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«آيه شريفه در  »ما« نوع و» أين«نقش  -١            « :را مشخص كنيد. )٧٨(نساء 

 � زائده ظرف،. الف
 � هظرف، كافّ. ب
 � زائده مبتدا،. ج
 � همبتدا، كافّ. د

ــريفه   -٢ ــه شـ «در آيـ                                      «

 (معرب و مبنی) وجود دارد؟» اسم مرفوع«چند  )١٣(سجده: 
 �الف. دو 
 �ب. سه 

 �ج. چهار 
 �د. پنج 

 در آيه شريفه فوق به ترتيب چيست؟» أجمَعِينَ«و » جَهَنَّمَ«، »̍هُدی«نقش کلمات  -٣
 �صفت  -مفعولٌ فيه  -الف. بدل 
 �تأکيد  -مفعولٌ فيه  -ب. فاعل 

 �د تأکي -مفعولٌ به  -ج. مفعولٌ به 
 �حال  -مفعولٌ به  -د. مفعولٌ له 

وَ اْألَقْرَبينَ بِالْمَعْرُوفِ  لِلْوالِدَيْنِحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ  إِذاكُتِبَ عَلَيْكُمْ « موارد مشخص شده در آيه شريفه» متعلّق« -٤
 چيست؟ )١٨٠(بقره:  »عَلَى الْمُتَّقينَحَقًّا 

 � حَقًّا -کُتِبَ  -الف. کُتِبَ 
 � حَقًّا -الوَصِيَّةُ  - کُتِبَ ب.

 � المَعرُوفِ -تَرَکَ  -ج. الوَصِيَّةُ 
 � المَعرُوفِ -الوَصِيَّةُ  -د. حَضَرَ 

 کدام گزينه است؟» يا لَلدّاهِيَةِ الدَّهياءِ!«ترجمه صحيح عبارت  -٥
 �! الف. در تعجبم از اين مصيبت عظيم

 �ب. ای مصيبت بزرگ به فريادم برس! 
 �ج. ای مصيبت! چقدر بزرگ و سختی؟! 

 �د. ای مصيبت بزرگ نابودت خواهم کرد! 

«در آيه شريفه » مَن«و نوع » مالِک«نقش  -٦                       « :چيست؟ )٢٦(آل عمران 

 � موصول -ت الف. صف
 �اسم شرط  -ب. صفت 

 �اسم استفهام  -ج. منادا 
 �اسم شرط  -د. عطف بيان 

«در آيـه شـريفه   » جمله«يک از انواع کدام -٧                                    

       « :؟نداردوجود  )٣٣(سبأ 

 �الف. صله 
 �ب. خبر مبتدا 

 �» کانَ«ج. خبر 
 �د. مضافٌ إليه 
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وَ  سَوَّلَ لَهُمْالشَّيْطانُ  تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىا إِنَّ الَّذينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ م«جمالت مشخص شده در آيه شريفه » محلّ إعرابی« -٨
 چيست؟ )٢٥(محمّد:  »أَمْلى لَهُمْ
 �رفع  -الف. رفع 

 �نصب  -ب. جرّ 
 �رفع  -ج. فاقد محلّ إعراب 
 �فاقد محلّ إعراب  -د. فاقد محلّ إعراب 

زيـر پاسـخ    مـوارد بـه  » قَطْعـاً  خارِجَةٌ عَنِ الْبَحْثِ لِأنَّ الْغايَةَ فيها داخِلةٌ تَحْتَ حُکمِ المُغَيّیٰ ) الْعاطِفَةُ فَهِیَو أمّا (حَتّیٰ«با توجه به عبارت  *

 دهيد.
 کدام گزينه است؟» لِأنّ«متعلق  -٩

 �الف. قَطعاً 
 �ب. البَحثِ 
 �ج. العاطِفَةُ 
 �د. خارِجَةٌ 

 باشد؟می» قطعاً«کدام گزينه بيانگر نقش  -١٠
 �الف. تمييز 

 �ب. مفعولٌ له 
 �ج. مفعولٌ فيه 

 �د. مفعول مطلق 
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الوقت وقتاً إلّا فی عـذر مـن غيـر     لکلّ صالۀ وقتان و أوّل الوقت أفضله، و ليس ألحدٍ أن يجعل آخرَ«نظر مصنّف در مورد داللت روايت  -١

 چيست؟» علّۀ
                �الف. يدلّ علی امتداد الوقت للمريض و المضطرّ فقط. 

