم 

( 4   ( استعاره3   هیناک( 2   هی( تشب1

 ضیتعر

ا»در آیه  -(29 غ ْت قُلُوبُکم  ِ ف ق ْد ص   چه نوع مجازی به کار رفته است؟ «إِْن ت تُوب ا إِل ى هللاَّ

 ی( اطالق جمع و اراده مثن2    نثؤر و اراد مک( اطالق مذ1

 رکده مذانث و ارؤ( اطالق م4    و اراده جمع ی( اطالق مثن3

ای غیر از دیگری را نقل  و هر یک قضیه «نزلت فی کذا»ای دو مفسر بگویند:  اگر در مورد آیه -(26

 حکم آن چیست؟ ،کند

 شود. یرفته می( هر دو به عنوان شأن نزول پذ1

 شود. یرفته میر پذی( هر دو به عنوان تفس2

 شود. یرفته میر پذیبه عنوان تفس یگریاز آنها به عنوان شأن نزول و د یکی( 3

 شود. یرفته نمیر پذیا تفسیدام به عنوان شأن نزول ک چی( ه4

 از نظر طبری و عالمه طباطبایی به ترتیب کدام است؟ «تأویل»معنی  -(25

 ری( خالف ظاهر، تفس2    ری، تفسی( حقائق خارج1

 یر، حقائق خارجی( تفس4   ی( عاقبت امر، حقائق خارج3
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ا یلُِج فِی األْرِض و  یْعل ُم »وجه تناسب در آیه  -(21 ا یْخُرُج ِمْنه ا و   م  اِء و   م  ا یْنِزُل ِمن  السَّم  ا یْعُرُج  م  م 

 چیست؟ «فِیه ا

 ری( تنظ4   ی( تساو3   ( تضاد2  ( استطراد1

 کدام مورد از خصوصیات قطعی سور مکی است؟ -(27

 الکلمه کر ک( آغاز با قسم، ذ2  انینیشیها الناس، سرگذشت پیا ایر ک( ذ1

 اتیآ یوتاهک( آغاز با حروف مقطعه، 4  ام و حدودکان احی، بینیل ادله دیتفص (3

 ترین آفت تفسیر عصری عبارتست از ..... مهم -(28

 عقل گرایی  (2  های علمی ( خودباختگی در برابر فرضیه1

 ( هر سه مورد4   ( توجه به بعد اجتماعی آیات3

ا ن   و  »امر در آیه  -(23 یٍب ِممَّ ٍة ِمْن ِمْثلِهِ إِْن کْنتُْم فِی ر  ْبِدن ا ف أْتُوا بُِسور  ل ى ع  ْلن ا ع   چه امری است؟ «..... زَّ

 ( حقیقی4   ( امتحانی3  ( تعجیزی2  ( توبیخی1

انِی»معنی واژه  -(91 یون  ال ی   و  » در آیه «أ م  انِی و   ْعل ُمون  اْلکت اب  إاِلّ ِمْنُهْم أُمِّ  چیست؟ «ظُنُّون  ی   إِْن ُهْم إاِلّ  أ م 

( 4    ( ظواهر3   ( آرزوها2 ها و خرافات غ( درو1

 3و  2های  گزینه

ْریم  و   و  »در آیه  «ربوه»معنی واژه  -(96 ع ْلن ا اْبن  م  هُ آیةً و   ج  اٍر و   أُمَّ اِت ق ر  ٍة ذ  ْبو  ا إِل ى ر  ین اُهم  ِعینٍ  آو   «م 

 چیست؟

 گاه مرتفعی( جا4   وهستانک( 3  زمین پست (2  ن همواری( زم1

أُِریکْم آیاتِی ف ال »  در آیه «آیاتی»ه طباطبایی، مراد از از نظر عالم -(92 ٍل س  ج  اُن ِمْن ع  ُخلِق  اإلْنس 

 چیست؟ «ت ْست ْعِجلُونِ 

 ( معجزات4   ( عذاب جهنم3  ( آیات قرآن2  ( عذاب دنیوی1

اِعِق ح  ی  .. ...»  عالقه مجازیت در آیه -(99 و  انِِهْم ِمن  الصَّ ابِع ُهْم فِی آذ  ْوِت ْجع لُون  أ ص  ر  اْلم  چه نوع  «.....ذ 

