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 االسئلة النحویة: 
هو اإلستنساخ التقليدي للبشر لو نجح  القسم الثالث من اإلستنساخ و»فی عبارة: « مستقبالً»و « الثالث»ما هو الصحيح عن اعراب  -1

  ؟«أن هذا الطفل إما أن له أباً وال أمّ له وأن له أماً وال أب له كالصحيح في ذل لو مستقبالً و و كالعلم في ذل
  مفعول فيه –عطف البيان أ( 

  مفعول فيه –الصفة  ب(
  مفعول له –الصفة  ج(
  مفعول له –البدل د( 
فداللة الحدیث علی حرمة ترکيب النطفة من ماء الرجل و »في عبارة: « یحرم عليه»و « من ماء»ما هو الخيار الصحيح عن متعلق  -2

 ؟ «بييضة إمرأة یحرم عليه جماعها علی کل منهما تامة.
  خبر لمبتدأ محذوف -داللة أ( 

  «بييضة»صفة لـ -تركيب  ب(
  «إمرأة»صفة لـ -تركيب  ج(
  «داللة»خبر لـ -حرمة د( 
فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا و لو  کان کذلک من حبل إنما کان »واذكر دورهما االعرابى: « تصير»و « طمث»إضبط تعبيرى  -3

 «. نطفة کنطفة الرجل الذي یعزل، فقال لی: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلی علقة ثم إلی مضغة ثم إلی ما شاء اهلل
إذا كان اللولب یسبّب لها نزیفا و الحبوب یخشى منها أنها تخثر الدم »واذكر دورهما االعرابى: « وسائل»و « الدم»إضبط تعبيرى  -4

 «. فتوجد وسائل أخرى

 االسئة الصرفية: 
إنّ المحرم هو إجهاض البييضة المخصبة بعد استقرارها في »في عبارة « المخصّبة»ما هو الصحيح عن التجزئة و التحليل الصرفي لـ -5

 ؟ « جدار الرحم
  إسم فاعل والتاء للمبالغةأ( 

  مصدر ميمي ب(
  إسم مفعول ج(
 اسم مرة د( 
 ؟ تماماً لفظياًأیّ فئة من الکلمات تکون مؤنثا  -6

  عطشی )باأللف المقصورة(، کلمة - حسناءأ( 
  مرمی )باأللف المقصورة( - بنت -سلمی ب(
  خدیجة - وقت – عاشوراء ج(
  کبری -أمّ -عيند( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنّ القراءة 
 

 نمونه سؤاالت



 

 
 
 
 
 

 الترجمة من العربية الي الفارسية: 
 ؟ «إنّ اللولب یستعمل لمنع الحمل» :في جملة« اللولب»ما معنی کلمة  -7

  قرص ضد بارداریأ( 
  (IUDآی یو دی ) ب(
  مخاطهای رحم ج(
  گردنه رحمد( 
 ؟ «تبتيك غير محرم»ما هو المعادل الفارسي لـ  -8

  قطعه قطعه کردن جائزأ( 
  كورتاژ توسط نامحرم ب(
  زایمان زودرس حالل ج(
  سزارین غير حرامد( 
 «. أنبوبة االختبار»عيّن الترجمة الصحيحة لتعبير  -9

 فریزکردن آزمایشی اسپرم أ( 
  لوله آزمایشگاهی ب(
  آزمایش بالينی ج(
  ايرحم اجارهد( 

 ترجم الجمل التالية الی الفارسية ترجمة حرفية دقيقة:
 ما هي الترجمة الدقيقة و اللفظية للعبارة التالية؟ -10

 « إذا فرضنا کون اللولب أداة لإلجهاض المانعا عن الحمل یصبح وضعه حراما بحرمة اإلجهاض في فرض عدم اإلضطرار»

  ص للنّاالستيعاب العام 

 التالية بالفارسية السلسة: عباراتوضّح ال
إیراث الخصائص، فربما یقف الطب غدا أو بعد غد عليه، بل یقول بعض  الدليل قاطع علی عدم تأثير الرحم في حال الجنين و -11

األطباء: إن الولد في الحقيقة بصرف النظر عن أصل البویضة ليس فقط نتاج الکروموزمات الوراثية، فقد ثبت طبيا اآلن أن اإلنسان نتاج 
 العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة المحيطة. 