 �ب. ال يدلّ علی جواز التأخير إلّا لذوی األعذار فقط. 
 �ج. يدلّ علی جواز التأخير عن أوّل الوقت لکلّ أحد. 
 �د. يدلّ علی عدم االمتداد إلی آخر الوقت للمختار. 

 الزم است؟ چرا؟» قصد اداء يا قضاء«در چه صورتی  -٢
 �الف. عند عدم اشتغال الذمه بالقضاء؛ لحصول االمتثال. 

 �اء؛ لحصول التعيين. ب. عند اشتغال الذمّة بالقضاء و األد
  �ج. اذا اشتغل بالصالة و ترددها بين القضاء و االداء؛ لحصول التعيين. 
 �د. اذا اشتغل بالصالة و ترددها بين القضاء و االداء؛ لحصول االمتثال. 

از » از ورود در عمـل ديگـر   قبلشده شاکّ در صحّت عمل انجام «و » از ورود در عمل ديگر بعدشاکّ در انجام عملی «حکم دو فرض  -٣
 اعمال نماز، به ترتيب چه حکمی دارند؟

 �يبنی علی الصحّۀ  - الف. يأتی به
 �يعيده أو يبنی علی الصحّۀ  - ب. يأتی به

 �يعيد الفعل  - ج. يبنی علی تحقّقه
 �يبنی علی الصحّۀ  - د. يبنی علی تحقّقه

 شود؟چه اصلی جاری می» اعتبار صحّت قرائت امام در صحّت نماز جماعت«به نظر مصنّف (ره) در صورت شکّ در  -٤
 �الف. اصالت اطالق 

 �ب. اصالت عدم مشروعيت 
 �ج. اصالت صحّت 
 �د. اصالت برائت 

 چيست؟ چرا؟» گرددو قبل از قطع مسافت بر می استمرار نداشتهقصد سفرش «حکم نماز شخصی که  -٥
 �. يجب عليه التقصير، لصيرورته مسافراً بالخروج. الف

 �ب. يجب عليه اإلتمام، لعدم تحقّق شرط التقصير. 
 �. يجب عليه اإلتمام، النصراف أدلّۀ القصر إلی غيره. ج
 �. يجب عليه التقصير، للتسالم الفقهی علی هذا الحکم. د
 صحيح است؟» ی مسافرروزه«کدام گزينه در مورد » ن صام فی السفر بجهالۀ لم يَقضِهم«با توجّه به روايت  -٦

                           �الف. إذا جهل أصل الحکم فقط، يصحّ صومه. 
                          �ب. يصحّ صومه إلّا إذا جهل أصل حکم الصوم. 

 �ج. ال يصحّ صومه إذا جهل بعض خصوصيّات الحکم. 
 �د. يصحّ صومه مع الجهل وَ لَو ببعض خصوصيّات الحکم. 

ی روزه (هر دو) واجب است؟در کدام مورد قضاء و کفاره-٧
 �فطر و انکشف دخوله. الف. الشاکّ فی الغروب إذا ارتکب الم

 �ب. الشاکّ فی طلوع الفجر إذا ارتکب المفطر و انکشف طلوعه. 
 �ج. الشاکّ فی الغروب إذا ارتکب المفطر و انکشف عدم دخوله. 

 �د. الشاکّ فی طلوع الفجر إذا ارتکب المفطر و لم ينکشف طلوعه. 
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 کند؟برای مسافری که روزه گرفته، چه حکمی را اثبات می» ضِهمن صام فی السفر بجهالة لم يَق«به نظر مصنف، مفاد روايتِ  -٨

 �الف. يصحّ صومه إلّا إذا جهل أصل حکم الصوم. 

 �ب. يصحّ صومه مع الجهل ببعض خصوصيّات الحکم. 

