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ذ *  کرات:ت

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

 

 صبح 10ساعت برگزاری: 
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 و ترجمه تجزیه و ترکیب

 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؟  «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْ» آیهدر « یتّحَ» -2

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

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

  حال -« یَکنُ» . اسمالف
  به مفعولٌ -« یَکنُ»اسم  .ب
 مفعولٌ به  –. فاعل ج
  نزع خافضه منصوب ب -. 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؟« الیَلِتكُم»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 –اوی اجوف و .الف
  ناقص واوی –اجوف یایی . ب
  ناقص یایی –اجوف یایی  .ج
   ناقص یایی –اجوف واوی . 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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 نه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟  در کدام گزی -10
 « إنَّ»خبر  -« مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ عُصْبَةٌإِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاإْلِفْكِ » .الف
 خبر مبتدای محذوف  -« عَظیمٌ عَذابٌلَمَسَّكُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ » .ب
 مفعولٌ به دوم  -« جَلْدَةً مانینَفَاجْلِدُوهُمْ ثَ» .ج
 منصوب به نزع خافض  -« شَیْئًاوَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ » .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

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

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

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

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

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

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

 کدام است؟ 
 وجود دارد. الف. هشت اسم مبنی 

 ب. فقط چهار ضمیر وجود دارد. 
 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  –. أعراب ج
 أعراب  –قَوم  –د. سَماوات 

 «جلد اول» فی الفقه االستداللی 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  «کم الی الکعبينکم 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

 . فراغ ب
 ج. استصحاب 

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

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

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

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

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

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

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

 قاعدة نفی الحرج  ب. 
  قاعدة نفی الضررج. 
 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 « استناد جفاف االرض الی االشراق»بر اشتراط « اذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر»يفيت داللت روایت کدام گزینه به ک -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 

  کثیرج. نصوص 
  د. ضرورت دینی

بر جواز « لکل صالة وقتان، و اول الوقت افضله و ليس ألحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً اال فی عذر من غير علة»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؟ گزینهبا ضميمه کدام « 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 رّم الیمکن أن یقع مصداقاًالمح»استدالل  -28
  إباحة المکانالف. 
 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 
 تجاوز د. 

علت عدم مشروعيت جماعت در نماز « الصالة فریضة و ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنَّة»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 نشانه. شناخت خداوند از طریق الف

  و روایات ب. شناخت خداوند از طریق آیات کتاب آسمانی
 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. 
  عقلی، عقلی، عقلید. 

  ؟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.
 اوصاف ذاتی الهی با سایر اوصاف ذاتی، وحدت خارجی برقرار است.ج. بین هر یک از 

 د. توحید صفاتی، مختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی در مقابل فعلی نیست.
  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
 اضافی، اضافی، اضافی  الف.

 ب. نفسی، نفسی، اضافی 
 ج. اضافی، اضافی، نفسی 
 د. نفسی، اضافی، اضافی 
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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.
 نظر به قوانین شناخته شده طبیعی ناممکن است.ج. امری که وقوع آن با 

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

 الف. مرتبه نخست، ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث 
 د ب. هر دو مرتبه ذاتی و قدیمن

 ج. هر دو مرتبه فعلی و حادثند 
 اند امّا یکی قدیم است و دیگری حادث د. 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؟صحيح کدام گزینه در مورد قضا و قدر عينی  -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 شاخهالهی بازگشت می د. قضا و قدر عینی به علم

 «الحلقة االولی»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
 صل. کاشفیت دارد بر خالف ا ،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 
 ع وض –د. زبان 

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

 ب. وضع ولغت  
 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( معصوماین حدیث از امام 
 الف. تبادر

 ب. اجماع 
 ج. شهرت 

 د. سیره علماء 
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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 
 س ج. صم قبل مغیب الشم

 د. افطر بعد مغیب الشمس 
 کدام است؟ « اذا کان االنسان عاقالً و بالغاً فليصم حين رؤیة الهالل»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