 :اقرأ النص التالي بدقة ثم أجب عن االسئلة التي تليه

واعلم أن البحث الفقهي له مرتبتان: مرتبة الشک ومرتبة إحراز أحد القولين. أما األولی فإذا شککنا ولم  نطمئن بقول أحد من الطرفين »
الرجوع إلی البرائة الشرعية عن الحرمة وعدم اإلثم في هو  -أی الشبهة الموضوعية التحریمية-من األطباء فالحکم الشرعي في المقام

طبا، فالسؤال  إن ثبت القول الثاني أما الثانية فإن ثبت القول األول طبا، فجواز وضع اللولب عليه مما الشبهة فيه، و و بإستعمال اللول
في  -نور اهلل مرقده-ال؟ نقل عن سيدنا الخوئی المتجه إلی الفقه هو أن إتالف البييضة المخصبة قبل تعلقها بجدار الرحم هل یحرم أو

بعض کتبه أنه أنکر حرمته؛ لعدم صدق اإلجهاض حقيقة ما لم یکن حمل في الرحم ومبدأ حدوث الحمل باستقرار البویضة الملقّحة في 
 « جدار الرحم آخذة في الرشد.

 ما الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة المصداقية؟ -12
  الشبهة الموضوعية هي الدوران بين االقل و االكثر االستقالليين الحرمة و الشبهة المصداقية هي دوران األمر بين الوجوب وأ( 

  توظف المبادئ المفترضة في الشبهة المصداقية الثبات المصادیق العينيةالشبهة الموضوعية  ب(
  الشبهة المصداقية تجري في األحکام و الشبهة الموضوعية تجري في األلفاظ ج(
  الشبهة الموضوعية تجري في األحکام الشبهة المصداقية تجري في األلفاظ ود( 
  عين الخيار الصحيح وفقاً للنص. -13
  یراد بها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه و اليأس من تحصيله« البراءة العقلية»أ( 

  «أصل عدم الدليل دليل العدم و اصالة حق الطاعة»هي نفس « أصل البرائة الشرعية» ب(
  «أصالة العدم وتأصل العقل في استنباط االحكام» هي نفس« أصل البرائة العقلية» ج(
  «قاعدة قبح العقاب بال بيان»هو األصل المستفاد من « أصل البرائة العقلية»د( 

 

 
 

 استيعاب النص 
 



 

 

 
 

  
 

 :الرجاء مراعاة األدب العربي المشهور( عرّب الجمل الفارسية التالية ( 

ده که بر اساس آن ميتوان یک سلول از برخی أعضای فرد را با ابزارهای صنعتی این نتيجه رسيانقالب علوم ژنتيک طبيعی به  -14
  .دهای مشابه تکثير یابگرفته و آن را در ابزاری ویژه که دانش جدید ابداع کرده قرار داد تا به سلول

زنی که آميزش آن دو با هم بر ایشان کتخمبر حرمت مطلق ترکيب کردن نطفه از منی مرد و روایت به صورت خالصه داللت  -15
  حرام است، تام و تمام است.

اگر زن عقيم باشد و تخمک زن دیگری که عقيم نيست در رحم او کاشته شود سپس منی شوهرش از طریق لوله به رحم زن  -16
تزریق شود آیا فرزند ملحق به زن صاحب تخمک است یا زنی که آن را حمل کرده و تغذیه نموده تا اینکه به آخرین مراحل پيدایش و 

  وجود رسيده است؟
 

 

 فن الکتابة 


