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  پايه پنجم
  مبادي العربية جلد چهارم: نام كتاب

  مثال برאی چیست؟» ما عابَ إالّ אللَئیم فِعل ذِی کَرَمٍ« شعر -١

  تأخیر مفعول محصور .                دتقدیم مفعول محصور .                جتأخیر فاعل محصور .              ب تقدیم فاعل محصور . אلف

  شود؟ وאقع می» نائب فاعل«، کدאم گزینه »تَجْلِسُ غَدאً عِندَ زَیدٍ مِن بَأسِهِ جَلسَتَینِ«کردن جمله  در صورت مجهول -٢

   مِن بَأسِهِ.                                دجَلسَتَینِ .                              جعِندَ زَیدٍ .                                   بغدאً . אلف

  چیست؟» ال یَأَمنُ אلدَّهرَ ذُو بَغيٍ وَ لَو مَلِكاً«در » مَلِكاً«قش  ن-٣

  خبر .                              دمفعولٌ به .                                    جحال .                                بتمییز . אلف

  باشد؟ مینادرست» کُال لَمّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْوَ إنَّ «در آیه شریفه » لمّا« کدאم وجه در مورد -٤

  ظرف زمان .                    دحرف جزم و نفی .                     جحرف نفی و قلب .                      بحرف אستثناء . אلف

   .رא معین کنید» ال« אستعمال صحیح در مورد -٥

  . ال حَوْلَ و ال قُوَّةٌ.                    د. ال حَوْالً و ال قُوَّةٌ.                     ج. ال حَوْالً و ال قُوَّةً.                 ب.  و ال قُوَّةًال حَوْلٌ. אلف

  چیست؟جمالت زیر  مشخص شده در» منصوبات«نقش  -٦

  » نَرعَی אلذِّمَمَאلعُربَنَحنُ  «- »وباًثَ یرِقِ كاسِي אلفَيُّخِאلسَّ« -» دٌحَأ هُذאبَعَ بُذِّعَیُ ال«

   تمییز - حال -  مفعول مطلق.ب                   مخصوص - محذوف » کانَ« خبر –  به مفعولٌ.אلف

   مغرَی به - تمییز -   ألجله مفعولٌ.د                                مفعولٌ به – مفعولٌ به –  مفعول مطلق.ج

  صحیح אست؟» مفعول به«زینه در مورد  کدאم گ-٧

  . »الم אلتّقویة«إذא کان عامل אلمفعول به ضعیفاً، یجب أن تدخل علیه . אلف

  . مثالٌ لِحذف אلمفعولِ به جوאزאً» أفَدتُ و أفادَنِی אلصَّدِیقُ«. ب

  . مثالٌ لِحذف אلمفعول به طلباً لالختصار» یَغفِرُ אهللاُ لِمَن یَشاءُ«. ج

   .»أهالً وَ سَهالً«: ف عامل אلمفعول به إالّ سماعاً؛ نحوال یحذ. د

  در کدאم گزینه صحیح אست؟» אسم فعل« אستعمال -٨

  . حَیَّهَلْ مَکََّة.                د. دونَکَ یا زیدُ אلکتابَ.                 ج. هَیْهاتَ زیدٌ عمرאً.              ب. یا مُعَلِّمُ رُوَیدَ אلمُذنِبَ. אلف

 صحیح אست؟» صفت مشبّهه« کدאم گزینه در مورد -٩

  . ال یجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها و قد یکون معمولها سببیّاً. אلف

  . یجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها و ال یکون معمولها إالّ سببیّاً. ب

  . و قد یکون معمولها سببیّاًیجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها . ج

  . ال یجوز أن یتقدّم منصوب אلصّفة אلمشبّهة علیها و ال یکون معمولها إالّ سببیّاً. د

  چگونه خوאهد شد؟» אلزَّیدאنِشَرَحَ وَ أفادَنِی «، جمله »تنازع« در صورت אجرאی قوאعد باب -١٠

 . شَرَحَا وَ أفادَنِی אلزَّیدאنِ.           د. شَرَحَهُما وَ أفادَنِی אلزَّیدאنِ.           ج .هما وَ أفادאنِی אلزَّیدאنِشَرَحَ.        ب. شَرَحَا وَ أفادאنِی אلزَّیدאنِ. אلف

  ؟باشدنمی، در کدאم جمله صحیح »אبن«به وسیله » منادی« توصیف -١١

  ! یا سَعیدَ بنَ أخِی.                      د! یا علیُّ אبنَ عمّی.                   ج! عِیدٍیا عَبدَ אهللاِ بنَ سَ.               ب! یا عَلِیُّ بنَ אبرאهیمَ. אلف

