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 سؤال تستی(: 20( )01/1976)کد 

 دارد؟  رف زائد وجودحچند  «نَاصِرٍ ال لَهُ مِن قُوَّةٍ وَ إِنَّهُ عَلَى رَجعِهِ لَقَادِرٌ یَومَ تُبلَى السَّرَائِرُ فَمَا» آیهدر  -1
  الف. یک

 دوب. 
  ج. سه

  د. حرف زائد وجود ندارد

  به ترتيب چيست؟ (32تا  21نبأ: )«حْقَابًاأَينَ فِيهَا لَابِثِ *لطَّاغِينَ مَآبًا لِ *إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا »در آیات شریفه « أَحْقَابًا» و« لَابِثِينَ»نقش  -2

 مفعول فیه  -الف. حال 
 حال  -« کان»ب. خبرِ 

 حال  -« البثین»ج. صفت 
 « کان»خبر  -د. مفعول فیه 

  از کدام نوع است؟ (10نازعات: )«الْحافِرَةِ یودُونَ فِیَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُ»استفهام در آیه شریفه  -3
 الف. استهزائی 

 ب. انکاری 
 ج. توبیخی 

 ابطالی  د.
  مفرد وجود دارد؟ بارز سمچند ا (16تا  13عبس: )«كِرَامٍ بَرَرَةٍ *سَفَرَةٍ  یبِأَیْدِ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ *صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ  یفِ»در آیات شریفه  -4

  2الف. 
  3ب. 
  4ج. 
  5د. 
  ؟نيستشده از باب اشتغال کدام اسم منصوب معين -5

  (30نازعات: )« دَحاهاکَعْدَ ذلِبَ الْأَرْضَ وَ»الف. 
  (29)نبأ: «أَحْصَیْناهُ كِتاباً كُلَّ شَيْءٍ وَ» ب.
  (9ضحی: )«فَلَا تَقْهَر الْیَتِیمَفَأَمَّا »ج. 
  (20عبس: )«یَسَّرَهُ السَّبِیلَثُمَّ »د. 
  است؟ نادرست (13مطففين: )«رُ الْأَوَّلِينَذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيإِ»کدام گزینه در ترکيب آیه شریفه  -6

 مستأنفه  :«تتلی علیه آیاتنا»الف. جمله 
 نائب فاعل  :«آیاتنا»ب. 
 شرطیه ظرفیه  :«إذا»ج. 
 خبر  :«أساطیر»د. 
  چيست؟ (31 مطففين:)«هْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَ وَ»در آیه شریفه « فَكِهِينَ»نقش و معنای  -7

  کینَضاحِ -الف. صفت مشبهه 
  کینَضاحِ -یز ب. تمی

  بینَعجِمُ -ج. حال 
  حینَرِفَ -د. حال 

  چيست؟ (5و  4بروج: )«النَّارِ ذاتِ الْوَقُود *ابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْح»در آیه شریفه « النّار»نقش  -8

 الف. عطف بیان 
 ب.  موصوف 

 ج. نعت 
 د. بدل 

  است؟ نادرست (4تا  1: فجر)«یَسْرِ اللَّيْلِ إِذا وَ * الْوَتْرِ الشَّفْعِ وَ وَ *لَيالٍ عَشْرٍ  وَ *الْفَجْرِ  وَ»زینه در ترکيب آیات شریفه کدام گ -9
 متعلق به فعل قسم محذوف«: إذا»الف. 

