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1  

  .را در پاسخ نامه مشخص کنید صحیح و غلط عبارات  
 5/0 .دلیل اجتهادي دلیل است ، در آنجایی که دلیل فقاهتی نباشد

 5/0. مؤسس عصر تجدید روش استنباط ، وحید بهبهانی بود  2
 5/0 .اکثر فقها به اجماع هاي نقل شده از سوي فقیهان متقدم اعتماد می کنند   3
 5/0 .ر روز جمعه بعد از اذان ظهر ، بیعی صورت گیرد ، آن بیع باطل است اگر د  4

5  
 . مثال بزنیدبراي هر کدام از موارد زیر یک 

 5/0  مفهوم اولویت
 5/0اصل عملی احتیاط   6
 5/0  واجب غیري  7
 5/0  مقدمه عقلی  8

9  
. تعریف کنید  اصطالحات زیر را 

 5/0 خبر مقطوع الصدور
 5/0ت برائ  10

11  
. مفاهیم مناسب عبارت هاي سمت راست را در سمت چپ پیدا کرده و در پاسخ نامه بنویسید 

 5/0مفهوم وصف ) مطلق     الف 
12   ظلم طلٌ الغنی5/0. کلُ نفسٍ ذائقۀ الموت ) ب .                           م 
 5/0  ظاهر) ج        عام      13
مقدمات حکمت ) د .                       کُتب علیکم القتال  14

 نص) هـ  
5/0 

15 
. تکمیل کنید  عبارات زیر را با کلمات مناسب در پاسخ نامه 

 5/0.  ............................اجماع زمانی حجیت دارد که  در فقه شیعه ،
 5/0  . باشد    ............................اصولیون معتقدند دلیل عقل عبارت است از هر حکم عقلی اي که نتیجه آن   16
 5/0  . بقاي شب ، به خوردن سحري خود ادامه دهد جایز است که فرد با ظن به    ............................با تکیه بر اصل عملی  17
 5/0  . می توان استناد کرد   ............................و    ............................دلیل  براي حجیت احتیاط به دو   18

 ادامه سؤال ها در صفحه دوم
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19  

  . دهید  پاسخ کوتاهبه سؤاالت زیر 
  در چه زمان از اصل عملی تخییر استفاده می شود ؟ 

  
5/0  

  5/0  اندیشه مردم ساالري دینی توسط چه کسی ایجاد شد ؟   20
  5/0  معناي لغوي فقه ، چیست ؟   21
  5/0  اصول فقه چیست ؟ اصلی ترین فلسفه ي تأسیس علم   22
  5/0  در چه زمان نهی در معامالت ، مقتضی بطالن آن معامله است ؟   23
  5/0  چه قاعده اي را بیان می کنند؟ » کل ما حکم به العقل حکم به الشرع«دانشمندان اصول ، با استفاده از این عبارت   24
  5/0  اگر علم مکلف به تکلیف ، علم اجمالی باشد ، از کدام اصل عملی استفاده می کند ؟   25
   

26  
  .دهید پاسخ کاملبه سؤاالت زیر 

  )  ذکر دو شرط ( ور در وجوب و نهی ظهور در حرمت دارد ؟ با چه شرایطی امر ظه
   
1  

  1  چه تفاوتی بین خبر متواتر و اجماع وجود دارد ؟   27
  1  در چه زمان ، نهی در عمل ، داللت بر بطالن و فساد آن عمل می کند ؟ چرا ؟   28
  1  چه تفاوتی بین آیات قرآن و حدیث قدسی وجود دارد ؟   29
  5/1  . مثال ،چهار رکن استصحاب را مشخص کنید با ذکر یک   30
  1  با استفاده از قید متصل ، چگونه مطلق به مقید تبدیل می شود ؟ با ذکر مثال   31
  . این عبارت را ترجمه کنید   32

  اجماع الفرقه و طریقه االحتیاط : دلیلنا . الصالة و بِه قال الشافعی فی التشهد االخیر 
1  

