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 رشته حکمت متعالیه

 شماره سؤاالت تعداد سواالت کتاب عنوان ردیف

1 
دروس 
 مشترک

 20-1 20 اعراب القرآن و بیانه تجزیه و ترکیب پیشرفته
2 

 فقه و اصول
 30-21 10 اصول فقه مظفر

 40-31 10 دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 3
4 

دروس 
 تخصصی

 50-41 10 الحکمه هنهای فلسفه
5 

 منطق
 53-51 3 الجوهر النضید

 56-54 3 مغالطات 
 60-57 4 درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی تاریخ فلسفه 6

 رکات:تذ *
 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
 ه، یک امتیاز منفی دارد.هر چهار پاسخ اشتبا -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 نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6
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  اعراب القرآن و بیانه
 ؟باشدمی (9نبأ: )« سُباتًاوَ جَعَلنا نَومَكُم »شده در آیه شریفه کدام گزینه، از معانی کلمه مشخص -1

  النّسیان الف.
  الغفلةب. 
  الموتج. 
  العجزد. 
 ؟ کدام است (206)نازعات: « وَ النّازِعاتِ غَرقًا»در آیه شریفه « غَرقاً»گزینه صحیح در مورد کلمه  -2

 نیست. « النّازِعاتِ»اگر مفعول مطلق باشد، عامل آن  الف.
  اگر مفعول مطلق باشد، حروف زائد آن محذوف است.ب. 

  رود.می« غارِقاتٍ»اگر حال باشد، تأویل به . ج
  اگر حال باشد، عامل آن محذوف است.د. 
 ؟ است کدام (10تا  8عبس: )« تَلَهّىٰنتَ عَنهُ أفَ * وَ هُوَ یَخشىٰ *  یَسعىٰکَجاءَ مَن مّاأوَ »شده در آیات شریفه گزینه صحیح در مورد نوع کلمات مشخص -3

  فعل ماضی -فهام اسم است -حرف تفصیل  الف.
  فعل ماضی –اسم شرط  –حرف تفصیل ب. 
  فعل مضارع –موصول  –حرف شرط ج. 
  فعل امر -اسم شرط  -حرف زائد د. 

 ؟ چیست« كُوِّرَت»و اعراب جمله « الشَّمسُ»، نقش «إذا»متعلق  (1: )تکویر« إذا الشَّمسُ كُوِّرَت»در آیه  -4

 ل اعراب فاقد مح –نائب فاعل  –الف. جواب شرط 
 مجرور  محالً –نائب فاعل  –ب. عامل محذوف 

 مرفوع  محالً –مبتدا  –« كُوِّرَت»ج. 
 مجرور  محالً –مبتدا  -« كُوِّرَت»د. 

  ؟کدام است( 3: )مطففین« و وَزَنُوهُم یُخسِرُونَأذا كالُوهُم إوَ »گزینه صحیح درباره آیه  -5

  .است «واو»ضمیر مرفوعی بوده و تاکید « مهُ»الف. 
  .است محذوف )الموزون(« وَزَنُوهُم»به  مفعولٌب. 

  .مجرور است بدل و محالً« سِرُونَیُخ»ج. جمله 
  .می باشد« كالُوهُم»متعلق به « إذا»د. 

  ؟چیست (2 و 1 انشقاق:) « ذِنَت لِرَبِّها وَ حُقَّتأوَ  * السَّماءُ انشَقَّت اذإ»علت حذف جواب شرط در آیات  -6

  نصب المفعول به.« اُذکُر»نصبت ب « إذا» ألنّ الف.
  تنبیها علی أنّه شیء یحیط به الوصف.ب. 
  تنبیها علی أنّه معلوم لکلّ عاقل.ج. 
  لیذهب المقدّر کلّ مذهب.د. 
  ؟چیست (10: روج)ب «مَبُ جَهَنَّعَذا فَلَهُم نَّ الَّذینَ فَتَنُوا المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ ثُمَّ لَم یَتُوبُواإ»در آیه « فاء»نوع  -7

  رابط جواب شرط الف.
  حرف استینافب. 
  حرف عطفج. 
  حرف زائدد. 
  چیست؟( 5)اعلی:  «أحوىٰفَجَعَلَهُ غُثاءً »حروف اصلی و نوع کلمه مشخص شده در آیه شریفه  -8

 اسم تفضیل  –الف. ح و ی 
 صفت مشبهه  –ب. ح و و 

  اسم تفضیل –ح و ء ج. 
 مکسر  جمع –د. ح و ی 

  ؟چیست (24: غاشیه)« كبَرَاأل العَذابَفَیُعَذِّبُهُ اللّهُ »نقش کلمه مشخص شده در آیه  -9

  مفعول مطلق الف.
  مفعولٌ به دومب. 
  مفعولٌ لهج. 
  بدلد. 