 جار و مجرور  :«و الفجر» ب.
 « لیال»صفت  :«عشر»ج. 
 اسم شرط  :«إذا» د.
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  چيست؟ (9فجر: )«الْوادِثَمُودَ الَّذِینَ جابُوا الصَّخْرَ بِ وَ»در آیه شریفه « باء»معنای  -10

 الف. مجاوزت 
 ب. الصاق 
 ج. سببیة 
 د. ظرفیة 

  ؟نيست (5بلد: )« أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌأَیَحْسَبُ»در آیه شریفه « لَنْ»های کدام گزینه از ویژگی -11

 الف. حرف مصدری 
 ستقبال ب. حرف ا

 ج. حرف نصب 
 د. حرف نفی 

  ست؟از کدام نوع ا« نَةُهُمُ البَيِّينَ حَتَّى تَأتِيَالمُشرِكِينَ مُنفَكِّ لَم یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَ»در آیه « حَتّی» -12
 الف. ناصبه 
  ب. عاطفه 
  ج. ابتدائیه 

 د. جارّه 

  چيست؟ (13شمس: )«سُقْياها سُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَفَقالَ لَهُمْ رَ»در آیه شریفه « ناقة»نقش  -13

 « حرف نداء محذوف»الف. منادای مضاف 
 به از باب اشتغال ب. مفعول
 به از باب تحذیر ج. مفعول
 به از باب اغراء د. مفعول

  صحيح است؟ (14ليل: )«تَلَظَّى فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً»در آیه شریفه « تلظّی»ر مورد دکدام گزینه  -14

  4ل صیغه الف. فعل ماضی باب تفعّ
  4ل صیغه ب. فعل مضارع باب تفعّ
  7ل صیغه ج. فعل مضارع باب تفعّ

 د. مصدر باب تفعّل 
  از کدام نوع است؟ (4ضحی: )«الْأُولى  مِنَکَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَ وَ»در آیه شریفه « الم» -15

 الف. فارقه 
  ب. مزحلقه

 ج. تبلیغ 
 د. ابتداء 

  چيست؟ (6ضحی: )« یَتِيماً فَآوىکَدْأَلَمْ یَجِ»در آیه شریفه « یتيماً»نقش  -16

 الف. حال 
 ب. تمییز 

 ج. مفعول دوم 
 د. نائب از مفعول مطلق 

  چيست؟ (1بينه: )«بَيِّنَةُتَّى تَأْتِيَهُمُ الْنْفَكِّينَ حَشْرِكِينَ مُالْمُ لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ»ه در آیه شریف« مُنْفَکّينَ»نقش  -17

 « أَهْلِ الْكِتَاب»الف. حال از 
 « الْمُشْرِكِین»ب. حال از 

 ج. نائب از مفعول مطلق 
 « لم یکن»د. خبر 

  ه نقشی دارند؟چبه ترتيب  (6زال: زل)«يُرَوْا أَعْمَالَهُمْتًا لِیَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَا»در آیه شریفه « أعمالَهُم»و  «اشتاتاً» -18

 به مفعول -الف. مفعول مطلق 
 به دوم مفعول -فیه ب. مفعول
 به مفعول -له ج. مفعول

 مفعول دوم  -د. حال 
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  ؟چه نقشی دارد (7زلزال: )«ذَرَّةٍ خَيْراً یَرَهُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ»در آیه شریفه « خيراً» -19
 حال  الف.

 ب. تمییز 
 ج. مفعول ألجله 

 د. مفعول من أجله 
  چيست؟ (4عادیات: )«بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ»در آیه شریفه « نَقع»معنای  -20

 الف. باران شدید 
 ب. سوراخ کردن 

 ج. کندن 
 د. غبار

 تستی(:سؤال  20( )02/1976)کد 

 . اصول فقه مظفر:1
  بهترین دليل بر حجيّت قول لغوی چيست؟ به نظر مرحوم مظفر -21

 الف. اجماع 
 ب. بناء عقالء 
 ج. حکم عقل 

 د. خبر واحد ثقه 
  باشد؟تعریف کدام نوع ظهور می« الظهور الذی ینشأ من مجموع الکالم»عبارت  -22

 الف. تصوری اولی 
 ب. تصوری ثانوی 

 ی ثانوی ج. تصدیق
 د. تصدیقی اولی 

 بازگشت تمام اصول وجودیه به کدام اصل است؟  مرحوم مظفربه نظر  -23
 الف. اصالة عدم القرینة 

