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 را انتخاب کنید. گزینه های صحیح

 يک از گزينه های زير صحیح آمده است؟ تفاوت حديث قدسي با آيات قرآن کريم در کدام
 آیات قرآن هم لفظ و هم معنا از سوی خداوند فرستاده شده ولي حدیث قدسي فقط لفظ آن از طرف خداوند است. الف(
 شده ولي حدیث قدسي معنای آن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده است.آیات قرآن لفظ آن از سوی خداوند نازل  ب(
آیات قرآن هم لفظ و هم معنا ازسوی خداوند نازل شده است ولي حدیث قدسي معنای آن از طرف خدا نازل شده و پیامبر معاني را  ج(

 در قالب الفاظ بیان کرده است.
شده است ولي حدیث قدسي لفظ آن از طرف خدا ولي معنا را پیامبر بیان کرده  آیات قرآن هم لفظ و هم معنا از سوی خدا فرستاده د(
 است.

 

5/0 

 

 

 مي فهمیم که جهاد بر مسلمانان واجب است زيرا:«  کتب علیکم القتال و هو کُرهٌ لکم »از آيه شريفه  2

 است. ب(کتب ظاهر در وجوب                     الف(کتب نص در وجوب است.                
 د(کتب ظاهر در استحباب است.                ج(کتب نص در استحباب است.                     

5/0 

 از کدام مصاديق امر و نهي استفاده شده است؟«  عن بیع الغرر« ص»قد نهی رسول اهلل  »  در روايت 3

 د(صیغه نهي                           نهي ب(فعل مضارع به معني نهي       ج(ماده        الف( اسم فعل         

5/0 

 يک از عبارات و الفاظ زير داللت بر عام مي کند: کدام 4

 حرَّم الرباد(                                    صلِّج(                      احل اهلل البیعب(          ال تشتُم احداًالف( 

5/0 

 کدام جمله صحیح است؟ 5
 کثر فقها به اجماع های نقل شده از سوی فقهیان متقدم اعتماد مي کنند.ا الف(
 علت اعتماد به فقهای متقدم این است که این بزرگواران نزدیک به عصر ائمه زندگي مي کردند. ب(
 فقهای متقدم دقت فراواني در پیروی از روایات داشته اند. ج(

 د( همه موارد

5/0 

 ...........................ن اعمال وجوداز آنها و بطالن آزيرا مالزمه ای میان نهي ..................................ننهي در معامالت مقتضي بطال 6
 دارد.–د( هست                   ندارد.  -ج(هست              ندارد.      -ب( نیست          دارد.   -الف( نیست 

5/0 

 

7 
 دهید .  هپاسخ کوتابه سؤاالت زير 

 چه وظیفه ای بر دوش جامعه اسالمي گذاشته شده است؟ ...«فلو ال نفر من کل فرقة منهم طائفةٌ  »طبق آيه نفر

 

5/0 

 5/0 دانشمندان اصول قاعده مالزمه را چگونه بیان مي کنند؟ 8

تن بار دوم، بر چه چیز در مورد شس « اغسل» فعل امر  « اغسل وجهک مرةً فریضةً و اخری اسباغا »طبق اين روايت 9

 داللت دارد؟

5/0 

 5/0 در چه زمان مي توان به ظهور عام در شمولیت استناد کرد؟ 10

 5/0 علت حجیت اجماع در فقه شیعه چیست؟ 11

 5/0 بیع و خريد و فروش در روز جمعه بعد از اذان ظهر چه حکمي دارد؟ 12

  ادامه سؤال ها در صفحه دوم 
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 زير را تعريف کنید. اصطالحات 13

      ادله فقاهتي الف(

 آيات االحکام     ب(

     خبر غیر مقطوع الصدور ج(

     اجماع محصَّل د(

 دلیل عقلي (ـه

  

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 

14 

 دهید. پاسخ تشریحیبه سواالت زير 

 .نقش امام خمیني )ره( را در ارتقای جايگاه فقه توضیح دهید

 

1 

 1 را توضیح دهید. «  اولويت» مفهوم مثال با ذکر يک  15

 1 ولیت و عمومیت را بنويسید.ملق بر شتفاوت بین داللت عام با داللت مط 16

 (.)نیاز به ترجمه تحت اللفظي نیست    مفهوم اين عبارت را بنويسید.  17

الطالق عدم الفرق بین الخمر وغیره من المحرمات یجوزُ عند االضطرار تناولُ المحَّرم من المیتة و الخمر و غیرهما. و مقتضی هذا ا

 فی جواز تناولها عند االضطرار و االخبار کثیرةٌ فی المنع من استعمالها مطلقاً حتی االکتحال.

