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 سؤال): 20) (01/1923(كد  »قسم النحو به استثناي باب الحرف«مبادي العربية جلد چهارم: 
 چيست؟» إن لم تَنْصُرْنی فال أزورک«در عبارت » تَنْصُرْ«دليل جزم لفظی  -١

 الف. إن شرطيه 
 ب. لم جازمه 
 ج. فاء جوابيه 

 د. مجموع إن و لم 
 ؟ نيستجواب، در کدام عبارت واجب  »فاء«دخول  -٢

 مَهما اَرَدتُ فإنّی مُستَعِدٌ الف. 
 فسَهُ فَقَد ذَبَحَها ب. مَن مَدَح نَ

 مَن يَطلُب وَ يَجتَهِد فَيَجِدُ ج. 
 د. إِن سقط عَدُوُّک فال تَشمَت بِه 

  در کدام گزينه جايز است؟» مفعول«بر »فاعل«تقديم  -٣
 ما عالج المريضَ إالَ الطبيبُ الف. 
 بنی البيتَ ابراهيمُ ب. 
 کَرَّمَ السّيدَ عَبدُهُ ج. 

 د. علّمنی المُعَلّمُ 
 ؟باشدنمی» ابتدا به نكره«كدام گزينه مسوّغ  -٤

 شرطيّه» إذا«قرار گرفتن بعد از الف. 
 فجائيّه» إذا«ب. قرار گرفتن بعد از 
 شرطيّه» لَوال«ج. قرار گرفتن بعد از 

 امتناعيه» لوال«قرار گرفتن بعد از د. 
 در کدام گزينه، مبتدای وصفی وجود دارد؟ -٥

 ما ذاهبٌ أبواه عمروٌ.الف. 
 غيرُ جالسٍ غالماکَ.ب. 
 کيف ذاهبانِ أخواکَ.ج. 
 هل جالسون المسافرون؟د. 
 د.را معين کني» وَ ما أدراک مَا الْحُطَمَةُ نارُ اهللاِ الْمُوقَدَةُ«در ترکيب آيه شريفه  نادرستگزينه  -٦

 »نار«صفت برای » الموقَدَة«الف. 
 خبر يا مبتدای مؤخّر» الحُطَمَةُ«ب. 
 ای مبتدای محذوف (هی)خبر بر» نار«ج. 
 جمله فاقد محل اعرابی» أدراکَ ما الحُطَمَةُ«د. 
 ؟نيست» لَيسَ«شبيه » ما«کدام مورد شرط عمل  -٧

 ». إن«الف. أن ال تزاد بعدها 
 ب. أن يکون معموالها نکرتين.

 ».إالّ«ج. عدم انتقاض خبرها بـ 
 د. أن ال يتقدّم معمول الخبر علی اسمها.

 ؟نيستبه ترتيب کدام حاالت جائز » ال رَجُلَ عِندَنا ظَريف«و » الرَجُلَ ظَريف عِندَنا«های  در مثال» فظَري«در کلمه  -٨
 بنا بر ضم  –بناء بر فتح الف. 
 بناء بر فتح  –بناء بر ضمب. 
 رفع –نصب ج. 
 نصب –رفع د. 
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  ؟شودنمیعامل مفعول مطلق واقع » أفعل تفضيل«به چه دليلی  -٩
 لته للمفعول المطلق لفظاً. الف. لعدم مماث

 لعدم مماثلته للمفعول المطلق معنیً. ب. 
 لعدم داللته علی الحدث. ج. 

 د. لعدم کونه متصرّفاً.
از کدام نوع » يَرهَبُونَ لربِّهِمهُدیً وَ رَحمَةً لِلَّذينَ هُم «و » أشعَرُ مِن األخطَلِ لَجَريرٌظَنَنتُ «های  مشخص شده در عبارت» الم« -١٠
  ت؟اس

 الم تقويت  -الف. الم ابتداء 
 الم ابتدا -ب. الم جاره 
 الم زائده  -ج. الم جاره 
 الم تقويت -د. الم قسم 

 صحيح است؟» صفت مشبّهه«کدام گزينه در مورد  -١١
 الف. يجوز أن يتقدّم منصوبها و قد يکون معمولها سببيّاً.
 يّاً.ب. ال يجوز أن يتقدّم منصوبها و قد يکون معمولها سبب

 ج. يجوز أن يتقدّم منصوبها و ال يکون معمولها إالّ سببيّاً. 
 د. ال يجوز أن يتقدّم منصوبها و ال يکون معمولها إالّ سببيّاً.