 ب. اصالة الحقیقة 
 ج. اصالة الظهور 
 د. اصالة العموم 

 چيست؟  مرحوم مظفرتعریف تعارض به نظر  -24
 الف. تنافی مدلولی الدلیلین 

 لداللة ب. تنافی االدلة بحسب ا
 ج. تنافی الدلیلین باعتبار مدلولیهما 
 د. تنافی االدلة بحسب مقام الثبوت 

  به ترتيب از چه جهتی است؟« تعارض»و « تزاحم»امتناع اجتماع دو حکم در باب  -25
 تشریع  -الف. امتثال 
 امتثال  -ب. تشریع 
 تشریع  -ج. تشریع 
 امتثال  -د. امتثال 

 است؟ « ورود»ز موارد زیر یک ارابطه بين کدام -26
 ال شک لکثیر الشک  -الف. الشک حکمُه کذا 

  االمارة بیان -العقاب بالبیان قبیح ب. 
 الفاسق لیس بعالم  -ج. اکرم العلماء 
 المتقی عالم  -د. اکرم العلماء 

 ؟ شودنمی یک از موارد زیر را شاملکدام« الجمع بين المتعارضين مهما امکن اولی من الطرح»قاعده  -27
 الف. ترجیح سندی یکی از متعارضین 

 ب. تعادل سندی متعارضین 
 ج. جمع عرفی 
 د. جمع تبرّعی 
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ل: يف یصنع؟ فقاخر ینهاه عنه، کسألته عن رجل اختلف عليه رجالن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآل»روایت  -28
  بر چه معنایی داللت دارد؟ مرحوم مظفربه نظر « حتّی یلقاهفهو فی سعة  حتّی یلقی من یخبره یرجئه

 الف. توقّف 
 ب. تساقط 
 ج. تخییر 
 د. احتیاط 

  کند، کدام است؟ه هم بر آن داللت میلظباب تعارض است و مقبوله عمر بن حنشهرتی که از مرجِّحات  -29
 الف. شهرت عملی 

 ب. شهرت فتوائی 
 ج. شهرت روائی 
 د. شهرت قدماء 

  به ترتيب چه نوع مرجِّحی هستند؟« مخالفت عامّه»و « موافقت مشهور»هر یک از  -30
 صدوری  -الف. مضمونی 

 مضمونی  -ب. جهتی 
 صدوری  -ج. جهتی 

 جهتی  -د. صدوری 
 . دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی:2

  چيست؟« قاضی تراضی»اثبات نفوذ حکم دليل مصنّف بر  -31
 « وا به حکماً فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً.فلیرض»الف. حدیث 

 « و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل»شریفه  ب. آیه
 « فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلتُه قاضیاً فتحاکموا إلیه.»ج. حدیث 

 « إنّا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین النّاس»شریفه  د. آیه
  حجّت است؟ چرا؟« ی منکربيّنه»به نظر مصنّف آیا  -32

 شود. ی حجّیّت شامل آن هم میالف. بله، زیرا ادلّه
 «. البیّنة علی المدّعی»ب. خیر، به خاطر روایت: 

 ج. بله، چون اصل صحّت عمل مسلم جاری است. 
 د. خیر، زیرا او باید عالوه بر بیّنه، قسم هم بخورد. 

  گر شخصی نسبت به عقدی ادّعای فساد نماید، آیا سخنش پذیرفته است؟ چرا؟به نظر مصنّف ا -33
 الف. نعم، الحتیاج الصحّة إلی الدلیل 

 ب. ال، لعدم کون الدعوی جزمیّاً 
 ج. نعم، الستصحاب عدم النقل 
 د. ال، ألصالة الصحّة فی العقود 

 ی یمين چه شباهتی دارند؟ از نظر اقامه« دماء»و « حدود» -34
 لف. عدم توجّه الیمین علی المنکر ا

 ب. االکتفاء بیمین المدّعی لإلثبات 
 ج. عدم توجّه البیّنة علی المدّعی 

 د. لزوم الحلف مع إقامة البیّنة 
  به حساب آورد؟« مدعی»ف، چه کسی را باید به نظر مصنّ -35

 الف. الذی یخالف قوله الظاهر. 
 ب. الذی یخالف قوله الحجة. 

