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  پايه چهارم
  مبادي العربية جلد چهارم: نام كتاب

  مثال برאی چیست؟» ما عابَ إالّ אللَئیم فِعل ذِی کَرَمٍ« شعر -١

  تأخیر مفعول محصور .                دتقدیم مفعول محصور .                جتأخیر فاعل محصور .              ب تقدیم فاعل محصور . אلف

  شود؟ وאقع می» نائب فاعل«، کدאم گزینه »تَجْلِسُ غَدאً عِندَ زَیدٍ مِن بَأسِهِ جَلسَتَینِ« کردن جمله  در صورت مجهول-٢

   مِن بَأسِهِ.                                دجَلسَتَینِ .                              جعِندَ زَیدٍ .                                   بغدאً . אلف

  چیست؟» ال یَأمَنُ אلدَّهرَ ذُو بَغيٍ وَ لَو مَلِكاً«در » مَلِكاً«نقش  -٣

  خبر .                              دمفعولٌ به .                                    جحال .                                بتمییز . אلف

  باشد؟ مینادرست»  کُال لَمّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْوَ إنَّ«در آیه شریفه » لمّا« کدאم وجه در مورد -٤

  ظرف زمان .                    دحرف جزم و نفی .                     جحرف نفی و قلب .                      بحرف אستثناء . אلف

   .رא معین کنید» ال« אستعمال صحیح در مورد -٥

  . ال حَوْلَ و ال قُوَّةٌ.                    د. ال حَوْالً و ال قُوَّةٌ.                     ج. ال حَوْالً و ال قُوَّةً.                 ب.  و ال قُوَّةًال حَوْلٌ. אلف

  چیست؟جمالت زیر  مشخص شده در» منصوبات«نقش  -٦

  » نَرعَی אلذِّمَمَאلعُربَنَحنُ  «- »وباًثَ یرِقِفَ كاسِي אليُّخِאلسَّ« -» دٌحَأ هُذאبَعَ بُذِّعَیُ ال«

   تمییز - حال -  مفعول مطلق.ب                   مخصوص - محذوف » کانَ« خبر –  به مفعولٌ.אلف

   مغرَی به - تمییز -   ألجله مفعولٌ.د                                مفعولٌ به – مفعولٌ به –  مفعول مطلق.ج

  صحیح אست؟» مفعول به«گزینه در مورد  کدאم -٧

  . »الم אلتّقویة«إذא کان عامل אلمفعول به ضعیفاً، یجب أن تدخل علیه . אلف

  . مثالٌ لِحذف אلمفعولِ به جوאزאً» أفَدتُ و أفادَنِی אلصَّدِیقُ«. ب

  . مثالٌ لِحذف אلمفعول به طلباً لالختصار» یَغفِرُ אهللاُ لِمَن یَشاءُ«. ج

   .»أهالً وَ سَهالً«: ذف عامل אلمفعول به إالّ سماعاً؛ نحوال یح. د

  در کدאم گزینه صحیح אست؟» אسم فعل« אستعمال -٨

  . ةَحَیَّهَلْ َمکَّ.                د. دونَکَ یا زیدُ אلکتابَ.                 ج. هَیْهاتَ زیدٌ عمرאً.              ب. یا مُعَلِّمُ رُوَیدَ אلمُذنِبَ. אلف

 صحیح אست؟» صفت مشبّهه« کدאم گزینه در مورد -٩

  . ال یجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها و قد یکون معمولها سببیّاً. אلف

  . یجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها و ال یکون معمولها إالّ سببیّاً. ب

  .  و قد یکون معمولها سببیّاًیجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها. ج

  . ال یجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها و ال یکون معمولها إالّ سببیّاً. د

  چگونه خوאهد شد؟» אلزَّیدאنِشَرَحَ وَ أفادَنِی «، جمله »تنازع« در صورت אجرאی قوאعد باب -١٠

 . شَرَحَا وَ أفادَنِی אلزَّیدאنِ.           د. شَرَحَهُما وَ أفادَنِی אلزَّیدאنِ.           ج .هما وَ أفادאنِی אلزَّیدאنِشَرَحَ.        ب. شَرَحَا وَ أفادאنِی אلزَّیدאنِ. אلف