 در کدام مورد واجب است؟» مشغول عنه«رفع  -١٢
 »زُرته فأکرمه العالمحيثما «الف. 
 »خَلَقناه مِن قبل الجانّ«ب. 
 »أکَلتَه التُفّاحهل «ج. 
 »أال تُعَلِّمُه العلم«د. 

  چيست؟ )٢٧: فجر ( »ةُالمطئنّ النفسُ هاتُايّيا «در آيه شريفه  شدهکلمات معين  نقش -١٣
 صفت  –مضاف اليه  –منادی  .الف
  عطف بيان -مضاف اليه  –منادی  .ب
 منادی  - حرف تنبيه - حرف وصل .ج
  عطف بيان –حرف تنبيه  –منادی  .د

 کدام است؟» مفعولٌ ألجله«مورد گزينه صحيح در  -١٤
 الف. إذا کان مضافاً فاألکثر جرّه. 

 فاألکثر نصبه. » أل«ب. إذا کان مقروناً ب 
 و اإلضافة فاألکثر نصبه. » أل«ج. إذا کان مجرّداً من 
 جاز فيه األمران علی السّواء. » أل«د. إذا کان مجرّداً من 

 از کدام نوع است؟» إخوَته وسَلَّمْتُ عَلَيهِ «و » لصُبحا وَسافَرَ أخُوکَ «های  در مثال» واو« -١٥
 فقط معيت  –الف. فقط معيت 
 فقط عطف –ب. فقط عطف 

 فقط عطف –ج. جواز عطف و معيت 
 جواز عطف و معيت –د. فقط معيت 

 باشد؟می ممتنع» واو حاليه«در کدام جمله، رابط واقع شدن  -١٦
 . بَينَ رِجالِهِالف. جاءَ األميرُ 

 . قَد اَسْرَعَ. جاءَ الرَّسُولُ ب
 . لَمْ تَطْلَعِ الشَّمْسُج. جاءَ زَيْدٌ 

 . ما فاهَ بِبِنْتِ شَفَةٍد. وَقَفَ الخَطيبُ 
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  است؟ نادرستخبری در کدام جمله » کَم«تمييز  -١٧
 الف. کَم کُتُبٍ مُفيدَةٍ طالَعتُ!
 ب. کَم رَفِيقاً عالِماً صاحَبتُ! 

 وجُوداً عَجِيباً! ج. کَم فِی البِحارِ مَ
 د. کَم مِن مُعَلِّمٍ مُتَألِّهٍ فِی المَدرَسَةِ 

  ؟در کدام جمله واجب است» نصب مستثنی« -١٨
 . هذا إالّ ومُالقَ قامَ الف. ما

 . أحمَدفُصِلَ القُضاةُ حاشا ب. 
 . يَحيیٰما جاءَ مِنْ رَجُلٍ إالّ ج. 

 . مُوسیٰ الخَ ما ومُالقَ د. جاءَ
 را معين کنيد. » ظيهاضافه لف« -١٩

 الف. کاتبُ القاضی 
 ب. بارئُ الوجودِ 
 ج. کريمُ األصلِ 
 د. مملوکُ األميرِ

 باشد؟ از کدام نوع می» إنْ تُصَلِّ تَسْجُدْ لِله يَرْحَمْکَ«بدل در عبارت  -٢٠
 الف. بدل کل از کل 
 ب. بدل بعض از کل 

 ج. بدل اشتمال 
 د. بدل تفصيل 

 سؤال): 20) (02/1923(كد  »صالة و صوم ،كتب طهارة« : جلد اول:2دروس تمهيديه سطح 
 بر کدام مورد داللت دارد؟» کلّ شیء نظيف حتّی تعلم أنّه قذر«روايت  -٢١

 الف. قاعده طهارت 
 ب. برائت از نجاست 

 ج. استصحاب طهارت 
 د. قاعده و استصحاب آن 

چگونه بر تنجّس هر آب » سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فأرة، قال: يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤکل. (ع)إنّ عليّاً «روايت  -٢٢
 مضافی در صورت مالقات با نجاست داللت دارد؟

 با اطالق مقامیالف. 
 ب. با اولويّت قطعی 

 با ضمّ عدم فصل ج. 
  با اجماع مرکّبد. 

  چيست؟» انّ القليل من ماء المطر بالتقاطر عليه يصير معتصماً کالکرّ«رت دليل حکم مذکور در عبا -٢٣
 لصيرورته ذا مادّة الف. 
 لعدم انفعاله بالتّغيّر ب. 

