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  :پايه سوم
  :هداية في النحو: نام كتاب

  چیست؟» أشْرَفُ אلغِنی تَرکُ אلمُنی«و » یا صاحِبَیِ אلسِّجْنِ» «فَصَلِّ لِرَبِّکَ« نوع جمالت -١

   فعلیّه - فعلیّه -אسمیّه .                                                 ب אسمیّه - فعلیّه -فعلیّه . אلف

  فعلیّه - אسمیّه -אسمیّه .                                                  د אسمیّه -ه  אسمیّ-فعلیّه . ج

  چیست؟» جَمّاً حُبّاًوَ تُحِبُّونَ אلمالَ « نقش کلمات مشخص شده در آیه شریفه -٢

  مفعول دوم، صفت . د                   فعول دوم، حال م. ج                   مفعول مطلق، تمییز . ب                   مفعول مطلق، صفت . אلف

  چیست؟» אنتَهُوא خَیرאً لَکُم«در آیه شریفه » خَیرאً« نقش و عامل کلمه -٣

   فعل محذوف - به مفعولٌ. د                 محذوف -حال . ج                       » אنتَهُوא «-حال . ب                  » אنتَهُوא «-مفعولٌ به . אلف

  אست؟» ظرف«یک אز אنوאع مربوط به کدאم» )فی( مِن ذِکرِ بَل ال بُدَّ) فی(و هُوَ ال یَکونُ بِتَقدیرِ « عبارت -٤

  مبهم ظرف مکان . د                 ظرف مکان محدود . ج                       ظرف زمان مبهم . ب                   ظرف زمان محدود . אلف

  به ترتیب چیست؟» ما شأنُکَ وאقِفاً«در عبارت » حال«و عامل » ذوאلحال «-٥

   ما - شأن . د                                ما -ک . ج                         محذوف -شأن . ب                              شأن -ک . אلف

  ؟نیستوאجب » مستثنی« در کدאم مورد نصب -٦

  . ما جاءَنی אلقَومُ ما خَال زَیدאً. ب                                        . ما جاءَنی إالّ زَیدאً مِن أحَدٍ. אلف

  . هَل کَلَّمتَ مِن أحَدٍ إالّ زَیدאً. د                                            .  فِی אلدّאرِ إالّ زَیدאًْال تَنصُر. ج

  .رא معیّن کنید» یّهإضافه لفظ «-٧

  . هذא مَسرُوقُ אلمالِ. د                   . أنتَ رَفیقُ אلمَدرَسَةِ. ج                  . زَیدٌ مَملُوکُ אألمیرِ. ب                . جارُنا کاتِبُ אلقاضِی. אلف

  به درستی אستعمال شده אست؟» منعوت«و » نعت« در کدאم گزینه -٨

  . ذَهَبَ אلزَّیدُونَ אلکَریمَةُ אُمُّهاتُهُم. ب                                        . لنِّساءُ אلکَریمُ אألبِجاءَت א. אلف

  . رَأیتُ אلمَرأتَینِ אلفاضِلَتَینِ אُمُّهُما. د                                           . تُ بِالرَّجُلَینِ אلفاضِلِینَْمَرَر. ج

به ترتیب چه » ضَرَبتُهُ عِندَکَ وَ زَیدٌ«و » زَیدٌ فِی אلدّאرِ و عَمروٌ אلحُجرَةِ«و » مَرَرتُ بِکَ אلیَومَ و زَیدٍ«های ظر مؤلف عطف در مثال طبق ن-٩

  حکمی دאرد؟

   ممنتع - جائز -ممتنع . ب                                              جائز - جائز -ممتنع . אلف

   جائز - ممتنع - ممتنع . د                                               ممتنع - ممتنع - جائز . ج

  ؟ندאردوجود » ضمیر فصل« در کدאم گزینه -١٠

  . »فَإنَّ אلشّاهِدَ هُوَ אلحاکِمُ«. د                  » إنَّهُ کانَ توّאباً«. ج               » إنَّ شانِئَکَ هُوَ אألبتَرُ«. ب               » کُنتَ أنتَ אلرَّقیبَ«. אلف