 قدمه وجود ج. م
 د. مقدمه علمیه 

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

 درسنامه تاریخ تشیع 

 ای از اصحاب پيامبر به شيعه علی معروف شدند؟ از چه زمانی عده  -51
   صلی اهلل علیه و آلهالف. بعد از درگذشت پیامبر 

 ب. اواخر خالفت عثمان 
 السالم علیهج. بعد از حَکَمیّت تا شهادت علی 

  صلی اهلل علیه و آلهد. دورۀ رسول خدا 
  حضور ایرانيان در مسائل سياسی و رهبری جامعۀ اسالمی، از چه تاریخی )قمری( آغاز شد؟ -52

 الف. نیمۀ اول قرن اول 

 ب. نیمۀ اول قرن دوم 
 نیمۀ دوم قرن اول  ج.
 نیمۀ دوم قرن دوم  د.

 اند؟سعه دادهدانشمندان و رجال نویسان اهل سنت عنوان شيعه را تا چد تو -53
 علیه السالمعلی الف. پیروان 

 ب. تمام فرق منشعب از پیکره شیعه
   صلی اهلل علیه و آلهج. محبان و دوست داران اهل بیت پیامبر 

 السالمعلیهد. محبان و دوست داران علی 
ای به اسالم ما به خاطر این که ترسيدیم منافقان و سایر احزاب عرب، ضربه»ای به معاویه نوشت: در نامه السالمعليهکدام معصوم  -54

  ؟«پوشی کردیموارد کنند، از حقّمان چشم

 سالم اهلل علیها الف. حضرت زهرا 

 السالم علیهب. امیرالمؤمنین علی 
 السالم علیهج. امام حسن مجتبی 

 السالم علیهد. امام حسین 
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مأمور حکومت عراق،  از سوی خليفۀ أموی، قمری 75اميّة که پس از مطيع ساختن مکّه و مدینه، در سال رحم بنیعامل سفّاک و بی -55
  چه کسی بود؟ مرکز تجمّع شيعيان شد،

 الف. عبدالملک بن مروان 
 ب. حجّاج بن یوسف 
 ج. سمرة بن جندب 
 د. عبیداهلل بن زیاد 

  های شيعی بعد از کدام واقعه شروع شد و تا زمان تثبيت کدام حکومت دوام داشت؟نهضت -56
 أمویان  – السالمعلیه ؤمنین الف. شهادت امیرالم

 أمویان  –ب. مرگ یزید 
 مروانیان  – السالمعلیهشهادت امام حسین  ج.

 مروانیان  –د. مرگ یزید 
  کدام شهر بود؟ جا به سرعت افزایش یافت،بيشترین حوزۀ فعاليت داعيان عباسی که تعداد شيعيان نيز در آن -57

 الف. خراسان 
 ب. بخارا 

 ج. شام 
 کوفه د. 

  برای ایجاد ارتباط با شيعيان از زمان کدام امام شروع شد؟« وکالت»گذاری نهاد بنيان -58
  السالمعلیهالف. امام باقر 

 السالم علیهب. امام صادق 
 السالم علیهج. امام کاظم 

 السالم علیهد. امام رضا 
ندانيان علویان را آزاد کنند و در زمان او هيچ قيام علوی رخ کدام خليفه عباسی به محض این که به خالفت رسيد، دستور داد ز-59

    نداد؟
 الف. مأمون 

 واثق  ب.
 ج. مهدی 

 هادی  د.
 ای بودند؟ جز بنی هاشم بيشتر از چه قبيله عليه السالماصحاب امام حسين  -60

 الف. عدنانیان
 ب. قبایل یمنی

 ج. قبایل اهل کوفه
 د. قبایل اهل ایران

  قبایل یمنی کدام قبيله از نظر تعداد شيعيان، رتبۀ دوم را داشت؟در ميان  -61
 الف. حَمْدان 
 ب. سَدُوس 

 حَضْرَمُوت  ج.
  د. ربیعه

 کجا بود؟  اسالم را پذیرفته بودند، السالمعليهبار به دست علی مدینه که ساکنان آن برای نخستين دومين منطقۀ شيعه نشين بعد از -62
 جبل العامل  الف.