 ج. لصدق عنوان الرؤية 
 د. لجريان قاعدة الطهارة 

 صحيح است؟ » يَکم إلی المرافقفاغسلوا وجوهَکم و أيد«در آيه شريفه » إلی«کدام گزينه در مورد داللت  (ره)به نظر مصنّف  -٢٤
 الغسل من اليد.  ةالف. إنّها تکون تحديداً لنهاي

 فال يجوز النکس. » اغسلوا« تکون قيداً لـ ِب. 
 يراد بها تحديد المقدار الواجب غسله من اليد.ج. 

 النکس. ةفتدلّ علی شرعي» أيديکم«لـ ِ د. إنّها قيد 
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شکّ بعد از وضو در شستشوی محلِ متنجِّس قبل از «در فرضِ » جوب شستن بعد وضوءو«و حکم به » صحت وضوء«دليل حکم به  -٢٥
  به ترتيب کدام است؟» وضو

 استصحاب  –الف. فراغ 
 برائت -استصحاب ب. 

 فراغ –ج. استصحاب 
 برائت  -فراغ د. 

  داللت دارد؟» باألعلی فی الغسل عدم وجوب البدأة«کدام روايت بر  -٢٦
 يه ممّا قد مضی، فامضه کما هو. الف. کلّما شککت ف

 . ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوةب. إنّ عليّاً لم 
 ج. ثمّ يضرب بکفّ من ماء علی صدره و کفّ بين کتفيه. 

 أجزأه ذلک.  أنّ جنباً ارتمس فی الماء ارتماسة واحدةد. لو 
  صحيح است؟» ی اودهندهاعتبار مماثل بودن ميّت و غسل«کدام گزينه در مورد  -٢٧

 إلی الزوجين فقط.  تلزم المماثلة إلّا بالنسبةالف. 
 حتیّ فی الزوجين و المحارم.  تلزم المماثلةب. 
 فی الزوجين و المحارم.  ال تلزم المماثلةج. 
 إلّا بالنسبۀ إلی المحارم.  ةال تلزم المماثلد. 

  چيست؟» يا قبل از غسل و کفناعتبار بجا آوردن نماز ميّت بعد «مقتضای اصل عملی در مورد  -٢٨
 الف. بايد نماز ميّت را بعد از غسل و کفن بجا آورد. 

 انجام نماز ميّت قبل از غسل و کفن جايز است. ب. 
 صحّت نماز مشروط به انجام غسل و کفن است. ج. 
  حرمتِ تقديم نماز و حکم به صحت آن د. 

  چيست؟» نمازگزار بر ميّت«برای » ی لباساعتبار اباحه«اصل عملی نسبت به  -٢٩
 استصحاب الف. 
 احتياط ب. 
 تخيير ج. 
 برائت د. 

برای » بيده علی األرض فضرب (ع). سألت أبا جعفر ٢کفّيه علی األرض  (ع)أبوجعفر  فوضع. ١«نظر مصنّف در جمع بين دو روايت  -٣٠
  کيفيّت تيمّم چيست؟

 الف. يتخيّر بين الوضع و الضرب، لثبوتهما معاً. 
 ب. ال يصحّ إلّا الضرب لحمل المطلق علی المقيّد. 

 . فقة الرواية الثانية للعامّةلموا الضربج. ال يصحّ إلّا 
 الروايات.  کفی الوضع و يستحبّ الضرب، لداللةد. ي
 آيا بول حيوانی که در حرام گوشت بودن آن شکّ داريم، نجس است؟ چرا؟ -٣١

 الف. خير، به خاطر اصالت طهارت 
 ه، به خاطر اصل نجاست بول بلب. 
 بله، به خاطر عمومات نجاست بول ج. 

 د. خير، به خاطر استقراء دالّ بر طهارت 
  چيست؟ چرا؟» عصير زبيبی«نظر مصنّف در مورد حرمت يا حلّيّت  -٣٢

 الف. حرامٌ، لإلستصحاب 
 حاللً، لإلستصحاب ب. 
 حاللٌ، لطهارته ج. 
 حرامٌ، لنجاسته د. 

تطهير آب مضاف «بر » من رأی فأرة فی متسلّخة فی إنائه الّذی توضّأ، يغسل کلّ ما أصابه ذلک الماء« موثقۀ عماد آيا روايتِ -٣٣
  داللت دارد؟ چرا؟» متنجّس با آب

 الف. ال، الستصحاب نجاسته. 
 نعم، لإلجماع المرکّب. ب. 
 ال، لعدم صدق الغسل. ج. 