 ای است؟ عالقه

 ( علت و معلول4   ( سبب و مسبب3  ( کل و جزء2  ( حال و محل1

 کدام تفسیر اثری شیعه، متعلق به دوره متقدمان است؟ -(96

 ( تفسیر صافی2    ( البرهان فی تفسیر القرآن1

 ( تفسیر نورالثقلین4    ( تفسیر فرات کوفی3

 ایات تفسیری صاره از ائمه )ع( درست است؟کدام گزینه درباره رو -(95

 همه آنها قضایای حقیقیه هستند. (2  برخی از آنها از باب جری و تطبیق است. (1
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 (5 ) 

 3 و 1 های گزینه (4  برخی از آنها، آموزش شیوه تفسیر است. (3

 

 (33تا  53 سؤال) علوم حدیث

 موضوع دانش درایة الحدیث چیست؟ -(91

 ثیدرست حد ( فهم2     ثیان حدی( راو1

 ثی( اعتبار و عدم اعتبار حد4    ثی( اصطالحات حد3

 گزینه صحیح در شروط تحقق تواتر در اخبار کدام است؟ -(97

 ( وجود تواتر در تمام طبقات2   ن به حس  یمخبر ی( استناد آگاه1

 ( همه موارد4    ( تعدد خبردهندگان3

ثقه و در میان آنان راوی غیر تمام روات و است  به معصومحدیثی که سند آن متصل »نام  -(98

 ، چیست؟«امامی وجود دارد

 ( موثق4   ( موقوف3  ح ی( صح2   ( حسن1

اِهیم  »با توجه به وضعیت رجالی راوی گزینه صحیح درباره حدیث کدام است:  -(93 لِی ْبُن إِْبر  ]امامی  ع 

ْن أ بِیِه  ثقه[ اِد ْبِن ِعیس  ]امامی ممدوح[ ع  مَّ ْن ح  نْ ]امامی ثقه[  یع  ِریٍز  ع  ة  ]امامی ثقه[ ح  ار  ْن ُزر  ع 

ْعف رٍ ]امامی ثقه[   «....ق ال  ق ال  أ بُوج 

 فی( ضع4    ( حسن3  ( موثق   2  حی( صح1

 ، تعریف کدام گزینه است؟«جماعة اشترکوا فی السن و لقاء الشیخ» -(61

 ( سند4    قی( طر3   ( طبقه 2  ( مخضرم1

 کیست؟ «لوامع صاحبقرانی»نویسنده کتاب  -(66

 خ صدوقی( ش4 یکاشان ضی( محمدمحسن ف3 یمجلس ی( محمدتق2  ی( عالمه مجلس1

 کتاب مجمع البحرین از کیست؟ -(62

 ( ذهبی4  ر دمشقیی( ابن کث3  یحی( طر2 ی( محمود زمخشر1

آن را با امالی پیامبر)ص( فراهم آورد و  «عبدهللا بن عمرو بن عاص»ای از روایات که  مجموعه -(69

 دانند:  نگاشته شده توسط صحابه می  حیفهبرخی آن را مشهورترین ص

تاب ک( 4    ( جامعه3 )ص(     یفة النبی( صح2 فة الصادقةی(  الصح1

 )ع(یعل

 باشد؟  دومین جامع روایی شیعه از نظر قدمت و اعتبار که محدود به روایات فقهی است کدام می -(66

     ما اختلف من االخبار      ی( االستبصار ف2     امکب االحی( تهذ1
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 (1 ) 

 ه  یحضره الفقی( َمن ال4     یافک( ال3

در کنار کتب اربعه حدیثی که مفقود گردید چه نام داشت؟ و  -پنجمین جامع اولیه روایی شیعه  -(65

