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نمره

سؤاالت ( پاسخ نامه دارد )
جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.

1

برای اجرای استصحاب نیازی نیست علم و یقین به حالت سابق وجود داشته باشد.

0/22

2

ثبوت حجیت تخییر امری بدیهی است و نیازی به استدالل ندارد.

0/22

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.
3

اعمالی که مسلمانان در برابر معصوم انجام می دهند و ایشان آن عمل را با سکوت خود تأیید می کنند

.............................

0/22

می گویند.
4

در آیۀ « کُتِبَ عَلَیکُمُ القِتالُ وَ هُوَ کَرهٌ لَکُم» لفظ « کُتب »  ...........................................در وجوب است.

2

عبارت های سمت راست را به مفاهیم سمت چپ وصل کنید.
 )1خبری که یقین به صدورش نباشد

الف) اخبار عالجیه

 )2ازاله نجاست از مسجد

ب) واجب کفایی

 )3دستورالعمل های ائمه در برخورد با روایات متعارض

ج) خبر مقطوع الصدور

0/22

0/52

د) واجب غیر موقت
ه) خبر واحد
به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
6

اگر شک کنیم مایعی شراب است یا شربت ،عقل چه حکمی می کند و این حکم براساس کدامیک از اصول عملیه

0/2

است؟
5

قرآن درباره احترام به والدین میفرماید « و ال تَقُل لَهُما اُفٍ» مفهوم موافق این آیه چیست؟

0/2

8

حکم مکلفی که یقین دارد در زمان سابق وضو گرفته و پس از چند ساعت شک می کند که وضوی سابقش باطل

0/2

شده یا نه ،چیست؟
به سواالت تشریحی زیر پاسخ دهید.
9

حکم واقعی اولی را تعریف کنید.

0/2

10

چرا حجیت عقل از امور بدیهی است و نیاز به دلیل و برهان ندارد؟

0/2

11

اصلی ترین فلسفه تأسیس علم اصول فقه چیست؟

0/2

12

عام استغراقی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

1

13

تفاوت اجماع با خبر متواتر در کشف سنت پیامبر(ص) چیست؟

1

14

دو مورد از مقدمات حکمت را نام ببرید و مختصر توضیح دهید.

1

12

قاعده وجوب دفع ضرر متحمل را بیان کنید.

1

16

توضیح دهید در چه صورتی نهی مقتضی فساد است؟ چرا؟

1/22

ادامة سؤاالت در صفحة دوم

1
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نمره

سؤاالت ( پاسخ نامه دارد )
سؤاالت آشنایی با فقه
سواالت صحیح یا غلط

15

مجتهد کسی است که در اثر ممارست،توانایی استنباط و استخراج احکام از ادله را بدست می آورد و آن را به کار

0/22

می گیرد.
18

0/22

ربای معامله ای ربایی است که به واسطه قرض دادن به همراه شرط کردن چیزی یا نفعی ثابت می شود.
سواالت کامل کردنی

19

ازجمله نخستین کتاب فقهی که بعد ازغیبت کبری به رشته تحریر درآمد ،کتاب  ...........................................شیخ مفید است.

0/22

20

اگر حد مرابطه بیشتر از  40روز طول بکشد  ...........................................به حساب می آید.

0/22

سواالت چهار گزینه ای
21

کدام گزینه جزء شرایط صحت خطبه نماز جمعه نمی باشد؟
)1خطیب آن را ایستاده بیان کند
)3خطبه باید طوالنی باشد

22

)2بدهکار

0/22
)3ضامن

)4کسی که صیغه ضمانت را می خواند

عقدی را که نتیجه آن انتقال منافع است به ملکیت مستأجر در برابرعوضی معلوم  ...........................................گویند.
)1اجاره

24

)2بین دو خطبه با یک نشستن کوتاه فاصله ایجاد کند
)4طاهر بودن و وضو داشتن

« مضمون عنه» به چه کسی گفته می شود؟
)1طلبکار

23

0/22

)3محل

)2عوض

0/22

)4منفعت
2

اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف)مهر السنه

ب)نذر

ج)لقیط

د)قصاص

سواالت تشریحی
22

چرا از مهم ترین تحوالت عصر ائمه،تحوالت دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است؟

0/2

26

لقطه مالی که ارزش آن کمتر از یک درهم باشد چه حکمی دارد؟

0/2

25

سه شرط نذر را بنویسید.

0/52

28

توصیف نمودن عوض مورد اجاره به چند قسم است؟توضیح دهید.

1

29

باتوجه به متن زیر چهار مورد از اسباب قصاص نفس را بنویسید.

1

«الموجب و هو إزهاق النفس المعصومه و إخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی اإلسالم و الحریه و
الخالف فی أنه یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلی القتل ظلما بما یقتل غالبا بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به» ...
1

30

چرا والیت فقیه در واقع والیت قانون است؟

31

چهار شرط قاضی را بیان کنید و بنویسید چه عملی در هنگام قضاوت بر قاضی حرام است؟
پیروزباشید

جمع نمره

2
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راهنمای تصحیح
آشنایی با اصول فقه

1

نادرست ()0/52

5

درست ()0/52

3

تقریر معصوم ()0/52

4

نص ()0/52

2

 )1هـ ()0/52

6

ترک آشامیدن( -)0/52تخییر()0/52

0/2

5

مفهوم موافق آن این ا ست که امور شدیدتر از اف مثل توهین و ناسزاگویی هم به طریق اولی حرام است.

0/2

8

یقین خود را بخاطر شک پدید آمده نادیده نگیرد و به همان یقین سابق عمل کند.