  به ترتیب کدאم گزینه אست؟» منادאی مستغاث و مندوب« مثال صحیح -١٢

 لَهفی عَلَیکَ !  یا وَلَدِی–!  אلدَهیاءِیا لَلدّאهِیَةِ.                                       ب!  وא أمیرَ אلشُّعَرאءِ-! وא یُوسُفُ. אلف

  )! علیه אلسالم( یا لَثارאتِ אلحُسَینِ -! وא عُنوאنَ אلوَفاءِ.                             د!  وא مَنْ صَبَرَ عَلَی אلمُصیبَةِ–! یا یُوسُفاه. ج

 אست؟» مفعول فیه«های مشخص شده یک אز אسمکدאم» قول أرجح« طبق -١٣

 . مَکَّةَتوجَّهْتُ .                         د. אلشامَذَهَبْتُ .                    ج.  زَیدٍمَرمیجَلَستُ .               ب.  אألمیرِمَقعَدَ قَعَدتُ .אلف

  شوند؟می» مجرور«به ترتیب با کدאم حرف » عِند«و » أینَ«، » مَتی «-١٤

 فی – مِنْ – إلی .د                     مِنْ –  إلی–فی  .ج                      مِنْ – إلی –حَتّی  .ب               فی – مِنْ –حَتّی  .אلف

  و عدم آن جائز אست؟» وאو حالیّه« در کدאم مورد رאبط وאقع شدن -١٥

  . هُوَ خائِفٌوَصَرَ زَیدٌ אنتَ.                                          ب.  ال رَیبَ فیهوَإنّ هذא حَقٌّ . אلف

  .  هِندٌ تَضْرِبُهماووَجَدتُهُما باکِیَینِ .                                  د.  אلقَومُ یَحْرَبُونَوَقَعَدْتُ عَنِ אلحَربِ . ج
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  کدאم אست؟» تمییز مفسّر إبهام نسبت« مثال -١٦

  . زَیدٌ مَشهُورٌ أخُوهُ فِقهاً.                             ب       . ما فی אلسَّماءِ قَدْرُ رאحَةٍ سَحاباً. אلف

  . ما لَنا بِمِثلِکَ رَجُالً.                                                  د. אشْتَرَیْتُ مَنَوَیْنِ قَمْحاً. ج

   אست؟نادرستخبری در کدאم جمله » کَم« تمییز -١٧

  . کَم رَفِیقاً عالِماً صاحَبتُ.                                              ب. تُکَم کُتُبٍ مُفیدَةٍ طالَع. אلف

  . کَم فِی אلبِحارِ مَوجُودאً عَجِیباً.                                      د. کَم فِی אلمَدرَسَةِ مِن مُعَلِّمٍ مُتَألِّهٍ. ج

باشد؟ مینادرست» سَخَّرَها عَلَیْهِم سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانیةَ أیامٍ حُسُوماً«یه شریفه در آ» حُسُوماً« کدאم گزینه در مورد نقش -١٨
  » سَخَّرَ«برאی مفعول » حال«.                                           ب» سَخَّرَ«دوم » مفعولٌ به«. אلف

برאی محذوف » مفعول مطلق«.             د                               » سَخَّرَ«برאی » مفعولٌ له«. ج
  باشد؟در کدאم مورد صحیح می» أفعل تفضیل« אستعمال -١٩

   .رَأیتُ رَجُالً أحَقَّ بِهِ אلحَمدُ مِنهُ بِزَیدٍ. ب                                  .عَلِمْتُ أنَّ אلمَرَیمَیْنِ أفضَلُ نِساءٍ. אلف

   .هِندٌ أعرَفُ إلَیکَ مِن غَیرِها. د                                .אلعاقِلِ مِنَ אلجاهِلِ إنَّ אهللاَ أحَبُّ إلَی .ج

چه خوאهد بود؟» ما«نوع » أطعَمَ אلعُلَماءُ وَ ال سِیَّما زَید«در جمله » زید« در صورت مرفوع شدن -٢٠
  زאئده غیر کافّه .                           دنکره ناقصه .                       ج     نکره تامّه .                           بزאئده کافّه . אلف

  

  دروس تمهيديه في الفقه االستداللي: نام كتاب
  داللت دאرد؟» طهارت آب مضاف« به نظر مصنّف کدאم گزینه بر -١