 مؤلّف آن کیست؟ 

        یخ طوسیش -( االقتصاد 2   خ صدوقیش -نة العلم ی( مد1

 خ صدوقیش -( االقتصاد 4   یخ طوسیش -نة العلم ی( مد3

 اثر کیست؟  «منتقی الجمان فی االحادیث الصحاح و الحسان»ب کتا -(61

 خ صدوقی( ش4   یخ طوسی( ش3 یمجلس ی( محمدتق2  ی( محمدحسن عامل1

طرق خود به راویان را ذکر  «مشیخه»شیخ طوسی در پایان کدام اثر خود در فصلی تحت عنوان  -(67

 نموده است؟ 

 ( خالف 4    هی( نها3  ( مبسوط2  ( استبصار1

ترین روایاتی که در آنها نهی از کتابت حدیث، به پیامبر)ص(، نسبت داده شده است از کدام  ممه -(68

 راوی است؟

                                                                    ید خدری( ابوسع4    شهی( عا3  رهی( ابوهر2  ابتدبن ثی( ز1

 سنت کدام است؟ ترین کتاب روایی تدوین یافته اهل  قدیمی -(63

 ح مسلمی( صح4   یح بخاری( صح3  ک( موط أ مال2 ( مسند احمدبن حنبل1

 نام چیست؟ «هایی که احادیث آن براساس نام آخرین راوی آن گردآوری شده است کتاب» -(51

 ( مسند4    ( سنن3  ( مصنف2   ( جامع1

ِ »حدیث  -(56 ْبِد هللاَّ ْن أ بِی ع  ِد ْبِن ُمْسلٍِم ع  مَّ ْن ُمح  ْن  (ص)یْرف ُعهُ إِل ى النَّبِی ع   ع  ک و  ت ع ال ى م  ُ ت ب ار  ق ال  ق ال  هللاَّ

ْنهُ  ف ْوُت ع  ْنهُ ع  ب هُ و  أ نَّ لِی أ ْن أ ْعفُو  ع  ذِّ ْنباً ف ع لِم  أ نَّ لِی أ ْن أُع   چه نام دارد؟ « أ ْذن ب  ذ 

 ( مسلسل4   ( موقوف3   ی( قدس2  ( موضوع1

 حکم آن چیست؟ ،به ترتیب ذیل باشد یندفرض کنید وضعیت راویان س -(52

 «ثقه، مهمل، معصوم )ع( امامی عادل، امامی ثقه، امامی ممدوح، واقفی»

 فی( ضع4    ( حسن3  ( موثق   2  حی( صح1

 حدیثی که دو راوی معاصر از یکدیگر نقل کنند ..... -(59

 ( موتلف4    ( مدبج3   ( متفق 2  ( مشترک1

 ، چیست؟«نفر یا بیشتر پشت سر هم افتاده باشدحدیثی که از سند آن دو »نام  -(56

 ( موقوف 4   ( معضل3  ( مسلسل2  ( مقطوع1

 : باشد نمیهای توثیق عام راویان  از شیوه -(55

ر یکیص ی( تنص1  خ ثقاتی( مشا2   از اعالم متأخ 
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 خ اجازه  ی( مشا4     ( اصحاب اجماع3

 باشد؟ بع رجالی کهن مییک از مصادر متأّخر رجال شیعه، دربردارنده پنج من کدام -(51

 ة بحرالعلوم              ی( الفوائد الرجال2    یلی( جامع الرواة اردب1

 ی( رجال ابن داود حل  4    یی( مجمع الرجال قهپا3

ترین منبع رجالی شیعه است که در کنار بررسی رجالی راویان،  گزینه صحیح درباره جامع -(57

 ه را آورده است.فهرست کاملی از روایات آنان در کتب اربع

 ( قاموس الرجال4  ثی( معجم رجال الحد3 علم الرجال یح المقال فی( تنق2 ( معالم العلماء1

 ، مرحوم مامقانی نگاشته شده است؟ «تنقیح المقال»ای بر کتاب  کدام کتاب رجالی به عنوان تعلیقه -(58

 ( جامع4   هی( الفوائد الرجال3  ( قاموس الرجال2 ثی( معجم رجال الحد1

 الرواه 

 کدام گزینه از اصطالحات سندی ناظر به انقطاع سند است؟  -(53

 ( مدلس 4   ( مطروح3  ( معضل2  ( مضطرب1

 باشد؟  های تحمل روایت کدام گزینه می ترین نوع شیوه عالی -(11

 تابتک( 4    ( اجازه3  خی( قرائت بر ش2 خی( َسماع گفتار ش1

، به کدام قاعده از قواعد فهم حدیث باید استناد «المذی منه الوضو»برای فهم دقیق مدلول روایت:  -(16

