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 کالم اسالمیرشته 

 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

 46-41 7 الحکمه هنهای فلسفه
 51-47 5 منطق مظفر منطق 5

6 
 کالم

 57-52 6 کشف المراد

 60-58 3 کالم جدید با رویکرد اسالمی 7

 رکات:تذ *
 نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.ت مندرج در سربرگ پاسخمشخصا -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.ر شود، امتیاز آن سؤال حذف میدر صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پ -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 (9)نبأ: « سُباتًاوَ جَعَلنا نَومَكُم »شده در آیه شریفه کدام گزینه، از معانی کلمه مشخص -1

 النّسیان  الف.

 ب. الغفلة 
  الموتج. 

 د. العجز 
 کدام است؟  (206)نازعات: « وَ النّازِعاتِ غَرقًا»در آیه شریفه « غَرقاً»گزینه صحیح در مورد کلمه  -2

 نیست. « النّازِعاتِ»الف. اگر مفعول مطلق باشد، عامل آن 

  اگر مفعول مطلق باشد، حروف زائد آن محذوف است.ب. 
 رود. می« غارِقاتٍ»اشد، تأویل به ج. اگر حال ب

 د. اگر حال باشد، عامل آن محذوف است. 
 است؟  کدام (10تا  8عبس: )« تَلَهّىٰنتَ عَنهُ فَأ *وَ هُوَ یَخشىٰ  *جاءَکَ یَسعىٰ  مَن أمّاوَ »شده در آیات شریفه گزینه صحیح در مورد نوع کلمات مشخص -3

 ماضی فعل  -اسم استفهام  -الف. حرف تفصیل 

 فعل ماضی  –اسم شرط  –ب. حرف تفصیل 
 فعل مضارع  –موصول  –حرف شرط ج. 

 فعل امر  -اسم شرط  -د. حرف زائد 

 چیست؟ « كُوِّرَت»و اعراب جمله « الشَّمسُ»، نقش «إذا»متعلق  (1)تکویر: « إذا الشَّمسُ كُوِّرَت»در آیه  -4
 فاقد محل اعراب  –نائب فاعل  –الف. جواب شرط 

 محالً مجرور  –نائب فاعل  –عامل محذوف  ب.
 محالً مرفوع  –مبتدا  –« كُوِّرَت»ج. 
 محالً مجرور  –مبتدا  -« كُوِّرَت»د. 

  کدام است؟( 3)مطففین: « وَ إذا كالُوهُم أو وَزَنُوهُم یُخسِرُونَ»گزینه صحیح درباره آیه  -5
 است. « واو»ضمیر مرفوعی بوده و تاکید « هُم»الف. 

  محذوف )الموزون( است.« وَزَنُوهُم»فعولٌ به مب. 
 بدل و محالً مجرور است. « یُخسِرُونَ»ج. جمله 

 می باشد. « كالُوهُم»متعلق به « إذا»د. 

  چیست؟ (2و  1انشقاق: ) « إذا السَّماءُ انشَقَّت * وَ أذِنَت لِرَبِّها وَ حُقَّت»علت حذف جواب شرط در آیات  -6
 نصب المفعول به. « اُذکُر»ت ب نصب« إذا»الف. ألنّ 

 ب. تنبیها علی أنّه شیء یحیط به الوصف. 
 ج. تنبیها علی أنّه معلوم لکلّ عاقل. 

  لیذهب المقدّر کلّ مذهب.د. 
  چیست؟ (10: روج)ب« مَبُ جَهَنَّعَذا فَلَهُم إنَّ الَّذینَ فَتَنُوا المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ ثُمَّ لَم یَتُوبُوا»در آیه « فاء»نوع  -7

 الف. رابط جواب شرط 

  حرف استینافب. 
 ج. حرف عطف 

 د. حرف زائد 
  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. 

 جمع مکسر  –د. ح و ی 

  چیست؟ (24)غاشیه: « األكبَرَ العَذابَفَیُعَذِّبُهُ اللّهُ »قش کلمه مشخص شده در آیه ن -9
 الف. مفعول مطلق 

 ب. مفعولٌ به دوم 
  مفعولٌ لهج. 

