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هدایه از الخاتمه فی التوابع تا آخر و کل کتاب صمدیه

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
ً .1قص «کن» دس دٍ هثبل «کن سجالً اخَک» ٍ «کن َٗهبً سفشک» چ٘ست؟

165

د

أ .دس ّش دٍ غشف است 

ة .دس ّش دٍ هجتذاء است 

ج .دس اٍلٖ هفؿَل فِ٘ ٍ دس دٍهٖ خجش است 

د .دس اٍلٖ هجتذاء ٍ دٍهٖ خجش است 

 .2اٍصاى جوؽ «قلِّ» ؾجبستٌذ اص:

193

ة

أ .اَفؿبل ،فُعلۀ ،اَفؿِلَِ ،اَفُؿل 

ة .اَفؿُل ،اَفؿبل ،فِعلَۀ ،اَفؿِلَِ 

ج .اَفؿبل ،فِعلۀٍ ،اَفؿَلِ 

د .اَفؿَل ،فِعلۀٍ ،اَفؿبلٌ 

« .3صٗذ» دس هثبلّبٕ «ضشثتُِ صٗذاً»« ،جبءَ الضبسةُ الشجلِ صٗذٍ» ثِ تشت٘ت چِ ًقطٖ داسد؟
أ .ؾطف ث٘بى ـ ؾطف ث٘بى 

ة .ؾطف ث٘بى ـ ثذل 

ج .ثذل ـ ثذل 

د .ثذل ـ ؾطف ث٘بى

د

 .4ؾالهت ًصت دس «اسوبء ستِ» ٍ «افؿبل خوسِ» ٍ «جوؽ هؤًث سبلن» ثِ تشت٘ت چ٘ست؟

45

ج

أ .فتحِ ـ ًَى ـ کسشُ 

ة .الف ـ کسشُ ـ فتحِ 

ج .الف ـ حزف ًَى ـ کسشُ

د .فتحِ ـ حزف ًَى ـ ٗبء

13

سؤاالت تشريحي:
126

 .1ثب تَجِ ثِ ؾجبست «الٌؿت ٍ َّ تبثؽ ٗذلّ ؾلٖ هؿٌٖ فٖ هتجَؾِ اٍ فٖ هتؿلِّقِ هتجَؾِِِ»:

أً« .ؿت» ثش چٌذ قسن است؟ ثب رکش هثبل تَض٘ح دّ٘ذ .ةً« .ؿت» دس چِ چ٘ضّبٖٗ اص هتجَؾص تجؿ٘ت هٖکٌذ؟ تَض٘ح دّ٘ذ.
أً .ؿت ثش دٍ قسن استً .1 :ؿت حق٘قٖ کِ هؿٌبٖٗ سا دس هتجَؼ خَد هٖسسبًذ هثل «جبئٌٖ سجل ؾبلن» ً .2ؿت سججٖ کِ هؿٌبٖٗ سا دس هتؿلق
هتجَؼ خَد هٖسسبًذ؛ هثل «جبئٌٖ سجل ؾبلن اثَُ» .ةً .ؿت حق٘قٖ دس چْبس أهش تجؿ٘ت هٖکٌذ .1 :اؾشاة  .2تؿشٗف ٍ تٌک٘ش  .3افشاد ،تثٌ٘ـِ
ٍ جوؽ  .4تزک٘ش ٍ تأً٘ثً -ؿت سججٖ دٍ قسن است .1 :هتحول ضو٘ش هٌؿَت ثبضذ :دس اٗي صَست هبًٌذ ًؿـت حق٘قـٖ اسـت  .2هتحوـل
ضو٘ش هٌؿَت ًجبضذ :دس اٗي صَست فقظ دس ضوبسٓ  2 ٍ 1تجؿ٘ت هٖکٌذ.

 262ـ 273

 .2هؿٌبٕ «حشٍف جشّ» دس هثبلّبٕ صٗش سا ثٌَٗس٘ذ.
أ .هب جبئٌٖ هي احذ

ج .صائذُ(تبک٘ذ)

ة .ثؿت ّزا ثْزا

ج .هقبثلِ

ج .قذم الحبجّ حتٖ الوطبۀ

ج .ثوؿٌبٕ هؽ (ٗب اًتْبء غبٗت)

د .ل٘س کوثلِ ضٖء

ج .صائذُ (تبک٘ذ)

* ٍ لکيّ لالستذساک ٍ تتَسظ ث٘ي کاله٘ي هتغبٗشٗي فٖ اللفع ٍ الوؿٌٖ.

284

 .3أ .ؾجبست سا تَض٘ح دّ٘ذ ٍ ثشإ آى هثبل ثضً٘ذ .ة .آٗب اگش «لکيّ» هخفف ضَد ،ؾول هٖکٌذ؟ هثبل ثضً٘ذ.
أ .لکي ٗکٖ اص حشٍف هطجِْ ثبلفؿل است کِ ثشإ استذساک هٖآٗذ ٍ ّو٘طِ ث٘ي دٍ کالهٖ ٍاقؽ هٖضَد کِ اص لحبظ لفع ٍ هؿٌـٖ ثـب ّـن
هتغبٗشًذ هثل «هب جبئٌٖ سؿ٘ذ لکي خبلذاً جبء» ة .اگش هخفف ثطَد ؾول ًوٖکٌذ؛ هثل« :رّت صٗذ لکي ؾوشٌٍ ؾٌذًب».
1

تجدیدی شهریورماه01010-1-

 .4هجتذا سا تؿشٗف کشدُ ،دس جوالت «لَ ال ؾلٖ (علیهالسالم) لْلک ؾوش» ٍ «کلّ سجلٍ ٍض٘ؿتِ» هجتذا ٍ خجش سا هؿ٘ي کٌ٘ذ.

