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ذ *  کرات:ت

 ل گردد.نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترمشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.پاسخ صحیح در پاسخ -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 نامهسخها و پاکلیه دفترچه -6

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 اعراب القرآن و بیانه 

 ؟ترتیب چیسته ب «جَعَلنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 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
 تالف. 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 الوَادِ المُقَدَّسِنَادَاهُ رَبُّهُ بِإذ  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 «الكَرِیم کَرَّكَ بِرَبِّغَاإلِنسَانُ مَا  ایَا أَیُّهَ» آیهکدام گزینه در ترکیب  -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

 . هالکج
 د. پیشرفت

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

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

 طلقالف. نائب از مفعول م
  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

  د. حرف زائد وجود ندارد
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 از کدام نوع است؟  «ولَىذَا لَفِي الصُّحُفِ االُإِنَّ هَ» آیهدر « الم» -11
  الف. مفارقه
 ب. مزحلقه 
 ج. تعجب 
  د. تقویت

 به ترتیب «ا رَاضِیَةٌلِسَعیِهَ ذٍ نَاعِمَةٌوهٌ یَومَئِوُجُ...  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. 
   « قَد أفلَحَ مَن تَزَکّیٰ»ج. 
  « نُ مِمَّ خُلِقَفَلیَنظُرِ اإلنسا»د. 

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

   ب. ناصبه
  ج. مخففه  

 تفسیریه د.
  چیست؟«رَكَوَوَضَعنَا عَنكَ وِز 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

   مزحلقه –ذنه ؤد. م
  ست؟از کدام نوع ا «نَةُهُمُ البَیِّكِّینَ حَتَّى تَأتِیَالمُشرِكِینَ مُنفَ فَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَلَم یَكُنِ الَّذِینَ كَ» آیهدر « یتّحَ» -17

    الف. ناصبه
   ب. عاطفه
   ج. ابتدائیه

    هد. جارّ
 چه نقشی دارد؟ « فَمَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یَرَهُ» 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
   ج. خبر مبتدای محذوف

     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»کدام گزینه در مورد  -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. 
 .تاطالق ظن معتبر بر اماره از باب سبب طالق بر مسبّب اسد. 

  ؟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؟« قرآن نسبت به غیر مشافهین خطابات »در مورد  )ره(نظر مصنّف  -24
 نیستند. الف. آنان مقصود به افهام 

 . 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.
 .ب. ظن فعلی در حجیّت هر دو دلیل معتبر نباشد

 داشته باشند ولو عرضاً.ج. مدلول دو دلیل تنافی 
 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. 

  در صورت دوران امر بین واجب مضیّق و واجب فوری در مقام تزاحم وظیفه چیست؟ -27
  دیم واجب مضیّقالف. تق

 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(نظر مصنف مقتضاء قاعده ثانویه در متعارضین به نظر مشهور و به  -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 

 ج. فقط شهرت بر بقیه ترجیح دارد 

 ه ترجیح دارد د. فقط صفات راوی بر بقی
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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. 
  الوالیة على الحكم شرعا بین المتخاصمینج. 
  على ذلك شرعاالحكم ممن له الوالیة د. 

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. 

 است، فاقد کدام یک از شروط سماع دعوی است؟ دّعای زید که عمرو کتابش را به او بخشیده، ولی هنوز به او نداده ا -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.

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

 شرع  ب.
 عرف ج. 
 ل عقد. 