 د. بدل 

  کدام است؟ (27)فجر:  «یا أیَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ»منادا در  -10
 الف. مقدر )قَومِ( 

 ب. النَّفسُ 
  ج. أیَّتُها
 د. أیَّةُ 
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  چیست؟ (5)شمس:  «وَ السَّماءِ وَ ما بَناها»در آیه « ما»نوع  -11
 « شَیء»الف. استفهامی، به معنی 

  «شَیء»تعجبی، به معنی ب. 
 « مَن»ج. موصول، به معنی 

 د. مصدری زمانی 
  کدام است؟ (5)ضحی:  «رضىٰوَ لَسَوفَ یُعطیكَ رَبُّكَ فَتَ»در آیه « تَرضىٰ»و اعراب محلّی جمله « الم»نوع  -12

 فاقد اعراب محلّی  –الف. تأکید 

  نصب -جواب قسم ب. 
 رفع  -ج. جواب قسم 

 رفع  -د. ابتدا 
  کدام است؟ (6تین: ) «ونٍیرُ مَمنُإالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُم أجرٌ غَ»گزینه صحیح در مورد ترکیب آیه شریفه  -13

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

 محالً مرفوع است. « 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. 

  ت؟کدام اس (5بینه: ) «فاءَاللّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدِّینَ حُنَ لِیَعبُدُواوَ ما اُمِرُوا إالّ »ر آیه متعلق حرف جرّ مشخص شده د -14
 الف. عامل مقدّر 

 ب. مُخلِصینَ 
 ج. حُنَفاءَ 
 د. اُمِرُوا 

  کدام است؟ (2)عادیات: « قَدحًافَالمُورِیاتِ »نوع و معنای اصلی کلمه مشخص شده در آیه  -15
 سنگ آتش زنه  –اسم الف. 

 فروزان  -ب. صفت مشبهه 
 حرارت  -ج. اسم مصدر 

 استخراج  -د. مصدر 

  کدام است؟ (4تا  1قارعه: ) «لفَراشِ المَبثُوثِلنّاسُ كَاا یَكُونُ القارِعَةُ * ما القارِعَةُ * وَ ما أدراكَ ما القارِعَةُ * یَومَ»در آیات « یَومَ»گزینه صحیح در مورد  -16
 الثّانی للفصل بینهما بالخبر. « القارِعَةُ»علّق ب الف. ال ی

 . األوّل لعدم التئام المعنی« القارِعَةُ»ب. ال یعلّق ب 
 «. القارِعَةُ»ج. متعلّقه مقدّر و یدلّ علیه 
 «. أدراكَ»د. نصب بمضمر دلّت علیه 

  کدام است؟« لُمَزَة»و « هُمَزَة»گزینه صحیح در مورد بناء و معنای  -17
 إذا أدخل العرب الهاء فی الممدوح ذهبوا به مذهب البهیمة.  الف.

 ب. التّاء فیهما للمبالغة فی الوصف ویستوی للمذکّر و المؤنّث. 
 بضمّ الفاء و سکون العین لمبالغة الفاعل. « فُعلَة»ج. بناء 
 بضمّ الفاء و فتح العین لمبالغة المفعول. « فُعَلَة»د. بناء 

  ؟نیست( 1)قریش:  «إلیالفِ قُرَیشٍ»در « الم»ال معربین در مورد کدام گزینه از اقو -18
 در سوره قبل )سوره فیل( است. « فَجَعَلُوا»متعلق به الف. 

 برای تعجب باشد متعلق ندارد. « الم»ب. اگر 
 در آیه سوم است. « فَلیَعبُدُوا»ج. متعلق به 
 محذوف است. « أعجَبُوا»د. متعلق به 

  چیست؟ (2)نصر: « یَدخُلُونَ في دینِ اللّهِ أفواجًاوَ رَأیتَ النّاسَ »شده در آیه شریفه  نقش جمله مشخص -19
 الف. إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مفعول بها. 