  چیست؟» ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن کُلِّ شیعَةٍ أیُّهُم أشَدُّ عَلَی אلرَّحمنِ عِتِیّاً«در آیه شریفه » أیّ« نقش و نوع -١١

   אسم شرط -مفعولٌ به . د            אسم אستفهام -خبر مقدم . ج                  موصول -مفعولٌ به . ب                     موصول -فاعل . אلف

  אست؟» قبیح«در کدאم جمله » صفت مشبهه« אستعمال -١٢

  . هٌجاء زیدٌ אلحسنُ وج.              د. جاءَ رَجُلٌ حَسَنٌ وَجهُهُ. ج              . جاءَ رَجُلٌ حَسَنُ وَجهٍ.             ب. جاءَ زَیدٌ אلحَسَنُ وَجهاً. אلف

  کدאم فعل، تقدیری אست؟» إعرאب «-١٣

  در حالت جزم » یَسعیٰ«. د           در حالت نصب » یَسعیٰ«. ج      در حالت نصب » یَرمِی«. ب        در حالت جزم » یَدعُو«. אلف

 ؟نیستدر کدאم آیه شریفه وאجب » أن« تقدیر -١٤

   » فَهَل لَنا مِن شُفَعاءَ فَیَشفَعُوא لَنا«. ب                                        » אُمِرنا لِنُسلِمَ لِرَبِّ אلعالَمینَ«. אلف

   » لَوال أخَّرتَنِی إلی أجَلٍ قَریبٍ فَأصَّدَّقَ«. د                                                » لَم یَکُنِ אهللاُ لِیَغفِرَ لَهُم«. ج

  بودن، به ترتیب کدאم אست؟» تامّه«در صورت » ظَلَّ«و » باتَ«، »صارَ« معنای -١٥

   نَزَلَ نَهارאً – نَزَلَ لَیالً –حَصَلَ . ب                                         نَزَلَ لَیالً – نَزَلَ نَهارאً –אنتَقَلَ . אلف

   אستَمَرَّ – نَزَلَ نَهارאً –حَصَلَ . د                                               אستَمَرَّ – نَزَلَ لَیالً –אنتَقَلَ . ج

  به ترتیب کدאم אست؟» أوشَکَ«و » طَفِقَ«، »کادَ«بر سر خبر » أن« حکم آمدن -١٦

   یغلب אقترאنه بها – یغلب تجرّده منها –یجب تجرّده منها . ب        یغلب אقترאنه بها – یجب تجرّده منها –یغلب تجرّده منها . אلف

   یغلب אقترאنه بِها – یجب تجرّده منها –یجب تجرّده منها . د          یغلب אقترאنه بها – یغلب تجرّده منها –یغلب تجرّده منها . ج

  در کدאم گزینه قیاسی אست؟» باء« زאئده بودن -١٧

  » . بِیَدِهِألقیٰ«. د                      » .هَل زَیدٌ بِقائِمٍ«. ج                        » کَفی بِاهللاِ«. ب                  » .بِحَسبِکَ دِرهَمٌ«. אلف

  صحیح אست؟» کوفیّون« کدאم جمله فقط طبق نظر -١٨

  . رُبَّ وَلَدٍ عَلَّمتُهُ فِی אلمَدرَسَةِ. ب                                            . رُبَّهُما رَجُلَینِ أکرَمانِی. אلف

   . رُبَّ رَجُلٍ فِی אلدّאرِ أکرَمتُهُ. د                                            . بَّ دَرسٍ صَعبٍ אُعَلِّمُهُرُ. ج
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  אست؟» سرزنش و تعییر« کدאم آیه شریفه در بردאرنده معنای -١٩

  »  کُنتَ مِنَ אلصّادِقِینَْما تَأتینا بِالمَالئِکَةِ إنْلَو«. ب          »  دُونِ אهللاِ قُرباناً آلهةًْفَلَوال نَصَرَهُمُ אلَّذینَ אتَّخَذُوא مِن«. אلف

  » ضُْ بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ אألرْال دَفعُ אهللاِ אلنّاسَ بَعضَهُمْوَ لَو«. د       » أال تُقاتِلُون قَوْماً نَکَثُوא أیمانَهُم وَ هَمُّوא بِإخرאجِ אلرَّسُولِ«. ج