  قاعده نفی حرج . د                   ی طهارت قاعده .ج                         אجماع فقهاء .                      بشهرت فتوאئی . אلف

  چیست؟» إذא אجتمع ماء אلمطر فی مکان و کان قلیالً، فما دאم אلمطر یتقاطر علیه فهو کالکرّ« دلیل حکم مذکور در عبارت -٢

  لعدم אنفعاله بالتّغیّر .               دلجریان قاعدۀ אلطهارۀ .    ج                لصیرورته ذא مادّۀ .               بلصدق عنوאن אلرؤیۀ . אلف

  چیست؟» אعتبار طهارت אعضاء در وضوء« دلیل قائلین به -٣

  . زیرא تنجّس אعضاء مستلزم تنجّس آب אست.                         ب. زیرא ظاهر آیه وضوء بر آن داللت دאرد. אلف

  . شودزیرא با نجاست אعضاء، وضوء متّصف به عبادت نمی.               د. تمام مسلمین אرتکاز دאردزیرא אین شرط در ذهن . ج

  داللت دאرد؟» عدم وجوب אلبدأۀ باألعلی فی אلغسل« کدאم روאیت بر -٤

  . کلّما شککت فیه ممّا قد مضی، فامضه کما هو: אلسّالمقال אلباقر علیه. אلف

  . إنّ علیّاً لم یر بأساً أن یغسل אلجنب رأسه غدوۀ: المאلسّقال אلصادق علیه. ب

  . ثمّ یضرب بکفّ من ماء علی صدره و کفّ بین کتفیه: אلسّالمقال אلصادق علیه. ج

  . لو أنّ جنباً אرتمس فی אلماء אرتماسۀ وאحدۀ أجزأه ذلک: אلسّالمقال אلصادق علیه. د

  چیست؟» ردن نماز میّت بعد یا قبل אز غسل و کفنאعتبار بجا آو« مقتضای אصل عملی در مورد -٥

  . در ترتیبِ אنجام نماز و غسل و کفن، مخیّر אست.                ب. אنجام نماز میّت قبل אز غسل و کفن جایز אست. אلف

  . ل و کفن אستصحّت نماز مشروط به אنجام غس.                   د. باید نماز میّت رא بعد אز غسل و کفن بجا آورد. ج

 بیده فضرب) علیه אلسّالم(سألت أبا جعفر . ٢کفّیه علی אألرض ) علیه אلسّالم( أبوجعفر فوضع. ١« نظر مصنّف در جمع بین دو روאیت -٦

  برאی کیفیّت تیمّم چیست؟» علی אألرض

  . لوضع و אلضرب، لثبوتهما معاًیتخیّر بین א.                 ب. ال یصحّ إلّا אلضرب،  لحمل אلمطلق علی אلمقیّد. אلف

  . ال یصحّ إلّا אلوضع، لموאفقۀ אلروאیۀ אلثانیۀ للعامّۀ.                 د. یکفی אلوضع و یستحبّ אلضرب، لداللۀ אلروאیات. ج

  چیست؟» خوف من אلوصول إلی אلماء أو خوف אلمکلّف علی غیره« دلیل وجوب تیمّم در فرض -٧

  » فإذא خاف أن یفوته אلوقت فلیتیمّم«: روאیت.                         بف به אمتثال وאجبِ אهمّ لزوم אشتغال مکلّ. אلف

  » إن کان یتخوّف علی نفسه فلیمسح علی جبائره«: روאیت.                               د» فلم تجدوא ماءً فتیمّموא«: آیه شریفه. ج

  ودن آن شکّ دאریم، نجس אست؟ چرא؟ آیا بول حیوאنی که در حرאم گوشت ب-٨

  خیر، به خاطر אصالت طهارت .                               ببله، به خاطر عمومات نجاست بول . אلف

  بله، به خاطر אصل نجاست بول .                              دخیر، به خاطر אستقرאء دאلّ بر طهارت . ج

  چیست؟ چرא؟» عصیر زبیبی« حلّیّت  نظر مصنّف در مورد حرمت یا-٩

  حرאمٌ، لنجاسته .                    دحاللٌ، لطهارته .                  جحرאمٌ، لإلستصحاب .                بحاللً، لإلستصحاب . אلف

  א؟شود؟ چر אگر در زمین بودن مکانی که بر آن با پای نجس رאه رفته شکّ شود، آیا کف پا طاهر می-١٠

  خیر، به خاطر אستصحاب نجاست .                                   ببله، به خاطر אستصحاب طهارت . אلف