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

 ملة حال. د. إن کانت الرّؤیة علمیّة فالج

  تواند باشد؟کدام تابع می (1)توحید: « قُل هُوَ اللّهُ أحَدٌ»در آیه « أحَدٌ»نقش کلمه  -20
 الف. عطف بیان 

  تأکیدب. 
 ج. صفت 

 د. بدل 
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 اصول فقه مظفر 
« الحجة مباحث»ت به نسب« الواحد خبر البحث عن حجیة»فرض شود، جایگاه «  مباحث الحجة»به عنوان موضوع « الدلیل بما هو الدلیل»در صورتی که  -21

 چیست؟ 
 الف. انّه بحث عن مبادئه التصوریة    
 ب. انّه بحث عن مبادئه التصدیقیة    

 ج. انّه احد ابوابه و من مسائله     
 د. انّه من نتایجه المتاخرة عنه   

 کند؟ در تعریف اماره چه چیزی را خارج می« کل شیء یُثبت متعلقه»عبارت  -22
 الف. الدلیل العقلی 

 ب. االصول العملیه 
     ج. الشهرة

  االجماعد. 
 می نامند؟ « طرق علمیه»به نظر مرحوم مظفر چرا امارات را  -23

  الف. النّها معذرة و منجزة کالقطع
 ب. النّ العلم اعم من الظن 

 ج. النّ حجیّتها ثابتة بالعلم     
 د. النّها تحکی عن الواقع  

نها به چه اصلی تمسک آو ظهورات  ضع الفاظر مرحوم مظفر در موارد تعارض احوال لفظ، مانند دوران بین اشتراک و بین حقیقت و مجاز برای تعیین وبه نظ -24
 می شود؟ 

 الف. اصالة عدم القرینة   
  ب. ال اصل لها مطلقا

 ج. اصالة الظهور 
 د. اصالة التبادر 

 ول لغوی چیست؟ بهترین دلیل برای اثبات حجیت ق -25
 الف. حکم عقل  

 ب. بناء عقالء 
 ج. اجماع 
 د. روایات

 چیست؟ مرحوم مظفر  تعریف تعارض به نظر -26
 الف. تنافی المدلولین بحسب مقام اإلثبات   

 ب. تنافی االدلة بحسب مقام الثبوت   
 ج. تنافی االدلة بحسب الداللة 

 د. تنافی مدلولی الدلیلین  
دّم یک از دو نماز مقكدام ا تزاحم؟ وعارض است یاز مصادیق ت« األمر بین أداء الصالة الیومیة فى آخر وقتها و بین صالة اآلیات فى ضیق وقتها دوران»مثال  -27

  است؟
 نماز یومیه    -الف. تزاحم 

 نماز آیات   -ب. تزاحم 
 نماز یومیه   -ج. تعارض 
 نماز آیات -د. تعارض 

 چیست؟ « لیس بعالم الفاسق»و « اکرم العلماء»وجه جمع دو گزاره  -28
 الف. حکومت    
 ب. تخصیص  

 ج. تخصّص 
 د. ورود  

ن حتّی یلقی م یرجئهال: ف یصنع؟ فقعنه، کی سألته عن رجل اختلف علیه رجالن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآلخر ینهاه»روایت  -29
  دارد؟ بر چه معنایی داللت« یخبره

 الف. تساقط  

        ب. توقّف 
 ج. تخییر   

 د. احتیاط
  در تفاضل بین مرجّحات چیست؟)ره( نظر مرحوم نائینی  -30

 الف. تقدیم المرجّح الصدوری  

 ب. تقدیم المرجّح المضمونی 
 ج. تقدیم المرجّح الجهتی
 د. تقدیم موافقة الکتاب  
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 االستداللیدروس متهیدیة فی الفقه
 باشد وظیفه چیست؟  نداشته« بینه»در صورتی که مدعی،  -31

 الف. با خواست مدعی، حاکم مدعی علیه را قسم می دهد.   

 ب. مدعی می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.  
   حاکم می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.ج. 

 د. مدعی علیه باید قسم بخورد.    
 ؟ ، کدام گزینه مثال برای عدم رعایت این شرط است«شرعی داشتن متعلق دعوا استاثر »یکی از شرائط سماع دعوی  -32

 الف. طرح دعوا بدون قطع    

   ب. دعوای هبه بدون قبض
    طرح دعوا از جانب نابالغج. 

 د. مدعیٰ به مجهول باشد 
 چیست؟ « اقرار»دلیل حجیت  -33

  «انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان»روایت الف. 