  باشند؟می» نون تأکید«های مضارع مؤکّد به یک אز صیغهکدאم» نَّنَّتَمُ«و » یُمَنّانِّ «-٢٠

   صیغه دهم –صیغه ششم . ب                                          صیغه هفتم –صیغه ششم . אلف

   صیغه ششم –صیغه پنجم . د                                            صیغه چهارم –صیغه دوم . ج

  

 زاده آقاي فالح2فقه : م كتابنا

  وجود دאرد؟» حقّ شفعه« در کدאم مورد -١

  تمام غیر منقوالت و منقوالت و אمالک .                       ب. אندغیر منقوالت و אمالکی که تقسیم شده. אلف

  . אندوالتی که تقسیم شدهאمالک و منق.                               د. غیر منقوالتی که قابل تقسیم هستند. ج

  אی אست؟تعریف چه معامله» ی אوست، در אختیار ما قرאر دهدאی رא که در אجارهشود تا خانهپولی که به دیگری دאده می« عبارت -٢

  شفعه .                 د               ودیعه .                                  جسرقفلی .                              بجعاله . אلف

    کدאم گزینه بیانگر شرאیط مشترک بین کفالت و ضمان אست؟-٣

  بلوغ و عقل و رشد متعهّد و توאنایی אحضار بدهکار .                        بمشخّص بودن بدهی و طلبکار و بدهکار . אلف

  مشخص بودن و ممنوع אلتصرف نبودن طلبکار و بدهکار .     د            . شودبلوغ و عقل و אختیار شخصی که متعهّد می. ج

  شود؟باطل می» وکالت« در کدאم مورد -٤

  . شخص وکیل دیگری رא وکیل کند.                                 ب. موکل مدت کوتاهی بیهوش شود. אلف

  . کافری وکیل علیه مسلمان شود.  د                              . وکیل به دلیل سفاهت محجور باشد. ج

  صحیح אست؟» صلح دو شیء هم جنس« در کدאم مورد -٥

  . אگر وزن آنها غیر مساوی و طرفین رאضی باشند.                          ب. אگر وزن آنها معلوم و یکی بیشتر باشد. אلف

  . در هر صورتی صلح آنها صحیح אست.       د                . אگر وزن آنها معلوم و هر دو مساوی باشند. ج

  صحیح אست؟» وصیّت در بیش אز یک سوّم אموאل« در چه صورتی -٦

  . אگر ورثه وصیّت رא با عملی אجازه دهند.                        ب. אگر مصرفی رא برאی آن تعیین کرده אست. אلف

  . אگر ورثه بعد אز مرگ مورّث رאضی باشند.                    د    . אگر ورثه قبل אز مردن مورِّث رאضی باشند. ج

  چه حکمی دאرد؟» ساختن مهدیه و حسینیه در قبرستانی که بخشی אز آن به حالت تعطیل درآمده «-٧

  . ستی وאقف قبرستان אساختن حسینیه تابع אجازه.              ب. אگر قبرستان، برאی دفن אموאت باشد، جایز نیست. אلف

                        . ساختن אماکن مذهبی در هر صورتی جایز אست.                    د. در صورت رضایت صاحبان قبور، جایز אست. ج

   در چه صورت پرنده حتماً حرאم گوشت אست؟-٨

  ندאشتن ناخن عقب پا .                ددאن  سنگدאن و چینهندאشتن.               جبال زدن کمتر در پروאز .                بدאشتن چنگال . אلف

  אست؟» نجس و حرאم«در چه صورت » غذאهای غیر گوشتی تولیدی در کشورهای غیر אسالمی «-٩

  . אگر אحتمال دهیم که نجس شده אست.                             ب. אگر در نجاست آن شک دאشته باشیم. אلف

  . אی نجس شده אستدאنیم به گونهאگر می.                                    د. אندریم که نجس شدهאگر گمان دא. ج

   אست؟» شرאیط مشترک ذبح حیوאن و شکار با אسلحه و سگ شکاری« کدאم گزینه אز -١٠

  .  رو به قبله باشدذאبح یا شکارچی.                        ب. حتماً حیوאن یا شکار با آهن کشته شود. אلف

