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 «فلسفه اسالمی»  اختصاصی عمومی و سـؤاالت

 شماره سؤاالت تعداد عنوان ردیف
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ذ *  کرات:ت

 اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.نامه؛ شامل 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
 .گردددر 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 نامهو پاسخ کلیه دفترچه -6

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 و ترجمه بتجزیه و ترکی

 چيست؟  «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» آیهدر و عالمت آن « واتطُخُ»اعراب  -1

  کسره -منصوب  .الف
  فتحه مقدر -منصوب  .ب
  کسره -مجرور  .ج
  فتحه مقدر -مجرور . د
 از کدام نوع است؟  «ال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَ» آیهدر « یتّحَ» -2

  مصدریه .الف
  ناصبه. ب
  هرّجا .ج
  ابتدائیه. د
  چيست؟به ترتيب « وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» آیهدر  افعالحکم اعراب و بناء  -3

 مبنی بر سکون  –. مبنی بر سکون الف
 مرفوع  -رف عله بر حذف حمبنی  .ب
 مجزوم  - الفعلمبنی بر حذف عین  .ج
 مبنی بر فتح  –. مجزوم د
  چيست؟ «مُذْعِنينَیَأْتُوا إِلَيْهِ الْحَقُّ وَ إِنْ یَكُنْ لَهُمُ » آیهدر کلمات مشخص شده نقش  -4

  حال -« یَکنُ». اسم الف
  به مفعولٌ -« یَکنُ»اسم  .ب
 مفعولٌ به  –. فاعل ج
  نزع خافضه نصوب بم -. فاعل د
 چيست؟  «قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا» آیهدر « واذاًلِ»نقش نوع و  -5

  تمییز -مصدر ثالثی مجرد  .الف
  مفعول مطلق -. مصدر باب مفاعله ب
 حال  -مصدر ثالثی مجرد  .ج
 حال  -مصدر باب تفعیل  .د
  چيست؟« لِتكُمالیَ»وزن و حروف اصلی  -6

 أ ل ت  – ال یَعِلکم .الف
 ل ت أ  – ال یَفِعکم .ب
 ل و ت  – ال یَفِلکم .ج
 ی ل ت  – ال فَعِلکم .د
 ترتيب از کدام نوع هستند؟ ه ب« بَغَت»و « یُطِيعُكُم»فعل  -7

  ناقص واوی –اجوف واوی  .الف
  ناقص واوی –اجوف یایی . ب
  ناقص یایی –اجوف یایی  .ج
   ناقص یایی –واوی  اجوف. د
  چيست؟ «فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ» آیهدر « عَلی»و متعلق « مينَنادِ»نقش -8

 « فَعَلتُم» - حال .الف
 « نادِمینَ» - خبر .ب
 « فَعَلتُم» - به مفعولٌ .ج
  «تُصبِحُوا» - مفعول مطلق نوعی. د
  هستند؟« مضاعف»در کدام گزینه همه کلمات  -9

 الظّانّینَ   -جَهَنَّمَ  –. تَزَیَّلُوا الف
 لِیَزدادُوا  –الحَمِیّة  – فَتَبَیَّنُوا .ب
 نَتَّبِعکُم  –مَعَرَّه  – زَیَّنَهُ .ج
 ظَنَنتُم  –عَزیزاً  -  یَغُضُّونَ .د
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 در کدام گزینه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟   -10
 « إنَّ»خبر  -« مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ عُصْبَةٌفْكِ إِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاإْلِ» .الف
 خبر مبتدای محذوف  -« عَظیمٌ عَذابٌلَمَسَّكُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ » .ب
 مفعولٌ به دوم  -« جَلْدَةً مانینَفَاجْلِدُوهُمْ ثَ» .ج
 منصوب به نزع خافض  -« شَیْئًاأَعْمالِكُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ » .د

 کدام است؟ « وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ»در آیه « بِئسَ»مخصوص  -11
 مذکور « النّارُ» .الف
 محذوف « النّارُ» .ب
 « المَصیرُ» .ج
 . ضمیر مستتر )هو( د

عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ لَيْسَ »در آیه « نکره»و « معرفه»گزینه صحيح درباره  -12
 کدام است؟ « وَ ما تَكْتُمُونَ

 الف. هشت ضمیر وجود دارد. 
 ب. فقط چهار اسم نکره وجود دارد. 

