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ذ *  کرات:ت

 نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.مشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.پاسخپاسخ صحیح در  -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 گردد.در صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف می -5
 گردد.آوری میدقیقه به صورت همزمان جمع 120ها در پایان نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 اعراب القرآن و بیانه 

 ؟ترتیب چیسته ب «لنَّهَارَ مَعَاشًاجَعَلنَا ا وَ» آیهدر « مَعَاشًا»نوع و نقش  -1

   له مفعولٌ –الف. اسم زمان 
       دوم  بهمفعولٌ –ب. اسم زمان 

   دوم به مفعولٌ –ج. مصدر میمی 
   حال –د. مصدر میمی 

  چیست؟ «بًالِلطَّاغِینَ مَآ نَّ جَهَنَّمَ كَانَت مِرصَادًاإ»آیه در « لطَّاغِینَلِ»متعلق  -2
 ت الف. کانَ

   رصاداًمِب. 
  فعل خاص محذوفج. 

  د. فعل عام محذوف
  چه نقشی دارد؟ «المَلَائِكَةُ صَفًّا یَومَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ» آیهدر « اًفّصَ» -3

   نزع خافضه الف. منصوب ب
 ب. نائب از مفعول مطلق 

           ج. تمییز
 د. حال 

  دارد؟وجود  «ویًطُ ادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ المُقَدَّسِنَإذ  حَدِیثُ مُوسَى کَهَل أَتَا» آیهچند تابع در  -4
 الف. دو 
  ب. یک
  ج. سه

  د. چهار
  از کدام نوع است؟ «كرَىیَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّ أَو لَعَلَّهُ یَزَّكَّى کَمَا یُدرِی وَ» آیهفاء در  -5

  سببیّهالف. 
 ب. فصیحه 
  ج. استینافیه

  د. رابطه
 است؟  غلط «رِیمالكَ کَاإلِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّ یَا أَیُّهَا» آیهدر ترکیب  کدام گزینه -6

   بدل« نساناإل»الف. 
   منادای نکره غیر مقصوده« أيّ»ب. 
   حرف تنبیه« ها»ج. 
   استفهامی« ما»د. 
 چیست؟ « ثبور»معنای  -7

     الف. جَهِش
  ب. سرعت
 ج. هالک 
  د. پیشرفت

 ؟ دارد و چه اعرابی ای استچه جمله «یُؤمِنُونَال فَمَا لَهُم » آیهدر « ؤمِنُونَیُال »جمله  -8
 محال منصوب  -الف. حالیه 
  ال محل لها - ب. مستانفه
  محال مرفوع -ج. وصفیه 

  محال مرفوع -د. خبر 
  قشی دارد؟چه ن «لحَمِیدِ العَزِیزِ اهللِأَن یُؤمِنُوا بِا الّمَا نَقَمُوا مِنهُم إِ وَ» آیهمصدر مؤول در  -9

   الف. نائب از مفعول مطلق
  مستثنای منقطعب. 

 به  ج. مفعولٌ
  له د. مفعولٌ

 جود دارد؟ د حرف زائد وچن «نَاصِرٍ ال إِنَّهُ عَلَى رَجعِهِ لَقَادِرٌ یَومَ تُبلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَ» آیهدر  -10
 الف. دو 

  یکب. 
  ج. سه

  حرف زائد وجود نداردد. 
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 از کدام نوع است؟  «ولَىإِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ االُ» آیهدر « الم» -11
  الف. مفارقه
 ب. مزحلقه 
 ج. تعجب 
  د. تقویت

به ترتیب  «ا رَاضِیَةٌلِسَعیِهَ  نَاعِمَةٌمَئِذٍوهٌ یَووُجُ...  امِیَةًناراًح تَصلیٰ مَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌوُجُوهٌ یَو» آیهمسوِّغِ ابتدا به نکره در  -12
 چیست؟ 
  تنویع  -الف. تنویع
  تعمیم  -ب. تعمیم 

  تعمیم -ج. توصیف 
 تعجب  -د. تخصیص

 ؟ وجود دارد« حذف مفعولٌ به»در کدام آیه  -13
     « و کَفَرَ إالّ مَن تَوَلّیٰ»الف. 
   « فَذَکِّر إنَّما أنتَ مُذَکِّرٌ»ب. 
   « د أفلَحَ مَن تَزَکّیٰقَ»ج. 
  « فَلیَنظُرِ اإلنسانُ مِمَّ خُلِقَ»د. 