5/1 

 حديث امام صادق)ع( را ترجمه کرده و بگويید با توجه به اين روايت ، چه نوع واجبي را اثبات مي کند؟ 18

 «فانه ظاهرٌ بمقتضی المفهوم فی أنه إن لم یدخل الوقت فال یجبُ الطهورُ و ال الصالةُ.« لطهورُ و الصالةُإذا دخل الوقت وجب ا»
55/1 

 1 در بحث جايگاه ادله فقاهتي چیست؟« دلیلٌ حیثُ ال دلیل»مقصود از جمله  19

 1 چیست؟ «  هم زماني يقین و شک در اصل استصحاب»  منظور از  20

 55/0 در عبادات مستلزم بطالن آن است؟ «  نهي»  چرا  21

 1 در زماني که شک میان وجوب و حرمت باشد ، وظیفه مکلف چیست؟ 22

يک از دو ظرف نجس است، وظیفه ی او  هر وقت که يکي از دو ظرف غذا نجس باشد ولي مکلَّف نمي داند کدام 23

 چیست؟

1 

 1 ات کرد؟با ذکر يک دلیل چگونه مي توان حجیت برائت را اثب 24

 50 پیروزباشید                                                            جمع نمره
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 5/0 گزينه  ج 1

 5/0 گزينه  الف 2

 5/0 گزينه  ج 3

 5/0 گزينه  الف 4

 5/0 گزينه  د  5

 5/0 گزينه  ب 6

 5/0 وظیفه تفقه در دين و شناخت عمیق آن 7

 5/0 هر آنچه عقل به آن حکم کند شرع نیز به همان حکم مي کند. 8

 5/0 استحباب 9

 5/0 ای احتمالي مي توان به ظهور عام در شمولیت استناد کرد.بعد از جستجوی کامل درباره ی مخصص ه 10

 5/0 حجیت اجماع ناشي از کاشف بودن آن از رأی معصوم است. 11

 5/0 حرام 12

هنگامي که فقیه در بیان احکام اجتهادی حکم مسئله ی مورد نظر را نمي يابد ؛اصول و قواعدی به ياری او  الف( 13

ود و مقلدينش را در مقام عمل از تحیر و سرگرداني نجات دهد اين اصول و قواعد مي ايند که موجب مي شود خ

 همان اصول و قواعد فقاهتي هستند.

 آيه درباره ی احکام فقهي وجود دارد که آنها را آيات االحکام گويند.  500ب(در قران 

 ج(به خبری که يقین به صدورش از معصوم نداريم.)خبر واحد(

 وسیله ی تتبع در آرای فقها و فتاوای آنها ، شخصاً تحصیل کرده است. د(اجماعي که فقیه به

 هـ(هر حکم عقلي ای که نتیجه ی ان قطع به حکم شرعي باشد.

5/0 

 

 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

ايشان فقه و فقاهت را که تا اين زمان بیشتر به اصطالح جنبه های خصوصي و فردی افراد خالصه شده بود  14

 آن را به جنبه های عمومي و سیاسي و حکومت داری تسری بخشید. بسط و گسترش داد و
1 

در اين آيه فرزند از گفتن اف به پدر و مادرش نهي شده است پس «  فالتقل لهما اف»خداوند در قران مي فرمايد 15

حرام است.پس امور شديدتر از اف مثل توهین هم به طريق اولي حرام است از اين رو به مفهوم موافق ، 

 مفهوم اولويت نیز مي گويند.

1 

وسیله ی شرايطي است که به آنها ه واسطه ی الفاظ عموم است ولي داللت مطلق به داللت عام بر عموم ب 16

 مقدمات حکمت گويند.
1 

لفظ المحرم عام است پس خوردن میته و خمر و غیر ان در هنگام اضطرار جايز است.اما روايات زيادی نسبت  17

به خمر تفاوت قائل شدند و استفاده از ان حتي در شرايط اضطرار منع شده حتي به اندازه سرمه کشیدن. زيرا 

 مخصص همان روايات در باب حرمت خمر است.

5/1 

اه وقت نماز فرا رسید طهارت و نماز واجب مي شود که ظاهر مفهوم آن اين است که هرگ-وجوب غیری وضو 18

 اگر وقت نرسیده باشد طهارت و نماز نیز واجب نخواهد بود.
25/1 
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 1 زماني دلیل فقاهتي دلیل است که دلیل اجتهادی نباشد. 19

ه بقای آن شک داشته باشد . پس اگر يعني مکلف در يک زمان هم نسبت به حالت سابقه يقین و هم نسبت ب 20

 ابتدا يقین داشته باشد و سپس يقینش تبديل به شک شود استصحاب جاری نخواهد بود.
1 

زيرا وقتي خداوند از عملي نهي مي کند، آن عمل مبغوض اوست و انجام دهنده ان مورد خشم و غضب خداوند  21

 قرار مي گیرد و شرط صحت اعمال عبادی قصد قربت است.
75/0 

 1 مکلف میان انجام يا ترک عمل مخیر است. -تخییر 22

بر مکلف است که به گونه ای عمل کند که نسبت به فراغت ذمه اش از تکلیف يقین کند .پس از هر دو ظرف غذا  23

 بايد اجتناب کند)احتیاط(
1 

 1 ذکر يک مورد همراه با توضیح آن کافي است. -سنت –کتاب –عقل  24

 20  جمع نمره 

 همکاران محترم : لطفاً به مفهوم های صحیح و منطقي ديگر نمره تعلق گیرد . 

 


	d3
	d33



