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«مبادی العربیه جلد چهارم»
 -1حکم تقدیم مفعول بر فاعل در مثالهای «أخذ مالَه زیدٌ عن هندِ» و «أنْفَقَ زوجُها مریمَ الدراهَم» بهترتیب کدام است؟
الف .واجب – واجب 
ب .واجب – جائز 
ج .جائز – ممتنع 
د .جائز – واجب 

ل عسرٍ یُسْرٌ» و «غُلَیِّمٌ ذهبَ إلی المدرسة» بهترتیب کدام است؟
 -2مسوّغ ابتداء به «نکره» در مثالهای «بَعد ک ِّ
الف .اراده عموم – وقوع در ابتدای جمله حالیه 
ب .وقوع بعد از ظرف – وقوع قبل از فعل 
ج .وقوع بعد از ظرف – تصغیر 
د .اراده عموم – تصغیر 

 -3با توجه به احکام«ضمیر فصل» استعمال صحیح را معین کنید.
الف« .کان العلماء هم المُفْلِحون» 
ب« .جعلنا العلماءَ إیاهم الباقین» 
ج« .إنّ الهنداتِ هُنّ العالماتُ» 
د« .أخوک هو معلِّمٌ» 

 -4خبر «کان» در آیات شریفه« :ما کان اهللُ بِظَالّمٍ لِلْعَبیدِ» و «ثُمَّ انْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ
الفِ« .بظَالّم»  -الْمُكَذِّبین 

الْمُكَذِّبینَ» کدام است؟ دو گزینه تکراری

ب« .للعبید»  -کیف 
ج« .ظَالّم»  -کیف 
د« .للعبید»  -کیف 

 -5کدام مورد جزء شرایط عمل «ما» شبیه «بلَیْسَ» نیست؟
الف .أن الیتقدم معمول خبرها علی اسمها 
ب .أن الیقترن خبرها بـ «الباء الزائدة» 
ج .أن الیتقدم خبرُها علی اسمها 
د .أن الینتقض خبرُها بـ «إلّا» 
ل أُوحِيَ إِلَيَّ انَّهُ اسْ َتمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا انّا سَمِعْنا قُرْآنًا عَجَبًا» بهترتیب کدام است؟
 -6حکم حرکت همزه «ان» در آیه شریفه« :قُ ْ
الف .وجوب کسر – وجوب فتح 
ب .وجوب فتح – وجوب کسر 
ج .جواز فتح – وجوب کسر 
د .وجوب فتح – جواز کسر 
 -7کدام گزینه در تجزیه و ترکیب آیه شریفه« :وَ إِنَّ كُالًّ لَمّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبکَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما یَعْمَلُونَ خَبیرٌ» صحیح است؟
الف .جمله «لَیُوَفِّیَنَّهُمْ  »...در محل نصب ،صفت برای « كُالًّ» 
ب .عبارت «بِما یَعْمَلُونَ» متعلق به محذوف ،خبر «إِنَّهُ» 
ج .فعل «لَیُوَفِّیَنَّهُمْ» صیغه ششم مضارع و مبنی بر فتح 
د« .أَعْمالَهُمْ» مفعول به دوم برای فعل «لَیُوَفِّیَنَّهُمْ» 

 -8کدام گزینه در مورد «الم» معین شده در آیه شریفه« :هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ» صحیح است؟
الف .هی الم «التقویّة» فَتُقَوّي ما کان فرعًا فی العمل 
ب .هی الم «التقویّة» فَتُقَوّی عامالً ضَعُفَ بتأخیره 
ج .هی الم «التقویّة» و یتعلّق بـ «یَرْهَبُون» 
د .هی جارّةٌ و یتعلّق بـ «یَرْهَبُون» 