   نمود؟

 ها در عصر صدور م واژهیت به مفاهی( عنا2    یی( توجه به گوهر معنا1

 ( توجه به آهنگ سخن 4  ثیت به اصطالحات خاص علوم حدی( عنا3

ْن أ بِیِه و  مُ »گزینه متناسب با سند مقابل کدام است؟  -(12 اِهیم  ع  لِی ْبُن إِْبر  ِن اْلف ْضِل ع  اِعیل  ع  ُد ْبُن إِْسم  مَّ ح 

 ِ ْبِدهللاَّ ْن أ بِی ع  ْفِص ْبِن اْلب ْخت ِری ع  ْن ح  یٍر ع  ِن اْبِن أ بِی ُعم  ِمیعاً ع  ان  ج  اذ   «.....  ق ال (ع)ْبِن ش 

 ( مدلس 4   ( مضطرب3   ( مرسل2   ( معلق1

، «نقل شده است معصوم مصاحبگردد و از  منتهی نمی به معصومحدیثی که سند آن »نام  -(19

 چیست؟

 ( مسلسل4   ( موقوف3  معضل( 2   ( معلق1

 گزینه درست در باب ضرورت بازیابی خانواده حدیث کدام است؟ -(16

 ( همه موارد 4  محدثان هری( تحقق س3 ( وجود نقل به معنا2 .ت نور واحدندی( اهل ب1

 صحیح است؟  «اصل»کدام گزینه در مورد مفهوِم  -(15

 .تاب استک( مرادف با 1

 ات معصوم )ع( را بدون دخل و تصرف آورده است.یروا یه در آن راوکه ی( دست نوشته اول2
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 تاب، عموم و خصوص مطلق است.کان مفهوم اصل و ی( م3

 شده است. ین در آن گردآوریات مربوط به اصول دیه رواکاست  یتابک( 4

 

 (09تا  33زبان انگلیسی تخصصی )سؤال 

Choose the best item 
 

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

…… of the Holy Quran. 

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

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

both an outward and an …… dimension. 

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

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

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

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

of being and is discontinuous with it.  

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

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

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

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

hermeneutics of a Sacred Text. 

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

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

creation. 

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

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

synonymous with vague speculations. 

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

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

the revelation of the Qur’an. 

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

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

1) complete  2) wholeness  3) detailed    4) particular 
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Choose the correct form of the words: 
 

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

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

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

beginning of the second century.  

1) jurisprudence  2) jurisprudent 3) jurisprudential 4) jurists 

78)- Philosophy is defined by Thomas Aquinas as a science. Some objection would be made 

to the …… of philosophy as a science.  

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

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

the Qur’an. 

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

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

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

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

……. 

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

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

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

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

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

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

the …… of the major philosophical tradition.  

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

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

a lengthy process. 

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

 

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

81)- The Book of Allah is like an ocean. The less learned, like children, collect pebbles and 

shells from its shores. 

1) gravel   2) boulder  3) rubble  4) rubber 
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87)- Much of Islamic philosophy is in fact a hermeneutic unveiling of the two grand books of 

revelation, the Qur'an and the cosmos. 

1) unwilling  2) uncovering  3) unrevealing  4) covering 

88)- Historical and scholarly footnotes have been specially avoided to keep the volume from 

becoming cumbersome. 

1) light   2) dark   3) heavy  4) short 

83)- In Islam the universe is always contingent. 

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

31)- The prime characteristic of philosophical knowledge, as of science, is its certainty. 

1) certitude  2) constitute  3) substitute  4) correctness 

 

 (129تا  01)سئوال  فقه

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

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

 دو تیر مطلقا   (4        تا نامیدی ملطقا   (3

 :الطهارة شرعاً  -(32

( استعمال الطهور 2        استعمال الطهور (1

 بالنیة مشروط  

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

 یعنی: «مسجد المرأة بیتها» -(39

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

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

 داخت زکات به امثال خودش و انجام عبادات:مخالف در صورت پر -(36

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

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

 خیر. 

