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منابع مشترك
)نحوبخش(ۀیالعربيمباد

؟شودنمیدر کدام گزینه فعل مضارع بعد از فاء سبب منصوب .1
ال تدنُ من النار فتحترق) بلیت لی ماالً فأجود) الف

تاجر فتربح) درجع صدیقنا فأسلّم علیه) ج
.آمده است.. ..و .... فاء سبب به ترتیب بعد از » ال أعرف دارالصدیق فأزوره«و » أال تدنوا من النور فتبصر«دو مثال در .2

نهی_عرض ) دنفی_تحضیض ) جنفی_عرض ) بنهی_تحضیض) الف
توضیح کدام گزینه اشتباه است؟.3

)رط للزّماناسم ش(متی ) ب)     اسم شرط للمکان(أیان ) الف
)اسم شرط للحال(کیفما ) د)حرف شرط(إذ ما ) ج
چیست؟» مهما«نقش » مهما تفعل فی الصغر تجده فی الکبر«در عبارت .4

مفعول به) دمفعول فیه) جحال) بمبتدا) الف
در کدام گزینه آوردن فاء جزاء جایز است؟.5

تتّبع الهوي فیذهب بهائکإنْ ) بإنْ سقط عدوك فال تشمت به) الف
من لم یدرس فهو خاسر) دإن آمنت فقد خلصت) ج
با کدام گزینه کامل می شود؟» القواعد.............. المعلّمات «عبارت .6

تُدرسین) دتُدرس) جیدرسنَ) بتُدرسنَ) الف
است؟نشدهدر کدام گزینه خبر مقدم .7

عندك مالٌ) دما زید إالّ شاعرٌ           ) جفی الدار صاحبها ) بسإنّما شجاع الفار) الف
؟نیستدر کدام گزینه اسم ال مبنی .8

ال زائرین عندکم) دال شرف أعلی من االسالم ) جال غالم رجل فی الدار) بال رجلَ فی الدار) الف
است؟غلط» انّ«در کدام گزینه حرکت همزه .9

ال تخطأ أنّ اهللا مستقیم) بسمع أنّ العسکر منصور) الف
تُب إذ إنّ اهللا راحم) دأال إنّ حزب اهللا هم المفلحون) ج
اعراب مشغول عنه چیست؟» أینما المعلّم نظرته فاشکر جمیله«در مثال .10
نصب بهتر است ) دجواز رفع و نصب) جوجوب رفع) بوجوب نصب) الف
است؟غلطمستثنی در کالم گزینه اعراب.11
خرج التالمذة إالّ خالداً) بماجاءنی إالّ القوم) الف

ما نَصرَاهللاَ إالّ المجاهدین) دما بقی الجیش إالّ قائدهم) ج
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ات علم صرفکقواعد و ن
ست؟یگر چانیمتعدد بيهالغت در شمارهیکیر معانکذ،در المنجد.1
لغتیکيهاتفاوت ساختار) 2لغتیکیتفاوت معان) 1
لغتیکيمتعدد برايان مصدرهایب) 4معنابودنا الزمیيمتعد) 3

هستند؟يالمهکب چه یبه ترت»  شملل«و » دعاء«لمه کدو .2
دیمزیمعتل ـ ثالث) 4یمعتل ـ مضاعف رباع) 3دیمزیمهموز ـ ثالث) 2یمهموز ـ مضاعف رباع) 1

ست؟یچ» نکاُس«فاعل فعل » الجنّۀکأنت و زوجن کاُس«فه یه شریدر آ.3
أنت بارز) 4أنت مستتر)3کزوج)2ضمیر محذوف) 1

شود؟یده میچه نامین تفاوت معنا در اصطالح صرفیدارد و اییچه معنا» سمع«فعل » سمع اهللا لمن حمده«در جمله .4
ا اشرابین یاستَمع ـ تضم) 2استَمع ـ تأکید) 1
ا اشرابین یاستَجاب ـ تضم) 4تأکیداستَجاب ـ) 3