« -9الغاء» چیست؟ ص 127
الف« .إبطال العمل لفظًا و محالً لغیرمانعٍ» 
ب« .إبطال العمل لفظًا و محالً لمانعٍ» 
ج .إبطال العمل لفظًا ال محالً لغیرمانعٍ 
د .إبطال العمل لفظًا ال محالً لمانع 
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 -10در کدام مورد نصب «همّتک» نادرست میباشد؟
الف .کمْ شاکرٍ هِمَّتَکَ فی المدرسة 
ب .کان المعَلِّمُ شاکرًا هِمَّتَکَ 
ج .شاکرٌ زیدٌ هِمَّتَکَ أمْ بکرٌ 
د .إنّ المعلِّمَ شاکرٌ هِمَّتَکَ 
 -11إعمال «مصدر» در کدام گزینه صحیح است؟
الف .ما یُغَیِّر تعلیماتُک الفلسفةَ إال غرورًا 
ب .أعجبنی أکْلُکَ الکثیرُ الرُّمانَ 
ج .ساءنی عمرًا ضربُ زیدٍ 
د .سَرَّنی رحمتُک أباکَ 
 -12حکم إعراب مشغول عنه در مثالهای «ثُمَّ الجحیم صَلُّوه» و «االستاذ هَلّا احْتِرَمْتَه» بهترتیب کدام است؟
الف .واجب النصب – واجب الرفع 
ب .واجب النصب – راجح الرفع 
ج .راجح النصب – واجب الرفع 
د .راجح النصب – راجح الرفع 
 -13با توجه به احکام «اسم اشاره» استعمال صحیح را معین کنید.
الف .یا ثالثةٌ و ثالثون رجالً 
ب .یا رجالً یُحِبُّ األیتامَ 
ج .یا ذلک الرجلَ 
د .یا زیدینَ 
 -14کدامیک از اسامی زیر در ندبه «متوجعٌ علیه» واقع میشود؟
الف .فخر الوطن 
ب .الذی 
ج .رجل 
د .أنت 
 -15نقش کلمات معین شده در آیه شریفه« :فَأَمَّا الَّذینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ ا ْلفِتْنَةِ» بهترتیب کدام است؟
الف .خبر – مفعولبه 
ب .مبتدا – مفعولبه 
ج .مبتدا – مفعولله 
د .خبر – مفعولله 
 -16در کدام مورد «واو» عاطفه به کار رفته است؟
الف .تشارک زیدٌ و أحمد فی بناء المسجد 
ب .ذهبتُ و أحمد إلی المدرسة 
ج .کیف أنت و درسَ النحو 
د .مَرَرْتُ بِکَ و إخوتک 

ل لَها بَشَرًا سَوِیًّا» بهترتیب کدام است؟
 -17نقش کلمات معین شده در آیه شریفه« :فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجابًا فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّ َ
الف .مفعولبه – صفت 
ب .مفعولبه – حال 
ج .حال – صفت 
د .حال – تمییز 
ل مُسْرِعًا» و «مررتُ بهندٍ جالسةً» بهترتیب کدام است؟
 -18حکم تقدیم حال بر ذوالحال در مثالهای «قَدِمَ رج ٌ
الف .واجب – ممتنع 
ب .واجب – جائز 
ج .جائز – ممتنع 
د .جائز – جائز 
ل مَعَهُ  »...و «أَنَا أَكْثَرُ مِنْکَ ماالً» بهترتیب از کدام نوع است؟
 -19تمییز در آیات شریفه« :وَ كَأَیِّنْ مِنْ نَبِيِّ قاتَ َ
الف .نسبت – نسبت 
ب .نسبت – ذات 
ج .ذات – نسبت 
د .ذات – ذات 
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 -20نوع استثناء و اعراب مستثنی در آیه شریفه« :وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِالّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا  »...چیست؟
الف .متصل – جواز نصب و رفع 
ب .مفرغ – جواز نصب و رفع 
ج .متصل – وجوب نصب 
د .مفرغ – وجوب رفع 

«دروس متهیدیه فی الفقه االستداللی»
 -21وجه سازگاری تقیید موجود در آیه شریفه« :و إذا ضربتم في األرض فلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن یفتنكم الذین
كفروا» با وجوب قصر نماز خوف مطلقا ،چیست؟
الف .اولویت قید توضیحی نسبت به احترازی 
ب .نشأت گرفتن تقیید از انصراف بدوی 
ج .اصالة التطابق بین ثبوت و اثبات 
د .حمل تقیید بر غالب افراد خوف 