 الف قوله االصل. ج. الذی یخ
 د. الذی اذا ترک الدعوی ترک. 

  د؟ید چه حکمی داردر صورتی که شخصی دیگری را به قتل نفر سومی مجبور کند و درفرض مخالفت، تهدید به قتل مکرَه نما -36
 ال یجوز القتل الستحالة الترجیح بال مرجح  الف.
 یجوز القتل لقاعدة نفی الضرر عن المکره  ب.
 قتل لحدیث رفع ما اضطروا الیه یجوز ال ج.
 ال یجوز القتل النه ال تقیة فی الدماء  د.
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  در موارد ثبوت قتل در زنا، حکم به تعدی از قتل به شمشير به غير شمشير متوقف بر چيست؟ -37
 الف. الغاء خصوصیّت 

 ب. اجماع منقول 
 ج. اطالق دلیل 

 د. فهم عرفی 
 ت؟، کدام گزینه صحيح اس«دان به زنایکسان نبودن شهادت شاه»در صورت  -38

 الف. یُعَزَّرُ الشهودُ بما یراه الحاکمُ صالحاً. 
 ب. یُحَدُّ الشهودُ و یُعَزَّرُ المشهودُ علیه. 
 ج. یُحَدُّ الشهودُ فقط حَدَّ القذف بالزنا. 
 د. یُعَزَّرُ الشهودُ و یُحَدُّ المشهودُ علیه. 

  اند، چيست؟دهحکم دو نفری که یکدیگر را قذف کر -39

 الف. حدّ هر دو 
 ب. تعزیر هر دو 

  کننده فقطحدّ شروعج. 
  کننده فقط د. تعزیر شروع 

  به نظر مشهور نصاب الزم برای قطع ید سارق چه مقدار است؟ -40
 الف. رُبع دینار 
 ب. یک دینار 

 ج. نصف دینار 
 د. خُمس دینار

 (:تستی سؤال 6( )09/1976)کد 

 به ترتيب چه نوع وجودی دارند؟ « صور نوعيه»و « اعراض» -41

 الف. فی نفسه، فی نفسه 
 ب. فی غیره، فی نفسه 
 ج. فی غیره، فی غیره 

 د. لنفسه، لنفسه 
  اند؟قائل به اولویت شده« خروج ماهيت از حد استواء بوسيله علت»چرا بعضی از متکلمين درباره  -42

 الهی دفع محذور عدم فاعلیت الف. 
 دفع محذور موجَب بودن خدا ب. 
 دفع محذور قدیم بودن عالم ج. 

 د. دفع محذور اعاده معدوم 
 گيرد؟ تحت کدام مقوله قرار می« زمان» -43

 ان ینفعل الف. 
 ب. کیف 
 ج. جوهر 

 کم د. 
 از انواع تقابل مصطلح برقرار است؟ یک کدام« کثير»و « واحد»ميان  )ره(از نظر عالمه -44
 ف. تضاد ال

 ب. تضایف 
 تقابل ندارند. ج. 

 عدم و ملکه د. 
  دهد؟یمزائد بر ذات انجام  یهیک از اقسام فاعل، فاعل کارش را با علم، اراده و با قصد و انگيزدر کدام -45

 بالرضا  لف.ا
 بالقصد  ب.
 بالعنایة  ج.
 بالتجلی  د.
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  ک از صفات واجب تعالی است؟یبر اساس نظریه حکماء، قضاء و قدر از مراتب کدام -46
 خالقیّت الف. 

 ب. قدرت 
 اراده ج. 

د. علم 

 (:تستی سؤال 5( )10/1976)کد 

  است؟« جدل»کدام قضيه از مطالب  -47
 الف. البد من امیر فی المجتمع 

 ب. االربعة نصف الثمانیة 
 ج. الکل اعظم من الجزء 

 د. عبادة الصانع حسن 
 در بحث جدل صحيح است؟ « ضعامو» زینه دربارهکدام گ -48

 تستفاد فی مقدمة الجدل دائما الف. 
 ب. یتفرّع منها القضایا المشهورة 

 البد للمجادل ان یصرّح بها ج. 
 انّ اکثر المواضع مشهورة د. 