ست؟یب چیبه ترت» نکياریزن ما دو زن را یکتو «و» دیردکياریشما زنان آن دو زن را «ترجمه دو جمله .5
ناینَصرتُـنّهما ـ اُنصر) 4اُنصرنَنانَصرتُـنّهما ـ ) 3نایـ  اُنصرنَصرتُماهما ) 2اُنصرنَنا-نَصرتُماهما ) 1

ان شده است؟یح بیدام قاعده به صورت صحکدر مورد قواعد اعالل .6
.شودیدر امر حذف نمیشود ولیدر مضارع حذف میائیفاء الفعل مثال ) 1
.شودیل میاء تبدیواو به ] مضارع مجهول6غه یص[» دعونَی«و » دعوی«مانند یدر افعال) 2
]رضُوا و رموا[.شودیل میحرف عله به واو تبد» اـُویرم«و » وایرضـ«مانند یدر افعال) 3
.شود، یاء متحرك به واو تبدیل میدر صیغه اول ماضی معلوم اجوف) 4

دو فعـل یحـروف اصـل  » ۀیها آُذنٌ واعیو تَع«فه یشره یو آ» يرکذیا فیو ال تَنیاتیبآكإذهب أنت و أخو«فه یه شریدر آ.7
»و » ایتَن»ست؟یب چیبه ترت» هایتَع

»يوع«ـ » يون«) 2»يوع«ـ » يون«) 1
»يوع«ـ » يون«) 4»يوع«ـ » يون«) 3

ح است؟ینه صحیدام گزکل به مصدر در یتأو» ن آمنوا أنّ لهم  قدم صدق عند ربهمیو بشّر الّذ«فهیه شریدر آ.8
»قدم صدق عند ربهملهمآمنوا أنّنیلّذلبِشارةٌو «)2»عند ربهملهم قدم صدق بثبوتآمنوا نیو بشّر الّذ«)1
»عند ربهمقدم لهمالصدق بآمنوا نیلّذلبِشارةٌو «)4»قدم لهم عند ربهمالصدق بآمنوا نیو بشّر الّذ«)3
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)الحلقۀ االولی(هاي علم اصول آموزه
کنند کدامند؟دو چیزي که در استنباط احکام شرعی نقش اساسی ایفا می.1

، قواعد ویژه هر مسألهحجیت خبر ثقه) 2، فهم عرفیقواعد کلی ) 1
، ادله مربوط به هر مسألهحجیت ظهور عرفی) 4ویژه، عناصر عناصر مشترك) 3

از حکم شرعی، کدام گزینه صحیح است؟رحمه اهللابا توجه به تعریف شهید صدر .2

گیردشرعی فقط به کارهاي مکلف تعلق میحکم ) 1
هایی که در قرآن و سنت وجود دارد، حکم شرعی نیستندخطاب) 2
هر حکم شرعی تکلیفی حداقل یک حکم وضعی را نیز به دنبال دارد) 3
شوندوجوب و حرمت از جمله احکام شرعی هستند که مستقیماً متوجه خود مکلف می) 4

؟نسبت غیر ادغامی وجود داردچندنسبت ادغامی و چند » رس استمفید دانشمند، مد«در جمله .3

فقط یک نسبت غیر ادغامی) 2دو نسبت ادغامیفقط ) 1
یک نسبت ادغامی و یک نسبت غیر ادغامی) 4دو نسبت غیر ادغامی                             فقط ) 3

؟، چیستکرده استارادهلفظ را به گذاریم متکلم نزدیکترین معنابنا میاین که همواره دلیل .4

ظهور تطابق میان مقام اثبات و مقام ثبوت) 2آن معنا به ذهن شنونده                                 تبادر)1
د میان لفظ و معنا  رابطه و پیوستگی شدی) 4داشتن اراده جدي هنگام تکلم                            ) 3

مراد از جعل حکم و فعلیت حکم به ترتیب چیست؟.5

ثبوت حکم در شریعت ـ امتثال حکم توسط مکلف) 1
امتثال حکم توسط مکلف ـ ثبوت حکم بر مکلّف معین) 2
ثبوت حکم در شریعت ـ ثبوت حکم بر مکلّف معین) 3
ثبوت حکم بر مکلّف معین ـ ثبوت حکم در شریعت) 4