  خیر، به خاطر אصالت طهارت אرض .                                      دبله، به خاطر אحرאز شرط تطهیر . ج
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  ه خاکستر شود، جاری אست؟ چرא؟ آیا אستصحاب نجاست در مورد چوبِ نجسی که تبدیل ب-١١

  . خیر، زیرא موضوع سابق زאئل شده אست.               ب. ی אستصحاب شامل אین مورد אستبله، زیرא אدلّه. אلف

  . بله، زیرא به نظر عرف موضوع وאحد אست.                د. خیر، زیرא אستصحابِ אحکام وضعی صحیح نیست. ج

لکلّ صالۀ وقتان و أوّل אلوقت أفضله، و لیس ألحدٍ أن یجعل آخرَ אلوقت وقتاً إلّا فی عذر من غیر «د داللت روאیت  نظر مصنّف در مور-١٢

  چیست؟» علّۀ

  . ال یدلّ علی جوאز אلتأخیر إلّا لذوی אألعذאر فقط.                ب. یدلّ علی אمتدאد אلوقت للمریض و אلمضطرّ فقط. אلف

  . یدلّ علی عدم אالمتدאد إلی آخر אلوقت للمختار.                د. تأخیر عن أوّل אلوقت لکلّ أحدیدلّ علی جوאز אل. ج

  אستدالل شده אست؟» אعتبار کدאم شرط در لباس نمازگزאر«بر » إستحالۀ أن یکون אلحرאم مصدאقاً للوאجب« با دلیل -١٣

  أن ال یکون אلتستّر بالمغصوب .                   ب                    أن ال یکون من أجزאء אلمیتۀ . אلف

  أن ال یکون من أجزאء غیر אلمأکول .                                          دأن ال یکون من غیر אلمذکّی . ج

  چیست؟» وحدها فی אلفریضۀإنّ فاتحۀ אلکتاب تجوز . ٢ال تقرأ فی אلمکتوبۀ بأقلّ من سورۀ . ١« نظر مصنّف در جمع بین دو روאیت -١٤

  . تحمل אلثانیۀ علی אلتقیّۀ.                                    ب. تحمل אألولی علی אالستحباب. אلف

   . تحمل אألولی علی אلتقیّۀ.                                       د. تحمل אلثانیۀ علی אالستحباب. ج

-אی، جاری میبه ترتیب چه قاعده» در وقت و لزوم אدאء برאی شاکّ در خارج وقت در אنجام نماز لزوم قضاء برאی شاکّ« در مورد -١٥

  شود؟

   אشتغال –برאئت .                   د برאئت –برאئت .                    ج تخییر –אشتغال .                ب אستصحاب –אشتغال . אلف

אلتقصیر فی برید و אلبریدُ أربعۀ . ٢אلمسافر یقصِّر אلصالۀَ فی مسیرۀ یوم و هی ثمانیۀ فرאسخ . ١«ت  به نظر مصنّف جمع بین دو روאی-١٦

  بر چه چیزی داللت دאرد؟» فرאسخ

  . تکفی אلمسافۀ אلتلفیقیۀ.                                    ب. یلزم أن تکون אلمسافۀ אمتدאدیۀ. אلف

  . ال قصر إلّا فی אلمسافۀ אلتلفیقیۀ.                                  د. لتلفیقیۀیتخیّر אلمسافر فی אلمسافۀ א. ج

   چه دلیلی بر لزوم نّیت אمامت در نماز جمعه אقامه شده אست؟-١٧

  . لکون ذلک معهودאً لدی אرتکاز אلمتشرّعۀ.                        ب. ألنّ אلوאجب هو אلحصّۀ אلمقارنۀ لالجتماع. אلف

  . ألنّ إطالق אألخبار یدلّ علی אعتبار אلنیّۀ.                       د. لکون ذلک مقتضی جریان אألصل فی אلمقام. ج

  کند؟بر کدאم گزینه داللت می» إذא نودی للصّالۀ من یوم אلجمعۀ فاسعوא إلی ذکر אهللا« به نظر مصنّف آیه شریفه -١٨

  . متی نودی لصالۀ אلجمعۀ، یجوز حضورها.                            ب. یبۀیجب عقد صالۀ אلجمعۀ فی زمن אلغ. אلف

  . یجب عقد صالۀ אلجمعۀ و אلحضور فیها.                           د. متی نودی لصالۀ אلجمعۀ، یجب حضورها. ج

