
 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 كالم اسالمي
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 شماره سؤاالت تستي عنوان
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ذ *  ات:کر 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.پاسخ صحیح در پاسخ -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 گردد.از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف میدر صورتی که در هر سؤال، بیش  -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 «جَعَلنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَ» آیهدر « مَعَاشًا»نوع و نقش  -1

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

   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

   رصاداًب. مِ
  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؟ «ویًطُ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ المُقَدَّسِإذ  حَدِیثُ مُوسَى کَهَل أَتَا» آیهچند تابع در  -4
 الف. دو 

  کب. ی
  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  یَا أَیُّهَا» 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
 ج. هالک 
  د. پیشرفت

 ؟ دارد یو چه اعراب ای استچه جمله «یُؤمِنُونَال 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

   الف. نائب از مفعول مطلق
  مستثنای منقطعب. 

 به  . مفعولٌج
  له د. مفعولٌ
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 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
 از کدام نوع است؟  «ولَىإِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ االُ» 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؟ 
  یع تنو -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. 
  « 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؟«رَكَوَوَضَعنَا عَنكَ وِز لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ أَ» آیهمعنای همزه استفهام در  -15

   الف. توبیخ
 م ب. تهکّ

       ج. تعجب
  د. تقریر

 ترتیب از کدام نوع هستند؟ ه ب «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  الكِتَابِ وَلَم یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن أَهلِ» 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
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 ارد؟ دچه نقشی  «ةٌهِیَه نَارٌ حَامِیَ مَا 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 کَفَعَلَ رَبُّفَ یلَم تَرَ كَ أَ» آیه در« یفَکَ» -20

  مفعولٌ به الف. 
   ب. مفعول مطلق

 نزع خافض ه ج. منصوب ب
 د. تمییز

 اصول فقه مظفر

  اشد؟بمی به چه معنا« حجیت قطع»در « حجت»-21

 الف. منطقی 
 ب. اصولی 

 ج. لغوی 
  فلسفید. 

  ؟صحیح است «ظن معتبر»و « اماره»ورد کدام گزینه در م -22
 .الف. اماره و ظن معتبر مترادف هستند

 .اطالق اماره بر ظن معتبر از باب اطالق مسبّب بر سبب استب. 
 .اطالق اماره بر ظن معتبر از باب مجاز در استعمال استج. 
 .اطالق ظن معتبر بر اماره از باب سبب بر مسبّب استد. 

  ؟چیست« حجیت اماره»مناط در  -23

  هو ظن                 الف. ظن بما
 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
 الف. آنان مقصود به افهام نیستند. 

 . آنان با واسطه مخاطب هستندب. 
 شود. ل غیر مشافهین هم میج. شام

 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
    ج. مدلول دو دلیل تنافی داشته باشند ولو عرضاً

 ال امکان جمع ندارند د. در مقام امتث
 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
  الف. تقدیم واجب مضیّق
 ب. تقدیم واجب فوری 

 عقلی تخییر ج.
 .کندد. به حسب موارد فرق می
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 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(مقتضاء قاعده ثانویه در متعارضین به نظر مشهور و به نظر مصنف  -29
 تخییر  -ف الف. توق

 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 

 قط صفات راوی بر بقیه ترجیح دارد.د. ف

 اللیدروس تمهیدیه فی الفقه االستد
  ترین عبارت برای تعریف قضاء کدام است؟از 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. 
  الحكم ممن له الوالیة على ذلك شرعاد. 

به « ا الیهلته قاضیا فتحاكموجع انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم فاني قد»ۀ و صحیح« 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 ادر مقام اثبات کدام یک « اختر للحكم بین الناس افضل رعیتک»ۀ مالک أشتر عهدنام مصنّف با تمسک به این فراز از -33
 ؟ قاضی است

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

  ه عمرو کتابش را به او بخشیده، ولی هنوز به او نداده است، فاقد کدام یک از شروط سماع دعوی است؟کادّعای زید  -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. 
 عقل د. 