 �ج. ال يصحّ صومه الّا إذا جهل أصل الحکم عن تقصير. 

 �ذا جهل بعض خصوصيّات الحکم. د. ال يصحّ صومه الّا إ
آيـا جـدّ پـدری واليـت در نکـاح دارد؟      » الصبی يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: اذا کان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم«با توجه به روايتِ  -٩

 چرا؟
 �الف. نعم؛ لکونه مصداقاً لألب. 

 �ب. نعم؛ لتثنية الفعل فی الرواية. 
 �صار الرواية علی األب. ج. ال؛ القت

 �د. ال؛ لالقتصار علی القدر المتيقن. 
 شود، چيست؟موجب حرمت ابدی می» ازدواج در عده«که در فرض » علم به حرمت«مقصود از  -١٠

 �الف. هر دو نفر علم به موضوع داشته باشند. 
 �م داشته باشد. ب. يک نفر از آنها علم به حک

 �ج. هر دو نفر علم به موضوع و حکم داشته باشند. 
 �د. يک نفر از آنها علم به موضوع و حکم داشته باشد. 
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 به ترتيب چه وجوبی دارند؟» قطع مسافة«نسبت به » وجوب حج«و » طهارة«نسبت به » وجوب نماز« -١

 �الف. هر دو مطلق هستند. 
 � ب. هر دو مشروط هستند. 

 � ج. اولی مشروط و دومی مطلق است.
 �د. اولی مطلق و دومی مشروط است. 

 نزاع در چگونه اجتماعی است؟» اجتماع امر و نهی در شیء واحد«در بحث  -٢
 �الف. آمری 
 �ب. موردی 
 �ج. ماموری 

 �د. موردی و مأموری 
 به ترتيب کدام است؟» اکرم کلَّ عالمٍ«و » اطعمْ اَیَّ فقيرٍ شئتَ«عموم مستفاد از  -٣

 �الف. بدلی و استغراقی است. 
 �است.  ب. بدلی و مجموعی

 �ج. استغراقی و مجموعی است. 
 �د. مجموعی و استغراقی است. 

«چرا به اطالق آيه شريفه  -٤         ... « :تمسک کرد؟» طهارة صيد در محل عض کلب«برای اثبات  تواننمی )٤(مائده 

 �الف. خداوند در مقام بيان طهارت و نجاست آن نيست. 
 �ب. قرينه برخالف وجود دارد و عدم القرينة يکی از مقدمات حکمت است. 

 �باشد. ج. چون عالوه بر طهارت، خداوند در مقام بيان حليت و حرمت هم می
 �شود. ز تمسک به اطالق مید. قدر متيقن در مقام تخاطب وجود دارد و مانع ا

الشک اِمّا ان تالحظ فيه الحالة السابقة او ال و علی الثانی اِمّا ان يکون الشک فی اصل التکليف او ال و علـی الثـانی   «با توجه به عبارت  -٥
 گزينه مناسب را انتخاب کنيد.» اِمّا اَنْ يمکن االحتياط او ال

 � فاالول مجری االستصحاب و الثانی مجری االحتياط و الثالث مجری البرائة و الرابع مجری التخيير  الف.
 �ب. فاالول مجری االحتياط و الثانی مجری االستصحاب و الثالث مجری البرائة و الرابع مجری التخيير 

 �و الرابع مجری التخيير  ج. فاالول مجری االستصحاب و الثانی مجری البرائة و الثالث مجری االحتياط
 �د. فاالول مجری االستصحاب و الثانی مجری البرائة و الثالث مجری التخيير و الرابع مجری االحتياط 

 مشخص كنيد.» كلُّ شيءٍ طاهرٌ حتي تَعْلَم انّه قَذِرٌ.«و » ثوبُ المُصلِّی يلزمُ ان يکون طاهراً«نوع جمع را در مورد دو جمله  -٦
 �الف. التصرف في عقد الحمل بتضييقه. 