 -22استدالل بر حجیت بینه برای احراز دخول وقت نماز چیست؟
الف .تمسک به قدر متیقن در مقام تخاطب و داللت عرف بر حجیت آن 
ب .اولویت حجیت بینه در مقام نسبت به حجیت آن در قضاوت 
ج .کاشفیت لمّی سیره متشرعه معاصر معصوم (ع) از حجیت بینه 
د .کاشفیت إنّی سیره عقالء غیر مردوعه از حجیت ذاتی بینه 

 -23حكم عبارت «الصالة فی المكان المشترک ألحد الشركاء بدون إذن البقیّة» چیست؟ چرا؟
الف .بطالن نماز – زیرا با انعدام اذن اکثر ،انعدام طبیعت اباحه مکان مصلّی حاصل میشود .
ب .بطالن نماز – زیرا با فرض اشاعه ،مالک ،مجموع افراد است و اذن مجموع شرط است .
ج .صحت نماز – زیرا بنابر عام استغراقی هر فرد به تنهایی موضوع برای حکم است .
د .صحت نماز – زیرا با فرض مشاع بودن ،یک نفر از حق خود استفاده کرده است .

ل من سورة و البأکثر» و «إن فاتحة الکتاب تجوز وحدها فی الفریضة»،
 -24چرا در فرض امکان جمع بین روایات« :التقرأ فی المکتوبة بأق ّ
حمل روایت دوم بر تقیه بی معناست؟
الف .زیرا با حمل روایت دوم بر تقیه ،تعارض غیر مستقر بین دو دلیل غیر محرز واقع میشود و تساقط میکنند .
ب .زیرا با امکان جمع ،تعارض مستقر بین دو روایت تحقق ندارد تا نوبت به اعمال مرجحات برسد .
ج .زیرا منجر به تأویل کیفی روایت و جمع تبرعی میشود که مخالف عرف اهل محاوره است .
د .زیرا منجر به حمل اخبار عالجیه در باب تعارض بر موارد نادر میشود که مستهجن است .

 -25دلیل بطالن نماز در صورت نقصان عمدی سجدتین چیست؟
الف .زیرا عدم بطالن ،موجب زوال مفهوم نماز به عنوان مرکب حقیقی است .
ب .زیرا از ضروریات دین و مذهب بر اساس نصوص کثیره است .
ج .زیرا مقتضای دلیل خاص بر بطالن مرکب اعتباری است .
د .زیرا از لوازم جزئیت سجده برای نماز است .

 -26مفهوم شرط در صحیحه« :قلت ألبي عبد اللّه علیه السّالم :رجل شک في االذان و قد دخل فی اإلقامة ،قال :یمضي  ...ثم قال :یا زرارة إذا
خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشكک لیس بشیء» بیانگر کدامیک از احکام شکوک است؟
الف .یلزم االتیان بالمشکوک قبل الدخول فی غیره 
ب .الشاک فی الشرط یلتفت الیه لقاعدة التجاوز 
ج .الشاک فی الجزء یلتفت الیه لقاعدة الفراغ 
د .الشاک فی حجیة المأتی به یبنی علیها 

 -27با توجه به روایت« :إن کنت ال تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شیء فأعد الصالة» درصورتیکه مصلّی در شک متساوی باقی بماند
وظیفه او چیست؟
الف .عدم اعتنا به شکوک وهمی و استمرار نماز 
ب .وجوب عمل بر طرف اکثری شک 
ج .وجوب عمل بر طرف اقلی شک 
د .وجوب اعاده نماز 
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 -28بر اساس صحیحه« :قلت البی عبد اهلل علیه السالم ادنی ما یقصر فیه المسافر الصالة؟ قال :برید ذاهبا و برید جائیا» نظر مصنف درباره
سفر تلفیقی مسافر چیست؟
الف .به دلیل مفهوم وصف در تحدید ،رجوع در سفر با مرکب باید همان روز باشد .
ب .به دلیل اطالق صحیحه ،بازگشت در همان روز معتبر نیست .
ج .به دلیل تعیین مناط ،بازگشت باید در شب یا روز سفر باشد .
د .به دلیل انصراف ،برگشت مسافر باید در همان روز باشد .