 ز:عبارت است ا ،شرط وجوب خمس در مال حالل مختلط به حرام -(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   ر ندارد.ولی تعزی ،کفاره زوجه بر عهده اوست (3
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به نظر شهید اول و ثانی به ترتیب، حکم حج این  ،«لو حّج مسلما ثم ارتد ثم عاد الی االسالم» -(37

 شخص چیست؟

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

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

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

 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 حاکم به او تفهیم می (2

 .ای ندارد حاکم وظیفه (3

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

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

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

 متصرف

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

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

 جایز است. وقف 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   ،بضوقف قبل از ق (3

 الزم است. مطلقا   ،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: «یع العنب لیعمل مسکراب» -(619

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

 سازد. طرف مسکر می

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

 چیست؟ ،یشترط کون البیع مما یُملک -(616

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

 نباشد.



 16رآنی و حدیث : کد علوم ق  -ارشد  ***  کارشناسی  6931آزمون ورودی سال 

 (62 ) 

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

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

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

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

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

 است.

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

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

 بدهکار، طلبکار، بدهکار (2     بکار( متعهد، بدهکار، طل1

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

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

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

 3گزینه عکس  (4   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 -

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

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

 است.

االجازه صحیح  علی 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

 عمل کند.باید به نظر منفق  (4

 وظیفه چیست؟ ،«لو اقّر بلفظ مبهم» -(669

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

 فحص از مبهم بر حاکم واجب است. (4   شود. ملزم به تفسیر آن می (3
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 چه کسی ضامن است؟ ،اگر مال مغصوب چند دست جابجا شد -(666

همه ضامن هستند  ،عالم به غصب بودند اگر (2  .لعموم علی الید همه ضامن هستند مطلقا   (1

 لعموم علی الید.

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

 چیست؟ «ربوبات ان شّم منه ریح المسکر»حکم شرب  -(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 ر، قتل مورث، ارتدادکف (1

 ظهار، موت

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

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

 تعزیر مطلقا   (4    حد -( تعزیر دون الحد 3

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

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

 العام

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

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

 .الدم باشد

 های اثبات قتل کدام است؟ راه -(621

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

 بینه، سوگند

 

 (139تا  121اصول فقه )سئوال 

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

 باشد؟ می

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

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

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

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

در  گیرد تا بتوان حج را طی کردن مسافتی که قبل از فرا رسیدن موسم حج صورت می -(626

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

ته (2   داخلی ة( 1  (4   عرفی ة (3    مفو 

 شرعی ة 

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

 .واجب غیری معلول واجب نفسی است (1

 .بالعرض است ،وجوب واجب غیری  (2

 .استواجب نفسی محرک و باعث انجام واجب غیری  (3

 وجوب واجب غیری فقط در وجودش متأخر از وجوب واجب نفسی است. (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؟ یءآیا امر به شبه نظر مرحوم مظفّر،  -(627

 .به نحو عینی ت اقتضا دارد (2     .به هیچ وجه اقتضا ندارد (1

 به داللت بی ن بالمعنی األخص اقتضا دارد. (4    .به نحو جزئی ت اقتضا دارد (3

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

در موضوعات مجزی و در احکام غیر مجزی  (2     .مجزی است 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»کدام گزینه در مورد  -(691

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

 .است «اماره»
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توان حجت به معنای لغوی  یقطع را م (4  .توان حجت به معنای اصولی نامید قطع را نمی (3

 .نامید

 کدام گزینه دربارۀ حجیّت امارات صحیح است؟ -(696

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

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

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

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

کدام گزینه به ترتیب  «.. نتیجۀ دلیل فقاهتی است.. نتیجۀ دلیل اجتهادی و .......»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