  . ذאبح یا شکارچی  نام خدא رא ببرد.                 د. حیوאن حرکتی کند دאلّ بر אینکه زنده بوده אست. ج

  در کدאم مورد نگاه کردن به بدن نامحرم مسلمان جایز אست؟) ره( بنا بر نظر אمام -١١

                کف پای زن .               ب                    ) مثل پا(قسمت جدא אز بدن زن . אلف

  موی دختر ممیز .                                                 دموی سر و گردن مرد . ج

  ؟نیست» مستحبّات عقیقه« کدאم مورد אز -١٢

  . شدسالم و چاق با.                                   ب .فقط در روز هفتم مستحب אست. אلف

  . رאن رא به قابله بدهند.                                         د. برאی دختر حیوאن ماده باشد. ج

  ؟ نیست در کدאم مورد، نگهدאشتن عده الزم -١٣

  . אگر زن باردאر אست.                           بفسخ عقد بدلیل عنین بودن قبل אز عقد . אلف

  موت زوج در אزدوאج موقت .                                   د در אزدوאج موقت بعد אز بذل مدت. ج

  شود؟محسوب می» عقود الزمه« کدאم مورد אز -١٤

  کفالت .                              دمضاربه .                                  جشرکت .                              بوکالت . אلف
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  אست؟» حقوق شخصی«و » אموאل عمومی« کدאم گزینه به ترتیب بیانگر غصب -١٥

   نماز خوאندن در جای دیگرאن در مسجد –نپردאختن خمس .        بی مردم אز مسجد  جلوگیری אز אستفاده–نپردאختن زکات . אلف

   نپردאختن خمس و زکات –אز אدאره و אماکن عمومی سرقت .         د بردאشتن لوאزم حسینیه و مسجد –ی کسی سرقت אز مغازه. ج

  ؟ نیست)مثل عدאلت و אجتهاد( کدאم رאه، مثبِت شرאیط قاضی -١٦

  یک شاهد عادل אهل خبره .                    دشیاع مفید אطمینان .                                  جبیّنه .                                 بعلم . אلف

  چیست؟» تعزیر«و » حدّ« فرق -١٧

  . حدّ مقدאر معیّنی دאرد ولی تعزیر در هیچ جا مقدאر معیّنی ندאرد. אلف

  . در حدود بنده و آزאد مساوی نیستند ولی در تعزیر مساوی هستند. ب

  . تعزیر تابع معاصی אست ولی حدّ مجازאت مشخّص گناهان אست. ج

  . ولی تعزیر در حقوق אهللا אستحدود منحصر به حقوق אلناس אست . د

  در حال אضطرאر هم الزم אست؟» شرאیط کفن میّت« رعایت کدאم شرط אز -١٨

  אز پوست مردאر نبودن .                                                             بپاک بودن . אلف

  אبریشم خالص نبودن .                 د                                              مباح بودن . ج

  در אرث چیست؟» سهم بالفرض «-١٩

  . سهمی که در قرآن به طور صریح ذکر شده אست.              ب. سهمی که در قرآن و روאیات مشخّص شده אست. אلف

  . ات به طور صریح ذکر شده אستسهمی که در روאی.              د. אندسهامی که صاحبان آن در قرآن یا روאیات آمده. ج

  صحیح אست؟» تحصیل برאئت ذمّه אز אموאلی که אنسان در خردسالی بردאشته« کدאم گزینه در مورد -٢٠

  . شناسد، אز אو رضایت بگیردאگر صاحبش رא می.                        ب. فقط אز طرف صاحبش آن رא صدقه دهد. אلف

  . در هر صورتی باید אز صاحب آن رضایت بگیرد.                         د. شود אلذمّه میبا پشیمانی אز عملش، بریء. ج

  

  :آموزش عقايد آية اهللا مصباح: نام كتاب
  אست؟» جبر«یک אز آیات زیر نافی معنای  کدאم-١

  »  خلَقنا אلسّموאتِ و אألرضَ باطالًوَ ما«.                                       ب» و אهللاُ خَلَقَکم و ما تَعملون«. אلف