 د. نعم، لعدم الفصل فيه. 
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  کدام گزينه در مورد شرط نماز خوف صحيح است؟ به نظر مصنف، -٣٤
 اتيان الصالة جماعة. الف. 
 کون المصلی فی السفر. ب. 
 کون المصلی فی الحضر. ج. 
 ليس لوجوب القصر شرط. د. 

ماز بر پايان زمان ن» سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلی سقوط الشفق.«روايت  داللتنظر مصنّف در مورد  -٣٥
  چيست؟مغرب 

 الف. بيانٌ لوقت فضيلة صالة المغرب 
 ب. يطرح لمخالفته إلطالق الکتاب 
 ج. مقيِّدٌ لما دلّ علی وقت المغرب 
 د. موافقٌ للسّيرة القطعيّة المتوارثة 

  يست؟به ترتيب چ» ی نماز در صورت نسيان طهارت از خبثدالّ بر لزوم اعاده«و حديث » ال تعاد«نسبت بين حديث  -٣٦
 محکوم  –حاکم الف. 
 حاکم  –محکوم ب. 

 خاصّ  –ج. عامّ 
 عامّ  –خاصّ د. 

  های غير متعارف مبطل صوم است؟ چرا؟آيا خوردن خوراکی -٣٧
 الف. بله، بخاطر اطالق ادلّه 

 ب. خير، بخاطر انصراف ادلّه 
 ج. بله، بخاطر جريان احتياط 
 د. خير، بخاطر جريان برائت 

  که با شکّ در غروب، افطار نمايد چيست؟حکم صائمی  -٣٨
 مطلقاً.  الف. عليه القضاء و الکفّارة

 مطلقاً.  عليه القضاء دون الکفّارةب. 
 إذا اتّضح دخول الغروب.  عليه القضاء و الکفّارةج. 

 إلّا إذا اتّضح دخول الغروب.  د. عليه القضاء و الکفّارة
  جايز است؟ چرا؟» فجر داردشکّ در طلوع «آيا خوردن برای کسی که  -٣٩

 ال، للزوم االحتياط مع الشکّ الف. 
 نعم، لالستصحاب الموضوعی ب. 
 ال، لعموم ادلّة وجوب اإلمساک ج. 
 نعم، لجريان البرائة عن الحرمة د. 

 فقط به قصد غلبه حرام است؟» ممارات با غرض دينی«چرا در اعتکاف  -٤٠
 ألنّه القدر المتيقّن من النهی الف. 
 إلطالق ما دلّ حرمة المماراة ب. 
 النصراف النهی إلی ذلک ج. 
 لجريان البرائة فی غيرها د. 

 سؤال): 20) (03/1923(كد  »59تا  40و دروس  20تا  1دروس « دروس في علم األصول الحلقة الثانية
 ؟ به نظر شهيد صدر، موضوع علم اصول چيست -٤١

 الف. االدلة االربعة 
 ب. ليس له موضوع واحد 

 ج. االدلة االربعة بوصف دليليّتها 
 د. االدلة المشترکة فی االستدالل الفقهی 

  با چه مبنايی صدور دو حکم متضاد برای فعل واحد امکان دارد؟ -٤٢
 الف. اگر تضاد، ناشی از تفاوت دو اعتبار باشد. 

 و مصلحت باشد. ب. اگر تضاد، ناشی از تنافر د
 ج. اگر تضاد، ناشی از تنافی دو مالک باشد. 

 د. اگر تضاد، ناشی از تنافر دو اراده باشد. 
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 ؟سازدمتفاوت می» حکم واقعی« آن را از» حکم ظاهری«چه ويژگی در  -٤٣
 الف. کاشفيت قطعی از واقع 

 ب. توجه به افراد خارجی خاص 
 ج. افاده ظن فعلی دائمی يا غالبی 

 رض شک در حکم شرعی سابق د. ف
 کند، چيست؟به آن مراجعه می» عدم وجود دليل محرز«مرجع عامی که فقيه هنگام  -٤٤

 الف. قرآن و حديث 
 ب. ظنون معتبره 

 ج. اصل عملی 
 د. عقل عملی 

  کدام قسم از اقسام دليل است؟» تقرير معصوم« -٤٥
 الف. دليلِ محرزِ ظنی عقلی 

 فظی ب. دليلِ محرزِ شرعیِ ل
 لفظی  ج. دليلِ غير محرزِ غير

 لفظی  د. دليل محرزِ شرعیِ غير
 خبر ثقه چيست؟» مدلول التزامی«برای حجيت  ر،دليل شهيد صد -٤٦

 زيرا مالک حجيت خبر، تکليف منکشف است. الف. 
 زيرا مدلول التزامی همان مدلول مطابقی است. ب. 
 زيرا تمام مالک در حجيت خبر، کشف است. ج. 
 زيرا دليل مستقل شرعی بر حجيت آن داريم. د. 