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

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

  الف( تکون عن حسٍ
  تکون عن رؤیةٍ ب(

 ج( وحدة زماناً و مکاناً 
 شهود سویة داء الأد( 

  د؟شوزیر فقط حد جلد در زنا اثبات می با کدام یک از موارد -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

 الف( نعم؛ بتنقیح المناط 
 ب( ال؛ بعدم القول بالفصل

 ج( نعم؛ بالمفهوم 
 د( ال؛ بتنقیح المناط 

  گونه است؟بر اثبات جواز اقامه حدود در عصر غیبت چ« والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»کیفیت داللت آیه  -40
 الف( اطالق 

 مفهوم  ب(
 ج( اولویت 

 د( عموم

 نهایة الحکمه
 

ز چه ابه ترتیب « آتش در گرم کردن»و  «نته رفانسان در را» ،« خداوند در خلق طبیعت»، « تصور گاو هفت سر»فاعلیت انسان در  -41
   نوع فاعلی است؟

 ، بالتجلی ، بالقصد ، بالطبع  بالرضا  .الف 
 بالتجلی ، بالقصد ، بالعنایه ، بالتسخیر  .ب 
  بالعنایه ، بالحق ، بالرضا ، بالطبع .ج 

  بالرضا ، بالتجلی ، بالقصد ، بالجبر .د 
 کدام گزینه درست است؟ -42

  التعلل باالغراض له فی افعاله لغناه بالذات عن غیره الن افعال اهلل ةالواجب تعالی الغای ان .الف 
 بل الی غیره و ینتفع بها خلقه  تعالی ال یعود الیه هالکنان للواجب تعالی فی افعاله غایات و مصالح و  .ب 
 الفاعل الیها و ال طلب االشرف لالخس  ةللفاعل حاج ةلیس من لوازم وجود الغای .ج 
 کمال للفاعل دائما و یستکمل بها دائما ة ان الغای .د 

      گزینه تعریف زمان است؟ کدام -43
 الف. جوهری سیال و موازی با حرکت 

 ب. جزئی از حرکت 
 ج. کمّ متصل عارض بر حرکت 

 د. معروض حرکت 
 ل از ایجاد آنها طبق نظر مصنف چگونه است؟  علم خداوند متعال به اشیاء قب -44

 الف. علم به ماهیات اشیاء 
 ب. بواسطه معلول اول 

 ج. علم اجمالی 
 . علم اجمالی در عین کشف تفصیلی د

 معنای نفس األمر چیست؟  -45

 عامی که شامل وجود و ماهیات است. الف.  ثبوت
 امل ماهیات و مفاهیم اعتباری است.ب. ثبوت عامی که ش

 ود، ماهیات و مفاهیم اعتباری است.ج. ثبوت عامی که شامل وج
 .د. عقل مجردی که در آن، صور همه معقوالت وجود دارد
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 ضیه )اُولی االَوائل( که همه قضایای بدیهی و نظری در افاده علم به آن محتاجند کدامیک از قضایای زیر است؟ ق -46
 الف. الکُلّ اعظم من الجزء 

 ب. الشیء ال یسلب عن نفسه 
 ج. استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین 

 د. ب و ج

 )مرحوم مظفر(منطق 

 ؟است کدام گزینه در تعریف کلی صحیح -47
  أن یکون محمولها مقوالً علی جمیع االشخاص الموضوع فی جمیع االزمنهالف. 

 أن یکون محمولها مقوالً علی بعض االشخاص الموضوع و إن لم یکن حمالً اولیاً  ب.
 أن یکون محمولها مقوالً علی بعض االشخاص الموضوع قوالً اولیاً و ان لم یکن فی جمیع االزمنه ج. 
   ن محمولها مقوالً علی جمیع االشخاص الموضوع فی جمیع االزمنه قوالً اولیاًأن یکود. 

 شود؟ در مبادی جدل استفاده می« مشهورات»کدام قسم از  -48
  مشهورات حقیقیهالف. 
  مشهورات حقیقیه و ظاهریه ب. 
 مشهورات ظاهریهج. 
  شبیه به مشهوراتد. 

 ؟ یح استبه ترتیب صح «بهمشاغ»و  «سفسطه»کدام گزینه در تعریف  -49
 مغالطه شبیه به برهان –مغالطه شبیه به جدل الف. 
  مغالطه تبکیت برهانی –مغالطه تبکیت جدلی ب. 
  مغالطه شبیه به جدل –مغالطه شبیه به برهان ج. 
  غفلت و قصور از مشهور –غفلت و قصور از حق د. 

 باشند؟یکدام قسم از اقسام مغالطه م« استخدام»و  «توریه» -50
  مغالطه مماراهالف. 
  مغالطه باشتراک اسم ب. 
 مغالطه معنویج. 
  مغالطه در لفظ مفردد. 