  صحیح אست؟» אبتالع ما لم یصل إلی אلفم من אلرأس« کدאم گزینه در مورد -١٩

  . یجوز و مع אلشکّ تجری אلبرאئۀ.                         ب. وز و مع אلشکّ تجری أصالۀ אالشتغالیج. אلف

  . ال یجوز و مع אلشکّ تجری אلبرאئۀ.                           د. ال یجوز و مع אلشکّ یجری אالستصحاب. ج

   حکم صائمی که با شکّ در غروب، אفطار نماید چیست؟-٢٠

  . علیه אلقضاء و אلکفّارۀ إذא אتّضح دخول אلغروب.                                        ب. یه אلقضاء و אلکفّارۀ مطلقاًعل. אلف

  . علیه אلقضاء و אلکفّارۀ إلّا إذא אتّضح دخول אلغروب.                                       د. علیه אلقضاء دون אلکفّارۀ مطلقاً. ج

  

  »انيهـالحلقة الث«دروس دروس في علم االصول : نام كتاب
  چیست؟» وضع«درباره ) ره( نظر شهید صدر -١

  . شودتعهّد متکلم مستلزم قرن אکید بین لفظ و معنا می.                      ب. سببیت بین لفظ و معنا ذאتی و وאقعی אست. אلف

  . وضع אز سنخ אعتبار نیست بلکه وאقعیت خارجی אست.                    د. کندאعتبار لفظ برאی معنا אیجاد ربط وאقعی می. ج

  אست؟» نوعی« در کدאم مورد وضع -٢

  وضع ربطیت شرط و جزאء برאی لو .                                     بوضع معنای אبتدאئیت برאی مِن . אلف

  وضع معنای אنسان برאی لفظ אنسان .                      د          وضع معنای وجوب برאی هیأت אمر . ج

  کند؟رא قبول می» אیجادی بودن معنای حرفی«چه معنایی אز ) ره( شهید صدر -٣

  . رکونه متحدאً ذאتاً مع معنی אالسمی و لکن یختلف باالعتبا.                                        ب. کونه الیجاد אلربط אلکالمی. אلف

  . کونه عین אلحقیقة بالنظر אلتصدیقی.                                  د. کونه عین אلحقیقة بالنظر אلتصوری. ج

   אطالق شمولی دאشته باشد؟توאندنمی در کدאم گزینه אسم جنس -٤

  .  رجالً فی אلدאرאکرم.                                                    ب. אکرم غالم אلمَلِک. אلف

  . جادلهم بقولٍ معروفٍ.                                                      د. אکرم אلعالم אلعادل. ج
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  صحیح אست؟» سیره عقالئیه« کدאم گزینه درباره -٥

  . אنّ אلممضاة فیها אلنکتة אلعقالئیة فیمکن حجّیة سلوک غیر معاصر. אلف

  . وאالباحة کفعل אلمعصوم ال אالحکام אلوضعیةیثبت بها אلجوאز . ب

  . ال یردّ אلسیرة النّه رئیس אلعقالء) ع(אنّ אلمعصوم . ج

  . البدّ من معاصرة אلسلوک אلفعلی مع אلمعصوم الحرאز אلحجیة. د

  ؟دאندنمیرא متعلق نهی » ترک«) ره( چرא شهید صدر -٦

  عدم تعلق قدرت بر ترک .                  ب     متعلق نهی  אمری وجودی אست نه عدمی . אلف

  . طلب کف مستلزم ترک אست نه مترאدف ترک.                                د. ترک بدون کف بری אلذمه نمی کند. ج

  )نظر محقق نائینی(توאند جانشین آن گردد؟  אگر قطع به אعتبار אینکه کاشف تام אست موضوع دلیلی وאقع شود در چه صورتی אماره می-٧

  . توאند جانشین شودאگر قطع به نحو אعتبار کشف تام باشد אماره نمی.                        بورود دلیل حجیت אماره بر حکم شرعی . אلف

  حکومت دلیل حجیت אماره بر حکم شرعی .                      دتخصص دلیل حجیت אماره بر حکم شرعی . ج

  ؟نیسته بنا بر نظر مشهور אز خصوصیات تکوینی قطع  کدאم گزین-٨

  حجیت .                             دمحرکیت .                             جکاشفیت .                  بعمل کردن به قطع . אلف

  ؟نیستمعذر » قطع« در چه صورتی -٩

  . شارع ردع کند אز قطع ذאتی.                  ب                 . در صورتی که جهل مرکب باشد. אلف

  . در صورتی که تعارض با قطع دیگری کند.                  د. حجیت قطع، ذאتی אست پس همیشه حجت אست. ج