  يک از دالالت است؟، سبب برای کدام»وضع« -٤٧
 الف. داللت تصوريه 

 ب. داللت تصديقيه اولی 
 ج. داللت تصديقيه ثانيه 

 د. داللت تصوريه و تصديقيه اولی 
  در کدام مثال شمول و عموميت، وضعی است؟ -٤٨

  اکرم جميع العلماء الف. 
 اکرم تسعة علماء ب. 
 ال تکرم الفاسق ج. 
 اکرم عالماً د. 

 آيد؟از ظهور حال متکلّم در تطابق بين داللت تصوريه و داللت تصديقيه اولی، چه اصلی به دست می -٤٩
 أصالة التطابق الف. 
  أصالة الحقيقةب. 

 ج. أصالة الجهة 
 د. أصالة العموم 

  اند؟وضوع کردهچرا در قطع موضوعی قطع را منسوب به م -٥٠
 النه دخيل فی اثبات الحکم. الف. 
 النه ليس لهذا القطع کاشفية. ب. 

 ج. النّه ليس طريق الی الواقع اصالً. 
 د. النه الموجب لوضع متعلق الحکم. 

 ، شک در تکليف است يا مکلّف به؟ مجرای چه اصلی است؟ »ی خسوفوجوب نماز آيات به واسطه«شک در  -٥١
 اشتغال  -تکليف الف. 
 برائت  -مکلف به ب. 
 اشتغال  -مکلف به ج. 
 برائت  -تکليف د. 

 ثبوتاً و اثباتاً به ترتيب چه حکمی دارد؟» علم اجمالی«جريان اصول مؤمّنة در اطراف  (ره)به نظر شهيد صدر  -٥٢
 ممکن عقالئياً  -الف. ممکن عقالئياً 

 محال عقالئياً  -ب. محال عقالً 
 محال عقالئياً  -ممکن عقالً ج. 
 محال عقالً  -ممکن عقالئياً د. 
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 يک از ارکان أربعه منجزية علم اجمالی اختالل پيدا کرده است؟ کدام» علم اجمالی بين محذورين« در موارد -٥٣
 الف. الرکن األول 
 ب. الرکن الثانی 
 ج. الرکن الثالث 
 د. الرکن الرابع 

  ؟باشدنمیاالت علم إجمالی از ح» تردد واجب بين أقل و أکثر«چرا  -٥٤
 شود. الف. چون در يک طرف برائت جاری نمی

 شود. ب. چون علم اجمالی در اين مورد منحلّ می
 ج. چون امکان ترخيص شارع در جامع وجود دارد. 

 د. چون علم به جامع بين دو فرد متباين وجود ندارد. 
  مجرای کدام قاعده يا اصل است؟» فشک يوم االحد فی طهارته يوم السبتعلی يقين من طهارة ثوب يوم السبت اذا کان «مثال  -٥٥

 الف. قاعده مقتضی و مانع 
 ب. اصل استصحاب 

 ج. قاعده يقين 
 د. قاعده فراغ  

را تا بعد از برطرف شدن تغيير رنگ، استصحاب » واسطه مالقات با نجس، تغيير رنگ داده ی که بهآب کُر«توان نجاستِ آيا می -٥٦
 ود؟ چرا؟نم

 چون تغيير، حيثيت تقييديه است.  -الف. خير 
 چون تغيير، حيثيت تقييديه است.  -ب. بله 
 چون تغيير، حيثيت تعليليه است.  -ج. خير 
 چون تغيير، حيثيت تعليليه است.  -د. بله 

و در  اند،انگورها تبديل به کشمش شده کندپس از مدتی شک می» هذا العنب اذا غلی حرم«کسی مقداری انگور دارد و يقين دارد که  -٥٧
 اين مثال مجرای کدام استصحاب است؟» هذا الشیء اذا غلی حرم اَو ال؟«کند که نتيجه شک می

 الف. استصحاب تعليقی 
 ب. استصحاب تدريجات 

 ج. استصحاب کلی قسم دوم 
 د. استصحاب کلی قسم سوم 

 يک از موارد زير جريان دارد؟مدلول) در کدامتعارض بين دو دليل شرعی لفظی (تنافی بين دو  -٥٨
 الف. تنافی بين دو جعل باشد. 
 ب. تنافی بين دو امتثال باشد. 
 ج. تنافی بين دو مجعول باشد. 