 -29قصور در مقتضی با مالحظه تعبیر «الصالة فریضة» در روایت ...« :فقال :الصالة فریضة و لیس االجتماع بمفروض فیالصلوات کلها و لکنه
سنّة» ،مستند چیست؟
الف .معهود بودن اقامه نوافل به جماعت در زمان پیامبر 
ب .اعتبار عموم احوالی در جواز جماعت در نوافل 
ج .عدم اعتبار نیت امامت جماعت توسط امام 
د .عدم مشروعیت جماعت در نماز نافله 

 -30قائلین به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت چگونه به روایت« :انما فرض اهلل عزّوجل علی الناس من الجمعة الی الجمعة خمسًا و ثالثین
صالة ،منها صالة واحدة فرضها اهلل عزّ و جل فی جماعة و هی الجمعه  »...استدالل میکنند؟
الف .اطالق کلمه الناس و شمول همه مردم تا قیامت 
ب .احراز مراد استعمالی موال در عدد فرائض 
ج .اطالق احوالی و افرادی نسبت به صالة 
د .در مقام بیان بودن موال و بیان قاعده 

 -31روایت« :تقول :أتزوجک متعة علی کتاب اهلل و سنة نبیه ال وراثة وال موروثة  ....فإذا قالت :نعم فقد رضیت و هی امرأتک» داللت بر کدام
حکم نکاح دارد؟
الف .ارتکاز عدم اعتبار خصوصیات صیغه نکاح با قرینه منفصله 
ب .اعتبار ایجاب و قبول لفظی صیغه نکاح با تمسک به مفهوم 
ج .تحقق نکاح متعه و دائم با لفظ تزوج بنا بر احترازیت قیود 
د .توقف مشروعیت نکاح متعه بر رضایت زوجه بنابر سیره 

 -32نظر مصنف درباره اعتبار موافقت پدر و دختر در مسأله ازدواج باکره چیست؟
الف .اذن پدر به داللت روایات ،اعتبار دارد و اذن دختر از طریق اصل استصحاب ،معتبر است .
ب .مصلحت اهم در عرف متشرعه ،اذن استقاللی یا تلفیقی پدر و دختر تعیین میکند .
ج .به دلیل تعارض روایات مربوط به اذن پدر ،فقط رضایت دختر معتبر است .
د .به لحاظ روایات و کثرت عددی آنها فقط اذن پدر معتبر است .

 -33مستند عبارت« :یستثنی من حرمة النظر الی االجنبیة حالة الضرورة» چیست؟
الف .تسالم فقهاء و ضرورت مذهب 
ب .قاعده دفع ضرر محتمل 
ج .قاعده مقتضی و مانع 
د .قاعده باب تزاحم 

