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1 
 اصطالحات زير را بنويسید. تعریف

   دلیلٌ حیثُ ال دلیلَ

2 

  اجماع محصّل 2

    واجب غیری 3

  اصل عملي احتیاط 4

 

5 
 را مشخص کنید. صحیح یا غلطعبارات 

 فعل امر و نهي همیشه ظهور در وجوب و حرمت دارد.

2 

  داللت عام برشمولیت به واسطه ای مقدمات حکمت است. 6

  عقلي است.یه وسايل برای رفتن به حج ، يک مقدمه ته 7

  النهی فی العبادة یدلُّ علی الفساد. وَ 8

 

9 
 را کامل کنید. جاهای خالی

 گويند. ............................................... جمله ای که عام را از عمومیت خارج مي کندبه 

2 

  مي باشد. ............................................... است ، اما اجماع« ع»خبر متواتر ناقل عین سخن معصوم  11

  نیز به همان حکم مي کند.  ...............................................قاعده مالزمه يعني هر آنچه عقل به آن حکم کند،  11

  است. ...............................................اصلي ترين دلیل بر حجیت استصحاب  12

 

13 

 استفاده مي شود؟ کدام اصول عملیه در برخورد با هريک از اين موارد از

 شک در اصل تکلیف

2 

  زماني يقین سابق و شک الحقهم  14

  شک میان وجوب و حرمت 15

  .نمي کندحکم نمازگزاری که از روی فراموشي ، جهر و اخفات را در نماز رعايت  16

 

17 

 دهید. پاسخ کوتاهبه سؤاالت زير 

 مهم ترين وظیفه ی علم اصول فقه چیست؟

5 

  تفسیر آيات االحکام چه نوع تفسیری است؟ 18

  يکي از شرائط مفهوم داشتن جمله ی شرطیه را بنويسید؟ 19

  «. حداًال تشتُم ا»                         دلیل عام بودن لفظ اَحَداً در اين جمله چیست؟ 21

  «.الظاهرُ جوازُالتناول معَ الظنِ ببقاء اللَّیل»اين عبارت را ترجمه کنید.                        21

  با ذکر يک دلیل بنويسید که چرا اکثر فقها به اجماع فقهای متقّدم تکیه مي کردند؟ 22

  ادامه سؤال ها در صفحه دوم 
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  بنويسید.برای مقدمه ی شرعي يک مثال  23

  چیست؟« بیع وقت النداء »حکم فقهي  24

  بنويسید .برای وحدت متعلّق يقین و شک يک مثال  25

  برای اثبات حجیت احتیاط از چه دالئلي مي توان استفاده کرد؟ 26

  

27 

 دهید: پاسخ کاملبه سؤاالت زير 

 ل وجود دارد؟چه تفاوتي بین نظر شیعه با نظر مستشرقین درباره ی مؤسس علم اصو

7 

  يک مثال حکم ظاهری را توضیح دهید.با ذکر  28

  و خبر واحد را با هم مقايسه کنید.خبر متواتر  29

  مثال مفهوم اولويت را توضیح دهید.با ذکر يک  31

  توضیح دهید که چگونه مي توان با استفاده از قید، مطلق را به مقید تبديل کرد؟ 31

 را بنويسید:ترجمه اين عبارت  32

 «.و مقتضی هذا االطالق عدم الفرق بین الخمر و غیره من المحرمات فی جواز تناولها عند االضطرار»                 

 

  و چرا؟  در چه زمان میان نهي و بطالن آن، تالزم عقلي وجود دارد 33

 21 جمع نمره  پیروزباشید                                                          
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 5/0 دلیل فقاهتي دلیل است در آنجايي که دلیل اجتهادی نباشد. 1

 5/0 فقیه به وسیله تتبّع در آرای فقها و فتاوای آنها تحصیل کرده و شخصا به دست آورده باشد . 2

 5/0 برای خود وجوب مستقلي ندارد ، بلکه وجوب خود  از وجوب ذی المقدمه ناشي مي شود . 3

 5/0 تکلیف هیچ شکي ندارد ولي نسبت به اين که تکلیف به چه چیز تعلق گرفته شک دارد .فرد نسبت به اصل  4