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

 .گیرد می

 .طریق به واقع است علم ذاتا   (4   .وجوب تبعی ت از علم از ذاتی ات آن است (3

 صحیح است؟ «ظن مطلق» هکدام گزینه دربار -(696

 .شته باشدهر ظنی که دلیلی قطعی، غیر از انسداد صغیر، بر حجی تش وجود دا (1

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

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

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

 کدام گزینه مطابق نظر مصنف است؟ «شهرت فتوائیّه»در مورد  -(695

 .باشد دی روایت میموجب جبران ضعف سن( 1

 .شود ادلۀ حجیت خبر واحد شامل حجی ت شهرت فتوائی ه هم می (2

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

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

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

 .اصل عدم نسخ است به اتفاق امامی ه (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 نمیاجماع ضرر به حجیت کدام نوع از انواع  ،النسب النسب و مجهول مخالفت معلوم -(697

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



 16رآنی و حدیث : کد علوم ق  -ارشد  ***  کارشناسی  6931آزمون ورودی سال 

 (61 ) 

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

 دارد؟

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

 .داللت بر مشروعیت فعل یا ترک دارد (4    .یچ داللتی نداردسیرۀ متشرعه ه (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؟ «حمل الفرع علی األصل فی الحکم الثابت لألصل شرعاً »جملۀ  -(661

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

 «إّن القیاس األصولی نوٌع من ..... المصطلح علیه فی المنطق» -(666

ة (1  اإلستقراء (4  البرهان (3   التمثیل (2   الحج 

 کدام گزینه است؟ ،ات حجیت قول لغویاقرب الوجوه در اثب -(662

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

 نمودن امارات بر اصول عملیه از چه بابی است؟ به نظر مصنف، مقدم -(669

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

 است؟ «حکومت»کدام گزینه از مصادیق  -(666

 «اکرم العلماء»( خروج جاهل از موضوع 2   «ءاکرم العلما»بر  «التکرم الفساق»تقد م  (1

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

 . ..أقصی داللتها أّن تصدیق الثقة .. -من اآلیات و غیرها  -إّن ادلّة حجیّة خبر الواحد جمیعها » -(665

 واجب فی نقله (4  جایز فی نقله (3   دهجایز فی اعتقا (2 واجب فی اعتقاده (1

 شود؟ ای می به نظر مصنف، از اخبار عالجیّة چه استفاده -(661

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 مینکدام گزینه جزء ارکان استصحاب  -(667

 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
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اگر شک در بقاء کلی، از جهت شک در وجود فردی دیگر به جای فرد معلوم الحدوث و  -(668

 محقق شده است؟کدام نوع از انواع استصحاب کلی  ،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؟ -(663

 یجب الترجیح بکل  مزی ة و إن لم تُفد األقربی ة إلی الواقع (1

 یجوز التعدی فی صفات الراوی دون غیرها (2

 و إن لم یکن منصوصا   ربیة األمارة إلی الواقع نوعا  یجب الترجیح بکل مزیة توجب أق (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 دیمز فعل یمعنا نهیگز کدام در -(656

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

  رورةیصال: األمر استعظم

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

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

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

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

  فُعونَ تَ  - تَفُعلنَ 

 ؟«..... يفه بالکعبة، ِطیف  »درست است: برای جای خالی کدام گزینه  -(656

 بها طوف  مَ  (4  بها ف  یُمط (3   بها ف  یطمَ  (2  هاب طاف  مُ  (1

ة»: است حیصح ریتصغ نه،یگز کدام در -(655 د - ُعرو   ؟«ىْحی  ی   -مفتاح -أ سو 

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

 ایَّ حَ یُ  - حاتَ ی  ُمفَ  - دی  أُسَ  - َوةی  ُعرَ  (4    ي  و  ی  حَ یُ  - ت حی  ُمفَ  - دو  ی  أُسَ  - ای  ُعرَ  (3

ناف -ِعْشِرین   - بطیِّ  -ید»: است حیصح نسبت نه،یگز کدام در -(651  ؟«عبد م 

ر   - ي  ب  ی  ط - ي  د  ی (1 ش  ر - ي  طََوب   - ي  َدو  ی (2    ي  ف  مَ ب  عَ  - ي  ن  یع  ش   ي  عبد - ي  او  ع 
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شراو - ي  طُوب   - ي  َدو  ی (3 ر   -ي  ب  ی  طَ  -ي  َدو  ی (4   ي  ف  مَ ب  عَ  - ي  ع  ش   ي  مناف -ي  ع 