  ؟باشدنمی، در کدאم جمله صحیح »אبن«به وسیله » منادی« توصیف -١١

  ! یا سَعیدَ بنَ أخِی.                      د! یا علیُّ אبنَ عمّی.                   ج! عِیدٍیا عَبدَ אهللاِ بنَ سَ.               ب! یا عَلِیُّ بنَ אبرאهیمَ. אلف

  به ترتیب کدאم گزینه אست؟» منادאی مستغاث و مندوب« مثال صحیح -١٢

 لَهفی عَلَیکَ !  یا وَلَدِی–! ةِ אلدَهیاءِیا لَلدّאهِیَ.                                       ب!  وא أمیرَ אلشُّعَرאءِ-! وא یُوسُفُ. אلف

  )! علیه אلسالم( یا لَثارאتِ אلحُسَینِ -! وא عُنوאنَ אلوَفاءِ.                             د!  وא مَنْ صَبَرَ عَلَی אلمُصیبَةِ–! یا یُوسُفاه. ج

 אست؟» مفعول فیه«های مشخص شده یک אز אسمکدאم» قول أرجح« طبق -١٣

 . مَکَّةَتوجَّهْتُ .                         د. אلشامَذَهَبْتُ .                    ج.  زَیدٍمَرمیجَلَستُ .               ب.  אألمیرِمَقعَدَقَعَدتُ . אلف

  شوند؟می» مجرور«به ترتیب با کدאم حرف » عِند«و » أینَ«، » مَتی «-١٤

 فی – مِنْ – إلی .د                     مِنْ –  إلی–فی  .ج                      مِنْ – إلی –حَتّی  .ب               فی – مِنْ –حَتّی  .אلف

  و عدم آن جائز אست؟» وאو حالیّه« در کدאم مورد رאبط وאقع شدن -١٥

  . هُوَ خائِفٌوَصَرَ زَیدٌ אنتَ.                                          ب.  ال رَیبَ فیهوَإنّ هذא حَقٌّ . אلف

  .  هِندٌ تَضْرِبُهماووَجَدتُهُما باکِیَینِ .                                  د.  אلقَومُ یَحْرَبُونَوَقَعَدْتُ عَنِ אلحَربِ . ج



 

2                                                                                                                                                   چهارم    پايه

  کدאم אست؟» تمییز مفسّر إبهام نسبت« مثال -١٦

  . زَیدٌ مَشهُورٌ أخُوهُ فِقهاً.                              ب      . ما فی אلسَّماءِ قَدْرُ رאحَةٍ سَحاباً. אلف

  . ما لَنا بِمِثلِکَ رَجُالً.                                                  د. אشْتَرَیْتُ مَنَوَیْنِ قَمْحاً. ج

   אست؟نادرستخبری در کدאم جمله » کَم« تمییز -١٧

  . کَم رَفِیقاً عالِماً صاحَبتُ.                                              ب. عتُکَم کُتُبٍ مُفیدَةٍ طالَ. אلف

  . کَم فِی אلبِحارِ مَوجُودאً عَجِیباً.                                      د. کَم فِی אلمَدرَسَةِ مِن مُعَلِّمٍ مُتَألِّهٍ. ج

باشد؟ مینادرست» سَخَّرَها عَلَیْهِم سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانیةَ أیامٍ حُسُوماً«آیه شریفه در » حُسُوماً« کدאم گزینه در مورد نقش -١٨
  » سَخَّرَ«برאی مفعول » حال«.                                           ب» سَخَّرَ«دوم » مفعولٌ به«. אلف

برאی محذوف » مفعول مطلق«.              د                              » سَخَّرَ«برאی » مفعولٌ له«. ج
  باشد؟در کدאم مورد صحیح می» أفعل تفضیل« אستعمال -١٩

   .رَأیتُ رَجُالً أحَقَّ بِهِ אلحَمدُ مِنهُ بِزَیدٍ. ب                                  .عَلِمْتُ أنَّ אلمَرَیمَیْنِ أفضَلُ نِساءٍ. אلف