 ج. ده اسم معرفه وجود دارد. 
 وجود ندارد. د. اسم اشاره و مضاف معرفه 

 کدام است؟ « وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ»گزینه صحيح در مورد حروف در آیه  -13
 الف. مجموعاً هفت حرف وجود دارد. 

 ب. چهار حرف جرّ وجود دارد. 
 ج. چهار حرف عامل وجود دارد. 

 ط سه حرف غیرعامل وجود دارد. د. فق
« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»های آیه از اسم« مبنی»و « معرب»گزینه صحيح در مورد  -14

 کدام است؟ 
 وجود دارد. الف. هشت اسم مبنی 

 دارد.  ب. فقط چهار ضمیر وجود
 ج. چهار صنف اعراب وجود دارد. 

 د. پنج اسم معرب وجود دارد. 
 هستند؟ « جمع مکسر»در کدام گزینه همه کلمات ذکر شده  -15

 إخوَة  –أصوات  –الف. شُعُوب 
 قَبائِل  –أعمال  –ب. فُسُوق 
 نِساء  –أموال  –ج. أعراب 

 أعراب  –قَوم  –د. سَماوات 

 «جلد اول» ستداللیفی الفقه اال ةدروس تمهیدی
  ؟کندرا ثابت میتنجس آب قليل به مجرد مالقات با نجس با چه داللتی « اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شیء»صحيحه  -16

 الف. مفهوم 
 ب. منطوق
 ج. ظهور 
  د. اطالق

  ؟عطف بر چيست «کمارجلَ»واژۀ  «بينکم الی الکعکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلَکم و ایدیَفاغسلوا وجوهَ» ۀآی در -17
  وجوهکمالف. 
  ایدیکمب. 
 المرافق ج. 
  رءوسکمد. 

  دليل کدام گزینه است؟« من تيقن الحدث و شک فی الطهارة بنی علی حالة السابقه»عبارت  -18
  الف. اشتغال

 ب. فراغ 
 ج. استصحاب 

  د. برائت
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  ت شک کند، آیا نمازش صحيح است؟ چرا؟اگر نمازگزار بعد از نماز در انجام غسل جناب -19
 نعم؛ لقاعدة الفراغ  .الف

  ب. ال؛ لقاعدة الفراغ
  ج. نعم؛ الستصحاب
 د. ال؛ الستصحاب 

بر وجوب توجيه ميت به سمت قبله داللت « وجّهوه الی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت عليه المالئکة»روایت آیا به نظر مصنف  -20
 دارد؟ چرا؟ 

 نعم؛ بقرینة عدم قول بالفصل  الف.
 ب. ال؛ بقرینة تعلیل الروایة 
  ج. نعم؛ بقرینة تعلیل الروایة

  د. ال؛ بقرینة عدم قول بالفصل
« السالم کفّيه علی االرضفوضع ابوجعفر عليه»و « السالم عن التيمم فضرب بيده علی االرضسالت اباجعفر عليه»مصنف دو روایت  -21
  ؟دکنگونه جمع میچرا 

 الف. عدم االکتفاء بالضرب 
 ب. تقیید الضرب بالوضع 
 ج. تقیید الوضع بالضرب 
 د. تقیید االکتفاء بالوضع 

 ؟ کدام گزینه به مستند حکم اشاره صحيحی دارد« یجب التيمم عند المزاحمة بواجب یتعيّن صرف الماء فيه» مسألهدر  -22
  الف. صدق عدم الوجدان

 قاعدة نفی الحرج  ب. 
  قاعدة نفی الضرر ج.
 عدم التمکن من ناحیة ضیق الوقف د. 

  چيست؟« الخارج بالحک مع الشک»علت حکم به طهارت در مسأله  -23
 الف. استصحاب 

 ب. اصل طهارت 
  ج. برائت

 د. اشتغال 
اشاره « ف االرض الی االشراقاستناد جفا»بر اشتراط « اذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر»کدام گزینه به کيفيت داللت روایت  -24

 دارد؟ 
 الف. اطالق 
 ب. مفهوم 
 ج. عموم 
 د. ظهور 

  کند، چيست؟مستند وجوب نمازهایی که مکلف با نذر بر خود الزم می -25
 الف. اقتضاء قاعده 
 ب. نصوص خاص 

  ج. نصوص کثیر
  د. ضرورت دینی

بر جواز « له و ليس ألحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً اال فی عذر من غير علةلکل صالة وقتان، و اول الوقت افض»روایت  فراز ازکدام  -26
 تأخير نماز ظهر و عصر تا غروب داللت دارد؟

 الف. لکل صالة وقتان 
 ب. اول الوقت أفضله 

  ج. لیس ألحد أن یجعل آخر الوقت
  د. االّ فی عذر من غیر علة

  بر عدم جواز نماز با لباس زربافت برای مردان داللت دارد؟ گزینهضميمه کدام با « الیلبس الرجل الذهب و الیصلی فيه»روایت  -27
  «ال تعاد» حدیث الف.