 د. تنافی بين مالک دو حکم باشد. 
  چيست؟» ألرّبا حرام«به دليل » ال ربا بين الوالد و ولده«نسبت دليل  -٥٩

 الف. مخصِّص 
 ب. حاکم 

 . مقيِّد ج
 د. وارد 

  کدام است؟» ما خالف کتاب اهللا فردّوه«در بحث مرجحات، مصداق  -٦٠
 الف. تعارض بين دو خاص مساوی 
 ب. مخالفت به نحو مطلق و مقيد 
 ج. مخالفت به نحو تعارض مستقر 

 د. تعارض بين دو عام مساوی 

 سؤال): 20) (04/1923(كد  »ب الرابع (قضايا) تا ابتداي باب السابع (صناعات خمس)باابتداي از « دروس في علم المنطق
 ای است؟چه نوع قضيه» .رويماگر باران نيايد به کوهستان نمی«قضيه  -٦١

 الف. شرطيه منفصله موجبه 
 ب. شرطيه متصله سالبه 
 ج. شرطيه متصله موجبه 
 د. شرطيه منفصله سالبه
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 به ترتيب در حکم چه قضايايی هستند؟ » مهمله« و» طبيعيه«قضايای  -٦٢
 شخصيه  -جزئيه الف. 
  جزئيه -شخصيه ب. 
  کلية -جزئيه ج. 
  جزئية -کلية د. 

  به ترتيب چه نوع قضايايی هستند؟» .هر کلی قابل انطباق بر کثيرين است«و » زا هستند.بعضی ابرها باران«قضايای  -٦٣
 ذهنيه  -الف. حقيقيه 

 حقيقيه  - ب. خارجيه
 ذهنيه  -ج. خارجيه 
 حقيقيه  -د. حقيقيه 

  سازد؟متفاوت می» جهت«را از » ماده«چه ويژگی  -٦٤
 الف. ماده قابل تغيير است. 

 ب. ماده ناظر به واقع است. 
 ج. ماده مربوط به صورت است. 

 د. ماده ناظر به متن قضيه است. 
  از کدام قسم از موجهات است؟» اًالماشی متحرک بالضروره مادام ماشي«ی قضيه -٦٥

 الف. عرفيه عامه 
 ب. ممکنه عامه 
 ج. ضروريه ذاتيه 
 د. مشروطه عامه 

  ای است؟چه نوع قضيه» .گرديماگر در تمام امروز باران نيايد به خانه بر نمی«قضيه  -٦٦
 الف. مهمله 
 ب. شخصيه 

 ج. کليه 
 د. جزئيه 

  کدام گزينه است؟» ون علّة أو معلوالًکل شیء إمّا أن يک«ی نوع قضيه -٦٧
 الف. مانعة الخلو موجبه 
 ب. مانعة الجمع موجبه 
 ج. مانعة الجمع سالبه 
 د. مانعة الخلو سالبه 

  کدام است؟» .هر انسانی ناطق است«به قضيه » .انسان نيست ناطقی غير هيچ غير«نسبت قضيه  -٦٨
 الف. سالبه معدولة المحمول 

 لف ب. عکس نقيض مخا
 ج. عکس نقيض موافق 

 د. معدولة الطرفين 
  چه نسبتی وجود دارد؟» .هيچ مسلمانی موحد نيست«و » .هر مسلمانی موحد است«بين دو قضيه  -٦٩

 الف. تضاد 
 ب. تداخل 
 ج. تناقض 

 د. دخول تحت التضاد 
  باشد؟ کدام قضيه می.» هر برگی سبز است«عکس مستوی قضيه  -٧٠

 ز نيستند. الف. بعضی برگها سب
 ب. هر سبزی برگ است. 