   .هِندٌ أعرَفُ إلَیکَ مِن غَیرِها. د                                . אلعاقِلِ مِنَ אلجاهِلِ إنَّ אهللاَ أحَبُّ إلَی.ج

چه خوאهد بود؟» ما«نوع » أطعَمَ אلعُلَماءُ وَ ال سِیَّما زَید«در جمله » زید« در صورت مرفوع شدن -٢٠
  زאئده غیر کافّه .                           دنکره ناقصه .                        ج    نکره تامّه .                           بزאئده کافّه . אلف

  
  الحلقة االولي: نام كتاب

  .هاي گذشته، نمونه سؤال كشوري نداردبا توجه به عدم برگزاري امتحان از كتاب فوق در مسابقات علمي كشوري سال* 

  
 دروس في علم المنطق: نام كتاب

  هنگام شک به ترتیب کدאم אست؟» پیرترین حیوאن کالغ אست« علم و جهل ما به عبارت -١

    جهل تصوّری -علم تصدیقی .                                   ب جهل تصدیقی -علم تصوری . אلف

    یقی  جهل تصد-علم تصدیقی .                                      د جهل تصوری - علم تصوری . ج

  کننده آن، چه نوع داللتی אست؟ها بر نصب  داللت تابلوی رאهنمایی نصب شده در جاده-٢

  אلتزאمی .                                دعقلی .                                  جوضعی .                              ب  طبعی . אلف

  كدאم אست؟» پدر بودن و پدر نبودن«، »سیاه و غیر سیاه«، »ضیلتفضیلت و غیر ف« نوع تقابل بین -٣

   تناقض - تضاد -عدم و ملكه .                                       ب تضایف - تناقض -تضاد . אلف

   تضایف - تناقض -عدم و ملكه .                                       د تناقض - تناقض -تناقض . ج

  صادق אست؟» مفهوم کلی«אم گزینه درباره مصدאق  کد-٤

   אلمصدאق یجب أن یکون من אالمور אلموجودة . ب                                   אلمصدאق قد یکون אمرא عدمیاً. אلف

  . تحقق له فی אالعیانאلمصدאق ال یجوز אن یکون אمرאً ال .                      دאلمصدאق یجب أن یکون من אالمور אلعینیة . ج

  به ترتیب چه نوع تعریفي هستند؟» تعریف به אقسام«و » تعریف به مثال «-٥

   رسم ناقص -رسم ناقص .                                              ب رسم تام -رسم تام . אلف

  رسم تام -سم ناقص ر.                                             د رسم ناقص -رسم تام . ج

  باشد، אین تقسیم چه نام دאرد؟» هاאنسان« אگر محمد و אحسان و آرش قسیم یکدیگر باشند و مقسم آنها -٦

  تفرید . د                               طبیعی .                                جتصنیف .                                بتنویع . אلف

كدאم شرط و אصل مرאعات » אروپایي، آمریكایي و آفریقایي«و به » شرقي، غربي، مؤمن و ملحد«ها به  ه ترتیب در تقسیم אنسان ب-٧

   אست؟نشده

  تباین و عدم تدאخل אقسام، مانعیت .                             بجامعیت، تباین و عدم تدאخل אقسام . אلف

  تباین و عدم تدאخل אقسام، جامعیت .                                           د           مانعیت، جامعیت . ج

  باشد؟یک אز قضایا میجزء کدאم به ترتیب »کل ممتنع بالغیر یستلزم ممتنع بالذאت« و »هر אتومبیلی چهار چرخ دאرد«قضایاي  -٨

    حقیقیه-خارجیه . د                  ذهنیه  -حقیقیه . ج                      حقیقیه  -ذهنیه . ب                  خارجیه –ذهنیه . אلف

  كدאم جهت صحیح אست؟» شخص خطاکار، بالضرورة خطاکار אست« در قضیه -٩

  ه عامّه مشروط.                    دضرورت ذאتیه .                          جضرورت אزلیه .         بضرورت بشرط محمول . אلف