 قول بالفصل الب. عدم 
  ج. کبری االنجبار

 د. النهی فی العبادة مفسد لها 
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  کند؟کدام یک از شرائط نماز را ثابت می« للواجب المحرّم الیمکن أن یقع مصداقاً»استدالل  -28
  إباحة المکانف. ال

 ستر العورة ب. 
  الطهارة من الحدثج. 
 الطهارة من الخبث د. 

  چيست؟« الشاک فی اداء الصالة یلزمه فعلها فی الوقت» حکم مسألهمستند  -29
 الف. برائت 
 ب. اشتغال 

 ج. فراغ 
 د. تجاوز 

علت عدم مشروعيت جماعت در نماز « لها و لکنه سنَّةالصالة فریضة و ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات ک»با توجه به روایت  -30
  نافله چيست؟

 نصراف إ .الف
 ظهور  .ب
 قصور مقتضی  .ج
    برائت .د

 «جلد اول»آموزش کالم اسالمی 

 ای خداوند چيست؟منظور از شناخت آیه -31
  ی اوتشریعهای نشانهالف. شناخت خداوند از طریق 

  و روایات ب آسمانیب. شناخت خداوند از طریق آیات کتا
 های تکوینی او ج. شناخت خداوند از طریق نشانه

 د. شناخت خداوند از راه برهان عقلی 
 اند؟ به ترتيب چه نوع ترکيبی« جنس و فصل»و« ماده و صورت»، «وجود و عدم»ترکيب از  -32

  عقلی، خارجی، عقلیالف. 
  عقلی، عقلی، خارجیب. 
  خارجی، خارجی، عقلیج. 
  لی، عقلی، عقلیعقد. 

  ؟نيستکدام گزینه در مورد توحيد صفاتی صحيح  -33
 الف. ذات و صفات الهی تغایر مفهومی دارند.

 ب. بین ذات و صفات ذاتی الهی، وحدت و عینیت خارجی برقرار است.
 ج. بین هر یک از اوصاف ذاتی الهی با سایر اوصاف ذاتی، وحدت خارجی برقرار است.

 ختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی در مقابل فعلی نیست.د. توحید صفاتی، م
  تمسک کرد؟ تواننمیبه کدام مورد مستقيماً « توحيد در تشریع و حاکميت» برای اثبات  -34

 الف. قدرت مطلق خداوند 
 ب. ربوبیت تکوینی خداوند 

 ج. مالکیت حقیقی او نسبت به همه موجودات 
 د.  علم مطلق او به مصالح انسانها 

  های کدام توحيد است؟توحيد در محبت، از شاخه -35
 الف. توحید افعالی 
 ب. توحید صفاتی 

 ج. توحید عملی 
 د. توحید ربوبی 

  صفاتی هستند؟نوع به ترتيب چه « اراده»و « قدرت»، «علم»صفات  – 36
 الف. اضافی، اضافی، اضافی 

 ب. نفسی، نفسی، اضافی 
 ج. اضافی، اضافی، نفسی 

 اضافی، اضافی د. نفسی، 
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 محال عادی چيست؟ -37
 الف. امری که فی حد نفسه و در ذات عادی خویش محال است.

 ب. امری که فی حد نفسه محال نیست ولی وقوع آن مستلزم محال عادی ذاتی است.
 ج. امری که وقوع آن با نظر به قوانین شناخته شده طبیعی ناممکن است.