 از کدام نوع است؟  «یَحسَبُ أَن لَن یَقدِرَ عَلَیهِ أَحَدٌ أَ» آیهدر « أن» -14
     نافیه الف. 

   ب. ناصبه
  ج. مخففه  

 تفسیریه د.
  چیست؟«رَكَضَعنَا عَنكَ وِزوَوَ لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ أَ» آیهمعنای همزه استفهام در  -15

   الف. توبیخ
 م ب. تهکّ

       ج. تعجب
  د. تقریر

 بترتیب از کدام نوع هستند؟  «یَةِلنَّاصِلَئِن لَم یَنتَهِ لَنَسفَعًا بِا الّكَ» آیهدر « الم»دو  -16
 جواب قسم  –ئه الف. موطّ

   ابتداء –ذنه ؤب. م
     ابتداء –ئه ج. موطّ

   قهمزحل –ذنه ؤد. م
  ست؟از کدام نوع ا «نَةُهُمُ البَیِّكِّینَ حَتَّى تَأتِیَالمُشرِكِینَ مُنفَ لَم یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَ» آیهدر « یتّحَ» -17

    الف. ناصبه
   ب. عاطفه
   ج. ابتدائیه

    هد. جارّ
 چه نقشی دارد؟ « یرًا یَرَهُفَمَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَ» آیهدر « یراًخَ» -18

     الف. تمییز
  صفت ب. 

        ج. حال
      دوم  بهد. مفعولٌ

 ارد؟ دچه نقشی  «ةٌهِیَه نَارٌ حَامِیَمَا کَمَا أَدرَا فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ وَ أَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِینُهُ وَ» آیه در« نَارٌ» -19
   الف. مبتدا

   ب. بدل
   محذوفج. خبر مبتدای 

     د. عطف بیان
  چه نقشی دارد؟« فِیلِلحَابِ اصبِأَ کَفَ فَعَلَ رَبُّیلَم تَرَ كَ أَ» آیه در« یفَکَ» -20

  مفعولٌ به الف. 
   ب. مفعول مطلق

 نزع خافض ه ج. منصوب ب
     د. تمییز
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 اصول فقه مظفر 
  باشد؟یم به چه معنا« حجیت قطع»در « حجت» -21

 منطقی حجیت الف. 
 اصولی حجیت ب. 
 لغوی حجیت ج. 
  حجیت فلسفید. 

  ؟صحیح است« ظن معتبر»و « اماره»دام گزینه در مورد ک -22
 .الف. اماره و ظن معتبر مترادف هستند

 اطالق اماره بر ظن معتبر از باب اطالق مسبّب بر سبب است.ب. 
 .اطالق اماره بر ظن معتبر از باب مجاز در استعمال استج. 
 .ق ظن معتبر بر اماره از باب سبب طالق بر مسبّب استاطالد. 

  ؟چیست« حجیت اماره»مناط در  -23

  الف. ظن بما هو ظن                
 ب. طریقیت الي الواقع در ظن            

   ج. وجوب متابعت ظن                
  به حجیت  د. علم

  چیست؟« ه غیر مشافهینقرآن نسبت ب خطابات »در مورد  )ره(نظر مصنّف  -24
 الف. آنان مقصود به افهام نیستند. 

 . آنان با واسطه مخاطب هستندب. 
 شود. ج. شامل غیر مشافهین هم می

 د. برای آنان مجمل و مبهم است. 
 ؟ شودنمیمحسوب « تعارض»کدام یک از شرایط  -25

 الف. هر دو یا یکی از دو دلیل قطعی نباشد.
 .هر دو دلیل معتبر نباشدب. ظن فعلی در حجیّت 

 ج. مدلول دو دلیل تنافی داشته باشند ولو عرضاً.
 د. در مقام امتثال امکان جمع ندارند.

 در صورتی که متزاحمین در جمیع جهات متعادل باشند حکم چیست؟  -26
  تخییر عقلیالف. 
  تخییر شرعیب. 
 تساقط  ج. 
 توقف د. 