 �ب. التصرف في عقد الوضع بتوسيعه. 
 �. ج. التصرف في عقد الوضع بتضييقه

 �د. التصرف في متعلق عقد الحمل بتوسيعه. 
به ترتيب چه چيـزی را  » األحکام الشرعيۀ الفرعيۀ عن أدلّتها التفصيليۀالعلم ب«در تعريف فقه » الفرعيۀ«و » الشرعيۀ«هر يک از قيود  -٧

 کند؟خارج می
 �احکام عقلی  -الف. قواعد فقهيه 

 �قواعد فقهيه  -ب. احکام اعتقادی 
 �احکام عقيدتی  -ج. مسائل اصولی 

 �مسائل اصولی و عقيدتی  -احکام عقلی د. 
 صحيح است؟» احتياط«گزينه درباره  کدام -٨

 �الف. احتياط در عرض اجتهاد و تقليد است. 
 �ب. احتياط در عرض اجتهاد است فقط 

 �ج. احتياط در عرض تقليد است فقط 
 �د. احتياط در طول اجتهاد و تقليد است. 
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 ؟نيستاز ارکان استصحاب،  کدام مورد -٩
 �الف. اليقين بالحالة السابقة. 

 �ب. تعدد متعلق اليقين والشک. 
 �ج. الشک فی بقاء الحالة السابقة. 
 �د. فعلية اليقين فی ظرف الشک. 

 کند؟را بيان می» اصل استصحاب«و » قاعده اليقين«فرق بين  کدام گزينه -١٠
 �رخالف استصحاب. الف. در قاعده اليقين، متعلق يقين و متعلق شک، وحدت زمانی دارند ب

 �شود برخالف استصحاب.  ب. در قاعده اليقين، يقين بواسطه شک، زايل می
 �ج. در قاعده اليقين، متعلق يقين، غير از متعلق شک است برخالف استصحاب. 

 �د. الف و ب 
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 به چه معناست؟» ايدئولوژی« -١

  �الف. بينش انسان درباره اديان مختلف 

 �ب. علم به کيفيت ساختار جهان خارج 

 �ج. اعتقادات هماهنگ درباره جهان و انسان 

 �د. آراء کلی هماهنگ درباره رفتارهای انسان 

 موضوع اصل علّيت چيست؟ -٢

 �كن الوجود الف. مم

 �ب. موجود مطلق 

 �ج. علت و معلول 

 �د. واجب الوجود 

 به چه معناست؟» الوهيّت«صفت  -٣

 � الف. پرستيدنی

 �ب. منزه بودن 

 �ج. محبت داشتن 

 �د. کارگردانی جهان 
 باشد؟گری مییبه ترتيب جزء کدام دسته از علل گرايش به مادّ» گرايیشبهات مبنی بر حس«و » راحت طلبی« -٤

 �فکری  –الف. روانی 

 �روانی  –ب. فکری 

 �فکری  –ج. فکری 

 �روانی  –د. روانی 

 است؟ محالهای جهان هستی، برای هر يک از پديده» تعدد آفريننده«چرا فرض  -٥

 �ها رب باشد. الف. زيرا مستلزم آن است که فقط يکی از آفريننده

 �ب. زيرا مستلزم آن است که يک شیء، دو وجود داشته باشد. 

 �های متعدد و منعزل از يکديگر است. اش وجود نظامج. چون الزمه

 �د خداوند است. اش نفی وجود. چون الزمه

 باشد؟می» عدل الهی«کدام گزينه نقطه اصلی اختالف در مسأله  -٦

 �الف. امکان ظالم بودن خداوند 

 �ب. عدل صفت الهی نيست. 

 �ج. صفت عدل زائد بر ذات است. 

 �د. حسن و قبح عقلی 

 برای اثبات معاد کدام است؟» متحک«دو مقدمه برهان  -٧

 �فطری بودن اين ميل  –الف. ميل به جاودانگی 

 �وقوع زندگی ابدی  –ب. آفرينش نظام احسن 

 �غايت داشتن جهان  –ج. حکمت الهی 

 �امکان زندگی ابدی  –د. حکمت الهی 
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 «آيه شريفه  -٨           « :ناظر به توصيف چيست؟ )١٣(دهر 

 �الف. برزخ 
 �ب. دوزخ 
 �ج. بهشت 
 �د. قيامت 

 کدام است؟» ايمان«گزينه صحيح درباره  -٩
 �شود. م حاصل میالف. ايمان در بعضی از امور بدون آگاهی ه

 �ب. ايمان ذاتاً اقتضای عمل کردن به لوازم آن را ندارد. 
 �ج. ايمان همان علم انسانها نسبت به حق تعالی است. 