اند در مقابل کسانی که براي نفی احتیاط در احکام مشکوك به سیره عقال استناد کردهرحمه اهللا جواب شهید صدر.6
چیست؟

سیره عقال حجت نیست) 1
اي نداریمدر بین عقال اصالً چنین سیره) 2
کنندعقال در احکام مشکوك احتیاط می) 3
متفاوت استقلمرو حق طاعت در فرماندهان عرفی و خداوند ) 4

در مورد دلیل استصحاب و دلیل برائت، کدام گزینه صحیح است؟    .7

دلیل استصحاب بر دلیل برائت حاکم است)1
کننددر شبهات بدویه با هم تعارض پیدا نمی) 2
کندموضوع استصحاب را نفی می،دلیل برائت)3
شود و باید احتیاط کردام جاري نمیکددر صورت تعارض، هیچ) 4
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)کتاب الطهاره(شرح اللمعه 
؟چیست» طهور «در متن مذکور منظور از » الطهارة استعمال طهور مشروط بالنیۀ«.1

هرچیز پاك کننده) آب و خاك                    د) وضو وغسل و تیمم                    ج) وضو و غسل                          ب) الف
.  النجاسات عشرة االول و الثانی البول و الغائط من غیر المأکول لحمه باالصل او لعارض، ذي النفس.2

به ترتیب چیست؟ » ذي النفس«و » اصل«در متن فوق، منظور از 
ذاتا حرام گوشت بودن ـ زنده بودن) باصالۀ الحرمۀ در لحوم ـ زنده بودن) الف

ذاتا حرام گوشت بودن ـ خون جهنده داشتن) داصالۀ النجاسۀ ـ خون جهنده داشتن) ج
. إنّ الغسالۀ کالمحل قبل الغسل و قیل کالمحل بعد انفصالها.3

شود ، اگر غساله مرتبه سوم به دست ما اصابت کند طبـق قـول   با توجه به متن، نجاستی که با سه بار آب کشیدن پاك می
ب بکشیم؟  باید دستمان را چند بار آ] کالمحل بعد انفصالها[قیل 
نیاز به آب کشیدن ندارد) دسه بار ) جدو بار) بیک بار) الف
..... .  و الشاك فی الحدث مع تیقن الطهارة ...... الشاك فی الطهارة مع تیقن الحدث .4

متطهر أخذاً بالمتیقن–محدث الصالۀ عدم الطهارة ) محدث أخذاً باالحتیاط       ب-محدث الصالۀ عدم الطهارة ) الف
متطهر أخذاً بالمتیقن–متطهر الصالۀ الطهارة ) محدث أخذاً باالحتیاط                د–متطهر الصالۀ الطهارة ) ج
است؟غلطدر مورد غسل ترتیبی کدام گزینه .5

یجب غسل الرأس والرقبه أوال وال ترتیب بینهما   ) الف
یجب الترتیب بین أعضاء الغسل ) ب
یستحب ادخال جزء من حدود کل عضو من باب المقدمۀ کالوضوء) ج
تستحب المواالت بین االعضاء  ) د
کدام گزینه صحیح است؟ » محتضر«در مورد .6

.ال فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیریجب توجیه المحتضر الی القبلۀ و ) الف
.یکره حضور النساء عنده خصوصاً المستحاضۀ و الحائض) ب
یستحب فتق قمیصه و نزعه من تحته) ج
یجب تلقینه الشهادتین و االقرار باالئمۀ علیهم السالم) د

»   یکره رکوب المیت و اقعاده و قلم ظفره و تسریح شعره«.7
به ترتیب چیست؟» تسریح شعره«و » رکوب المیت«در عبارت مذکور منظور از 

انتقال میت با وسیله نقلیه ــ شانه زدن موي میت) انتقال میت با وسیله نقلیه ــ باز گذاشتن موي میت  ب) الف
یت ــ شانه زدن موي میتبین دو پا قرار دادن م) بین دو پا قرار دادن میت ــ باز گذاشتن موي میت       د) ج
و یکره للجنب االکل و الشرب حتی یتمضمض و یستنشق او یتوضأ فان أکل قبل ذلک روي أنه یورث الفقر و یتعدد بتعدد .8