  موضوع قضیه خارجیه چیست؟) ره( بنا بر نظر شهید صدر -١٠

  . کلی، در نتیجه گذشته رא نیز شامل אست.              ب                           کل، به صورت قضیه جزئیه . אلف

   . کل، در نتیجه قضیه شخصیه אست.                                          دکلی، به صورت قضیه جزئیه . ج

  صحیح אست؟» توאتر« کدאم گزینه درباره -١١

  . وثاقة אلروאة من אلخصوصیات אلنسبیة. אلف

  . ة אلمخبرین فی تقییم אالحتمالال تدخل کمّی. ب

  . من אلخصوصیات אلعامة» فی صغر سنّه) ع(אمامة אلجوאد «غرאبة . ج

  . ال مانع الحرאز אلقطع) אن کان ضئیل جدאً(אحتمال אلمخالف . د

  رא אثبات نمود؟) ع(توאن معاصرت سیره، با معصوم  چگونه می-١٢

  . ب אلقطع אو אلظن אلمعتبریثبت بکتب אلتاریخ کلها النها אما توج. אلف

  . بابطال نقیضه) אلسیرة אلمعاصرة(אثبات אلمطلوب : طریق אلخلف. ب

  . یمکن אالستفادة من فتاوی אلجمهور النها منتزعة من אلدلیل אلشرعی. ج

  ). ع(کل אلسیرة معبّرة عن אلنکات אلفطریة فهی ثابتة فی زمن אلمعصوم . د

   خبر وאحد چگونه لحاظ شود، تا אحادیث مقبوله حجت باشند؟در بحث حجیت» وثاقت رאوی «-١٣

  . علی نحو אلطریقیة و אلموضوعیة معاً. ب                                               . علی نحو אلموضوعیة. אلف

  . وق אلغالببما هی سبب للوث. د                                           . علی نحو אلطریقیة אلمحضة. ج

  کدאم گزینه صحیح אست؟» حکم مشروط«درباره ) ره( بنا بر نظر شهید صدر -١٤

  . אن کان אلقید فی אلحکم، قیدאً للوجوب فالقید علة للوجوب.                ب ً.אنّ אلجعل فیه متقوّم بلحاظ אلقیود ذهناً و خارجا. אلف

  . אن کان אلقید فی אلحکم، قیدאً للوאجب فالقید علة لذאت אلوאجب.                د . ور لهאنّ אلجعل و אلمجعول فیه مشروطاً و ال محذ. ج

  باشد؟» ترتّب«توאند אز موאرد  کدאم گزینه می-١٥

  . وجوب تخییری אگر برگشت به وجوبات مشروط کند.                                                               بحکومت . אلف

  . وجوب تخییری عقلی אگر وجوب به جامع تعلق بگیرد.                                                                  دتخصص . ج

   אست؟نادرست» אشمالزمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه« کدאم گزینه بنا بر قول به -١٦

  . אلوجوب אلغیری مسبوق دאئماً بوجود قیود אلوجوب.                  ب          . אلوجوب אلغیری یتعلّق بقیود אلوجوب. אلف

  . אلوجوب אلغیری یتعلّق بقیود אلوאجب.                           د. אلوجوب אلغیری معلول للوجوب אلنفسی. ج

  الزم אست؟» قید و شرط« در چه صورت، تحصیل -١٧

  . کلّما کان אلقید قیدאً للوאجب فقط. ب                     . جوب معاًکلّما کان אلقید قیدאً للوאجب و אلو. אلف

  . کلّما کان אلقید قیدאً للوجوب مع کونه مقدّمة عقلیة للوאجب. د                                   . کلّما کان אلقید قیدאً للوجوب فقط. ج
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  کدאم אست؟» אالسد فی אلحمام«ر مثال  گزینه صحیح در رאبطه با ظهور تصوری و حجیت آن د-١٨

  . باشد و حجیت دאردمی» مرد شجاع در حمام«ظهور آن . אلف

  . باشد و حجیت دאردمی» شیر جنگل در حمام«ظهور آن . ب

   . به دلیل אختالف داللت تصوری و تصدیقی ظهور و حجیت ندאرد. ج

  . ت ندאردباشد ولی هیچگاه حجیمی» شیر جنگل در حمام«ظهور آن . د

 توאننمیشود، پس آیه معلل אست و علت شامل خبر وאحد نیز می: אند که در אستدالل به آیه نبأ برאی حجیت خبر وאحد، אشکال کرده-١٩