ل أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ» حکم ازدواج با زن موقتِ «پسر حقیقی» و زن دائمِ
 -34با توجه به آیه شریفه« :حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  ....وَحَلَائِ ُ
«پسر خوانده» بهترتیب چیست؟
الف .حرمت – حرمت 
ب .حرمت – جواز 
ج .جواز – حرمت 
د .جواز – جواز 
 -35در بحث ازدواج مرد با دختر زنی که با او زنا کرده وجه جمع بین روایات« :سئل عن الرجل یفجر بالمرأة أیتزوج بابنتها؟ قال :ال» و «سألت
ابا عبد اللّه علیه السالم عن رجل فجر بامرأة یتزوج ابنتها؟ قال :نعم یا سعید ،ان الحرام ال یفسد الحالل» چیست؟
الف .تقدم روایت اول به حکومت 
ب .حمل روایت اول بر کراهت 
ج .حمل روایت دوم بر تقیه 
د .تقدم روایت اول به ورود 
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 -36با توجه به جمع بین روایات« :ال رضاع بعد فطام» و «قلت :ما الفطام؟ قال :الحولین الذی قال اهلل عزوجل» نظر مصنف درباره فطام و
جدایی نوزاد از شیرخوردن چیست؟
الف .مجموع فطام فعلی و کیفی و زمانی 
ب .تطابق فطام فعلی و سن دو سالگی 
ج .فطام وصول به سن دو سالگی 
د .فطام فعلی 
 -37چرا با وجود مفهوم نداشتن عدد ،داللت آیه شریفه« :فَانكِحُو ْا مَا طَابَ لَكُم منَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو ْا فَوَاحِدَةً» بر
عدم جواز ازدواج دائم با بیش از چهار زن ،تمام است؟
الف .زیرا عددهای آیه صرفًا داللت بر کثرت دارد .
ب .زیرا عدد در مقام تعیین و تحدید مقدار است .
ج .زیرا تمییز نسبت برای اعداد ذکر نشده است .
د .زیرا اولویت به منطوق اضافه شده است .
 -38اگر مردی به زن خود نسبت زنا دهد و او را لعان کند چه احکامی بر آن مترتب میشود؟
الف .لزوم لعان توسط زوجه – تساقط دو لعان و استمرار زوجیت سابق 
ب .ثبوت حد قذف – حرمت زوجه و لزوم عقد جدید 
ج .نفی ولد – ثبوت حد شهادت زور – حرمت زوجه 
د .درء حد قذف – حرمت ابدی زوجه 
 -39استدالل قائلین به عدم جواز متعه به آیه«« :و الذین هم لفروجهم حافظون الّا علی ازواجهم أو ما ملکت أیمانهم» چیست؟ پاسخ آن کدام
است؟
الف .تعلیق حکم بر وصف ،مشعر علیت است – وصف بدون اتکا به موصوف ،موضوع قرار گرفته است .
ب .عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه – مصداق زوجه ،عرفی و وجدانی است .
ج .استصحاب عدم تحقق ازدواج شرعی – استصحاب قهقرایی و باطل است .
د .عدم صدق زوجه و ملک یمین بر متعه – متعه فرد حقیقی ازدواج است .
 -40با فرض تحقق تعارض بین روایات «سألت اباجعفر(ع) ما عدة المتعة اذا مات عنها الذی تمتع بها؟ قال :اربعة أشهر و عشرًا» و «عدة
المرأة اذا تمتع بها فمات عنها خمسة و اربعون یومًا» عده وفات متعه چه مقدار است؟ چرا؟
الف 4 .ماه و  10روز به دلیل تزاحم انشایی روایت دوم با امتثال آن 
ب 45 .روز به دلیل ترجیح عموم افرادی بر عموم احوالی 
ج 45 .روز به دلیل تقدم زمانی امتثال روایت دوم بر اول 
د 4 .ماه و  10روز به دلیل موافقت روایت اول با قرآن 

دروس فی علم األصول «الحلقة الثانیة»
 -41بنابر نظر شهید صدر(ره) موضوع علم اصول چیست؟
الف .عناصر ممهده 
ب .عناصر مشترکه 
ج .ادله اصولیه 
د .ادله اربعه 
 -42مراد از «مالک» در مراحل حکم تکلیفی وجوبی چیست؟
الف .مصلحت 
ب .اثبات 
ج .اعتبار 
د .اراده 
 -43کدامیک از خصوصیات قطع ،عین حقیقت قطع است؟
الف .کاشفیت 
ب .محرکیت 
ج .معذریت 
د .منجزیت 
 -44کدامیک از ادله ،دلیل شرعی غیرلفظی است؟
الف .برائت شرعی 
ب .تقریر معصوم 
ج .برائت عقلی 
د .خبر واحد 
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 -45کدام مدلول ،موضوعله لفظ است؟
الف .تصدیقی اولی 
ب .تصدیقی ثانیه 
ج .تصوری 
د .تضمنّی 

 -46حقیقت «وضع» نزد شهید صدر(ره) چیست؟
الف .اعتبار السببیت 
ب .اعتبار العالمة 
ج .القرن االکید 
د .التعهد 

 -47در چه زمانی از عالمت «تبادر» استفاده میشود؟
الف .شک در معنای حقیقی 
ب .شک در قرینه در کالم 
ج .شک در مراد متکلم 
د .شک در ظهور کالم 

 -48عبارت «کل ما ال یقوله ال یریده» مبیّن کدام اصل است؟
الف .احترازیت قیود 
ب .اصالت حقیقت 
ج .اطالق 
د .عموم 
-49کدام مثال داللت بر عموم میکند؟
الف .اکرم تسعة علماء 
ب .التکرم الفاسق 
ج .اکرم ایّ عالم 
د .اکرم العالم 