 « اقرار العقال علی انفسهم جائز»ب. روایت 
 ج. اجماع علماء 

 د. سیره عقال 

 صحیح است؟ « قسمت»کدام گزینه در مورد  -34
 کند.    الف. عقد غیرمستقل و به بیع رجوع می

 کند. ب. عقد غیر مستقل و به صلح رجوع می
  عقد مستقل و جائز است.ج. 

 د. عقد مستقل و الزم است. 

 ه موردی مدعی عالوه بر بینه باید قسم هم بخورد؟ در چ -35
 الف. دعوی علیه شخص غائب    

 ب. دعوی تلف در باب ودیعه 
   دعوی دین علیه میتج. 

 د. در باب قتل 

 ؟ نمی شودرجم « زانیه محصنه»در کدام مورد  -36
 الف. زانی غیر مسلمان باشد. 

  زانیه پیرزن باشد.ب. 
   ج. زانی پیرمرد باشد.  

 د. زانی نابالغ باشد.
 در کدامیک از موارد اثبات زنا فقط جلد ثابت می شود؟  -37

   الف. در صورتی که با شهادت دو مرد و چهار زن اثبات شود.

    در صورتی که با شهادت سه مرد و دو زن اثبات شود.ب. 
 ج. در صورتی که با شهادت یک مرد و شش زن اثبات شود. 

 شهادت هشت زن ثابت شود.     د. در صورتی که با
 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. 

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

 مرتبه.   د. در هر دو مورد دو

 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. 
 ج. شهادت دو مرد عادل و یک مرتبه اقرار. 

 د. شهادت دو مرد عادل و دو مرتبه اقرار.     

 به سوم کشته می شود؟ در کدام مورد شخص عاصی در مرت -40
  زنای غیر محصنهالف. 

 ب. زنای محصنه 
 ج. سرقت 

 د. قذف 
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 نهایة الحکمة
 وجود دارد؟ « رابط»یک از قضایای زیر در کدام -41

 انسان کاتب است الف.
   انسان موجود استب. 
 انسان انسان استج. 
 انسان موجود نیستد. 

 ت؟ رد زیر اسیک از مواتعریف کدام« ن الزمت االعتدال بفعل ما ینبغی کما ینبغیالملکة العاملة فی المشتهیات، إ»عبارت  -42

  لذت الف.
 عفّت ب. 
    حالوتج. 
 حکمت د. 

 شود؟کدام مطلب در اثبات قاعده الواحد )الواحد الیصدر عنه اال الواحد( مستقیماً استفاده می -43

     تقدم وجودی علت بر معلول الف.
 ثرت موجود وحدت وجود و کب. 
  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ج. 
 سنخیت ذاتی بین علت و معلولد. 
 صحیح است؟« فاعل بالتجلی»کدام گزینه درباره  -44

    علم اجمالی سابق به فعل دارد. الف.
 علم تفصیلی سابق به فعل دارد.ب. 
  علم اجمالی علت علم تفصیلی است.ج. 
 علم منشأ فعل است. د. 
 شوند، چه نوع مفاهیمی هستند؟می می که هم بر واجب تعالیٰ و هم بر ممکن حملمفاهی -45

      چنین حملی معقول نیست الف.

 حقیقی و اعتباری ب. 
  اعتباریج. 
  حقیقید. 
 یعنی چه؟ « بسیط الحقیقة كلّ األشیاء» -46

      خداوند مانند اشیاء ماهیت ندارد الف.

    ری است خداوند از هر نوع تركّبی عاب. 
   خداوند همه اشیاء را به وجود آورده استج. 
 خداوند كماالت همه موجودات را داراست د. 

 مظفر منطق
 مربوط به کدام گزینه است؟ «و فی الحقیقة ان هذا القسم فیه استکشافان و استدالالن»عبارت   - 47

  فی االثبات و الثبوت معا. ةاالوسط واسط أن یکون .الف

 االوسط معلوال لالکبر فی وجوده فی االصغر، ال علة. نأن یکو .ب
 .ةاالوسط و االکبر معا معلولین لعلة واحد أن یکون .ج

 فی الثبوت. ةفی االثبات فقط و لم یکن واسط ةاالوسط واسط أن یکون .د

 در مورد علت یقین در مشاهدات و فطریات کدام گزینه صحیح است؟  -48

 ست.ا ی است و همان قیاس منطقیعلت یقین درهر دو خارج .الف

 علت یقین درهر دو داخلی است و همان تصور موضوع و محمول است. .ب

 علت یقین درهر دو خارجی است اما در مشاهدات قیاس منطقی است و درفطریات ابزار حاسّه. .ج