  ؟کدام است (27: فجر) «النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ایَّتُهأیا »منادا در  -10

  مقدر )قَومِ( .الف
 النَّفسُ ب. 
  أیَّتُهاج. 
  ةُیَّأد. 
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  ؟چیست (5: شمس) «وَ السَّماءِ وَ ما بَناها»در آیه « ما»نوع  -11

  «شَیء»استفهامی، به معنی  الف.
  «شَیء»تعجبی، به معنی ب. 
 « مَن»موصول، به معنی ج. 
  مصدری زمانید. 
  ؟کدام است (5: ضحی) «بُّكَ فَتَرضىٰوَ لَسَوفَ یُعطیكَ رَ»در آیه « رضىٰتَ»و اعراب محلّی جمله « الم»نوع  -12

  فاقد اعراب محلّی –تأکید  الف.
  نصب -جواب قسم ب. 
  رفع -جواب قسم ج. 
  رفع -ابتدا د. 
  کدام است؟ (6تین: ) «ونٍیرُ مَمنُإالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُم أجرٌ غَ»گزینه صحیح در مورد ترکیب آیه شریفه  -13

 مرفوع است.  محالً« ...  عَمِلُوا»الف. اگر استثنا منقطع باشد، جمله 
 مرفوع است.  محالً« ... فَلَهُم »ب. اگر استثنا متصل باشد، جمله 

 حرف عطف است. « فاء»باشد، « لکِن»به معنی  «إالَّ»ج. اگر 
  مبتدا است.« الذین ...»اگر استثناء منقطع باشد، د. 

  ؟کدام است (5: بینه) «فاءَاللّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدِّینَ حُنَ لِیَعبُدُواالّ إمِرُوا اُوَ ما »مشخص شده در آیه  متعلق حرف جرّ -14

  عامل مقدّر الف.
  مُخلِصینَب. 
  حُنَفاءَج. 
  مِرُوااُد. 

  ؟کدام است (2: عادیات)« قَدحًافَالمُورِیاتِ »نوع و معنای اصلی کلمه مشخص شده در آیه  -15

 سنگ آتش زنه  –اسم  الف.
  فروزان -صفت مشبهه ب. 
  حرارت -اسم مصدر ج. 
  استخراج -مصدر د. 

  ؟کدام است (4تا  1 قارعه:) «راشِ المَبثُوثِاسُ كَالفَیَكُونُ النّ یَومَ*  القارِعَةُ ادراكَ مأوَ ما  * القارِعَةُ ام*  القارِعَةُ»در آیات « یَومَ»گزینه صحیح در مورد  -16

  الثّانی للفصل بینهما بالخبر.« القارِعَةُ»ال یعلّق ب  الف.
  .األوّل لعدم التئام المعنی« القارِعَةُ»ال یعلّق ب ب. 
  «.القارِعَةُ»متعلّقه مقدّر و یدلّ علیه ج. 
 «. دراكَأ»نصب بمضمر دلّت علیه د. 
  ؟است کدام «لُمَزَة»و « هُمَزَة»گزینه صحیح در مورد بناء و معنای  -17

  إذا أدخل العرب الهاء فی الممدوح ذهبوا به مذهب البهیمة. الف.
  التّاء فیهما للمبالغة فی الوصف ویستوی للمذکّر و المؤنّث.ب. 
  بضمّ الفاء و سکون العین لمبالغة الفاعل.« فُعلَة»بناء ج. 
  بضمّ الفاء و فتح العین لمبالغة المفعول.« فُعَلَة»بناء د. 
  ؟نیست (1: قریش) «إلیالفِ قُرَیشٍ»در « الم»زینه از اقوال معربین در مورد کدام گ -18

 در سوره قبل )سوره فیل( است. « فَجَعَلُوا»متعلق به  الف.
  برای تعجب باشد متعلق ندارد.« الم»اگر ب. 
  در آیه سوم است.« فَلیَعبُدُوا»متعلق به ج. 
  محذوف است.« أعجَبُوا»متعلق به د. 

  ؟چیست (2)نصر: « فواجًاأیَدخُلُونَ في دینِ اللّهِ یتَ النّاسَ أوَ رَ»ش جمله مشخص شده در آیه شریفه نق -19

  إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مفعول بها. الف.
  إن کانت الرّؤیة علمیّة فالجملة مفعول بها.ب. 
  إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مستأنفة.ج. 
 علمیّة فالجملة حال. إن کانت الرّؤیة د. 