 کوفه  .ب
 ج. یمن 
 د. بصره 

  از نظر عالمه محمد حسين مظفّر، شروع تشيّع در کدام منطقه به فضل دعوت مجاهد راه خدا ابوذر غفاری بوده است؟ -63
 الف. جبل العامل 

 مدائن  ب.
 ج. یمن 

 بصره  د.
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گذاری شد و از نخست، شيعيان در آن نکه به دست شيعيان بنيا نشين از قرن دوم هجری به بعد،ترین شهرهای شيعهاز مهم -64
  نشين بوده است؟ساکن شدند و همواره شيعه

 الف. خراسان 
 ب. یمن 

 ج. قم 
 د. کوفه 

  خواند؟ السالمعليهای درباره مصائب امام حسين که برای حضرت و اهل حرمش، اشعار و مرثيه السالمعليهشاعر تحسين شده امام رضا  -65
 دعبل  الف.

 میری ب. سید ح
 ج. جعفر بن عفّان 

 د. کمیت اسدی 
های صوفيانۀ عزاداری رنگ شد و در نتيجه، أشکال و قالبهای فقهی، تصوّف کمدر کدام عصر با رشد نفوذ عالمان دین و حوزه -66

 گر شد؟ پسند جلوههای معقول و شرعتعدیل و در صورت السالمعليهامام حسين 
 سلجوقیان  الف.
 آل بویه  ب.
 صفویان  ج.

 د. قاجاریان 
  ایران و عراق تسلط كامل داشت؟ یقرن و نيم در حوزه جغرافيای کبه ی کنخستين دولت مقتدر شيعه كه نزدی -67

 الف. صفویه 
 ب. علویان 

 بویه ج. آل
 د. فاطمیان 

طور که به وسيلۀ شود، همانت بال دفع میبه وسيلۀ تو از اهل بيت»به او فرمود:  السالمعليهاز محدثّان بزرگ شهر قم که امام رضا  -68
 ؟«شدجعفر بال از اهل بغداد دفع میبنپدرم موسی

 زکریا بن آدم  .الف
 احمد بن ابی عبداهلل برقی  .ب
 علی بن ابراهیم  .ج
 شیخ صدوق  .د

های را در سرزمين السالمعليهماماميّه  صحابی، رتبۀ دوم باالترین ارتباط و پيوند با ائمه 44های حدیثی شيعه که با احتساب از حوزه -69
  شرقی خالفت داراست؟

 الف. کوفه 
 ب. قم 

 ری  ج.
 د. کرخ 

که غالب علمای این دوره از مقلّدان شيخ طوسی بودند، با دست توانای کدام فقيه خاتمه یافت که باعث آغاز دوران « دوران مقلّده» -70
  ه نجف شد؟جدیدی از رشد و شکوفایی اجتهاد دینی در حوز

 الف. شهید اول 
 ب. شهید ثانی 
 ج. شیخ مفید 

 د. ابن ادریس حلّی 
داده  یكرد چه لقبیشد و مشروعيت حكومت را فراهم میم یجامعه هماهنگ یكه با او در حيطه امور دین یدر دوره صفویه به فقيه -71

 شد؟ یم
 الف. شیخ االسالم

 ب. صدر
 ج. مجتهد

 د. مفتي
  ر بر روی قبر چه کسی خيمه زده شد؟طبق دستور عم -72

 الف. عثمان بن مظعون 
 عثمان بن عفان  ب.
 زینب بنت جحش  ج.

 د. حکم بن الی العاص 
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  است؟ السالمعليهمکدام شهر، حرم اهل بيت  السالمعليهطبق روایت منقول از امام صادق  -73
 الف. مکه 
 ب. مدینه 

 کوفه  ج.
 د. قم 

  روایت شده است؟« رَجُالً دَعَّاء»مامان شيعه تعبير دربارۀ کدام یک از ا -74
 السالمعلیهالف. امیرالمؤمنین علی 

 السالمعلیهامام جعفر صادق  ب.
 السالمعلیهامام زین العابدین  ج.
 السالمعلیهامام موسی بن جعفر  د.