  و واجب فوری در مقام تزاحم وظیفه چیست؟ در صورت دوران امر بین واجب مضیّق -27
  الف. تقدیم واجب مضیّق
 ب. تقدیم واجب فوری 

      ج. تخییرعقلی
 .کندد. به حسب موارد فرق می

 کدام است؟ « المدین لیس مستطیعاً»و « یجب الحج علی المستطیع»سبت بین دو حکم ن -28
 الف. تخصیص 

 ب. حکومت 
 ج. ورود 
 د. تقیید 

 ؟ به ترتیب کدام است )ره(ضاء قاعده ثانویه در متعارضین به نظر مشهور و به نظر مصنف مقت -29
 تخییر  -الف. توقف 
 توقف  -ب. تخییر 
 توقف  -ج. تساقط 
 تساقط  –د. توقف 

  در تفاضل بین مرجّحات چیست؟)ره( نظر مرحوم مظفر  -30
 الف. ترجیح مرجّح صدوری 

 ب. ترجیح مرجّح جهتی 

 هرت بر بقیه ترجیح دارد ج. فقط ش

 د. فقط صفات راوی بر بقیه ترجیح دارد 
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 دروس تمهیدیة فی الفقه استداللی 
  ست؟ترین عبارت برای تعریف قضاء کدام ااز دیدگاه مصنف مناسب -31

 الحكم بین المتخاصمین لرفع الخصومة الف. 
  مجرد الحكم و لو ممن ال والیة له علیهب. 
  م شرعا بین المتخاصمینالوالیة على الحكج. 
  الحكم ممن له الوالیة على ذلك شرعاد. 

به « ا الیهلته قاضیا فتحاكموجع انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم فاني قد»و صحیحۀ « حفظ نظام»نظریۀ  -32
 ترتیب بر مشروعیت قضاوت کدام قسم از قضات داللت دارند؟

  تراضی -منصوب  الف.
 منصوب  –تراضی  ب.
 تراضی  –تراضی ج. 
 منصوب  –منصوب د. 

ز شرایط در مقام اثبات کدام یک ا« اختر للحكم بین الناس افضل رعیتک»صنّف با تمسک به این فراز از عهدنامۀ مالک أشتر م -33
 ؟ قاضی است

 اجتهاد الف. 
 أعلمیت  ب.
 مرد بودن ج. 
 طهارت مُولِد د. 

  داده است، فاقد کدام یک از شروط سماع دعوی است؟رو کتابش را به او بخشیده، ولی هنوز به او نادّعای زید که عم -34
 یكون جازما في دعواه ال الف.

 یكون متعلق الدعوى امرا سائغا ال ب.
 یكون المتعلق ذا اثر شرعي ال ج.
 الیكون المدعى به معلوما في الجملة  د.

 عی علیه کیست؟ مرجع تعیین و تمییز مدّعی از مدّ -35
 قاضی الف. 

 شرع  ب.
 عرف ج. 
 عقل د. 

یفیت ک« السالم: أین یضرب الذی یاتی بذات محرم بالسیف؟ قال: تضرب عنقهقلت البی عبداهلل علیه»به نظر مصنف در روایت  -36
  بر قتل چگونه است؟« تضرب عنقه»داللت عبارت 

 مطابقی  .الف
 تضمنی  .ب
 التزامی  .ج
 کنایی  .د

ی فالسالم: حدّوهم فلیس السالم: أین الرابع؟ قالوا: یجیء. فقال علی علیهفی ثالثة شهدوا علی رجل بالزنا فقال علی علیه»روایت  -37
  کند؟بر کدام یک از شرایط شهادت شهود داللت می« الحدود نظرة ساعة

  تکون عن حسٍ .الف
  تکون عن رؤیةٍ. ب
 وحدة زماناً و مکاناً  .ج
 لشهود سویة داء اأ .د

  شود؟ا کدام یک از موارد زیر فقط حد جلد در زنا اثبات میب -38
  شهادت سه مرد و دو زنالف. 
  شهادت یک مرد و شش زنب. 
                          شهادت هشت زنج. 
                                شهادت دو مرد و چهار زند. 