 �د. قوام ايمان به گرايش قلبی و اختيار است. 

 «آيه شريفه  -١٠                             «  :ناظر به کدام شرط  )٨٦(زخـرف

 باشد؟کننده میشفاعت
 �الف. مأذون بودن 

 �ب. علم داشتن 
 �ج. مرضی بودن 
 �د. ايمان داشتن 
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 درست است؟» الجزئی کلی«کدام گزينه در خصوص قضيه  -١

 �الف. جزئی به حمل اولی، کلی است. 

 �ب. جزئی به حمل شايع، کلی است. 

 �ای کاذب و غير قابل قبول است. ج. قضيه

 �ست. به حمل اولی کلی ا ،د. عنوان جزئی

 داللت قلم بر دوات چه نوع داللتی است؟ -٢

 �الف. داللت طبعی 

 �ب. داللت عقلی 

 �ج. داللت وضعی لفظی 

 �د. داللت وضعی غير لفظی 

 دارد؟» حيوان«و » جسم«به ترتيب چه نسبتی با » نامی«فصل  -٣

 �الف. مقوّم و مقوّم 

 �ب. مقوّم و مقسّم 

 �ج. مقسّم و مقسّم 

 �د. مقسّم و مقوّم 

 يک از جهات زير به کار رفته است؟کدام» نمازگزار طاهر است بالضرورة تا زمانی که در حال نماز است.«در قضيه  -٤

 �عامه  الف. عرفيه

 �ب. مطلقه عامه 

 �ج. ضرورت ذاتيه 

 �ی عامه د. مشروطه

 باشد؟ای میی شرطيهچه نوع قضيه» اذا غال الماء فانه يتمدد«ی قضيه -٥

 �الف. اتفاقيه 

 �ب. عناديه 

 �ج. لزوميه 

 �د. حقيقيه 

 عکس مستوی برای کدام است؟» بعضی باسوادها معلم هستند.«قضيه  -٦

 �الف. هر باسوادی معلم نيست. 

 �ب. هر معلمی باسواد است. 

 �ج. هر باسوادی معلم است. 

 �ها باسواد هستند.  د. بعضی غير معلم

 ؟نيستمنتج » اکثر باسوادها بيکار هستند. –هر دانشجويی باسواد است. «چرا قياس  -٧

 �الف. عدم تکرار حد وسط 

 �ب. عدم کليت هر دو مقدمه 

 �ج. عدم اختالف دو مقدمه در کم 
 �د. عدم اختالف دو مقدمه در کيف 
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 کدام گزينه از شروط اختصاصی شکل سوم قياس است؟ -٨
 �الف. اختالف در کيف 

 �دن کبری ب. موجبه بو
 �ج. موجبه بودن صغری 

 �د. کليه بودن هردو مقدمه 
-پس اين شـخص بيمـار مـی    -شودهر کس در سرمای شديد قرار گيرد بيمار می –اين شخص در سرمای شديد قرار دارد «قياس  -٩

 باشد؟کدام قسم برهان می» شود
 �الف. برهان إنی دليل 
 �ب. برهان لمی مطلق 

 �ر دليل ج. برهان إنی غي
 �د. برهان لمی غير مطلق 

 است؟» صنعت مغالطه«کدام گزينه از مواد  -١٠
 �الف. مشهورات 

 �ب. مظنونات 
 �ج. مشبهات 

 �محسوسات د. 
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 به ترتيب کدام گزينه است؟ فالسفهو  معتزلهطبق ديدگاه » وجود«و » ثبوت«نسبت بين  -١

 �تساوی  -الف. تساوی 
 �ثبوت اعم  –ب. تباين 

 �ثبوت اعم  –ج. تساوی 
 �تساوی  -د. ثبوت اعم 

 چه نوع وجودی دارد؟» الصور النوعيّه الجوهريّه« -٢
 �الف. وجود لنفسه بنفسه. 
 �ب. وجود فی نفسه لغيره. 
 �ج. وجود فی غيره بنفسه. 