0/2

9

حکمی که به صورت مطلق و بدون لحاظ شرایط خاص بلکه برای شرایط عادی وضع شده باشد حکم واقعی اولی

0/2
0/2
 )5د ()0/52

0/52

 )3الف ()0/52

گویند.
10

زیرا دلیل اساسی برای اصول عقائد اسالمی که فروع دین نیز اعتبار خود را از این اصول می گیرد عقل است.

11

اهمیت و جایگاه اصول فقه در بدست آوردن احکام شرعی و وظایف عملی اصلی ترین فلسفه تاسیس این علم
است.

15

0/2
0/2
0/2

عامی است که در آن حکم شامل فرد فرد افراد موضوع است به گونه ای که گویی حکم عام به عدد افراد عام
پخش شده و هر فرد حکم مستقلی داشته است ( )0/2مثال وقتی گفته شده «احترم العلماء» بدین معناست که

1

فرد فرد دانشمندان را احترام کن و گویی در ازای هر دانشمندی یک جمله «احترم هذا العالم» بوده است() 0/2
13

خبر متواتر ناقل عین سخن معصوم (ع) است و دلیل لفظی محسوب می شود ()0/2اما اجماع بیانگر رأی و نظر
معصوم میباشد از این جهت آن را دلیل غیر لفظی یا لبی می نامیم()0/2

14

1

گوینده در مقام هزل و بیهوده گویی و شوخی و ابهام گویی و گمراه کردن نباشد بلکه از روی عقل و اراده برای
منظور خاصی جمله را بیان کرده باشد ( -)0/2قرینه ای بر اینکه برای مطلق ،قید منفصلی وجود دارد ،در

1

دست نباشد( -)0/2یا شارع در مقام بیان حکم برای عمل به آن باشد،نه در مقام تشریع اصل حکم
12

هرگاه عقل نسبت به عملی ضرری را احتمال دهد امر به پرهیز نسبت به آن می کند( )0/52و اگر کسی خالف
این حکم عقل رفتار کند مستحق مذمت است( )0/52مثال اگر کسی احتمال دهد که یکی از دو ظرف سم است
حکم به اجتناب از هر دو می نماید( ) 0/52و اگر یقین داشته باشد که یکی از دو مایع نجس است عقل به او

1

حکم می کند که از هر دو پرهیز کند ()0/52
16

نهی از عبادت مقتضی فساد و بطالن است( )0/52بدین معنی که اگر مکلف آن اعمال را انجام دهد فاسد و
باطل است( ) 0/52زیرا وقتی خداوند از عملی نهی می کند در واقع آن عمل مبغوض اوست( )0/52و انجام
دهنده آن عمل مورد خشم و غضب خداوند متعال است( )0/52و همین موجب دوری او از خداوند است()0/52

1
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راهنمای تصحیح
آشنایی با فقه

0/2

 - 18غ ()0/52

15

ص ()0/52

19

المقنعه () 0/52

50

جهاد () 0/52

51

ج () 0/52

55

ب () 0/52

53

الف ()0/52

54

الف)مقداری که پیامبر(ص) به عنوان مهریه برای همسرانشان قرار داده اند که پانصد درهم برابر با پنجاه دینار

0/2
0/52

0/2

بوده است.
ب)آن است که شخصی فعلی یا ترک فعلی را جهت شکر نعمت یا دفع بال یا زجر نفس برخود الزم سازد.

0/2

ج)هر کودک گم شده ای که هنگام پیدا شدن توسط غریبه سرپرست نداشته باشد و به تنهایی بر آنچه

0/2

مصلحت اوست یا دفاع از خویش در برابر خطرات توانایی نداشته باشد.
د)استیفا یا گرفتن اثر جنایت مثل قطع یا بریدن است که قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته

0/2

پیروی میکند وعملی را مانند او انجام می دهد.
52

زیرا شرایط سیاسی دنیای اسالم به گونه ای بود که ایشان موفق به تشکیل کالس های درس رسمی و علنی در
علوم مختلف اسالمی شدند.

56

برداشت و ن فع بردن از آن بی آنکه پیدا نمودنش را اعالن عمومی کنند جائز است.

55

مختار باشد( -)0/52نذر کننده بالغ و عاقل باشد(-)0/52صیغه را به لفظ گوید(-)0/52به اذن پدر و شوهر و آقا

0/2
0/2

باشد -آن چیزی را که نذر می کند مقدور نذر کننده باشد -می باید که طاعت باشد و معصیت نباشد –قصد

0/52

قربت کند
58

دوقسم .یکی وصفی که جزء جزء آن عوض را شرح دهد ( )0/52به نحوی که بدون چنین توصیفی نه آن مال از
سایرین بازشناخته می شود ( )0/52و نه جهالت از آن بر طرف می گردد( )0/52و دیگری وصفی که به صورت

1

کلی انجام می شود () 0/52
59

معصوم بودن جان مقتول یعنی جانی باشد که تلف کردن آن جایز نیست( -)0/52همتا و مساوی یا برتر بودن
جان مقتول از جان قاتل در اسالم و حریت(-)0/52عمدی بودن جنایت( -)0/52قاتل فردی عاقل و بالغ بوده و

1

قصد قتل داشته باشد() 0/52
30

زیرا فقیه ملزم و مکلف است در محدوده قوانین اسالم عمل کند و حق تخطی ازاین محدوده را ندارد ( )0/2و
اینگونه نیست که بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و مالکی براساس نظر شخصی خود عمل کند() 0/2

31

بلوغ-عقل -ایمان -عدالت -طهارت مولد -اذن امام معصوم(ع) (4مورد)
تلقین کردن به یکی از طرفین دعوا -شکنجه کردن به سبک شکنجه های جنایت بار حجاج (هرمورد )0/52
همکاران محترم  :لطفاً به پاسخ های صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد .
2
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