  ؟نیستبه مفهوم تمسک کرد، کدאم گزینه جوאب אشکال 

  . رط حاکم אست بر عموم تعلیلمفهوم ش.                           ب. مفهوم شرط وאرد אست بر عموم تعلیل. אلف

  . خبر وאحد تخصصاً אز عموم تعلیل خارج אست.                      د. زندمفهوم شرط عموم تعلیل رא تخصیص می. ج

  حجت אست؟ چرא؟» دلیل عقلی قطعی« آیا -٢٠

  . توאن قطع طریقی رא به موضوعی تبدیل نمودخیر، زیرא می. אلف

  . یست با وجود علم به حکم، حکم غیر ثابت باشدبله، زیرא معقول ن. ب

  . ثابت نیست) عدم علم אز طریق عقل(بله، زیرא تقیید אحکام به قید . ج

  . אخذ شده אست) عدم علم אز طریق عقل(خیر، زیرא در موضوع אحکام شرعی قید . د

  

  الموجز في اصول الفقه: نام كتاب
  אست؟» مشتقّ אصولی« کدאم گزینه -١

  אلناطق لالنسان .                               دאلشجرة .                                    جאلعبد .                                بאلقتل . אلف

 در تحقّق אمر چیست؟» علوّ و אستعالء« نظر مصنّف در مورد אعتبار -٢

  . هر کدאم که باشد کافی אست.                             ب                           . هر دو معتبرند. אلف

 . معتبر אست» אستعالء« فقط.                                               د. معتبر אست» علوّ«فقط . ج

  چیست؟ چرא؟» ظهور أمر بعد אز حظر« نظر مصنّف در مورد -٣

  . ظهور در وجوب دאرد، به خاطر אطالق אمر.                     ب. ظهور در وجوب دאرد، به خاطر تقدّم حظر. אلف

  . هیچ ظهوری ندאرد، به خاطر قرאئن خارجی.                  د. هیچ ظهوری ندאرد، به خاطر وجود دو אحتمال. ج

 چیست؟» אجزאی אمر وאقعی אضطرאری אز אختیاری« مقتضای אصل عملی در -٤

  אحتیاط .                   دفقط قضاء در خارج وقت .                  جبرאئت .                   بقت אعاده در دאخل و. אلف

  به ترتیب چه وجوبی دאرند؟» قطع مسافة«نسبت به » حج«و » طهارة«نسبت به » نماز«-٥

   .ولی مشروط و دومی مطلق אستא.                                               ب . هر دو مطلق هستند. אلف

  . אولی مطلق و دومی مشروط אست.                                              د . هر دو مشروط هستند. ج

   کدאم گزینه صحیح אست؟» جوאز אجتماع אمر و نهی در شیء وאحد« بنا بر قول به -٦

  . یحصل אالمتثال و אلعصیان بعمل وאحد.                           ب                    . یقدَّم אالمر علی אلنهی. אلف

  . یقدَّم אألهمّ من אلوجوب و אلحرمة.                                                 د. یقدَّم אلنهی علی אالمر. ج

  چیست؟» אلنزאع فی باب אلمفاهیم صغروی« معنای عبارت -٧

  . نزאع در حجّیت مفاهیم بعد אز אثبات مفهوم אست.            ب. شوندتدالالت فقهی وאقع میمفاهیم در صغرאی אس. אلف

  . بحث در אثبات مفهوم אست نه حجیّت دאشتن مفهوم.                           د. نزאع در باب مفاهیم ثمره چندאنی ندאرد. ج

  یک אز אمور زیر אست؟متوقف بر کدאم» אو غذא بدهאگر فقیر آمد، به « داللت شرط بر مفهوم در عبارت -٨

  . متکلّم در مقام تحدید אسباب وجوب نباشد.                          ب. אطالق مقالی دאشته باشد» فقیر«کلمه . אلف

  . شدآمدن فقیر سبب تامه وجوب אطعام با.                         د. آمدن فقیر تنها سبب وجوب אطعام باشد. ج

 تعریف کدאم گزینه אست؟» لحاظ کل فرد فرد من אفرאد אلعام بحیاله و אستقالله« عبارت -٩

  عام مجموعی .                        دمطلق بدلی .                         جعام אستغرאقی .                           بعام بدلی . אلف

  وم אست؟دאلّ بر عم» بالوضع« کدאم مورد -١٠

  علم אلجنس .             دאلمفرد אلمحلّی بالالم .                                جلفظ أیّ .              بאلجمع אلمحلّی بالالم . אلف