 قوع آن با دشواری و سختی همراه است.د. امری که ذاتاً محال نیست امّا و
  صحيح است؟، اراده الهیمراحل دوگانه کدام گزینه در مورد  – 38

 الف. مرتبه نخست، ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث 
 ب. هر دو مرتبه ذاتی و قدیمند 
 ج. هر دو مرتبه فعلی و حادثند 

 دیگری حادث  اند امّا یکی قدیم است ود. هر دو مرتبه ذاتی
 جامع ترین معنای عدل چيست؟  -39

 الف. رعایت مساوات 
 ب. پرهیز از تبعیض 

 ج. مراعات حقوق دیگران 
 اش د. نهادن هر چیز در جایگاه شایسته

  نيست؟کدام گزینه در مورد قضا و قدر عينی صحيح  -40
 .الف. قضا و قدر عینی مقدم بر وجود اشیاء نیست بلکه با آن همراه است

 گردد.ب. قضا و قدر عینی از شئون خلق و ایجاد است و به خالقیت برمی
 ج. قضا و قدر عینی به معنی قطعیت اصل وجود اشیاء و خصوصیات و ویژگی آنها از سوی خداوند است.

 های صفت علم است.کند و از شاخهد. قضا و قدر عینی به علم الهی بازگشت می

 «ولیالحلقة اال»دروس فی علم االصول 

 کدام است؟ « اصل»و « دليل محرز»فرق -41
 باید مقطوع باشد بر خالف اصل.  ،الف. دلیل
 حجیت دارد بر خالف اصل.  ،ب. دلیل
 شرعی است بر خالف اصل.  ،ج. دلیل
 کاشفیت دارد بر خالف اصل.  ،د. دلیل

 چيست؟  «حجيت قطع»مراد از  -42
 الف. معذریت و منجزیت 
 ب. کاشفیت و محرکیت 

 ج. مطابقیت و دلیلیت 
 د.مطابقیت و محرکیت 

  به ترتيب کاشف از چيست؟« تصدیقيه»و « تصوّریه»داللت  -43
 قصد جدّی  -الف. تبادر 

 تبادر  -ب. حال متکلّم 
   اراده متکلّم –ج. وضع 
 وضع  –د. زبان 

 اطالق گيری برای اثبات مراد متکلم از چه طریقی است؟  -44
 الف.قرینه حکمت 

 وضع ولغت   ب.
 ج. تبادر 

 د.احترازیت قیود 
که نقل شده، یقين حاصل شود که  اند را نقل کنند و برای کسیشنيده )ع( نفر از علماء، حدیثی را که از امام معصوم 100اگر »مثال  -45

 مصداق کدام است؟ « صادر شده است )ع( این حدیث از امام معصوم
 الف. تبادر

 ب. اجماع 
 ج. شهرت 

 ره علماء د. سی
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  کدام است؟« صم حتی تغيب الشمس»با فرض قبول مفهوم برای غایت، مفهوم غایت در جمله  -46
 الف. ال یجب االفطار قبل مغیب الشمس 

 ب. ال یجب الصوم بعد مغیب الشمس 
 ج. صم قبل مغیب الشمس 
 د. افطر بعد مغیب الشمس 

 کدام است؟ « و بالغاً فليصم حين رؤیة الهاللاذا کان االنسان عاقالً »در مسأله « متعلق حکم» -47
 الف. صوم 
 ب. انسان 

 ج. عقل و بلوغ 
 د. رؤیت هالل 

 از کدام مقدمات است؟  برای نماز،« بلوغ »مقدميت  -48
 الف. مقدمه واجب 
   ب. مقدمه وجوب
 ج. مقدمه وجود 
 د. مقدمه علمیه 

 حکم  عقل در موارد علم اجمالی چيست؟  -49
 قت قطعیه الف. مواف

 ب. موافقت احتمالیه 
 ج. ترک مخالفت قطعیه 

 د. برائت عقلیه 
 کدام است؟ « ال شک لکثير الشک»و دليل « الشاک فی الثانية البّد ان یعيد»نسبت بين دليل  -50

 الف. تخصیص 
 ب. تخصّص 
 ج. حکومت 

 د. تقیید

 کلیات فلسفه
 ؟در چيستبه ترتيب لسفی اشراقی عرفانی و ف یروش سلوک «اختالف»و  «اشتراک»وجه  -51

 بر خالف فیلسوف اشراقی  استدالل از طرف عارف کلی طرد - الف. تکیه بر اصالح و تهذیب نفس

 به نحو سالبه جزئیه برخالف فیلسوف اشراقی  طرد استدالل از طرف عارف - ب. وصول به حقیقت
  عارفتکیه بر اصالح و تهذیب و طرد استدالل از طرف  - ج. کشف حقیقت

  وصول به حقیقت ،ولی هدف فیلسوف اشراقیاست کشف حقیقت  ،هدف عارف - د. تکیه بر اصالح و تهذیب نفس
  بهترین مالک تمایز علوم از یکدیگر چيست؟ -52