 5/0         غلط        5

 5/0 غلط 6

 5/0 صحیح 7

 5/0 صحیح 8

 5/0  (خاص  ) مخصص 9

 5/0 بیانگر رأی و نظر معصوم است .        10

 5/0  شرع                                      11

 5/0 روايات 12

 5/0   برائت            13

 5/0 استصحاب       14

 5/0 تخییر              15

 5/0 برائت             16

 5/0 روش صحیح استنباط حکم شرعي را به فقیه نشان مي دهد . 17

 5/0 تفسیر موضوعي  18

سببیت شرط برای  –ب بر وجود شرط باشد جواب متوقف و مترت –میان شرط و جواب مالزمه برقرار باشد  19

 جواب ، انحصاری باشد   ) يک مورد کافي است. ( 

5/0 

 5/0 قرار گرفتن نکره در سیاق نهي  20

 5/0 ظاهر ، جواز تناول ) ادامه خوردن سحری ( با ظن به بقای شب ) و نرسیدن به وقت اذان صبح ( است .  21

 5/0 مي کردند و دقت فراواني در پیروی از روايات داشته اند . اين فقها نزديک عصر ائمه زندگي  22

 5/0 طهارت برای نماز  23

 5/0 داللت بر حرمت چنین بیعي دارد اما مقتضي فساد و بطالن آن نیست .  24

 5/0 فرد قبالً يقین به داشتن وضو داشته و در زمان بعد هم مورد شک درباره ی وضو واقع شده  25

 5/0 قلي و داليل نقلي داليل ع 26

از نظر مستشرقین مؤسس علم اصول محمدبن ادريس شافعي است ولي شیعیان با توجه به تعالیم ائمه  27

 معصومین ، امام محمدباقر)ع( و امام صادق )ع( را مؤسسان اين علم مي دانند . 

1 
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نمي کند و نمي تواند برای حکم آن دلیلي هنگامي که فقیه با جستجو در منابع فقه ، به حکم واقعي دست پیدا  28

بیابد و از اين رو در حالت شک قرار مي گیرد . برای اين که مکلفین در مقام عمل سرگردان نمانند به سراغ 

ستجوی فراوان دلیلي برای آن حکم ظاهری مي روند . مثال : مکلف نسبت به حرمت عملي شک مي کند و با ج

پیدا نمي کند . لذا از اين حکم ظاهری استفاده مي شود ) هر چیزی حالل است مگر اين که يقین پیدا کني حرام 

 است ( 

1 

خبر متواتر خبر مقطوع الصدور است و ما يقین به صدور آن از معصوم داريم ولي خبر واحد جزء خبر غیر مقطوع  29

 قین به صدور آن از معصوم نداريم . الصدور است يعني ي

1 

در اين آيه فرزند از گفتن افّ  به پدر و مادرش نهي شده ، پس «  فَال تقل لَهما افٍ » مي فرمايد خداوند در قرآن  30

 حرام است . و مفهوم موافق آن اين است که امور شديدتر از افّ مثل توهین هم به طريق اولي حرام است . 

1 

قات حکم به صورت مطلق بیان مي شود ولي به وسیله قید متصل و منفصل به مقید تبديل مي شود . گاه گاهي او 31

اين قید به صورت متصل يعني همراه همان جمله بیان کننده مطلق مي آيد و گاه قید به صورت منفصل يعني پس 

 مطلق تبديل به مقید مي شود .  از مدت زماني برای توضیح بیشتر بعد از مطلق بیان مي شود و در هر دو صورت

1 

و مقتضای اين اطالق ) المحرَّم ( آن است که فرقي بین خمر با محرمات غیر آن در اين که در شرايط اضطراری  32

 خوردنش جايز باشد نیست . 

1 

مبغوض در زماني که نهي از يک عمل عبادی باشد . زيرا وقتي خداوند از عملي نهي مي کند در واقع آن عمل  33

خداوند است و انجام دهنده آن عمل نیز مورد خشم و غضب خداوند خواهد بود و در عبادت ، نیت و قصد قربت 

 الزم است . 

1 

 20 جمع نمره    

 همکاران محترم : لطفاً به مفهوم های صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد . 
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