ف شامل رمی آیا حد قذ «الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدةو»به نظر مصنف با توجه به آیه  -39
  شود؟ چرا؟مرد محصن هم می

 نعم؛ بتنقیح المناط  .الف
 ال؛ بعدم القول بالفصل .ب
 نعم؛ بالمفهوم  .ج
 ال؛ بتنقیح المناط  .د
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  گونه است؟بر اثبات جواز اقامه حدود در عصر غیبت چ« ماوالسارق و السارقه فاقطعوا ایدیه»کیفیت داللت آیه  -40
 اطالق  .الف

 مفهوم  .ب

 اولویت  .ج

 معمو .د

   تلخیص التمهید

جمع  ، قابل)ص( مبعث رسول اکرمنج آیه اول سوره علق در شروع نزول قرآن در شب قدر چگونه با نزول پ )ره( بنا بر نظر مصنف -41

 است؟ 

  آسمانی نازل نشده است. آیه به اسم کتاب 5الف. 

  )ص( شب قدر بوده است. ب. مبعث رسول اکرم

 ج. نزول قرآن سال قبل از بعث آغاز شده است.

 د. شروع نزول دفعی قرآن در شب قدر بوده است.

  کدام مورد از عوامل پیدایش اختالف قراءات است؟ -42

 الف. جعل روایات اختالف قرائت 

 ب. عجم بودن برخی قاریان 

   تکبر و حسادت قاریان ج.

 د. ابتدایی بودن خط 

 چرا؟  آیا تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائات است؟ -43

  منافی اتفاق بر اصل نیست.اختالف در کیفیت  -الف. خیر

 شود. متواتر با مضمون مخالف محقق نمی دو -ب. خیر

 ن خارج از قرائات نیست.زیرا قرآ -ج. بله

 ق ما به نص اصلی هستند. زیرا قرائات، طری -د. بله

 ؟چیست؟ چرا، نباشدنسوخ ای دیگر که ناظر به آیه مبه وسیله آیهدر قرآن ای آیهدرباره وقوع نسخ  )ره( نظر آیة اهلل خویی -44

 روایات متواتر و مشهور  - الف. وقوع

 اجماع  فریقین وعمل اصحاب  - ب. وقوع

 عدم تبدل رای در علم الهی   - عدم وقوع ج.

 آیه عدم اختالف در قرآن  - عدم وقوع د.

 چیست؟« تاویل»حقیقت  )ره( در نظر عالمه طباطبایی -45

 مثالی قرآن  واقعیتالف. 

  ب. توجیه معنای متشابه

 ج. معنای ثانوی و بطن 

   د. توضیح لفظ مبهم

 چیست؟« یاشتراک لفظ» درباره )ره( نظر مصنف – 46

 مع مالحظة الفوارق  ال اشتراکالف. 

 ال اشتراک مع رعایة الجامع  ب.

  اشتراک اال من حیث المصادیقج. ال 

  کل مشترک یرجع الی اصل واحد د.

 شوند؟عیب محسوب می «سجاعاال» کالم است در حالیکهبالغت  «اآلی فواصل»چرا  -47

 الف. النّ الفواصل فی مقاطع اآلیات 

 النّ الفواصل اصوات متشاکلة  ب.

 المعانی  الن الفواصل تتّبع ج.

 الفواصل    النّ المعانی تابعة د.
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 ع است؟از کدام نو (11 :الحاقه) «إِنّا لَمّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِیَةِ» تشبیه استعمال شده در آیه شریفه - 48
 معنی ه الف. تشبیه صورة ب
  معنیه ب. تشبیه معنیً ب
  صورةه ج. تشبیه صورة ب
  صورةه د. تشبیه معنیً ب

 باالشتراك، اً أو حقیقةًخر، مجازأن یؤتى بلفظ یحتمل معنیین أو معاني، فیراد به أحد معانیه، ثم یتعقّب بما یفهم منه إرادة معناه اآل» -49
 تعریف فوق مربوط به کدام یک از آرایه های ادبی به کار رفته در قرآن است؟ «.أعمّ منه أو أخصّ أو مباین

 الف. ایجاز 
  تتمیم ب.
 استخدام  ج.