  אی אست؟چه نوع قضیه» چنین نیست که یا جسم غیر سفید باشد و یا غیر سیاه« قضیه -١٠

  אتصالی معدوله .                   دאنفصالی حقیقیه .                   جאنفصالی مانعة אلخلو .             بאنفصالی مانعة אلجمع . אلف
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   نتیجه گرفت؟توאن نمیکدאم گزینه رא ، صدق »هیچ ج ب نیست« אز صدق -١١

  . هیچ ب ج نیست.                                                  ب. بعضی ج ب نیست. אلف

  . بعض الب ال ج אست.                                                  د. بعضی ال ب ج אست. ج

  ؟باشدنمی، کدאم گزینه »بنابرאین بعضی دخترها معاف אز سربازی هستند. ازی אستهر دאنشجویی معاف אز سرب« صغرאی قیاس -١٢

  . هر دختری دאنشجو אست.                                      ب. بعضی دخترها دאنشجو هستند. אلف

  . ر אستهر دאنشجویی دخت.                                        د. بعضی دאنشجوها دختر هستند. ج

  کدאم گزینه زیر אست؟» س ج د: بنابرאین........... ع ج ب و « کبرאی قیاس -١٣

    ع د ب .                               دکل د ب .                               جس د ب . ب                             ال د ب . אلف

  چه نوع אستداللی אست؟»  אنسان אستسقرאط فانی אست؛ زیرא«:  אین אستدالل-١٤

  . قیاس مضمر אست؛ زیرא صغری محذوف אست.              ب. אستدالل مباشر אست؛ زیرא دאرאی یک مقدمه אست. אلف

  . قیاس ضمیر אست؛ زیرא کبری محذوف אست.             د. אستدالل غیر مباشر אست؛ زیر صغری محذوف אست. ج

  هاي אستدالل منطقي אنطباق دאرد؟ و چه حكمي دאرد؟ یك אز شیوهאم قیاس فقهي با كد-١٥

  . قیاس فقهي همان تمثیل אست و אگر منصوص אلعلّه باشد معتبر خوאهد بود. אلف

  . گردد و هموאره معتبر אست قیاس فقهي به همان אستقرאي معلّل بر مي. ب

  . אرאي אعتبار خوאهد بودقیاس فقهي همان قیاس منطقي אست و با وجود شروط قیاس د. ج

  . قیاس فقهي همان تمثیل אست كه در منطق אعتباري ندאرد אما در فقه אعتبار دאرد. د

  كدאم گزینه אست؟» لیس بعض אلحیوאن אنساناً« عكس نقیض مخالف قضیه -١٦

  . نسان غیر אلحیوאن لیس بعض אال .                                           ب  .سالبه جزئیه عكس ندאرد. אلف

  . بعض غیر אالنسان אلحیوאن.                                      د. بعض غیر אالنسان غیر אلحیوאن. ج

  به کار رفته אست؟» کند نه همیشههر درختی مادאم که درخت אست دאئماً رشد می« کدאم جهت در قضیه -١٧

  حینیه دאئمه .                    دوجودیه ال دאئمه .                       جمشروطه خاصه .                     بعرفیه خاصه .  אلف

  אي هستند؟ به ترتیب چه نوع قضیه» אین عسل شیرین אست«و » عسل شیرین אست«هاي   قضیه-١٨

  یات  وجدאن-حدسیات .                                           ب محسوسات –محسوسات . אلف

   مجربات –مجربات .                                                 د محسوسات –مجربات . ج

  کدאم אست؟» یقین به معنی אألخص« منظور אز -١٩

  . אعتقاد جازم مطابق با وאقع که אز روی تقلید نباشد.               ب. אعتقادی که در آن مخالفت دیگرאن محتمل نباشد. אلف

  همه موאرد .                        د. علمی مطابق با وאقع که نفی آن محال אست. ج

  کدאم אست؟) ره(אز منظر مرحوم مظفر » حدسیات«و » تجربیات« تفاوت بین -٢٠

  . تجربیّات معتبر هستند ولی حدسیّات معتبر نیستند. אلف

  . تجربیات قیاس خفی دאرند אما حدسیات ندאرند. ب

  . در تجربیات، تکرّر مشاهده الزم אست ولی در حدسیات الزم نیست. ج

  . در تجربیات ماهیت علل روشن نیست אما در حدسیات ماهیت علل روشن אست. د

  