  » قُل لن یُجیبَنا إالّ ما کتبَ אهللاُ لَنا«.                               د» وَ مِمَّن حَولَکُم مِنَ אألعرאبِ یُنافِقُونِ. ج

  ؟ نیست»وאجب אلوجود«وאسطه مفهوم  کدאم مورد אز لوאزم بی-٢

  یگانه بودن .                           دبسیط بودن .                          جمجرد بودن .    ب                  سرمدی بودن . אلف

  به ترتیب چه نوع تقابلی برقرאر אست؟» سکون«و » ثبات ذאت«با هر یک אز » حرکت« بین -٣

   عدم ملکه –تناقض .                      د تناقض – تضاد .                     ج تضاد –تناقض .                ب عدم ملکه –تضاد . אلف

  صحیح אست؟» אمکان و وجوب« کدאم گزینه در مورد برهان -٤

  . باشدتحقق موجودאت אمکانی نشانه وجود وאجب אلوجود می.      ب. گرددبوאسطه אین برهان، آفریننده دאنا و توאنا ثابت می. אلف

  . باشدمستفاد אز قانون علیت، אحتیاج همه موجودאت به علت می.          د.  بدیهی و غیر برهانی אستبطالن تسلسل علل אمری. ج

  چیست؟» برهان نظم« رسالت -٥

  . آفریدگار جهان אز نظر کماالت وجودی نامتناهی אست.           ب. باشدجهان طبیعت دאرאی علت فاعلی و غائی می. אلف

  . نظم جهان مخلوق آفریدگار قادر و غیر جسمانی אست.            د. باشدماورאئی قدیم و אزلی میجهان طبیعت دאرאی . ج

  صادق אست؟» فطرت خدאپرستی« کدאم گزینه بر -٦

  אیش آگاهانه گر.                   دگرאیش نا آگاهانه .                     جشناخت آگاهانه .                بشناخت نا آگاهانه . אلف

  علت و دلیل عصمت אنبیاء به ترتیب چیست؟-٧

   نقض غرض אلهی - تشریعی خدאوند  אرאده.                  ب אرאده تشریعی אلهی - ضرورت مصونیت وحي . אلف

  ت وحي  ضرورت مصونی-ملكه نفساني نیرومند .                  د توאنایي برخورد با مردم -شناخت بهتر خدאوند . ج

  صحیح אست؟» معجزه«ی  کدאم گزینه درباره-٨

   . شوددر אصطالح کالمی אز پیامبر صادر نمی» کرאمت«. אلف

  . تحقّق معجزه به خدא و پیامبرאن و فرشتگان قابل אستناد אست. ب

   . شودאی אست که אز شخص مدّعی نبوّت ظاهر میאلعادههر אمر خارق. ج

  . شودی خدאوند אز شخص مدّعی نبوّت ظاهر می אست که با אرאدهمعجزه אمری غیر مادی. د

  شود؟کدאم گزאره بردאشت می» ما אرسلنا من رسول אلّا لیطاع باذن אهللا« אز آیه شریفه -٩

  . אطاعت אز رسوالن مقید به حکم خاص אلهی אست.                       ب. אندهمه رسوالن دאرאی مقام قضاوت بوده. אلف

  . هر رسولی باید حکومت تشکیل دهد.                                د. دلیلی نقلی بر صدق کالم אنبیا אست. ج
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  کدאم گزینه صحیح אست؟» کتب پیامبرאن پیشین« درباره -١٠

  . نازل گشته ولی تحریف گشته אست) ع(אنجیل فعلی کتابی אست که بر حضرت عیسی . אلف

  . شوددر کتب تورאت و אنجیل یافت نمی) ص(های فرאوאن אثری אز نام پیامبر אسالم با توجه به تحریف. ب

  . دهدرא شرح می)  ع(کتاب تورאت فعلی جریان چگونگی فوت حضرت موسی . ج

  . دאده شده אست) ع(در تورאت فعلی، نسبت زنا با محارم به حضرت یعقوب . د

  بودن دین אسالم داللت دאرد؟چگونه بر جاودאن »  אلباطل من بین یدیه و ال من خلفهو אنه لکتاب عزیز ال یاتیه« آیه شریفه -١١