 ج. بعضی سبزها برگند. 
 د. بعضی برگها سبزند. 
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  کدام است؟» .نيستندپول سوادها بیبعضی بی«عکس نقيض موافق قضيه  -٧١
 سواد نيستند. ها بیپولالف. بعضی بی
 ها با سواد نيستند. پولب. بعضی بی
 سواد نيستند.  دارها باج. بعضی پول

 نقيض ندارد.  د. عکس
 چيست؟ » .هيچ آبی جامد نيست«نقض المحمول قضيه  -٧٢

 جامدند.  آبها، غير الف. بعضی غير
 اند. جامدها آب ب. بعضی غير

 جامدند.  آبها، غير ج. همه غير
 جامد است.  د. هر آبی غير

  شود؟کدام مورد از تعريف خارج می» قياس«در تعريف » لذاته«ی قيد به وسيله -٧٣
 لف. تمثيل ا

 ب. استقراء 
 ج. قياس مساواة 

 د. استدالل مباشر 
  ؟نيستمنتج » يست و هيچ اسبی پرواز نمی کند.هيچ انسانی اسب ن«چرا قياس  -٧٤

 الف. عدم ايجاب يکی از دو مقدمات 
 عدم اختالف دو مقدمه در کيف ب. 

 ج. عدم کليت هر دو مقدمه 
 عدم تکرار حد وسط د. 

  باشد؟ ، نتيجه کدام مقدمات می».د است بعضی ج«قضيه  -٧٥
 هر ب د است.  - .الف. هر ج ب است

 هر ب د است.  - .ب. بعضی ج ب است
 بعضی ب د است.  - .ج. هر ج ب است

 بعضی ب د است.  - .د. بعضی ج ب است
 دو شرط شکل سوم قياس کدامند؟  -٧٦

 کليت يکی از دو مقدمه  –الف. ايجاب صغری 
 کلية کبری  –ها در کيف  ب. اختالف مقدمه

 سالبه بودن کبری  –ج. کلية صغری 
 کلية کبری  –د. ايجاب صغری 

  کدام گزينه از شرايط قياس استثنائی است؟ -٧٧
 لف. موجبه بودن يکی از دو مقدمها

 ب. هر دو مقدمه بايد کلی باشند. 
 ج. شرطيه اتفاقيه نباشد. 
 د. شرطيه جزئيه نباشد. 

  چه نوع قياسی است؟» .نه ناطقهذا انسان ال« -٧٨
 الف. مرکب موصول 

 ب. تمثيل 
 ج. مساواة 
 د. ضمير 

 تعريف کدام قياس است؟» قياس مرکب يثبت المطلوب بإبطال نقيضه«عبارت  -٧٩
 الف. خلف 
 ب. مساواة 
 ج. استقراء 
 د. استثنايی

 نتيجه يقينی دارد؟ » تمثيل«در چه صورتی  -٨٠
 يقينی دارند.  در امور شرعی نتيجهالف. 

 جامع، علت تامه حکم باشد.  ب.
 ج. اصل، علت تامه حکم باشد. 

 حکم، علت تامه اصل باشد. د. 
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 سؤال): 20) (05/1923(كد  »درس چهلپايان از ابتداي كتاب تا « آموزش عقايد آيت اهللا مصباح
 به چه معناست؟» ايدئولوژی« -٨١

 خارج الف. کيفيت ساختار جهان
 ب. بينش انسان درباره اديان مختلف 

 ج. اعتقادات هماهنگ درباره جهان و انسان 
 د. آراء کلی هماهنگ درباره رفتارهای انسان 

  دانست؟» بينی واقعی جهان«توان  بينی را می کدام جهان -٨٢
 الف. دينی 
 ب. علمی 
 ج. فلسفی 
 د. شهودی 

 شود؟  کدام ويژگی امور فطری مستقيماً استفاده می )٣٠(روم: » لناس عليها ال تبديل لخلق اهللافطرت اهللا التی فطر ا«از آيه شريفه  -٨٣
 الف. تقويت امر فطری نياز به آموزش دارد. 

 شود.  امر فطری، شديد يا ضعيف نمیب. 
 در همه زمانها ثابت است. ج. 
 قابل تعليم نيست. د. 

 ؟ اردند راه الوجود واجب در بالقوه اجزاء چرا -٨٤
 الف. زيرا او علت هستی بخش است. 

 ب. زيرا مستلزم امکان زوال کل است. 
 ج. زيرا جزء بالقوه از خواص کيفيت است. 

 د. زيرا هر جزء بالقوه، بالفعل قابل تقسيم است. 
  معناست؟ چه به» الوهيّت« صفت -٨٥
 پرستيدنی  الف.
 منزه بودن ب. 

 ج. محبت داشتن 
 د. کارگردانی جهان 

  چيست؟» الهی افعال« برای اصلی غائی علت -٨٦
 رسيدن به رحمت خاص خداوند الف. 
 عبادت و عبوديت بندگان ب. 
 حبّ به کمال مخلوقات ج. 
 همان علت فاعلی د. 