 امامان شيعه تعليم داده شده است؟ه توسط است ک علی نبيّنا و آله و عليه السالمکدام یک از ادعيۀ زیر دعای حضرت خضر  -75
 الف. عرفه 
 ب. کمیل 

 ج. ندبه 
 د. توسل 

 
 

 تاریخ اسالم 
 اند؟ در یمن ساکن بوده ذیلکدام  یک از اقوام  -76
  قوم ثمود  الف.

  ایکه  ب. اصحاب
  ج. قوم تبّع 

     قوم لوط د. 
 ؟ است« روح قبيله»کدام مورد به منزله -77

 الف. تعصب 
  خشونت  ب.

 ج. شرک 
  د. شجاعت 

  خودداری از زنده به گور کردن دختران را یکی از مفاد کدام پيمان قرار دادند؟ اهلل عليه و آلهصلیپيامبر اکرم  -78
      دومین پیمان عقبه الف. 
         پیمان برادری ب. 
 نخستین پیمان عقبه  ج. 
 پیمان نامه عمومید. 

 امتياز بزرگ عرب، مهارت آنان در چه چيزی بود؟  در عصر جاهليت تنها -79
 تجارت الف. 
     موسیقی ب. 
      جادوگری ج. 
  شعر و خطابه د.

 شهر مسيحی نشين نجران در کدام بخش جزیرة العرب واقع است؟  -80
    الف.حجاز 

 ب. بخش مرکزی
 ج. یمن 

  صحرای عرب  د.
 يح است؟ کدام گزینه درباره عقاید بت پرستان، صح -81

 ف. بتها خالق جهان و هستی هستند.ال
 بتها واسطه بین خدا وخلق هستند. ب.

 یر کننده جهان، فقط بتها هستند.ج. تدب
 د. بتها شفیعان روز جزاء هستند.

 موجب توسعه و مرکزیت شهر مکه شده بود؟ چه عاملی عالوه بر وجود مکه  -82
 فصاحت زبانالف. 

 روابط سیاسی ب.
 مینظاقدرت  ج.
 تجارت د.
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  حضرت ابوطالب قرار گرفتند؟ در چه سنی تحت کفالت اهلل عليه و آلهصلیپيامبر اکرم  -83
 سالگی 7الف. 
 سالگی 9ب. 
 سالگی 10ج. 
 سالگی 8د. 

 بهترین و ارزشمندترین پيمان قریش قبل از اسالم چه پيمانی بود؟ -84
  حلف المطیبینالف. 
  صلح طائفب. 
 حلف الفضول   ج.
 پیمان برادری د.

  در زمان جاهليت به چه نامی مشهور بودند؟ سالم اهلل عليهاحضرت خدیجه  -85
  کریمهالف. 
  مرضیهب. 
 طاهره  ج.
 عفیفه د.

 به همراه خدیجه، برای راهنمایی، نزد چه کسی رفتند؟ ، حضرتصلی اهلل عليه و آله پيامبر در روایت منقول از عایشه درباره بعثت -86
 ة بن نوفل  الف. ورق

 ب. زید بن ارقم 
 ج. بحیراء  

 عبداهلل بن شدّاد  د.
  چه تعداد را دعوت فرمودند؟در قضيه دعوت خویشاوندان، چه کسانی و تقریباً لی اهلل عليه و آلهص پيامبر -87
 نفر  40 -بنی عبدالمطلب الف.

 نفر   50 -ب. بنی هاشم
 نفر    40 -قریش ج.
 نفر   60 -بنی هاشم د.