 17ـ 18

الوجتذا َّ الوجشد ؾي الؿَاهل اللفػِ٘ هسٌذاً الِ٘ أٍ الصفۀ الَاقعۀ ثؿذ ًفٖ اٍ استفْبم سافعۀ لػبّش اٍ هب فٖ حکوِ .دس هثبل اٍل «ؾلٖ (علیهالسالم)»

هجتذا ٍ «هَجَد»ٌ هحزٍف خجش است ٍ دس هثبل دٍم «کل (سجلٍ)» هجتذا ٍ «هَقشٍىٌ ٗب هقشًٍبى» هحزٍف خجش است.

 .5حکن اؾشاةِ اسن سبثق (هطغَلؾٌِ) دس هثبلْبٕ صٗش سا ّوشاُ ثب دل٘ل ث٘بى کٌ٘ذ« .ثبة اضتغبل»
أ .ارا هَسٖ لق٘تِ فبکشهِ

ة .قبم صٗذ ٍ ؾ٘سٖ اکشهتِ

33
د .صٌٗت ضشثتْب

ج .الوصطفٖ ّل سأٗتِ

أٍ .اجت الٌصت .چَى ثؿذ اص «ارا» اص ادٍات ضشط آهذُ.

ة .ساجح الٌصت .لحصَل التٌبست ث٘ي الجولت٘ي ثٌصجِ.

جٍ .اجت الشفؽ ثبالثتذاء للفصل ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوطتغل ثوبلِ الصذس.

د .ساجح الشفؽ الٍلَیۀ ؾذم التقذٗش.

* الوفؿَل لِ َّ الوٌصَة ثفؿل فُؿِل لتحص٘لِ اٍ حصَلِ ًحَ« :ضشثتِ تأدٗجبً» ٍ «قؿذت ؾي الحشة ججٌبً».

25

 .6ؾجبست سا تَض٘ح دادُ ثش هثبلّب تطج٘ق کٌ٘ذ ٍ ضشاٗظ هفؿَل لِ سا ثٌَٗس٘ذ.
ة .هفؿَل لِ کلوِإ است کِ هٌصَة هٖضَد ثِ ٍس٘لٔ فؿلٖ کِ آى فؿل اًجبم ضذُ ٗب ثشإ سس٘ذى ثِ آى هفؿَل هثل «ضشثتِ تأدٗجـبً» کـِ
ضشة ثشإ تحص٘ل تأدٗت است ٍ ٗب اًجبم ضذُ ثشإ حصَل آى هفؿَل هثل هثبل دٍم کِ ؾقت ًطٌٖ٘ اص جٌگ ثِ سجت ٍجَد تشس اسـت.
ضشاٗظٗ :طتشط کًَِ هصذساً هتحذاً ثؿبهلِ ٍقتب ٍ فبؾالً.

* ارا قلتَ« :هبرا صٌؿت» ٍ «هي را سأٗت» فزا هَصَلۀ ٍ «هي» ٍ «هب» هجتذءاى ٍ الجَاة سفؽ.

41

 .7أ .ضوي تشک٘ت جولٔ «هي را سأٗت» ث٘بى کٌ٘ذ«را» چِ ًَؼ هَصَلٖ است؟ ة .هٌػَس اص «الجَاة سفؽ» سا ث٘بى کٌ٘ذ.
«را» هَصَل اسوٖ هطتشک است« .هَي» هجتذا «را» هَصَلِ خجش« .سأٗت» فؿل ٍ فبؾل ٍ ضو٘ش هقذس (ـِ) هفؿَل
ٗؿٌٖ :الجَاة ؾٌِ هشفَؼ اٍ رٍ سفؽ ًحَ صٗذٌٗ( .ک ٍجِ کبفٖ است)

 .8دس ؾجبستّبٕ صٗش هحل اؾشاة جولِّبٕ هؿ٘ي ضذُ سا ثِ ّوشاُ ؾلت آى ثٌَٗس٘ذ.

63

أ .قبل إًّٖ ؾجذاهلل

ة ٍ .السالم ؾلَّٖ َٗم ٍلذت

ج .إى تصجْن سّ٘ئٌٔ ثوب قذّهت اٗذْٗن إرا ّن ٗقٌطَى

د .لن تؤرًٌٍٖ ٍ قذ تؿلوَى أًّٖ سسَل اهلل

أ .هحالً هٌصَة هفؿَلثِ ثشإ قَل (هحکٖ قَل)

ة .هحالً هجشٍس هضبفالِ٘ غشف صهبى

ج .هحالً هجضٍم ـ جولِ ٍاقؽ دس جَاة ضشط جبصم هقشٍى ثِ ارا فجبئِ٘.

د .هحالً هٌصَة جولٔ حبلِ٘.

« .9الغبء» ٍ «تؿل٘ق» دس افؿبل قلَة سا ّوشاُ ثب هثبل تَض٘ح دادٍُ« ،اجت» ٗب «جبٗض» ثَدى ّش کذام سا هطخص کٌ٘ذ.

59

اثطبل ؾولْب لفػبً ٍ هحالً ٗسوّٖ االلغبء ًحَ «صٗذ ؾلوتٌ قبئنٌ» ٍ اثطبل ؾولْب لفػبً فقظ ٗسوّٖ التؿل٘ـق ًحـَ لـٌؿلن إّ الحـضث٘ي احصـٍٖ .
التؿل٘ق ٍاجتٌ ٍ االلغبء جبئض.
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