.با توجه به متن گزینه صحیح را معین کنید. األکل و الشرب مع التراخی عادة ال مع االتصال
ردن آب و استنشاق آن، مکروه استو براي جنب خوردن و آشامیدن حتی مضمضه ک) الف
اگر جنب فقط مضمضه و استنشاق کند خوردن و آشامیدن کراهتی ندارد) ب
اگر جنب قبل از آشامیدن آب، غذا بخورد روایت شده که این کار باعث فقر می شود) ج
ینکه عادت متصل به جنابت باشداگر کسی عالوه بر جنابت، عادت هم باشد در صورت تراخی، کراهت تعدد پیدا می کند مگر ا) د
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رشته مدرسی ادبیات عرب
)فعل(صرف ساده 

به ترتیب چیست؟» سید«و » مهدي«وزن کلمات .1
مفعول ـ فَیعل) دمفْعی ـ فَعل) جمفعول ـ فَعل) بمفْعی ـ فَیعل) الف
.شودگرفته می................. و................ فعل مضارع و ماضی در ثالثی مجرد به ترتیب از .2
مصدر ـ مضارع) دماضی ـ مضارع) جمصدر ـ مصدر) بماضی ـ مصدر) الف
چیست؟» دعا«صیغۀ ششم مضارع مجهول از فعل .3
تُدعینَ) دیدعینَ) جتُدعون) بیدعونَ) الف
.کند می..... .........اگر الم مفتوحه بر سر فعل مضارع در آید آن را.4
منصوب ) دمجزوم ) جمختص به زمان آینده ) بمختص به زمان حال) الف
معناي غالبی باب افتعال چیست؟.5

معناي ثالثی مجرد با مبالغه) دتعدیه) جمطاوعه) بمشارکت) الف
کدامیک از بابهاي زیر همیشه الزم است؟.6

تفعل) دمفاعله) جاستفعال ) بافعیالل) الف
به ترتیب چیست؟» ذَهبوا بِهِما«و » قَتَلْناهم«مجهول افعال .7
ذُهب بهما_قُتلوا ) دذُهبوا بهما_قُتلْناهم ) جذُهبا_قُتلُوا ) بذُهب بهما_قُتلْناهم ) الف
چیست؟» یسجدوالَم«معناي مناسب .8
-سجده نمی) داندهنوز سجده نکرده) جسجده نکردند) بسجده نکنند) الف

کنند
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4مبادي العربیه، جلد

کدام گزینه صحیح است؟   .1
الحاق تاء تأنیث به فعل جایز است  » الشمس طلعت « در جمله ) 1
قدم شدن فاعل بر مفعول واجب است م» إبتلی أیوب ربه«در جمله ) 2
نائب فاعل است » ضرب«کلمه » ضُرِب ضرب شَدید«در جمله ) 3
تقدیم خبر بر مبتدا جائز است » عندي غالم«در جمله ) 4

در کدام گزینه واجب است؟ » انَّ«فتح همزه .2
نظرت فإذا انَّ العدو منهزم   ) 4عرفت انّک مقیم ) 3قلت انَّک ودود     ) 2قصدتُه و انّی واثقٌ بمروءته) 1

واجب است؟ » واو«در کدام گزینه عاطفه بودن .3
سلَّمت علیه و اخوته) 4سافر اخوك و الصبح) 3تخاصم زید و عمرو) 2علّفتُها تبناً و ماء بارداً) 1

تعریف چیست؟ » هو الذي یرفع احتمال متعلقات ما قبله أو یرفع ارادة الخصوص بما ظاهره العموم«عبارت .4
عطف بیان) 4بدل اشتمال) 3تاکید معنوي) 2تاکید لفظی) 1

چیست؟ » عن«معناي »واتّقُوا یوماً ال تَجزي نفس عن نفسٍ شیئاً«در آیه شریفه .5
به معناي بدل) 4»بعد«به معناي ) 3مجاوزه مجازیه) 2مجاوزه حقیقیه) 1