 د. اقتضاب 
  آیا تحدی در مورد اعجاز علمی قرآن واقع شده است؟ چرا؟با توجه به دستاوردهای جدید علمی،   -50

 النّ هذه المعارف مجهولة عند العرب االوائل ؛ الف. ال
  ب. ال؛ النّ التحدی التشتمل جمیع وجوه االعجاز 

 اة النّ القرآن یتکلّف جمیع شوون الحی؛ ج. نعم
  لعدم اقتصار التحدّی علی العرب االوائل ؛ نعمد. 

 تفسیر مجمع البیان 

« قَوْلِ وَ زُورًانَ مُنْكَرًا مِنَ الْلَیَقُولُو وَ إِنَّهُمْ....نِسائِهِمْ الَّذینَ یُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ» در آیه شریفه« زور»مراد از  )ره(بنابر نظر مصنف  -51
  چیست؟ (2)مجادله:

 کذب الف.
 ب. باطل 

 ظالمانه ج.
 د. قبیح 

نَنْتُمْ أَنْ یَخْرُجُوا وَ وَّلِ الْحَشْرِ ما ظَارِهِمْ ِألَذینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِیهُوَ الَّذي أَخْرَجَ الَّ» در آیه شریفه:« الذین کفروا»مراد از  -52
 چه کسانی هستند؟ (2)حشر:  «هِظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّ

 الف. بنی نضیر
 ب. مسیحیان نجران 

 ج. بنی قریظه  
 د. بنی قینقاع  

بُنْیانٌ  هِ صَفًّا كَأَنَّهُمْقاتِلُونَ في سَبیلِالَّذینَ یُ هَ یُحِبُّإِنَّ اللّ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ» :با توجه به آیه شریفه -53
 کدام است؟« مقت» همعنای کلم (4و  3)صف: « مَرْصُوصٌ

 بغض الف.
 ب. کبر

 ج. عصیان 
 د. غضب

  چیست؟« فضل اهلل»مراد از  (4 :)جمعه  «ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ»در آیه شریفه  -54
 الف. رزق و روزی حالل

 ب. نبوت
 ج. عقل و خرد

 ر جنگپیروزی دد. 
 چیست؟ (9 )تغابن: «بُنیَوْمَ یَجْمَعُكُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ یَوْمُ التَّغا»در آیه شریفه « تغابن»صنف، منظور از از نظر م -55

 خیر کأخذ شر و ترفقط الف. 
 حسرت و ندامت و نفرین بر هم نشینان دنیویب. 

 شر کخیر یا أخذ خیر و تر کج. أخذ شر و تر

  و اخذ امر بین آن دو ترک خیر و شر یاو خیر د. أخذ شر 
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 تفسیر المیزان

 ی به کار رفته است؟ستفهاما چه نوع (7ادله: )مج« أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ»در آیۀ شریفۀ  -56
 انكارىالف. 

 . تقریریب

 ج. توبیخی

 د. حقیقی

 چیست؟ (10ممتحنه: )« وَ ال تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»ر آیه د« عصمت»معنای  -57

 الف. عقد و ازدواج دائم

 عفت و پاکدامنیب. 

 ج. طناب و ریسمان

 صلح و عهدنامهد. 

 چیست؟« مقت»معنای  (3صف: )« كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ»در آیه  -58

 افالف. انحر

 گناه کبیره. ب

 کفر و نفاقج. 

 د. خشم شدید

 نایی دارد؟چه مع (5)منافقون: « هُمْوَّوْا رُؤُسَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا یَسْتَ»در آیه  «لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ»تعبیر   -59

 الف. گردن کشی

 ب. پایین انداختن سر

 ج. برگرداندن سر

 نداختن سرد. باال ا

هَ هُوَ مَوْالهُ وَ لَیْهِ فَإِنَّ اللَّتَظاهَرا عَ وبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْإِنْ تَتُ»در آیه « صالح المؤمنین» السالمعلیهمروایات اهل بیت  -60

 اند؟را بر چه کسی تطبیق داده (4)تحریم: « جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِینَ

 السالمعلیه. امیر المومنین علی فال

 صلی اهلل علیه و آلهب. پیامبر اکرم 

 السالمعلیهحضرت صالح ج. 

 علیهما السالمد. حسنین 

 با آرزوی موفقیت      
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