 کدام قسم مغالطه است؟  « کل انسان بشر و کل بشر ضحاک ینتج کل انسان ضحاک» قیاس -51
  سوء تألیفالف. 
  سوء اعتبار محل ب. 
 ایهام انعکاسج. 
 مصادره به مطلوبد. 

 کشف المراد

  عالمه حلی کدام گزینه در مورد برهان امکان و وجوب صحیح است؟ از نظر -52

 برهان یسلک فیه من المعلول الی العلة  الف.

  الی المعلول االخرواحدة برهان یسلک فیه من احد معلولی علة  ب.

 برهان لمی  ج.

 لیس برهانا یفید الیقین  د.

 گی علم خداوند به اشیاء بعد از ایجاد صحیح است؟ لی کدام گزینه در مورد چگونحاز نظر عالمه  -53

 بحصول صور تلک االشیاء فی ذاته تعالی علمه تعالی  الف.

 بحصول االثر للموثر علمه تعالی  ب.

 بحصول المقبول لقابله علمه تعالی  ج.

 بذاته  علمه تعالی د.

   ؟کالمه تعالی عند االمامیةما هو الصحیح فی  -54

 ذاتیه  من الصفات ال الف.

 لیس من االصوات و الحروف المتقومة به تعالی قیاما حلولیا  ب.

 قدیم مثل العلم و القدرة   ج.

 ما هو نفسی و لفظی  د.
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 علی الترتیب؟ع المخترَ ود المباشر و المتولَما هو مثال الصحیح للفعل  -55

 ة الید رکة القلم بواسطة حرکح  –االرادة او الفکر  –الف. فعل الجسم و ایجاده 
 رکة الید ححرکة القلم بواسطة  –فعل الجسم و ایجاده  –ب. االرادة او الفکر 

  لجسم و ایجادهافعل  –حرکة القلم بواسطة حرکة الید  –االرادة او الفکر  ج.
 الرادة او الفکر ا –فعل الجسم و ایجاده  –د. حرکة القلم بواسطة حرکة الید 

 یان کدام است؟ و جبائ تعریف اراده از دیدگاه اشعریه -56

 الف. صفة زائدة علی العلم 

 ب. سلبی و معنی انه تعالی مرید، کونه غیر مغلوب و ال مستکره 

 ج. راجعة الی العلم و معنی انه تعالی مرید، کونه عالما بافعال نفسه و آمرا بافعال غیره 

 د. نفس الداعی 

 کدام گزینه صحیح است؟  -57 

 لزامه الظلم االحباط باطل الست الف.

 االحباط واقع و معناه ان المکلف یسقط ثوابه المتقدم بالمعصیة المتاخرة  ب.

 االحباط واقع و معناه ان المعصیة المتاخرة تسقط الثواب المتقدم و تبقی علی حالها  ج.

 لزائد مستحقاًاالحباط واقع و معناه انه ینتفی االقل باالکثر و ینتفی من االکثر باالقل ماساواه و یبقی ا د.

 کالم جدید با رویکرد اسالمی

 ؟ استگادامر کدام گزینه مطابق نظر  -58

 د وفهم درست و نادرست وجود ندارد.شوفهم دراثر پیوند افقها حاصل می الف.

 توان تاویل چند دیدگاه را ندارد. هر واژه در متن دارای یک معنای بنیادی است و متن ب.

 .رها کندست و مفسر باید خود را به عنصر مولف نزدیک و از قید و بندهای تاریخ معاصر لف اؤمتن، زندگی روحی م ج.

 نه کشف معانی و تفاسیر عصری مفسرلف است ؤ، رسیدن به مقصود مهدف مفسر در تفسیر متن د.

  چیست؟پشتوانه معرفت شناختی اومانیسم در غرب  -59

 معرفت شناسی کانت   الف.

 ی معرفت شناسی رئالیست ب.

 معرفت شناسی دینی  ج.

 معرفت شناسی حق گرایانه  د.

  در مورد ایمان صحیح است؟از نظر کی یرکگارد کدام گزینه  -60

 .ایمان با تعقل ضدیت کامل دارد الف.

 مان و تعقل دو مقوله بی ارتباطند.ای ب.

 ایمان و تعقل ارتباط مثبت دارند. .ج

 ایمان از سنخ معرفت یقینی است. د.

 با آرزوی موفقیت       
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