 مسلمانان به حبشه، بر عهده چه کسی بود؟  دوم سرپرستی مسلمانان در هجرت گروه -88
 الف. جعفر بن ابی طالب 
 ب. ابوالعاص بن ربیع     

 ج. عروة بن زبیر   
 د. عبداهلل بن عباس 

  نخستين پيمان عقبه در چه سالی بسته شد؟ -89
   سیزدهم بعثتالف. 
   چهاردهم بعثتب. 
    دوازدهم بعثتج. 
  یازدهم بعثتد. 

 کدام گزینه از مفاد پيمان نامه عمومی است؟  -90
 .خدا و پیامبر اسالم از مشرکان بیزارندالف. 
 .رودهیچ کافری به بهشت نمیب. 
 .هر نوع خونریزی در مدینه حرام استج. 
 .از سال آینده هیچ مشرکی حق گزاردن حج را نداردد. 

  منعقد ساخت چه نام داشت؟یثرب با هر یک از سه قبيله یهودی  هلل عليه و آلهاصلی پيمانی که پيامبر اکرم -91
  پیمان نامه عمومی الف.
    پیمان برادریب. 
  پیمان نخست عقبهج. 
   پیمان عدم تجاوزد. 

  رهبر منافقان یثرب چه نام داشت؟ -92
  حیّی بن اخطبالف. 
   عبداهلل ابن ابیب. 
  کعب بن اسدج. 
  مخیریقد. 
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 را قبله قرار داد؟  «بيت المقدس» در ابتداچرا خداوند با توجه به آیات قرآن،  -93
  به دلیل مقدس بودن بیت المقدسالف. 
  یهودیان   از استقالل مسلمانان ب. 
 )ص( آزمایش پیروان پیامبرج. 

  د. به دلیل تمسخر یهودیان
  دنبال مانورهای نظامی پيامبر و تهدید خط بازرگانی قریش به شام رخ داد؟به  اهلل عليه و آلهصلی کدام یک از جنگ های پيامبر -94

  جنگ بدرالف. 
  جنگ احدب. 
    جنگ احزابج. 
  جنگ بنی المصطلق د.

 ی یهودی که پيمان دوستی و عدم تجاوز خویش را نقض کرد چه نام داشت؟ نخستين قبيله -95
 بنی قریظهالف. 
  غطفانب. 
    بنی قینقاعج. 

  بنی نضیر. د
 ؟قبل از جنگ احد است های دشمنان اسالم کدام یک از موارد ذیل از توطئه -96

  حادثه رجیعالف. 
  حمله ناکام بنی اسدب. 
  حادثه بئر معونهج. 
  نقض پیمان بنی قینقاعد. 

  ب آگاه شدند؟از طریق گزارش محرمانه کدام قبيله از حرکت سپاه احزا اهلل عليه و آلهصلیپيامبر اسالم  -97
  قبیله بنی اسدالف. 
  قبیله غطفانب. 
 قبیله خزاعهج. 
  قبیله بنی سلیمد. 

  از مفاد کدام پيمان است؟ «هر قبيله آزاد است که هم پيمان محمد باشد یا هم پيمان قریش» -98
  پیمان صلح حدیبیهالف. 

  پیمان نخست عقبه ب.
  پیمان عدم تجاوز با یهودج. 

 د. جنگ بدر 
 سال هجرت رخ داد و ابعادی از آن در کدام سوره انعکاس یافته است؟ مينغزوه تبوک در چند -99

 سوره توبه –سال نهم هجرت الف. 
 سوره شوری –سال دهم هجرت ب. 
 سوره توبه –سال هشتم هجرت ج. 
 سوری شوری –سال هفتم هجرت  د.

 ام نظامی عليه روميان، چه بود؟رهبری اسامه عالوه بر اقدبرای اعزام سپاه به  لی اهلل عليه و آلهص هدف پيامبر -001
  )ع( الف. دور بودن رقبای سیاسی علی

 های علی )ع( ب. اثبات مجدد دالوری
 ج. تطمیع و تسلط بر قبائل مرزی  

 د. نجات اسیران از دست رومیان

 با آرزوی موفقیت
 

 

 

 «باشد.معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی میش و پذیرسنجش مدیریت   50001717214421سامانه پیام کوتاه »

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