 -50از حیث اصولی مفهوم جمله «اذا جاء زید فاکرمه» کدام است؟
الف .اذا لم یجیء الیجب اکرامه 
ب .اذا جاء زید یجب اکرامه 
ج .اذا لم یجیء التکرمه 
د .اذا جاء زید التهینه 

 -51بنابر نظر مشهور ،قاعده اولیه هنگام شک در تکلیف شرعی ،کدام است؟
الف .اشتغال شرعی 
ب .برائت شرعی 
ج .اشتغال عقلی 
د .برائت عقلی 

 -52بنابر نظر شیخ انصاری (ره) اگر مراد از موصول در آیه شریفه« :ال یُکَلِّفُ اهللُ نفسًا إال ما ءَاتٰها» (طالق )7 :تکلیف باشد ،موصول از کدام قسم
مفعول است؟
الف .مفعول مطلق 
ب .مفعولفیه 
ج .مفعولبه 
د .مفعولله 

 -53شک در «وجوب حج» به دلیل «شک در استطاعت» ،شک در تکلیف است یا مکلّفبه؟ مجرای چه اصلی است؟
الف .مکلفبه  -برائت 
ب .مکلفبه  -اشتغال 
ج .تکلیف  -اشتغال 
د .تکلیف  -برائت 
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 -54در موارد دوران امر بین محذورین مانند «وجوب یا حرمت نماز بر مشکوک الحیضیة» کدامیک از ارکان علم اجمالی مختل است؟
الف .رکن چهارم 
ب .رکن سوم 
ج .رکن دوم 
د .رکن اول 
 -55مثال «اذا کان علی یقین من عدالة زید یوم الخمیس فشک یوم الجمعة فی عدالته یوم الخمیس» مجرای کدام قاعده است؟
الف .قاعده مقتضی و مانع 
ب .اشتغال عقلی 
ج .قاعده یقین 
د .استصحاب 
(ره)
 -56به نظر شهید صدر داللت کدامیک از ادله بر حجیت استصحاب تمام است؟
الف .غلبه و ظنّ به بقاء 
ب .سیره متشرعه 
ج .سیره عقالء 
د .اخبار 

 -57رکن اول در استصحاب طبق نظر شهید صدر(ره) کدام است؟
الف .داشتن اثر شرعی 
ب .یقین به حدوث 
ج .حدوث سابق 
د .یقین الحق 

 -58استصحاب حضور انسان در مسجد هنگامی که شخص میداند یا زید یا عمرو داخل مسجد بوده است و بعد از مدتی زید را خارج مسجد
میبیند و شک میکند کسی داخل مسجد هست یا خیر ،چه نام دارد؟
الف .کلی قسم چهارم 
ب .کلی قسم اول 
ج .کلی قسم دوم 
د .کلی قسم سوم 

 -59اصل اولی در صورت تعارض مستقر کدام است؟
الف .جمع عرفی 
ب .تساقط 
ج .ترجیح 
د .تخییر
 -60نسبت بین دو دلیل «ثوب المصلّی البّد ان یکون طاهرًا» و «انّ مشکوک الطهارة طاهر» چیست؟
الف .تخصّص 
ب .حکومت 
ج .تقیید 
د .ورود 

«دروس فی علم املنطق»
 -61تصور«سیمرغ» بر اساس توصیفی از آن ،جزء کدامیک از اقسام علم است؟
الف .حسی 
ب .خیالی 
ج .وهمی 
د .عقلی 

