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  2صفحه                A-340    اصول اعقايد

    گردد؟ كدام مفهوم مستفاد مي» له الملك و له الحمد و اليه يرجع االمر كلّه«ي ي شريفهاز آيه-281

  . كس در برابر خدا حقي و مالكيتي ندارد، پس ظلم در مورد خداوند منتفي است هيچ)1  

  . خداوند و انسان در عرض يكديگرند، پس ظلم در مورد خداوند منتفي است چون مالكيت )2   

  . كس در برابر خدا حقي و مالكيتي ندارد، چون ظلم قبيح است در مورد خداوند مصداق ندارد هيچ)3   

  . ذاتي دارد در مورد خداوند مصداق نداردقبح  چون مالكيت خداوند و انسان در عرض يكديگرند، و ظلم)4   

ي متأخر از فعل خـدا      صفت عدل در مرتبه   «و  » قايل به حسن و قبح ذاتي     «و  » هر فعلي در ذات خود نه عدل است و نه ظلم          «جمالت    -282

    . كنديك از مشرب متكلمين صدق ميبركدامبه ترتيب » قرار دارد

    معتزله ـ معتزله ـ اشاعره )4    ـ معتزله  معتزله ـ اشاعره)3    اشاعره ـ معتزله ـ اشاعره )2    اشاعره ـ اشاعره ـ معتزله )1  

معيار و مقيـاس    ............ باشد  است و اصل آن معيار و مقياس كارهاي بشري مي         ........... معتقدند چون حسن و قبح      ............. متكلمين    -283

  . افعال ربويي قرار گيرد

   تواند شيعه ـ شرعي ـ مي) 4   تواند  شيعه ـ عقلي ـ مي)3   واند ت معتزله ـ عقلي ـ نمي)2  تواند معتزله ـ شرعي ـ نمي)1  

به ترتيب  » ظلم بالسويه عدل است   «ي  كه از شؤون حكيم بودن و عليم بودن خداوند است و جمله عاميانه            » عدل به مفهوم مصلحت   «  -284

  ناظر بر كدام معني عدل است؟ 

  ن ـ نفي هرگونه تبعيض  موزون بود)2  موزون بودن ـ رعايت حقوق افراد ) 1  

   ها ـ نفي هرگونه تبعيضرعايت استحقاق )4   ها ـ رعايت حقوق افرادرعايت استحقاق )3   

  . دانندمي.............  و يكتاپرستان شرور را يك امر است........... ، ............بدبيني فلسفي است كه با » مسئله شرور«يكي از اثرات   -285

  مالزم ـ اضافي و نسبي ليسم ـ آ ايده)2   موافق ـ اصلي و حقيقي ـ ليسم آ ايده)1  

      ـ اضافي و نسبيماترياليسم ـ مالزم )4      اصلي و حقيقي   ـ ماترياليسم ـ موافق)3    

ي كه حكمت و مصلحت آن بر مـا         اگر جرياني را مشاهده كنند كه از نظر آنان قابل توجيه نباشد آن را به نوع               «.......... و  ............. گروه    -286

  . كنندميتعبير ............. به عبارت ديگر آن را و » كنندمعلوم نيست و فقط خداوند از راز آن آگاه است توجيه مي

  حكماي اسالمي ـ عوام اهل ايمان ـ مشيت الهي  )2    حكماي اسالمي ـ اهل حديث ـ مشيت الهي )1  

   اهل حديث ـ سرّ قدر عوام اهل ايمان ـ )4  المي ـ سرّ قدر حكماي اس  عوام اهل ايمان ـ)3    

  . است............. باشد زيرا مي............. آنچه در خلقت وجود دارد   -287

  تفاوت ـ تفاوت مربوط به دهنده  )2  تفاوت ـ تفاوت مربوط به گيرنده  )1  

  ط به دهنده تساوي ـ تساوي مربو )4  تساوي ـ تساوي مربوط به گيرنده ) 3   

  . دارد............ گردد و اشاره به نظام مستفاد مي............. » فالمدبرات امرا«ي ي شريفهاز آيه  -288

   اند ـ طولي فرشتگان و رسل تشريعي الهي مدبر امر الهي )2   اند ـ عرضي  فرشتگان و رسل تشريعي الهي مدبر امر الهي)1  

   ي كارند ـ عرضي مالئكه و رسل تكويني الهي تدبير كننده )4   ي كارند ـ طولي هي تدبير كننده مالئكه و رسل تكويني ال)3  

  . حاكي از آن است............ ي و جمله.............. نظام عرضي   -289

   بقدر كند ـ انّا كلّ شيء خلقناهعين مي ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت و ايجاد را م)1  

  كند ـ كل حادث مسبوق بماده و مده  ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت و ايجاد را معين مي)2   

   بقدراهانّا كلّ شيء خلقن كند ـشرايط مادي و اعدادي به وجود آمدن يك پديده را معين مي )3    

  دث مسبوق بماده و مدهكند ـ كل حاشرايط مادي و اعدادي به وجود آمدن يك پديده را معين مي )4   

  . باشدموجودات در آفرينش مي........... ي جهان به صورت يك تابلوي كامل و زيبا درآيد عاملي كه باعث شده مجموعه  -290

  ضي رَهاي عتقارن و يك نواخت )2   هاي ذاتي  تقارن و يك نواخت)1  

   ضي رَاي عهها و اختالفتفاوت )4   هاي ذاتي ها و اختالف تفاوت)3    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3صفحه A-340    فقه