 �لنفسه. د. وجود فی نفسه 
 شود؟استعمال می» سلب ضرورت از جانب مخالف«کدام امکان است که به معنای  -٣

 �الف. امکان عام 
 �ب. امکان اخص 
 �ج. امکان خاص 

 �د. امکان استعدادی 
 نام فاعلی که به کار خود، علم تفصيلی قبلی دارد که عين علم اجمالی او به ذاتش است، چيست؟ -٤

 �الف. فاعل بالقصد 
 �ب. فاعل بالرضا 
 �ج. فاعل بالعنايه 

 �د. فاعلی بالتجلی 
 يک از مراتب عقل است؟تعقل علوم نظری با وساطت علوم بديهی، مربوط به کدام -٥

 �الف. عقل بالقوه 
 �بالملکه ب. عقل 

 �ج. عقل بالفعل 
 �د. عقل مستفاد 

 چيست؟» علم حصولی«ديدگاه مرحوم عالمه طباطبائی (ره) در مورد  -٦
 �الف. علم حصولی در حقيقت و واقع همان علم حضوری است. 

 �يرين نباشد جزئی خواهد بود. ب. اگر صورة ذهنيه قابل صدق بر کث
 �شود. ج. علوم حصولی در خصوص مجردات غير از خداوند لحاظ می

 �د. خداوند به ذاتش علم حضوری و ديگر موجودات علم حصولی دارد. 
 درست است؟» كل مجرّد فهو عاقل«کدام گزينه بنا به  -٧

 �تواند درك كند. فقط خودش را میالف. هر موجود مجردي 
 �کند. داند و درک می ب. نفس انساني چون مجرّد است همه چيز را مي

 �كند.  یج. شيئی كه ذاتاً و فعالً تجرّد دارد، خودش و مجرّدات را درك م
 �د. هر جوهر مجرّدي به همه موجودات مجرّد و مادي علم حضوري دارد. 

 کدام گزينه است؟» صفات حقيقی واجب تعالی«ره ديدگاه منسوب به حکما دربا -٨
 �الف. ذات نائب مناب صفات است. 

 �اند. ب. زائد بر ذات واجب هستند ولی قديم
 �ج. زائد بر ذات واجب تعالی و الزم آن هستند. 

 �د. عين ذات واجب هستند و هر يک عين ديگری. 
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 وجود دارد؟» و اراده الهی قدرت«و » فعل اختياری آدمی«چه نسبتی بين  -٩
 �الف. اراده الهی به اين تعلق گرفته که آدمی با اختيار خودش افعالی را انجام دهد. 

 �اختياری هستند.  ب. افعال انسان به دليل تعلق قدرت الهی ضروری و در نتيجه غير
 �اند. ج. افعال اختياری انسان به طبع واگذاری خداوند از شمول قدرت الهی خارج

 �شود. د. افعال آدمی در هر حال ممکن الوجود و هيچ ضرورتی از غير متوجه آنها نمی
 عالم تزاحم است؟» عالم ماده«چرا  -١٠

 � الف. زيرا هر حرکتی غايتی مربوط به خود دارد.
 �ب. زيرا ماهيات کثيره در عالم ماده وجود دارند. 

 �شوند. ها مانع بعض ديگر میج. زيرا بعضی حرکت
 �د. زيرا واحد سيّالی است که حرکت جوهری دارد. 
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 :ششمين دوره تربيت مدرسپاسخنامه نمونه سؤاالت 
مربوط به  ٤٠تا  ٣١مربوط به الموجز، شماره  ٣٠تا  ٢١دروس تمهيديه و شماره مربوط به  ٢٠ تا ١١و شماره مبادی العربية، در پاسخنامه مربوط به  ١٠تا  ١* شماره 

 باشد:می سار حکمتمربوط به در سايه ٦٠تا  ٥١مربوط به دروس فی علم المنطق و  ٥٠تا  ٤١آموزش عقايد، شماره 
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