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

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

دَّ » اسم تفضیل افعال:در کدام گزینه  -(658 ر   - إسو   درست است؟ «ان  ب   - ساد - ه اج 

  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 الم  ع  »: هجملدر کدام گزینه،  -(653

  الجاهل عثرةُ  یلتُق ال عالم (2    الجاهل عثرةَ  لونتقا ال عالم (1

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

 است؟ نادرست، تثنیه کدام اسم -(611

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

  عصوان

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

العموم للوقوع بعد : القوم یهل أحد ف (2   .ص بالوصفیتخص: ر  یر خیالخ یرغبة  ف (1

 .االستفهام

الوقوع بعد : ل همکلوال اجتهاد  لساد الناس  (4   .ص باإلضافةیتخص: ة األدبیٍة حلیر حلیخ (3

 .لوال

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

ر مبتدأ (3 سد  مسد الخبر فاعل نائب (2 سد  مسد الخبر فاعل (1 مفرد مرفوع  خبر (4  مؤخ 

 ا  ابیباأللف ن

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

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

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

 .عدالته ا  یعل ت  تَلَ قَ  (3

 .االمتحان یف نجاُحهُم الطالبَ  ُسرُّ یَ  (4

  ؟کدام است «ناإلح   یزرع نم   غیر نح  المِ  یجد ال»: در «غیر» عرابا -(616

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

  «.الفجائیة إذا عدب وقع اذا عنه، المشغول رفع .....»با توجه به باب اشتغال کامل کنید:  -(615

 (4   جبی (3    متنعی (2   حترج  ی (1

 جوزی



 16علوم قرآنی و حدیث : کد   -ارشد  ***  کارشناسی  6931آزمون ورودی سال 

 (63 ) 

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

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

 .ضا  کر و عدوا   الدواب  

 حال درست است؟ رابطدر کدام گزینه  -(617

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

 .       فقط الواو

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

 .فقط

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

ا خیم وزکأنا ل (1 ایأم یم من  کر لیر  ة   تُ یاشتر (2    .ر   .الساعة فض 

ا سو (3  .ا  عل متُه النحَو بابا  باب (4     .ا  ی  فتمث ل لها بشر 

لُ یُ  الشجاعُ  هاأیُّ  یَّ ل  ع  » «هاأیّ » عرابا نهیگز کدام در -(613   ؟درست است «القتال فی ع وَّ

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

  االبتداء یعل رفع محل   یف (4    الن داء یعل نصب محل   یف (3

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

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

 .را  یقمطر عبوسا   وما  ی رب نا من نخاف اإن   (4     .مکنید مکل ملتکأ ومیال (3

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

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

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

  است؟ غلطکدام جمله  -(672

 .نیدتیالجر يلتک يف الخبر يطالعن (2    .نیدتیالجر لتاک يف الخبرُ  ين  عَ طالَ  (1

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

 ؟رفته استنبه کار  بدلدر کدام گزینه  -(679

َحل   (2     .خاف هللاید  مت ٍق یز (1  .عندنا َمنَّ یتُق ال َعن ا ا ر 

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؟  -(676

ل رمضألتبُت ک (1  فر: الباء للمصاحبة. کالـبقد دخلوا  و (2   غ.ی: الالم للتبلکان المبارو 

ُت عفوَ  (4  .ا  ة مجازی  للظرف يبحره إال قطرة: ف يفما عل منا  (3 : على یرک کأن   على کَرَجو  م 

 ة.ی  للظرف

 

 * دینکن ییب درست را تعکیه و تریتجز 675-681 یها در سؤال* 
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 (21 ) 

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

الجملة  و مبني  على الفتح / مبتدأ مرفوع محال  رة، کر متصرف، من أدوات االستفهام، نیف: اسم، غکی (1

 ة.ی  اسم

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

 .محال  مرفوع  خبر  و ة ویز، الجملة فعلر الواو الباریبثبوت نون اإلعراب، فاعله ضم

/ مفعول به منصوب  ح اآلخر، منصرفیرة، معرب، صحکمصدر، ن ریر، جامد غک  وما: اسم، مفرد مذی (3