  اند؟ ، به ترتيب كدامةقيالدمش اللمعة الفقهاء، مختلف الّشيعه ـ ةشرايع األسالم، تذكر: پديدآورندگان آثار فقهي  -291

   جعفربن حسن حلّي ـ حسن بن مطهر حلّي ـ حسن بن مطهر حلّي ـ محمدبن جمال الّدين مكّي عاملي )1  

    جعفربن حسن حلّي ـ حسن بن مطهر حلّي ـ محمدبن جمال الّدين مكّي عاملي ـ حسن بن مطهر حلّي )2   

   حسن بن مطهر حلّي ـ جعفر بن حسن حلّي ـ محمدبن جمال الّدين مكّي عاملي ـ حسن بن مطهر حلّي ) 3  

  حسن بن مطّهر حلّي ـ محمدبن جمال الّدين مكّي عاملي  حسن بن مطهر حلّي ـ جعفر بن حسن حلّي ـ)4  

.......... .، ............و اخذ اللّقيط مع الخوف عليه و بالعكس .......... هو » اللقيط«  -292

    كل مال ضائع اخذو اليد عليه ـ واجب ـ مستحب )1  

   كل مال ضائع اخذو اليد عليه ـ مستحب مطلقا ـ مستحب)2  

   االلتقاط ـ مستحب مطلقاـ مستحب حالَةضائع الكافل له  كل صبي )3   

    االلتقاط ـ واحب ـ مستحب حالَة كل صبي ضائع الكافل له )4   

  ما يستنبط من هذا القول؟ » ليس لعرق ظالم حق«: اذا قيل  -293

   من الغاصب بة االرض المغصوة اخذاجر)1  

    الغرس و الزرع من المالك الي الغاصبة اداء اجر)2   

   المغصوبة الغرس و الزرع و لو قبل بلوغهما من االرض ازالة )3   

    مع الزرع و الغرس المغصوبة الزام الغاصب برد األرض )4   

  ...........و ........... عروض الشك حال الجلوس و زمانَ القيام من مكان الوضوء بالترتيب موجب   -294

   الوضوء ة لعدم األلتفات بالشك ـ ألعاد)2   بالشك  لعدم األلتفات بالشك ـ لعدم األلتفات )1  

  الوضوء  ةِ الوضوء ـ ألعادةِألعاد) 4    الوضوء ـ لعدم األلتفات بالشك ةِ ألعاد)3   

..... .......و ........... ، ............بالترتيب من شرائط الجمعة  ةفي صال» من يأمره السلطان العادل«، »ارتفاع العرج«، »البلوغ«  -295

   االنعقاد صحة الوجوب ـ الوجوب ـ )2    األنعقاد ـ الوجوب صحة الوجوب ـ )1  

    األنعقاد صحة األنعقاد ـ الوجوب ـ صحة )4    األنعقاد ـ الوجوب ـ الوجوب صحة )3   

  ................و وجوبه ..........  من فرائض األسالم و ركن من اركانه و هومن فروض فريضةالجهاد   -296

   الكفائي ـ بكون األمام العادل او من نصبه األمام للقيام بامرالمسلمين )1  

   العيني ـ بكون األمام العادل او من نصبه األمام للقيام بامرالمسلمين)2   

   األسالم و المسلمين ة الكفائي ـ بخوفٍ من قِبلِ العدو علي مجتمع األسالم واصله و عن حوز)3   

    األسالم و المسلمينةفٍ من قِبلِ العدو علي مجتمع األسالم واصله و عن حوز العيني ـ بخو)4   

  ...............و بيع اآلبق منضماً الي ما يصح بيعه ........ و ........... بالترتيب شرطٌ ألمضاء تصرف » الوفاة«و » الحياة«  -297

    الوكيل ـ الوصي ـ اليصح)4   الوصي ـ الوكيل ـ يصح  )3  الوكيل ـ الوصي ـ يصح ) 2    الوصي ـ الوكيل ـ اليصح )1  

رفع «: في قول النّبي صلّي اهللا عليه و آله و سلم حيث قال            الدقةبرضاه و بعد    ..........  الضّمان   صحةو  .......... مستحقّ الدين هو المضمون       -298

»....لنائم حتّي ينتبه نفهم شرط القلم عن ثالثٍ عن الصبي حتّي يبلغ و عن المجنون حتي يفيق و عنِ ا

  ـ المضمون له غيرمشروطة عنه ـ )2   ـ المضمون له غيرمشروطة له ـ )1  

   ـ الضامن مشروطة له ـ )4     ـ الضامن مشروطة عنه ـ )3   

............يفهم » المؤمنون بعضُهم اكفاء بعض«: مطابقاً لقول النّبي صلّي اهللا عليه و آله و سلّم حيث قال  -299

   التزويج بالمخالف للمؤمنة ان اليجوز )2    بالمخالف المؤمنة ان يكره تزويج )1  

   تساوي الزوجين في األسالم و األيمان مقبول رعاية) 4    المؤمنة ال اشكال في تزويج المؤمن و )3   

  .............و  ............. ةان باع الموجرا لعينَ المستأجر  -300

   للمستأجرالمنفعة لم يصح ـ تزلزلت )2    للمستأجر المنفعةلت  صح ـ تزلز)1  

    عن المستأجرالمنفعة لم يصح ـ التر تفع )4    عن المستأجر المنفعة صح ـ التر تفع )3   

    