 ، حقیقت אست یا مجاز؟»אز تخصیص عام بعد« به نظر مصنف -١١

  . مجاز إذא کان אلمخصِّص متّصالً فقط.           ب       . حقیقة سوאء کان אلمخصِّص متّصالً أو منفصالً. אلف

  .  مجاز سوאء کان אلمخصِّص متّصالً أو منفصالً.                              د. حقیقة إذא لم یکن אلمخصِّص منفصالً. ج
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  אصطالحی چیست؟» نسخ« مرאد אز -١٢

  . ا کان ثابتاًرفع אلحکم אلشرعی بدلیل شرعی متأخِّر علی وجه لواله لم. אلف

  . رفع אلحکم אلشرعی بدلیل شرعی متأخِّر علی وجه لواله لکان ثابتاً. ب

  .  رفع אلحکم אلشرعی بالنسبة إلی بعض أفرאده علی وجه لواله لکان ثابتاً. ج

  . رفع אلحکم אلشرعی بالنسبة إلی بعض אألزمان علی وجه لواله لما کان ثابتاً. د

  چیست؟» عتبار قطع قطّاعא« نظر مصنف در مورد -١٣

  . در قطع موضوعی و طریقی، אعتبار ندאرد.                                 ب. در موאرد قطع طریقی אعتبار دאرد. אلف

   . فقط در قطع طریقی אعتبار ندאرد.                            د. در قطع طریقی و موضوعی אعتبار دאرد. ج

   جایز אست؟ چرא؟» אثبات مشروعیت عقد بیمه«یره برאی  آیا تمسّک به س-١٤

   . مؤید آن אست» أوفوא بالعقود«: بله؛ زیرא عموم آیه.                           ب. بله؛ زیرא شارع אز آن نهی نکرده אست. אلف

  . دهندی אز عقال عقد بیمه رא אنجام میخیر؛ زیرא تنها بعض.                    د. خیر؛ زیرא אین سیره، جدید و مستحدث אست. ج

  چیست؟» ظاهر و نصّ« فرق -١٥

  . ظاهر بدون وجود قرینه هم قابل تأویل אست به خالف نصّ.       ب .ظاهر در صورت وجود قرینه قابل تأویل אست به خالف نصّ. אلف

  . صّ با وجود قرאئن متّصله قابل تأویل אست به خالف ظاهرن.      د .نصّ فقط در صورت وجود قرینه قابل تأویل אست به خالف ظاهر. ج

  به نظر مصنف چیست؟» حجیت خبر ثقه« مالک -١٦

  . وثوق به صدور و وثاقت رאوی.                        ب. وثوق به صدور، رאوی ثقه باشد یا نباشد. אلف

  . وثاقت رאوی، به شرط אینکه وثوق به صدور باشد.  د             . وثاقت رאوی، چه وثوق به صدور باشد چه نباشد. ج

  شود؟אست یا جمعه، چه אصلی جاری میوאجب  نماز ظهر دאند نمي אگر مكلف علم به وجوب نماز در روز جمعه دאشته باشد אما - ١٧

  אحتیاط .                           دحاب אستص.                                  جتخییر .                               ببرאئت . אلف

  کند؟ چرא؟بر چه چیزی داللت می» من کان علی یقین ثمّ شکّ فلیمض علی یقینه فان אلشک ال ینقض אلیقین« به نظر مصنّف روאیت -١٨

   .  یکی אستאستصحاب، چون متعلّق یقین و شکّ.          ب. ی یقین، چون متعلّق یقین و شکّ یکی نیستقاعده. אلف

  . אستصحاب، روאیات دیگر قرینه منفصله بر آن אست.         د. ی یقین، روאیات دیگر قرینه منفصله بر آن אستقاعده. ج

  چگونه تصرّفی دאرد؟» ال صالة إالّ بطهور«نسبت به دلیل » אلترאب أحد אلطهورین« دلیل -١٩

  . تصرّف در عقد אلحمل به تضییق.                      ب            . تصرّف در عقد אلحمل به توسعه. אلف

  . تصرّف در عقد אلوضع به تضییق.                                    د. تصرّف در عقد אلوضع به توسعه. ج

   حکم تعارض دو دلیلی که نسبت عموم و خصوص من وجه دאرند، چیست؟-٢٠

  ترجیح در موאرد אفترאق .                                 ب      تخییر نسبت به حکم وאقعی . אلف

  ترجیح در مورد אجتماع فقط .                                       دلزوم אحتیاط در مورد אجتماع . ج

  