  ؟تواند باشدکدام تابع می (1: توحید)« حَدٌأقُل هُوَ اللّهُ »در آیه « حَدٌأ»نقش کلمه  -20

 عطف بیان  الف.
  تأکیدب. 
  صفتج. 
 بدل د. 
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 اصول فقه مظفر 
« لحجةامباحث »ت به نسب« ر الواحدحث عن حجیة خبالب»فرض شود، جایگاه «  مباحث الحجة»به عنوان موضوع « الدلیل بما هو الدلیل»در صورتی که  -21

 چیست؟ 
 الف. انّه بحث عن مبادئه التصوریة    

    مبادئه التصدیقیة  انّه بحث عنب. 
     من مسائله احد ابوابه و انّه ج. 
    انّه من نتایجه المتاخرة عنهد. 
 کند؟ ج میدر تعریف اماره چه چیزی را خار« کل شیء یُثبت متعلقه»عبارت  -22

  الدلیل العقلی الف.
 االصول العملیه ب. 
     الشهرةج. 
  جماعاالد. 
 می نامند؟ « طرق علمیه»به نظر مرحوم مظفر چرا امارات را  -23

  النّها معذرة و منجزة کالقطع الف.
 النّ العلم اعم من الظن ب. 
      النّ حجیّتها ثابتة بالعلمج. 
   النّها تحکی عن الواقعد. 
ها به چه اصلی تمسک ظهورات آن وضع الفاظ برای تعیین و ، مانند دوران بین اشتراک و بین حقیقت و مجازدر موارد تعارض احوال لفظبه نظر مرحوم مظفر  -24

 می شود؟ 
    اصالة عدم القرینة الف.
  ال اصل لها مطلقاب. 
 اصالة الظهور ج. 
 اصالة التبادر د. 
 بات حجیت قول لغوی چیست؟ بهترین دلیل برای اث -25

   حکم عقل الف.
 بناء عقالء ب. 
  اجماعج. 
 روایاتد. 
 چیست؟ مرحوم مظفر  تعریف تعارض به نظر -26

    بحسب مقام اإلثباتین مدلولتنافی ال الف.
    الثبوت تنافی االدلة بحسب مقامب. 
 تنافی االدلة بحسب الداللة ج. 
   تنافی مدلولی الدلیلیند. 
م از دو نماز مقدّ یکدامكتزاحم؟ و  عارض است یااز مصادیق ت «بین صالة اآلیات فى ضیق وقتها دوران األمر بین أداء الصالة الیومیة فى آخر وقتها و»ثال م -27

  است؟

    نماز یومیه -تزاحم  الف.
   نماز آیات -تزاحم ب. 
   نماز یومیه -تعارض ج. 
 نماز آیات -تعارض د. 
 چیست؟ « لیس بعالم الفاسق»و « اکرم العلماء» دو گزارهوجه جمع  -28

     حکومت الف.
   تخصیصب. 
  تخصّصج. 
   ورودد. 
 حتّی یلقی من یرجئهل: یصنع؟ فقا عنه، کیف سألته عن رجل اختلف علیه رجالن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآلخر ینهاه»روایت  -29

  نایی داللت دارد؟بر چه مع« یخبره

   تساقط الف.
         توقّفب. 
    تخییرج. 
 احتیاطد. 
  در تفاضل بین مرجّحات چیست؟)ره( نظر مرحوم نائینی  -30

   صدوریالمرجّح تقدیم ال الف.
  المضمونی مرجّحال تقدیمب. 
 الجهتیمرجّح ال تقدیمج. 
   تقدیم موافقة الکتابد. 
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 ستداللیاالدروس متهیدیة فی الفقه
 ؟ باشد وظیفه چیست نداشته« بینه»در صورتی که مدعی،  -31

    با خواست مدعی، حاکم مدعی علیه را قسم می دهد. الف.
   مدعی می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.ب. 
   حاکم می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.ج. 
     مدعی علیه باید قسم بخورد.د. 
 ؟ ، کدام گزینه مثال برای عدم رعایت این شرط است«اثر شرعی داشتن متعلق دعوا است»عوی یکی از شرائط سماع د -32

     طرح دعوا بدون قطع الف.
   دعوای هبه بدون قبضب. 
    طرح دعوا از جانب نابالغج. 
  مدعیٰ به مجهول باشدد. 
 ؟ چیست« اقرار»دلیل حجیت  -33

  «الیمانانما اقضی بینکم بالبینات و ا»روایت  الف.
  «اقرار العقال علی انفسهم جائز»روایت ب. 
  اجماع علماءج. 
  سیره عقالد. 