  نسبت بين مسائل فلسفه و مسائل علم کالم چيست؟ -٨٧
 الف. عموم و خصوص مطلق 

 ب. عموم و خصوص من وجه 
 ج. تباين 

  د. متساوی
  پاسخ صحيح به اشكال جبرگرايان مبنی بر تعارض اختيار انسان با علم خداوند چيست؟ -٨٨

 گيرد.  علم خداوند فقط به وقوع فعل تعلق میالف. 
 جبرگرايی حربه امويان برای حکومت بوده است. ب. 
 شود.  علم خداوند شامل افعال اختياری انسان نمیج. 
 ا وصف اختيار است. خداوند، عالِم به فعل انسان بد. 
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  شود؟در لسان روايات چه ناميده می غير حتمیتغيير يافتن تقديرات مشروط و  -٨٩
  الف. بداء

 ب. قدر عينی 
 ج. قضاء عينی 
 د. قضاء علمی 

 باشد؟می» الهی عدل« مساله در اختالف اصلی نقطه گزينه کدام -٩٠
 صفت عدل زائد بر ذات است. الف. 

 خداوند ب. وجوبِ عدالت بر 
 ج. امکان ظالم بودن خداوند 

 حسن و قبح عقلی د. 
  گيرد؟ها تعلق میآيا اراده الهی به شقاوت بعضی انسان -٩١

 گيرد. الف. بله، بالتبع تعلق می
 گيرد. ب. بله، باالصالة تعلق می

 کند. ج. خير، زيرا خداوند اراده بدی نمی
 د. خير، زيرا شقاوت مربوط به خودشان است. 

 بيانگر چه مطلبی است؟  )٢٧(انبياء: » بل عباد مکرمون ال يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون«آيه شريفه  -٩٢
  (ص)الف. عصمت جانشينان پيامبر 

 ب. عصمت پيامبران 
 ج. اوصاف پيامبران 
 د. عصمت مالئکه 

  راز عصمت انبياء در تلقی وحی چيست؟ -٩٣
  وحی ادراکی حضوری است.الف. 
 انبياء جزء مخلصين هستند. ب. 
 وحی حقيقتی الهی دارد. ج. 
 انبياء بايد الگو باشند.  د. 

 منظور از ذنب و مغفرت چيست؟  )٢(فتح: » ليغفر لک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تاخّر«با توجه به اين آيه شريفه  -٩٤
 بخشش خداوند  -الف. گناهان پيغمبر 

 بخشش از طرف مردم  -ب. ترک اولی 
 دفع ضررِ مشرکان  -ج. گناه از نظر مشرکان 

 بخشش خداوند  -د. گناه پيامبر قبل از بعثت 
 يک از مقامات الهی باالتر و برتر است؟کدام -٩٥

 الف. مقام رسالت 
 ب. مقام امامت 
 ج. مقام شفاعت

 د. مقام نبوت
  ها آمده است؟ تاببه ترتيب در کدام ک» تجويز شرب خمر«و » پشيمانی خداوند از کارهايش« -٩٦

 هر دو در تورات الف. 
 هر دو در انجيل ب. 
 انجيل و تورات فعلی ج. 
 تورات و انجيل فعلی د. 

  به معنای انکار چيست؟» کفر ابليس« -٩٧
 الف. انکار توحيد افعالی 

 ب. انکار ربوبيّت تشريعی 
 انکار ربوبيت تکوينی ج. 
 انکار توحيد صفاتی د. 
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  کند؟داللت می (ص) اتميت پيامبر اسالمکدام دليل بر خ -٩٨
 الف. آيه نبأ 
 ب. آيه نفـر 

 ج. حديث منزلت 
 د. حديث کسـاء 

 و داللت بر چه امری دارد؟  از کيست» انّ لی شيطاناً يعترينی«جمله  -٩٩
 الف. خليفه اول، اعتراف به عدم عصمت 
 ب. خليفه اول، شيطانی بودن بيعت مردم 

 به عدم نصب الهی  ج. خليفه دوم، اعتراف
 د. خليفه دوم، عجوالنه بودن بيعت با ابوبکر 

 چيست؟  (عج)راز اصلی غيبت امام زمان  -١٠٠
 استفاده مردم از امام در زمان غيبت الف. 
 شدن امام برای امامت برای آماده ب. 
 در امان ماندن از شر ستمگران ج. 

 د. تا مردم به کمال عقل برسند. 
 

 
 قيتبا آرزوي موف
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