 .ا  ظاهر

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

 جواب الشرط. ة ویملة فعلالج ر هو المستتر، ویفاعله ضم

 ؟اً یسیر کتاب ه بیمینه فسوف یحاس ب حساباً  فأّما من أُوتِی   -(671

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

غ لالبتداء بالن و  رة عمومها.    کالمسو 

 مبني  ن، یف مفروق، متعد  لمفعولیتاء، معتل لفیاإلفعال مصدره اإل من باب يد ثالثی: فعل ماٍض، مزیَ أُوت   (2

 ة.     ی  الجملة فعل ، ونائب فاعله هو المستتر جوازا   / فعل و للمجهول، بناؤه على الفتح

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

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

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

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

بْ  و   -(677 ل یِهْم س  ه ا ع  ر  اتِیٍة * س خَّ ٍر ع  ْرص  اٌد ف أُْهلِکوا بِِریٍح ص  ا ع  ى  ع  ل یاٍل و  أ مَّ انِیة  أ یاٍم ُحُسوًما ف ت ر  ث م 

اِویٍة: اُز ن ْخٍل خ  ى کأ نَُّهْم أ ْعج  ْرع   اْلق ْوم  فِیه ا ص 

ا: حرف شرط و (1  ون.کعلى الس مبني  ل، عامل جزم، یتفص أم 

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

 سرة.        کجرور بالم

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

 اٍل.یصاحب الحال سبع ل بالفتحة، و

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

 .      ا  ریمنصوب تقد و/ مفعول به  معرب، منصرف

: و   -(678 ِ اْلُمْخل ِصین  لُون  * إاِلَّ ِعب اد  هللاَّ ا کنتُْم ت ْعم  ْون  إاِلَّ م  ا تُْجز   م 

 مبني  من باب اإلفعال، متعد ، معتل  )ناقص(، إعالله بالحذف،  ی  د ثالثین، مزیتُجَزون: فعل مضارع للمخاطب (1

 ارز.ر الواو البینائب فاعله ضم / فعل و للمجهول

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

 .محال  ر موجب، منصوب یمتصل غ

د ثالثنَ ینتم: فعل ماض للمخاطبک (3 / فعل ناقص اسمه  ، معتل)أجوف(، إعالله بالحذف، معلوم، الزمي، مجر 

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

 هو / منصوب على االستثناء و ر، معرف باإلضافة، متصرف، معرب، منصرفیسکعباد: اسم جمع ت (4

 تجزون أو تعملون.  ير الواو فیالمستثنى منه ضم منقطع، و
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 یا دنیا! إذا أقبلِت على أحد أعرته محاسن غیره: -(673

رة ک/ منادى ن ف بالنداء، معرب، ممدود، ممنوع من الصرفا: 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 ي  د ثالثی، مزمخاطبةماٍض، لل أعرت: (2

 .ال  محر التاء المتصل، مرفوع یفاعله ضم / فعل و معلوم ، متعد  ومبني  

صفة مشبهة، متصرف، معرف باإلضافة،  ر(، مشتق وک)مفرده: َمحسن، مذ ریسکمحاسن: اسم جمع ت (3

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

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

 متعل قه الفعل: أقبلت .     و محال  ه منصوب یر متصرف، أو مفعول فیرف غ/ ظ ونکالس

لِک   و   -(681 ًدا * إاِلَّ أ ن ی   ال  ت قُول نَّ لِش یٍء إِنِّی ف اِعٌل ذ  ُ: غ  اء  هللاَّ  ش 

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

 عل   ره: أفیمحذوف تقد

: ال حرف نه (2 : مضارع للمخاطب،  ونکعلى الس مبني  ، عامل جزم، يال تقولن  على الفتح،  مبني  / تقولن 

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

، ، معتل  )ناقص(، إعالي  شاء: فعل مضارع للغائب، مجرد ثالثی (3 فاعله  للمعلوم / فعل و مبني  له بالقلب، متعد 

 لفظ الجاللة بدل من الفاعل. ر هو المستتر ویضم

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

 .محال  منصوب 