 هر علم  پیشینهالف. 
 ب. غایت هر علم 
  ج. موضوع هر علم
  د. مسائل هر علم

  استدالل شک گرایان بر مدعایشان و پاسخ نقضی آن چيست؟-53

 تفکیک بین علوم حصولی و حضوری  –الف. وجود خطا در همه علوم 
  تفکیک بین علوم حصولی و حضوری –ب. وجود خطا در برخی علوم 

 استدالل به وسیله خود ادعا نقض  –حضوری ج. عدم امکان کسب علم 
  استداللتوسط خود  دعاا نقض –د. وجود خطا در همه علوم 

 ؟نيستدرباره مفاهيم کلی ها کدام گزینه مربوط به مدعای نوميناليست -54

 الف. انکار مفاهیم کلی 
 ب. ابهام مفاهیم کلی 

  ج. اشتراک لفظ مفاهیم کلی
 برای مصادیق آن  مفاهیم کلی دال برد. وضع جداگانه الفاظ 

  نيست؟ی های مفاهيم ثانوکدام گزینه از ویژگی -55

 .آینده حواس پنج گانه به دست نمیالف. از را
 .یالی از مفاهیم ثانوی وجود نداردب. تصور حسی و خ

 .آیندم ثانوی از راه مقایسه به دست میج. بیشتر مفاهی
 .اندذهنی ،د. قضایای ساخته شده از مفاهیم ثانوی
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  ؟هستند وع مفاهيمبه ترتيب از کدام ن« کلی و جزئی»و « علت و معلول»مفهوم  -56

 فلسفی  -الف. فلسفی 
 ماهوی  -ب. منطقی 
  منطقی –ج. فلسفی 
  منطقی –د. منطقی 

  به نظر فالسفه مسلمان در تصدیق کدام یک از قضایا نيازمند ادراک حسی هستيم؟ -57

 الف. بدیهیات اولیه 
 ب. وجدانیات 

  ج. حمل های اولی
  د. برخی هلیات بسیطه

  دليل بر چيست؟ ،ود از ماهيتامکان سلب وج -58

 الف. زیادت وجود بر ماهیت در ذهن 
 ب. زیادت وجود بر ماهیت در خارج 

  ج. زیادت وجود بر ماهیت در ذهن و خارج
  د. نیازمندی حمل وجود بر ماهیت به دلیل

  مراد از وجود در مبحث اصالت وجود کدام معنی آن است؟ -59

 الف. معنای مصدری آن )بودن( 
 معنای حرفی آن )است( ب. 

 ج. معنای اسم مصدری آن )هستی( 
  د. معنای عام آن ) مصدری و اسم مصدری و حرفی(

 منشأ کثرت طولی حقيقت وجود چيست؟  -60

 الف. خود حقیقت وجود به اعتبار شدت و ضعف مراتب  
 ب. کثرت ماهیات مترتب 

 ج. علّیت و معلولیت 
  د. مغایرت میان مراتب وجود

 توان مفهوم واحد را از مصادیق کثير بما هو کثير انتزاع نمود؟ا نمیچر -61

 .الف. چون مفهوم و مصداق ذاتاً یکی هستند و فرقشان در نحوه وجود آنهاست نه در ذاتشان
 .انقالب نسبت بین مفهوم و مصداق از تباین به تماثل استب. چون الزمه آن 

 شود.تزاع قدر مشترک بین آنها مینمنجر به الغای خصوصیت مالک برای اج. چون 
 .چون مستلزم تنزل حقایق متباین به تمام ذات به حقایق متباین به جزء ذات استد. 

  باشد؟نمیدانند کدام گزینه نقد نظریه کسانی که علم را از مقوله اضافه می -62

   الف. علم به معدومات
 ب. علم به نفس خود 

  ج. وجود منحاز داشتن علم
  به اشیاء خارجی د. علم

 ؟چرااز نظر عالمه طباطبایی آیا وجود رابط در خارج تحقق دارد؟  -63

 .الف. خیر، زیرا وجود رابط ماهیت ندارد و همچون معنای حرفی است
 .جزاء آن در خارج محقق باشندب. بله ، زیرا صدق قضایای هلیه به این است که تمام ا

 .است و ما به ازایی در خارج ندارد ج. خیر، زیرا وجود رابط یک نسبت اضافی
 .د. بله ، زیرا می توان به وجود رابط نگاه استقاللی داشت