 ؟ صحیح است« قسمت»کدام گزینه در مورد  -34

     کند.عقد غیرمستقل و به بیع رجوع می الف.
  کند.عقد غیر مستقل و به صلح رجوع میب. 
  عقد مستقل و جائز است.ج. 
  عقد مستقل و الزم است.د. 

 ؟ در چه موردی مدعی عالوه بر بینه باید قسم هم بخورد -35

     دعوی علیه شخص غائب الف.
  دعوی تلف در باب ودیعهب. 
   دعوی دین علیه میتج. 
  در باب قتلد. 

 ؟ نمی شودرجم « زانیه محصنه»در کدام مورد  -36

  زانی غیر مسلمان باشد. الف.
  زانیه پیرزن باشد. ب.
     د باشد.زانی پیرمرج. 
 زانی نابالغ باشد.د. 
 ؟ در کدامیک از موارد اثبات زنا فقط جلد ثابت می شود -37

   در صورتی که با شهادت دو مرد و چهار زن اثبات شود. الف.
    در صورتی که با شهادت سه مرد و دو زن اثبات شود.ب. 
  در صورتی که با شهادت یک مرد و شش زن اثبات شود.ج. 
     رتی که با شهادت هشت زن ثابت شود.در صود. 
 ؟ الزم است اقراربنابر نظر مشهور در اثبات حد سرقت و در ثبوت غرم چند مرتبه  -38

  در مورد حد یک مرتبه و در ثبوت غرم دو مرتبه. الف.
  در مورد حد دو مرتبه و در ثبوت غرم یک مرتبه.ب. 
       در هر دو مورد یک مرتبه.ج. 
   و مورد دو مرتبه.در هر دد. 

 ؟ حد قذف چگونه اثبات می شود -39

  شهادت یک مرد عادل و دو زن و یک مرتبه اقرار. الف.
  شهادت یک مرد عادل و دو زن و دو مرتبه اقرار.ب. 
  شهادت دو مرد عادل و یک مرتبه اقرار.ج. 
      شهادت دو مرد عادل و دو مرتبه اقرار.د. 

 ؟ صی در مرتبه سوم کشته می شوددر کدام مورد شخص عا -40

  زنای غیر محصنه الف.
  زنای محصنهب. 
 سرقت ج. 
  قذفد. 
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 الحکمةنهایة 
  ؟نیست «ةان الوجود عارض للماهی »کدام گزینه، دلیل بر اینکه  -41

   العدمالی الوجود و  ةالنسب ةلکونها متساوی الف.
    ةالماهی ةالوجود واعتباری ةالصالب. 
   ةسلب الوجود عن الماهیلجواز ج. 
   الحتیاج اتصافها به الی الدلیل د. 
 وجود دارد؟« رابط»از قضایای زیر یک در کدام -42

 انسان کاتب است  الف.
 انسان موجود است ب. 
  انسان انسان استج. 
 انسان موجود نیست د. 
 صحیح است؟ « اضافه»کدام گزینه درباره  -43

   اضافه همان نسبت است. الف.
      اضافه وجود منحاز مستقل دارد ب. 
  اضافه در خارج موجود استج. 
  اضافه امری وهمی استد. 
 ت؟ رد زیر اسیک از مواتعریف کدام« الملکة العاملة فی المشتهیات، إن الزمت االعتدال بفعل ما ینبغی کما ینبغی»عبارت  -44

     لذت الف.
    عفّت ب. 
    حالوتج. 
  حکمت د. 

 شود؟کدام مطلب در اثبات قاعده الواحد )الواحد الیصدر عنه اال الواحد( مستقیماً استفاده می -45
      تقدم وجودی علت بر معلول الف.
 وحدت وجود و کثرت موجود ب. 
    اصالت وجود و اعتباریت ماهیتج. 
 سنخیت ذاتی بین علت و معلول د. 
 ح است؟صحی« فاعل بالتجلی»درباره کدام گزینه  -46

 شود. علم با تحقق فعل حاصل می الف.
      علم اجمالی سابق به فعل دارد.ب. 
   .علم اجمالی علت علم تفصیلی استج. 
     علم منشأ فعل است.د. 
 چه نوع تقدمی است؟ « علت ناقصه بر معلول»تقدم  -47

   علّی الف.
  دهریب. 
   تجوهرج. 
  طبعید. 
 شوند، چه نوع مفاهیمی هستند؟می تعالیٰ و هم بر ممکن حملمفاهیمی که هم بر واجب  -48