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
 شهود سویة داء الأ .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 «لذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدةوا»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« اوالسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهم»کیفیت داللت آیه  -40
 اطالق  .الف
 مفهوم  .ب
 . اولویتج

 د. عموم

 هنهایة الحکم
 لسفه درست است؟کدام گزینه در مورد ف )ره(به نظر عالمه طباطبایی  -41
 .الموضوع اما نفس الموضوع او اخص منه او اعم منه وال تکون غیر ةفی الفلسف ةالمحموالت المثبت .الف
 .حد المتالزمین العامین الی االخربراهین االن الذی یسلک فیه من ا ةفی الفلسف ةالبراهین المستعمل .ب
 .ةبمعنی السلوک من المعلول الی العل یةولیست ان ةاهین لمیرفیها ب ةالبراهین المستعمل .ج
 .تکون علم آلیا ةمنها فالفلسف ةتکون خارج ةالفلسف ةغای .د

 ز چه  وجودی هستند؟ ا، زید، علم و نسبت بین آن دو به ترتیب «زید عالم»ث وجود مستقل و رابط در قضیة در بح -42
  مستقل لغیره، فی نفسه لغیره، رابط لغیره .الف
 فی نفسه لغیره، فی نفسه لنفسه، فی غیره   .ب
 فی نفسه لغیره، فی غیره  فی نفسه لنفسه، .ج
  ه،  فی غیره  لغیرهفی نفسه لنفسه، فی غیره لنفس .د

 در بحث وجود ذهنی کدام گزینه درست است؟  -43
 ان الجوهر الذهنی جوهر بالحمل االولی فقط و کیف نفسانی بالحمل الشایع  .الف
 من النفس الی المعلوم الخارجی  ةان العلم نوع اضاف .ب
 ة یناشباحها المبا ء نفس االشیا والشیاان الحاصل فی الذهن عند العلم با .ج
 ة اشباحها المحاکینفس االشیا و ان الحاصل فی الذهن عند العلم باالشیاء  .د

 است؟محال کدام گزینه -44
  امکان بالذاتالف. 
  امکان بالقیاسب. 
  امکان بالغیرج. 
  وجوب بالقیاسد. 

 درکدام گزینه همه اجزاء از انواع جوهر هستند؟  -45
 ه الف. اضافه،کم ، عقل، نفس، صورت، ماد

 قل، نفس، صورت، ماده عب. جسم، 
 عقل، نفس، کیف نفسانی، صورت  ج. جسم،

 ، جسم، عقل، نفس، ماده أیند. 
 کدام تعریف کامل است؟  -46
 لی موضوع واحد، داخالن تحت جنس قریب، متعاقبان عغیر متضایفین نن امران وجودیاامتضادلا .الف
 ةواحد ةن جهالتقابل امتناع اجتماع شیئین فی محل واحد م .ب
 هبصف تی هما امر وجودی عارض لموضوع من شأنه ان یتصف به و عدم ذلک االمر فی موضوع لیس من شأنه ان ةکملالعدم و ال .ج
 التناقض هو تقابل االیجاب و السلب او الوجود و العدم فال یجتمعان وال یرتفعان .د

دمی تیب از چه نوع تقه ترب «خداوند بر مخلوقات»، «ناقصه بر معلولعلت »، «امروز بر  فردا»، «اجزاء ماهیت بر ماهیت»تقدم -47
 هستند؟

 طبع، بالرتبه، بالذات و بالعلیهالف. بال
 تجوهر، بالزمان، بالطبع و بالحقب. بال

 الذات، بالعلیه و بالحقج. بالرتبه، ب
 وهر، بالزمان، بالرتبه و بالذاتد. بالتج

 تعریف کدام مقوله است؟    « یر المؤثّر مادام یؤثّرفهو الهیئة الحاصلة من تأث»عبارت  -48

 الف. فعل 
 ب. وضع 
 ج. انفعال 

 د. جده 
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 وجود دارد؟ « خالف»در کدام گزینه بین دو مفهوم، رابطه  -49

 الف. سواد و بیاض 
 ب. حالوت و سواد 

 ج. علو و سفل 
 د. عمی و بصر 

 چیست؟ب اثر، دلیل بر تفاوت بین وجود خارجی و ذهنی در ترتب و عدم ترت -50

 الف. اصالة الوجود                                       
 ب. اصالة الماهیة 

 ج. وجود ذهنی                                  
 د. مشکّک بودن وجود 

 الجوهر النضید

  ؟صحیح است« اصول متعارفه»کدام گزینه در تعریف  -51
 ن الظن بالمعلم قضایا تسلمها علی سبیل حس الف.
 قضایا ال تفتقر الی بیان والوسط  ب.
 قضایا قیاساتها معها  ج.
 قضایا تسلمها مع استنکار و تشکیک  د.