  20  جمع نمره                                                       پیروزباشید     
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  5/0  غلط  1
  5/0  صحیح  2
  5/0  صحیح  3
  5/0  غلط  4
  5/0 .توهین و ناسزاگویی هم به طریق اولی حرام است : مفهوم اولویت آن . به پدر و مادر ، اف نگویید    5
  5/0  .اگر یکی از دو ظرف غذا نجس باشد ، ولی نمی داند کدام یک ، بنابر احتیاط از هر دو ظرف باید اجتناب کند   6
  5/0  ضوو  7
  5/0  تهیه وسیله براي رفتن به حج  8
  5/0  .خبري که ما به صدور آن از معصوم قطع و یقین داریم   9
  5/0  . اگر مجتهد به اصل تکلیف شک کند ، ولی در ادله اجتهادي هیچ دلیلی بر حرمت یا وجوب آن نمی یابد   10
  5/0  ) قسمت د ( مقدمات حکمت   11
  5/0  ) قسمت الف ( مفهوم وصف   12
  5/0  ) قسمت ب ( کل نفس ذائقه الموت   13
  5/0  )  5قسمت ( نص   14
  5/0  . کاشف از رأي معصوم باشد   15
  5/0  قطع به حکم شرعی   16
  5/0  استصحاب   17
  5/0  عقلی و نقلی   18
  5/0  . زمانی که شک ما میان وجوب و حرمت باشد   19
  5/0  )رحمه اهللا علیه(امام خمینی   20
  5/0  یرت در تمامی اجزا و ارکان اسالم اعم از اصول و فروع دین بص  21
  5/0  به دست آوردن احکام شرعی و وظایف عملی   22
  5/0  ربا   23
  5/0  قاعده ي مالزمه   24
  5/0  احتیاط   25
  امر و نهی از سوي فرد عالی به دانی صادر شود   – 1  26

           .   تحباب یا کراهت یا اباحه منصرف کند ، وجود نداشته باشد همراه آن قرینه اي که صیغه را به معناي اس – 2
  )  5/0مورد هر مورد  2(        

1  
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 ٢

است ) ع (ولی اجماع بیانگر نظر و رأي معصوم است و جزء دلیل لفظی است  )ع(خبر متواتر عین سخن معصوم   27
  )  5/0هر مورد .   ( و جزء دلیل غیر لفظی است 

1  

  1  . نهی در عبادات زیرا در عبادات قصد و نیت قربت الزم است   28
معنا را بر پیامبرش نازل  آیات قرآن هم لفظ و هم معنا از سوي خداوند است ، اما در حدیث قدسی ، خداوند  29

   .الفاظ خود بیان فرموده است آن معانی را در قالب )  ص(کرده و رسول اکرم 
1  

اما اکنون ، ) یقین سابق ( اگر مکلفی می خواهد نماز بخواند و یقین دارد که در زمان سابق وضو گرفته است   30
شک می کند که آیا وضوي سابقش همچنان باقی است یا ) هم زمانی یقین و شک ( پس از گذشت چند ساعت 
            عمل  خودب به یقین سابق در اینصورت  مکلف بنابر اصل استصحا) شک الحق ( نه دلیلی باطل شده است 

  ) وضو ( می کند و وحدت متعلق یقین و شک 

5/1  

قیدمع الطهاره . صل مع الطهاره : مانند . قید متصل قیدي است که همراه همان جمله بیان کننده مطلق می آید  31
  . متصل به صلّ آمده و اطالق آن را مقید به طهارت کرده است 

1  

در تشهد در دو تشهد واجب است و رکنی از ارکان نماز است و شافعی نیز این نظر را ) ص (امبر صلوات بر پی  32
  . اجماع شیعه و نیز احتیاط است : دلیل ما بر این حکم . آخر پذیرفته است 

1  

  20  جمع نمره     
  . لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم 
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