      چنین حملی معقول نیست الف.
   حقیقی و اعتباریب. 
    اعتباریج. 
  حقیقید. 
 چه نوع علمی است؟ انسان به خودشعلم  -49

    هم فعلی، هم انفعالی الف.
 نه فعلی، نه انفعالی ب. 
   فقط انفعالیج. 
      فقط فعلید. 
 یعنی چه؟« األشیاءبسیط الحقیقة كلّ » -50

 خداوند كماالت همه موجودات را داراست  الف.
    خداوند همه اشیاء را به وجود آورده استب. 
 خداوند از هر نوع تركّبی عاری است ج. 
     خداوند مانند اشیاء ماهیت ندارد د. 
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 الجوهر النضید

 ی تصدیق صحیح است؟زینه درباره، کدام گ)ره(طبق دیدگاه خواجه نصیر -51

  تصدیق، تصورموضوع و محمول و نسبت حکمیه است.الف. 

  تصدیق، تصور موضوع و محمول و حکم است.ب. 

  حکم از لوازم تصدیق است و نه جزء تصدیق.ج. 

 تصدیق، نفس حکم است.د. 

 ب هل، در کدام مورد است؟ما و مطلدر تقدم و تاخر مطلب  )ره(و خواجه نصیر )ره(اختالف عالمه حلی -52

 لف. تقدم هل بسیطه بر مای حقیقیها

 ب. تقدم هل مرکبه بر مای حقیقیه

 ج. تقدم هل بسیطه بر مای شارحه

 د. تقدم هل مرکبه بر مای شارحه 

 چیست؟ی علم کند، شرط اینکه خبر متواتر، افاده -53

 الف. االنتهاء فی االخبار الی المحسوس 

 ار الی المعقول ب. االنتهاء فی االخب

 فی االخبار الی المقبول  ج. االنتهاء

 د. االنتهاء فی االخبار الی المشهور 

 

 مغالطات

 چیست؟ظر بدهد"نارتباطات  فرهنگ و " او که یک آدم ساده ی شهرستانی است نمی تواند در مسایل مربوط به دنیایمغالطه ی به کار رفته در عبارت  -54

    توسل به جهل الف.

  ار ارزشی کلماتبب. 

 بستن راه استدالل ج. 

   مسموم کردن چاه د. 

وست به دوست دست. مسلما ازان گفته "استاندار دوست خوب کشاورزان این منطقه است. خودش این مطلب را به کشاورمغالطه ی به کار رفته در عبارت  -55

 چیست؟دروغ نمی گوید"

     مصادره به مطلوب الف.

  قیاس مضمر مردودب. 

 تعمیم شتاب زده ج. 

   خلط نسبتد. 

النی ی طوید در تاریخ سابقهن کشور نباتمدن ای "مردم ایرلند، جوان مرگ می شوند و زیاد عمر نمی کنند، بنابراین فرهنگ ومغالطه ی به کار رفته در عبارت  -56

 چیست؟داشته باشد"

    سنت گریزی الف.

 عدم سابقه ب. 

   ترکیبج. 

 تجددد. 
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 مدی بر تاریخ فلسفهدرآ 
 ی کدام قوه است؟کار ویژه «محاکات»از نظر فارابی  -57

 عاقله الف.
  متوهمهب. 
  متخیلهج. 
  حافظهد. 
 ی اشراق کدام است؟ارکان اصلی فلسفه -58

   شیوه اشراقی، حکمت نوری، علم النفس اشراقی  الف.
    نوراالنوار، حکمت هرمسی، علم النفس اشراقیب. 
  اشراقی، حکمت فارسی، منطق اشراقی شیوهج. 
 نوراالنوار، نور اسفهبدیه، هیاکل نوریهد. 
 ی وجود معلول، به ترتیب کدام است؟هین و مشایین در مورد نحوهلّنظر صدرالمتأ -59

     وجود رابطی، وجود رابط  الف.
 وجود رابطی، وجود مستقلب. 
 وجود رابط، وجود رابطی ج. 
  ستقلوجود رابط، وجود مد. 
  را ذاتی نفس می داند کدام گزینه صحیح است؟ ]ارتباط با بدن [ی نفسیت طبق دیدگاه صدرالمتالهین که اضافه -60

 ی شئون در مرتبه ی ذات وی نفسیت ذاتی نفس است در مرتبهاضافه الف.
  ی شئون نفسی نفسیت ذاتی نفس است در مرتبهاضافهب. 
      ی ذات نفسدر مرتبهی نفسیت ذاتی نفس است اضافهج. 
  ی نفسیت ذاتی قوای نفس است و نه ذات نفس اضافهد. 

 با آرزوی موفقیت  
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