 ؟نيست یناعتوجود های کدام گزینه از ویژگی -64

 .الف. وجود فی نفسه ندارد
 .ب. وجود لغیره دارد

 .کندمی رج. رفع نقص و کمبود از شی دیگ
 .کندد. طرد عدم از ماهیت خود می
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 بتوان دو واجب الوجود بالذات فرض کرد، آنگاه رابطه معاليل آن دو نسبت به هم چيست؟  اگر -65

 الف. امتناع بالذات 
 ب. امتناع بالغیر 

  ج. امتناع بالقیاس
  د. امکان بالقیاس

  ؟به چه معناست «من جميع الجهاتبودن واجب الوجود بالذات واجب الوجود » -66

 .باشد، ضرورتاً برای او ثابت است اجب امکان خاص داشتهالف. یعنی هر کمالی که برای و
 .باشد، ضرورتاً برای او ثابت است ب. یعنی هر کمالی که برای واجب امکان عام داشته

 .شوند متصف به وصف ضرورتندتمام صفاتی که برای واجب ثابت میج. یعنی 
 .اندشوند، نامتناهیرای واجب ثابت مید. یعنی تمام صفاتی که ب

 شود و طرف موافق مسکوت است؟قضيه فقط حکم طرف مخالف بيان می در کدام -67

 الف. امکان خاص 
 ب. امکان اخص 

  ج. امکان عام
  د. امکان استقبالی

 کدام مورد علت داخلی است؟ -68

 الف. علت فاعلی 
 ب. علت غایی 
  ج. علت صوری
  د. علت ناقصه

 و معلول غلط است؟  کدام گزینه در مورد سنخيّت ميان علت -69

 .الی تری واجد کمال معلول خود استالف. هر علتی در مرتبه ع
 .لول و مرتبه کامله آن در علت استب. حیثیت واحدی وجود دارد که مرتبه نازله آن در مع

 .ج. وجود معلول، مرتبه نازله وجود علت است
 .د. علت و معلول باید کمال وجودی یکدیگر را بعینه داشته باشند

  منظور از وحدت و بساطت که در موضوع قاعده الواحد معتبر است چيست؟ – 70

 الف. وحدت در سنخ وجود، بساطت خارجی 
 ب. وحدت شخصی وجود، بساطت عقلی 

  ج. وحدت در سنخ وجود، بساطت عقلی
  د. وحدت شخصی وجود، بساطت خارجی

 است؟  نوع کدام از مشائی و اصحاب حکمت متعاليه به ترتيبفاعليت خداوند در نزد متکلمان، حکمای اشراقی، حکمای  -71

 فاعل بالتجلی  –فاعل بالعنایه  –فاعل بالرضا  –الف. فاعل بالقصد 
 فاعل بالتجلی  –فاعل بالقصد  -فاعل بالعنایه  –ب. فاعل بالرضا 
 فاعل بالرضا  –فاعل بالتجلی  –فاعل بالقصد  –ج. فاعل بالعنایه 
  فاعل بالعنایه –فاعل بالتجلی  –فاعل بالرضا  –د. فاعل بالقصد 

  د؟نندارتناقض « هر موجودی واحد است»و « بعضی موجودات واحد نيستند» دو قضيه چرا  -72

 .الف. وحدت موضوع ندارند
 .ب. وحدت محمول ندارند

 .ج. وحدت حمل ندارند
 .د. وحدت قوه و فعل را ندارند

 ؟است ( از کدام قسم وحدتتساویم )وحدت در نوع )تماثل( و وحدت در ک -73

 .هستند وحدت حقیقیهر دو الف. 
 .هستند وحدت غیر حقیقیهر دو ب. 

 است. وحدت غیرحقیقی ،وحدت حقیقی و تساوی ،ج. تماثل
 ست.ا وحدت حقیقی ،وحدت غیرحقیقی و تساوی ،د. تماثل

 ؟نيست «ماده حامل قوه»کدام گزینه از ویژگی های  -74

 .حیثیت قوه محض است . حیثیت ماده،الف
 .همیشه قائم به یک فعلیت دیگر استب. ماده 

 .کندده با تغییر فعلیات تغییر نمیج. ما
 .دارد عیند. ماده حامل قوه ذاتاً تحصل و ت
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  از نظر عالمه طباطبایی کدام نوع حرکت در خارج تحقق دارد؟ -75

 الف. حرکت قطعیه 
 ب. حرکت توسطیه 

  ج. حرکت قطعیه و توسطیه
 .د. حرکت از امور انتزاعی است و در خارج تحقق ندارد

 دروس فی علم منطق

به ترتيب چه نام « عدم مطابقت نسبت در خبر با واقع»و ادراک « مجموع دو زاویه قائمهنسبت تساوی بين زوایای مثلث و »ادراک  -76
 دارد؟

  تصور -تصورالف. 
  تصور -تصدیق ب. 
  تصدیق -تصدیق ج. 
 تصدیق -تصور د. 