  است؟گزینه صحیح کدام -52
 من امر کلی و الحد یتألف من الجزئی و الکلی  الف. البرهان یتألف

 ب. البرهان و الحد یتألفان من امور کلیه و الجزئیه 
 ان و الحد یتألفان من امور کلیه دائمه ج. البره

 د. الحد یتألف من الکلی و البرهان یتألف من الکلی و الجزئی 
 کدام گزینه در ترتیب اصول مطالب صحیح است؟-53

 الف. مطلب ماشارعه، مطلب هل بسیطه، مطلب لم 
 ب. مطلب ماذاتیه، مطلب هل، مطلب لم 

 ج. مطلب ماشارعه، مطلب لم ، مطلب هل 
 مطلب ما، مطلب هل مرکبه، مطلب هل بسیطه  د.

 مغالطات

تنظیم  ایبرنامهه جز دین و اعتقاد به خدا در میان جوامع انسانی چیزی نیست ب»ای به کار رفته است؟ در عبارت ذیل چه مظالعه -54
  «.شده از سوی اغنیاء و ثروتمندان برای عقب نگه داشتن طبقات ضعیف

  مهای مبهمغالطه واژهالف. 
 مغالطه ابهام ساختاری ب. 
 مغالطه کوچک نمایی  ج.

  مغالطه کنه و وجه د.
 «لینَوا أَساطیرُ اْألَوَّبُّكُمْ قالُوَ إِذا قیلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَ»: ر این آیه قرآن کریم به کدام نوع مغالطه از سوی کفار اشاره شده استد -55

 مغالطه تکذیب  الف.
 « غالطه استاین که م»مغالطه ب. 
  مغالطه توهین ج.
 مغالطه بهانه د. 

 از کدام قسم مغالطات زیر است؟« تگوید پس مسلمان اسغ نمیگوید لکن حسن درواگر کسی مسلمان است دروغ نمی» -56
 الف. مغالطه عدم تکرار حد وسط 

 ب. مغالطه وضع تالی 
 ج. مغالطه مقدمات ناسازگار 

 مغالطه قسمت گرایی  د.
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 بر تاریخ فلسفه اسالمیدرآمدی 
 ار توسط چه کسی در فلسفه مطرح شد؟ مسئله امتناع اعاده معدوم اولین ب -57

  فارابیالف. 

  خواجه نصیر الدین طوسیب. 

 ابن سینا ج. 

  فخر رازید. 

  ؟نیستکدام مورد از آثار شیخ اشراق  -85

  مقاوماتالف. 

  تلویحاتب. 

 محاکمات ج. 

  مطارحاتد. 

  زینه از نظر فالسفه مشاء درباره علم خداوند صحیح است؟کدام گ -59

 علم مع الفعل را منکرند ولی علم ذاتی و علم پیشین مغایر را قائلند. الف. 

  هر سه نوع علم را برای خداوند قائلند.ب. 

  فقط علم ذاتی را برای خداوند قائلند.ج. 

 پیشین مغایر را منکرند. علم ذاتی و مع الفعل را برای خداوند قائلند و علم د. 

 کنند؟ السفه اسالمی همچون فارابی چگونه نحوه صدور کثرت از واحد را توجیه میف -60
 الف. عدم قبول قاعده واحد 
 ب. عدم کثرت حقیقی عالم 

 ج. اعتبار کثرت در وسائط 

 د. وجود حیثیت کثرت در واحد 

 با آرزوی موفقیت       
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