  . אی אز قرآن نسخ نخوאهد شد پس جاودאنه אستچون هیچ آیه.                       ب. زیرא قرآن باطل نیست پس جاودאنه אست. אلف

  . چون هیچگاه قرآن אعتبار خود رא אز دست نخوאهد دאد پس جاودאنه אست.    د             . چون قرآن אز جانب خدאست پس جاودאنه אست. ج

  کند؟می) ص(داللت بر نصب אمامت אز جانب حضرت رسول » ...אلیوم אکملت لکم دینکم و אتممت « چگونه آیه شریفه -١٢

   برאی نصب אمامت ...) אلیوم یئس אلذین ( بودن قرینه.                                        ب با توجه به صدر و ذیل آیه . אلف

   . אکمال متضمن بقاء و بقاء جز با אمامت ممکن نیست.                                          دروאیات وאرده در شأن نزول . ج

   چرא تالش אنبیاء برאی אثبات معاد بیشتر אز אثبات توحید بوده אست؟-١٣

  . به دلیل میل אکثر مردم به بی بند و باری.                     ب.  אمر نامحسوس אز نظر مردمبه دلیل אستبعاد. אلف

  . در محاورאت عرفی، معاد مقدمه אثبات אرکان توحیدی אست.          د. زیرא معاد در جهت دאدن زندگی مهمتر אز توحید אست. ج

   دلیل تجرد روح کدאم אست؟-١٤

                          . برאی وحدت هر شی مالکی مجرد، الزم אست بدאهةً.                 ب. یابدد رא با علم حضوری میخو) من(هر کس . אلف

  . روح אگر چه مرکب אست ولی خوאص ماده رא ندאرد.              د. قدرت אلهی مستلزم تجرد روح و אستقالل آن אست. ج

   אثبات معاد کدאم אست؟ دو مقدمه برهان حکمت برאی-١٥

   אمکان زندگی אبدی –حکمت אلهی .                               ب غایت دאشتن جهان –حکمت אلهی . אلف

   فطری بودن אین میل –میل به جاودאنگی .                        د وقوع زندگی אبدی –آفرینش نظام אحسن . ج

  ناظر به توصیف چیست؟) ١٣دهر (» و ال زمهریرאال یرون فیها شمسا « آیه شریفه -١٦

  אبتدאی برپایی قیامت .                                 دبرزخ .                                 جدوزخ .                              ببهشت . אلف

   אست؟کدאم گزینه صحیح» دوزخ« با توجه به توصیف آیات قرآن کریم پیرאمون -١٧

  . جنّیان و شیاطین، دوزخ مخصوص به خود دאرند.                             ب. زقّوم، نوشابه چرکین دوزخیان אست. אلف

  . همه دوزخیان عریان بوده و لباسی ندאرند.                           د. دوزخیان آتش گیره آتش دوزخ هستند. ج

  صحیح אست؟» بین دنیا و آخرترאبطه « کدאم گزینه درباره -١٨

  . بین گناه و نعمت بهشتی رאبطه معکوس وجود دאرد.        ب. بین دنیا وآخرت رאبطه وضعی و قرאردאدی وجود دאرد. אلف

  .  دאردهای دنیا و عذאب אخروی رאبطه مستقیم وجودبین نعمت.                  د. بین אیمان و عذאب אلهی رאبطه وجود ندאرد אصالً. ج

  رود؟אمری وجودی و ضد אیمان بشمار می» کفر« در چه صورتی -١٩

  ندאشتن אیمان در אثر جهل مرکب .                                          بندאشتن אیمان در אثر شک . אلف

  مان عدم ملکه אی.                                              دאنکار عمدی و عنادآمیز . ج

 صحیح אست؟» شفاعت« کدאم گزینه درباره -٢٠

  . دهدفقط گاهی شفاعت سنت אلهی رא تغییر می. אلف

  . کننده معصوم بودن אز گناه אستشرط אصلی شفاعت. ب

  . باشدمی» و אَنْ لیس لالنسان אالّ ما سعی«شفاعت مخصص آیه . ج

  . پیدא کندتوאند یقین به حصول شرאئط شفاعت شخص گناهکار نمی. د
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