  که خصم به علمش مغرور است، چيست؟سفارش مصنف به سائل در جدل، زمانی -49
 المثل ز ضربالف. استفاده زیاد ا

  طرح مطالب غیر مشهورب. 
 ج. رفتار مغرورانه، متقابالً 

 ال از خصم کثرت سؤد. 
  دهد؟ای رخ میاگر ویرگول جابجا شود، چه مغالطه« عفو، الزم نيست اعدامش کنيد»در عبارت  -50

 الف. مماراة 
 ب. سوء تألیف 

 ج. ترکیب مفصل 
 د. مصادره به مطلوب 

 ای شده است؟ دچار چه مغالطه« من مجتهد هستم»بگوید  استعداد مجتهد شدن دارد، که ایاگر طلبه -51

 اخذ مابالعرض مکان بالذات الف. 
 وضع مالیس بعلة علة ب. 
 حمل السوء اعتبار ج. 
  ایهام االنعکاسد. 

 (:تستی سؤال 9( )11/1976)کد 

  چيست؟« عمومية العلة تستلزم عمومية الصفة و ... فی انّه تعالی قادر» در عبارت« العلة» مراد از -52
 واجب الوجود الف. 

 صحة الترک  ب.
 االیجاد  ج.
 االمکان د. 

 مراد از کالم نفسی در نظر اشاعره کدام است؟  -53
  االرادة معنی واحد قائم بذاته تعالی غیر العلم والف. 
 معنی واحد قائم بذاته تعالی من اقسام العلم ب. 
 ایجاد الحروف و االصوات فی االجسام  قوةج. 
 اد الحروف و االصوات فی االجسام ایجد. 
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 برای وجوب لطف چيست؟  )ره(دليل خواجه -54
  النّه الکمال المطلقالف. 
  لتحصیل الغرضب. 

 ج. النّه الطیف العلیم 
 د. النّه یقتضی عدالته 

 کند؟ مورد را خارج می کدام «عوض»در تعریف « اجالل خال عن تعظيم و» عبارت: -55
 االستحقاق الف. 
 نتصاف االب. 
 الثواب ج. 
 المدح د. 

 صرفه چيست؟ بر مذهب  )ره(دليل سيد مرتضی -56
 در علی المفرد قادر علی الترکیب الف. القا

 ب. تتّبع فصاحة القرآن عن اسالیب العرب 
 االعجاز ج. اختالف القرائات عالمة عدم 

 عالیة عالمة االعجاز انّما معارف قرآن الد. 
  در دیدگاه زیدیه، راه تعيين امام چيست؟ -57
 النص او اجماع اهل الحلّ و العقد  الف.
 النص او بالدعوة الی نفسه  ب.
 اجماع اهل الحلّ و العقد  ج.
 النص و المیراث  د.

  ت؟ه طعن کدام فرد اسبمربوط « و البيعةخذله الصحابة و لم یدفن بعد ثالثة ایام و عابوا غيبته عن بدرٍ و أحدٍ »عبارت  -58
 ابوبکر  الف.
 معاویه  ب.
 عثمان  ج.
 عمر  د.

  زینه داللت دارد؟بر کدام گ (46 غافر:)«السَّاعَة تَقُومُ عَشِيّا و یَوْمَ غُدُّواً وَ عَلَيْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»آیه شریفه  -59

 عذاب القبر  الف.
 الصراط و المیزان  ب.
 العذاب للکافر دوام  ج.
 النهار فی اآلخرة  اللیل و د.

 ایمان چيست؟  )ره(در نظر خواجه -60
  االعتقاد بالقلب و اللسان و العمل الف.
 التصدیق بالقلب و اللسان ب. 

 ج. التصدیق الیقینی المنطقی 
االعتقاد المالزم للعمل د. 

 

 

 با آرزوی موفقیت       
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