-62کدامیک از عبارات زیر تصدیق است؟
الف .کسی که توانایی شعر گفتن دارد .
ب .من مریضم به احتمال راجح .
ج .آیا شما مریض هستی؟ 
د .اگر شما درس بخوانید .
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 -63کدامیک از تصورات زیر «بدیهی» است؟
الف .مدرسه 
ب .وجود 
ج .میز 
د .فلز 
 -64موضوع علم منطق چیست؟
الف .حقیقت و اعتبار 
ب .معرف و حجت 
ج .علم و دانش 
د .عقل و ذهن 
 -65داللت دود بر آتش ،چه نوع داللتی است؟
الف .داللت تطابقی 
ب .داللت التزامی 
ج .داللت طبعی 
د .داللت عقلی 
 -66لفظ «یوسف» نام شخصی خاص ،چه نوع لفظی است؟
الف .مشترک 
ب .مرتجل 
ج .مختص 
د .منقول 
 -67تقابل میان «مجرّد و متأهّل» کدام است؟
الف .عدم و ملكه 
ب .تضایف 
ج .تناقض 
د .تضادّ 
 -68واژه «است» در جمله «فاطمه طلبه است» در اصطالح منطق چه نامیده میشود؟
الف .اسم 
ب .ادات 
ج .کلمه 
د .فعل 
 -69کدام مفهوم کلی است؟
الف .این برگه 
ب .خورشید 
ج .ایران 
د .مداد 
 -70مفهوم مشکک را مشخص نمایید.
الف .کتاب 
ب .کعبه 
ج .گیاه 
د .نور 
 -71رابطه بین «کالغ» و «پرنده» کدام است؟
الف .عموم و خصوص من وجه 
ب .عموم و خصوص مطلق 
ج .تساوی 
د .تباین 

 -72منظور از «تمام الحقیقة المشترکه بین الجزئیات المتکثرة بالحقیقة» چیست؟
الف .عرض 
ب .فصل 
ج .جنس 
د .نوع 
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 -73عرضی «نصف چهار بودن» برای عدد دو ،چه عرضی است؟
الف .بیّن اخص 
ب .بیّن اعم 
ج .غیر بیّن 
د .مفارق 
 -74در حمل شایع صناعی ،موضوع و محمول چه نوع اتحادی دارند؟
الف .مفهومی 
ب .مصداقی 
ج .کلی 
د .ذاتی 
 -75سؤال از حقیقت شیء قبل از علم به وجود آن توسط کدام ادات است؟
الف .مای حقیقیة 
ب .مای شارحة 
ج .هل بسیطة 
د .لم 
 -76مشکل تعریف «فرد عددی است که یک واحد از زوج کمتر است» چیست؟
الف .تساوی در ظهور 
ب .اخصبودن معرِّف 
ج .اعم بودن معرِّف 
د .عینیت در مفهوم 
 -77تقسیم خانه به «آجری و گلی» چه نامیده میشود؟
الف .منطقی 
ب .طبیعی 
ج .عقلی 
د .ثنایی 
 -78قضیه «مومن دروغ نمیگوید» چه نوع قضیهای است؟
الف .شخصیه 
ب .مهمله 
ج .طبیعیه 
د .كلیه 
 -79قضیه «هر اجتماع نقیضینی محال است» به لحاظ ظرف تحقق موضوع جزء کدامیک از قضایا میباشد؟
الف .حقیقیه 
ب .خارجیه 
ج .ذهنیه 
د .طبیعیه 
 -80قضیه «جسم یا سفید است یا سیاه» چه نوع قضیهای است؟
الف .انفصالی مانعة الجمع 
ب .انفصالی مانعة الخلو 
ج .انفصالی حقیقیه 
د .اتصالی موجبه 