  به ترتيب از اقسام تصورند یا تصدیق؟ « شک»و « وهم»، « ظن» -77

  تصور -تصور  -تصورالف. 
   تصور - ب. تصدیق، تصدیق

  تصور -تصور  –تصدیق ج. 
  تصدیق -تصدیق  –تصدیق  د.

  از کدام قسم الفاظ است؟« صلوة»لفظ  -78

  الف. مختص
   مشترکب. 

   ج. مرتجل
     منقولد. 

  به ترتيب از کدام قسم است؟« علت و معلول»و « فضيلت و رذیلت»قابل ميان ت -79
 متضایفین -ضدین الف. 
 متضایفین -ملکه و عدم ب. 
 ملکه و عدم -ضدین ج. 
 متضایفین -متضایفین د. 

 رابطه ميان نقيض اعم و اخص من وجه چيست؟ -80
  اعم و اخص مطلقالف. 
  تباین جزئیب. 
  معکوساعم و اخص مطلق ج. 
 تباین کلید. 

 کدام قاعده صحيح است؟ -81

  مقوم العالی مقسم السافلالف. 
  مقوم السافل مقوم العالیب. 
  مقوم العالی مقوم السافلج. 
  مقسم السافل مقوم العالید. 

  داللت حد ناقص و رسم ناقص بر محدود به ترتيب چه نوع داللتی است؟  -82
  التزامی -التزامی الف. 
  تضمنی -ابقی مطب. 
             التزامی -تضمنی ج. 
  تضمنی -تضمنی د. 

 است؟ نشدهرعایت « تقسيم اسماء منصوب به مفعول و حال و تمييز و ظرف»کدام یک از اصول تقسيم در  -83
  جهت واحد داشتن تقسیمالف. 
  ثمره داشتن تقسیمب. 
  جامع و مانع بودنج. 
  تباین اقسامد. 
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 به ترتيب از کدام قسم قضایا هستند؟ «هيچ کس در خانه نيست» و «گویدمؤمن دروغ نمی» و «سان نوع استان»قضایای  -84

  محصوره کلیه –محصوره جزئیه  –طبیعیه الف. 

  محصوره کلیه –طبیعیه  –مهمله ب. 

  محصوره کلیه –مهمله  –طبیعیه ج. 

  محصوره کلیه –محصوره جزئیه  –مهمله د. 
  ماده و جهت به ترتيب چيست؟ « نسان یمکن ان یکون حيواناًاال»در قضيه  -85

  امکان عام –ضرورت الف. 
  امکان –امکان ب. 
 خاص امکان –ضرورت ج. 
 ضرورت –امکان د. 

 به ترتيب مربوط به کدام قضيه شرطيه است؟ « مهما، قد یکون، ليس البتة و قد ال یکون» سور -86
 سالبه کلیه  –سالبه جزئیه  –موجبه جزئیه  –موجبه جزئیه الف. 
  سالبه جزئیه –سالبه کلیه  –موجبه جزئیه  –موجبه کلیه ب. 
  سالبه جزئیه –سالبه کلیه  –موجبه جزئیه  –موجبه جزئیه ج. 
  سالبه جزئیه –سالبه جزئیه  –موجبه جزئیه  –موجبه کلیه د. 

چه نوع « القمر و الشمس کان القمر منخسفاًاذا حالت االرض بين  امّا ان ال تکون حيلولة األرض سبباً لخسوف القمر او»قضيه  -87
 ؟ای استقضيه

 .ایست که از یک حملیه و یک شرطیه منفصله تشکیل شده استقضیه منفصلهالف. 
 .ایست که از دو حملیه تشکیل شده استقضیه منفصلهب. 
 .تایست که از یک حملیه و یک شرطیه متصله تشکیل شده اسقضیه متصلهج. 
 .ایست که از یک حملیه و یک شرطیه متصله تشکیل شده استقضیه منفصلهد. 