 .اسّه است و درفطریات قیاس منطقیعلت یقین درهر دو خارجی است اما در مشاهدات ابزار ح .د
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 هان است؟باشند، مختص به کدام نوع براز نتایج اینکه مقدمات برهان باید اقدم و اسبق بالطبع  -49

 ان مطلق .الف
 لم .ب
 دلیل .ج
 مالزمات عامه.د

 صنعت مشاغبه چیست؟ -50

  همان تبکیت برهانی است. .الف
  همان تبکیت جدلی است. .ب
 قیاسی که شبیه به جدل است. .ج
 به برهان است. قیاسی که شبیه .د

 کدام مغالطه رخ داده است؟« عَنوهاَمَرَنی معاویه ان اَسَبَّ علیّاً، ااَل فَالْ»در این عبارت عقیل که -51

 ممارات .الف
 اشتراک لفظ .ب
 ایهام انعکاس .ج
 سوء اعتبار حمل.د

 کشف املراد
 کدام است؟« ود یتعلق فعله بالوجانّ القادر الیتعلق فعله بالعدم فال:» پاسخ اشکال  -52

 الف. یمکن عروض الوجوب و االمکان
 ب. انتفاء الفعل لیس فعل الضدّ

 اجتماع القدرة علی المستقبل مع العدم ج.
 د. عمومیة العلة تستلزم عمومیة الصفة

 است؟ « کسب»کدام گزینه موافق نظر اشعری در خصوص نظریه  -53
 . لیس لقدرة العبد اثرا فی الفعلالف

 واقع بمجموع القدرتینب. انّ الفعل 
 ج. انّ القدرة للعبد و المقدور هلل

 د. انّ العبد یقدر علی الکسب
 است؟  موافقکدام گروه کالمی چیست؟ با نظر« فاسق»امامیه در خصوص نظر  -54

 المعتزلة -المومنالف. 
 المعتزلة –بین المنزلتین ب. 
 المرجئة -المومنج. 
 االشاعرة -بین المنزلتین د.

 چرا؟ چیست؟ «احباط»در خصوص  )ره( خواجه نظر -55
  الف. باطل الستلزامه الظلم

 جائز للکشف عن عدم االیمان ب.
 باطل لثبوت االعمال فی اللوح ج.
 بین االعمال جائز للموازنة د.

 عصمت امام هستند؟وجوب کدام یک از فرق شیعی قائل به  -56
 الف. الزیدیة

 ب. االسماعیلیه 
 ج. الفطحیة

 سانیةد. الکی
 است؟مذکور  «طائرالخبر »حضرت علی )ع( درکدام صفت  -57

 الف. احبّ الخلق الی اهلل  
 ب. اشجع الخلق فی القتال 
 ج. اولی الناس من انفسهم  

 د. احرص الناس علی حدود اهلل 
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 کالم جدید با رویکرد اسالمی
 بُشْرى وَ رَحْمَةً وَ هُدًى وَ ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْیانًا الْكِتابَ كَعَلَیْ نَزَّلْنا وَ» در آیه شریفه:« شیء کل»در مبحث انتظارات بشر از دین، تفسیر عالمه طباطبایی)ره( از  -58

 کدام است؟ (89)نحل:« لِلْمُسْلِمینَ
  امور مربوط به هدایت الف.
  علوم عقلی و نقلیب. 
  همه علوم بشریج. 
  امور دینی و دنیوید. 
 شناختی پلورالیسم دینی کدام است؟مهمترین مبنای معرفت  -59

 تفکیک نومن از فنومن الف.
  نمادین بودن زبان دینب. 
  هرمنوتیک شالیرماخرج. 
 پوزیتویسم منطقید. 
 به متکلمان اسالمی نزدیکتر است؟«ایمان»نظر کدام یک از متکلمان مسیحی در خصوص حقیقت  -60

 کی یرکگارد الف.
  آکوئیناسب. 
  ویلیام جیمزج. 
 پل تیلیش د.

 
 

 با آرزوی موفقیت  
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