«آموزش کالم اسالمی»
 -81روش علم کالم چیست؟
الف .عقلی – تجربی 
ب .عقلی – نقلی 
ج .تجربی -نقلی 
د .عقلی فقط 
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 -82کدام دلیل« ،ضرورت خداشناسی» را اثبات میکند؟
الف .دفع ضرر محتمل 
ب .وجوب و امکان 
ج .کمال مطلق 
د .برهان نظم 
 -83معنای لغوی فطرت چیست؟
الف .نحوه خاصی از آفرینش 
ب .ویژگی درونی آفریدهها 
ج .نحوه فعالیت موجودات 
د .ویژگی ثابت انسانها 
 -84کدام برهان خداشناسی در تقویت ایمان دینی متدینان ،نقش مؤثرتری ایفا میکند؟
الف .برهان امکان و وجوب 
ب .برهان علت و معلول 
ج .برهان اخالقی 
د .برهان نظم 
« -85استحاله دور و تسلسل» از مقدمات کدام برهان خداشناسی است؟
الف .برهان امکان و وجوب 
ب .برهان بساطت ذات 
ج .برهان فطرت 
د .برهان نظم 
« -86نفی ترکیب» از ذات الهی ،در اصطالح چه نام دارد؟
الف .توحید احدی 
ب .توحید واحدی 
ج .توحید صفاتی 
د .توحید الهی 
 -87کدامیک از صفات الهی ،کمال مطلق را اثبات میکند؟
الف .وجوب وجود 
ب .توحید ذاتی 
ج .ازلیت الهی 
د .اراده الهی 
 -88دیدگاه «نیابت ذات از صفات» در مبحث اوصاف الهی ،از چه کسانی است؟
الف .برخی معتزله 
ب .برخی اشاعره 
ج .کرامیّه 
د .حشویه 
 -89چگونه میتوان اسناد فعل واحد را هم به خدا و هم به مخلوقات ،توجیه نمود؟
الف .مخلوقات فاعل شریک هستند .
ب .مخلوقات فاعل معد هستند .
ج .فاعلیت خدا طولی است .
د .فاعلیت خدا بیشتر است .
 -90عدم فهم صحیح از توحید افعالی از جانب اشاعره منجر به چه دیدگاهی شده است؟
الف .تفویض 
ب .تعطیل 
ج .تشبیه 
د .جبر 
 -91ربوبیت از لوازم کدام صفت الهی است؟
الف .حاکمیت 
ب .خالقیت 
ج .الوهیت 
د .حیات 
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 -92توحید در تشریع و حاکمیت از شئون کدام توحید به شمار میرود؟
الف .توحید استعانت 
ب .توحید قانونی 
ج .توحید ربوبی 
د .توحید عملی 
 -93مهمترین جلوه توحید عملی ،چیست؟
الف .توحید در محبت 
ب .توحید در عبادت 
ج .توحید ربوبی 
د .توحید نظری 
 -94در چه صورتی بر خضوع و خشوع« ،عبادت» صدق میکند؟
الف .حد اعالی خضوع و خشوع باشد .
ب .همراه با اعتقاد به ربوبیت باشد .
ج .همراه با اعتراف به نیاز باشد .
د .شبیه رکوع و سجود باشد .
 -95از چه طریقی میتوان «توحید در محبت» را اثبات نمود؟
الف .توحید در تشریع و حاکمیت 
ب .کماالت الیتناهی الهی 
ج .ذات دست نیافتنی الهی 
د .محبت بین مخلوقات 
 -96عبارت «انّه لو کان لربّک شریک ألتتک رُسُله» اشاره به کدام برهان دارد؟
الف .هدایت 
ب .فطرت 
ج .فیض 
د .نظم 
 -97کدام عامل «گرایش به شرک» بیشتر جنبه اجتماعی دارد؟
الف .جهل نسبت به ماهیت اشیاء 
ب .فطرت اجتماعی بودن انسان 
ج .پشتیبانی جبّاران از شرک 
د .ایجاد تعامالت اجتماعی 
 -98عبارت« :صفتی که در متون دینی به خداوند نسبت داده شده است و اگر معنای ظاهر آن در نظر گرفته شود مستلزم تجسم خدا است»
تعریف کدام صفت الهی است؟
الف .صفت سلبی 
ب .صفت خبری 
ج .صفت اضافی 
د .صفت مثالی 
 -99به چه قصدی پیروان مسلک تعطیل در صفات الهی ،چنین نظریهای را برگزیدند؟
الف .تنزه و تقدس خداوند 
ب .تشبیه خالق و مخلوق 
ج .فهم کنه ذات الهی 
د .فهم صفات الهی 
 -100اشکال« :علم الهی به جزئیات مستلزم تغییر در علم الهی است» چگونه پاسخ داده میشود؟
الف .علم الهی از طریق ماهیات کلی است .
ب .علم الهی به جزئیات حصولی است .
ج .در علم حضوری تغییر معنا ندارد .
د .تغییر در صفات فعلی جایز است .

با آرزوی موفقیت
«سامانه پیام کوتاه  50001717214421اداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی میباشد».
«در صورت ارسال پیام کوتاه ،ذکر نام آزمون و شماره سؤال همراه با ذکر دقیق اشکال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری میباشد».

آزمون ورودی سطح سه 1399/04/28

11