 متداخالن تحت التضاد در چه مواردی با یکدیگر اختالف دارند؟ -88
  کیفالف. 
  کمب. 
 کم و کیف ج. 
 جهت د. 

  عکس نقيض موافق موجبه جزئيه و سالبه جزئيه به ترتيب چيست؟ -89
  زئیهسالبه ج –موجبه جزئیه الف. 

  ندارد -موجبه جزئیه ب. 
  سالبه جزئیه –ندارد ج. 
 سالبه کلیه  –ندارد د. 

 کند؟چه چيزی را خارج می« لذاته» لمه ک« قول مؤلف من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر»در تعریف قياس به  -90
  تمثیلالف. 
  استقراءب. 
  ظنج. 
  قیاس مساواةد. 

 ؟نيست عامه قياس اقترانی کدام مورد از شرایط -91
  اختالف دو مقدمه در کیفالف. 
  نتیجه تابع اخس مقدمتین استب. 
  تکرار حد وسطج. 
  کلیت یکی از دو مقدمهد. 

  کدام مورد از شرایط اختصاصی شکل دوم است؟  -92
 موجبه بودن صغری الف. 
  اختالف دو مقدمه در کیفب. 

 ج. کلیت یکی از دو مقدمه 
  بودن کبریموجبه د. 



 11                                                                                                           14/02/1397  حوزه های علمیه خواهران  -  ورودی سطح سه آزمون

 دهد؟ای میئی انفصالی مانعة الخلو چه نتيجهاستثناء عين مقدم در قياس استثنا -93
  عین تالیالف. 
  نقیض تالیب. 
 .دهدنتیجه نمیج. 
 نقیض مقدم د. 

 کدام مرحله از مراحل تفکر است؟ « حرکت عقل بين معلومات» -94
  مرحله پنجمالف. 
  مرحله چهارمب. 
   مرحله سومج. 
  مرحله دومد. 

  قياس خلف و قياس مساوات به ترتيب از کدام نوع از انواع قياسند؟  -95
   قیاس مرکب –قیاس بسیط الف. 
  قیاس بسیط –قیاس بسیط ب. 
    قیاس مرکب مفصول –قیاس مرکب موصول ج. 
  قیاس مرکب مفصول –قیاس مرکب مفصول د. 

  تعریف یقين به معنای اخص کدام است؟ -96
 مطلق اعتقاد جازم. الف
 .رود و از روی تقلید نیستق با واقع که احتمال نقیض آن نمیاعتقاد جازم مطابب. 
 .رودکه احتمال نقیض آن نمیاعتقاد جازمی ج. 
 .رود و تقلیدی نیستقاد جازمی که احتمال نقیض آن نمیاعتد. 

 به ترتيب جزء کدام قضایا« انّ االثنين خمس العشرة»و « رةهذه النار حا»، «الکل اعظم من الجزء»، «کل نار حارة»قضایای  -97
 ؟هستند

  فطریات  –مشاهدات  –اولیات  –تجربیات الف. 
  اولیات -مشاهدات  –فطریات  –تجربیات ب. 
  فطریات –تجربیات  –اولیات  –تجربیات ج. 
  فطریات -تجربیات  –اولیات  –مشاهدات د. 

 بح ظلم جزء کدام قضایایند و مُدرک آنها کدام عقل است؟آراء محموده مثل حسن عدل و ق -98
  عقل عملی –مقبوالت الف. 
  عقل نظری –مسلمات ب. 

  عقل عملی –ج. مشهورات 
  عقل نظری –مشهورات د. 

  نقش حد وسط در برهان لمّی و انّی به ترتيب چگونه است؟  -99
  واسطه در اثبات –واسطه در ثبوت الف. 
   واسطه در ثبوت –ت واسطه در اثباب. 
   واسطه در اثبات و ثبوت –واسطه در ثبوت ج. 
 واسطه در اثبات  –واسطه در اثبات و ثبوت د. 

 گيرند؟حت کدام نوع مغالطه لفظی قرار میتوریه و استخدام ت -100
  ترکیب مفصلالف. 
  مماراتب. 
    سوء تألیفج. 
   تفصیل مرکبد. 

 با آرزوی موفقیت

 
 

 

 

 «باشد.معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی میو پذیرش سنجش مدیریت   50001717214421یام کوتاه سامانه پ»

 «باشد.در صورت ارسال پیام کوتاه، ذکر نام آزمون و شماره سؤال همراه با ذکر دقیق اشکال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می»


