سـؤاالت عمومی و اختصاصی «فقـه و اصـول»
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* تذکرات:
 -1مشخصات مندرج در سربرگ پاسخنامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گردد.
 -2پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخنامه ،مشخص گردد.
 -3پاسخ صحیح در پاسخنامه ،با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.
 -4هر چهار پاسخ اشتباه ،یک امتیاز منفی دارد.
 -5در صورتی که در هر سؤال ،بیش از یک خانه پر شود ،امتیاز آن سؤال حذف میگردد.
 -6کلیه دفترچه و پاسخنامهها در پایان  120دقیقه به صورت همزمان جمعآوری میگردد.

0
ساعت برگزاری 10 :صبح

تجزیه و ترکیب و ترجمه
 -1اعراب «خُطُوات» و عالمت آن در آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» چيست؟
الف .منصوب  -کسره
ب .منصوب  -فتحه مقدر
ج .مجرور  -کسره
د .مجرور  -فتحه مقدر
« -2حَتّی» در آیه «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أَحَدًا فَال تَدْخُلُوها حَتّى یُؤْذَنَ لَكُمْ» از کدام نوع است؟
الف .مصدریه
ب .ناصبه
ج .جارّه
د .ابتدائیه
 -3حکم اعراب و بناء افعال در آیه «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» به ترتيب چيست؟
الف .مبنی بر سکون – مبنی بر سکون
ب .مبنی بر حذف حرف عله  -مرفوع
ج .مبنی بر حذف عین الفعل  -مجزوم
د .مجزوم – مبنی بر فتح
 -4نقش کلمات مشخص شده در آیه «وَ إِنْ یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنينَ» چيست؟
الف .اسم «یَکنُ»  -حال
ب .اسم «یَکنُ»  -مفعولٌ به
ج .فاعل – مفعولٌ به
د .فاعل  -منصوب به نزع خافض
 -5نوع و نقش «لِواذاً» در آیه «قَدْ یَعْلَمُ اللّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذًا» چيست؟
الف .مصدر ثالثی مجرد  -تمییز
ب .مصدر باب مفاعله  -مفعول مطلق
ج .مصدر ثالثی مجرد  -حال
د .مصدر باب تفعیل  -حال
 -6وزن و حروف اصلی «الیَلِتكُم» چيست؟
الف .ال یَعِلکم – أ ل ت
ب .ال یَفِعکم – ل ت أ
ج .ال یَفِلکم – ل و ت
د .ال فَعِلکم – ی ل ت
 -7فعل «یُطِيعُكُم» و «بَغَت» به ترتيب از کدام نوع هستند؟
الف .اجوف واوی – ناقص واوی
ب .اجوف یایی – ناقص واوی
ج .اجوف یایی – ناقص یایی
د .اجوف واوی – ناقص یایی
 -8نقش«نادِمينَ» و متعلق «عَلی» در آیه «فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ» چيست؟
الف .حال « -فَعَلتُم»
ب .خبر « -نادِمینَ»
ج .مفعولٌ به « -فَعَلتُم»
د .مفعول مطلق نوعی « -تُصبِحُوا»
 -9در کدام گزینه همه کلمات «مضاعف» هستند؟
الف .تَزَیَّلُوا – جَهَنَّمَ  -الظّانّینَ
ب .فَتَبَیَّنُوا – الحَمِیّة – لِیَزدادُوا
ج .زَیَّنَهُ – مَعَرَّه – نَتَّبِعکُم
د .یَغُضُّونَ  -عَزیزاً – ظَنَنتُم
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 -10در کدام گزینه نقش کلمه مشخص شده به درستی ذکر شده است؟
الف« .إِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِاْإلِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ»  -خبر «إنَّ»
ب« .لَمَسَّكُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ عَذابٌ عَظیمٌ»  -خبر مبتدای محذوف
ج« .فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً»  -مفعولٌ به دوم
د« .وَ إِنْ تُطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ ال یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَیْئًا»  -منصوب به نزع خافض
 -11مخصوص «بِئسَ» در آیه «وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصيرُ» کدام است؟
الف« .النّارُ» مذکور
ب« .النّارُ» محذوف
ج« .المَصیرُ»
د .ضمیر مستتر (هو)
 -12گزینه صحيح درباره «معرفه» و «نکره» در آیه « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ
وَ ما تَكْتُمُونَ» کدام است؟
الف .هشت ضمیر وجود دارد.
ب .فقط چهار اسم نکره وجود دارد.
ج .ده اسم معرفه وجود دارد.
د .اسم اشاره و مضاف معرفه وجود ندارد.
 -13گزینه صحيح در مورد حروف در آیه «وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ» کدام است؟
الف .مجموعاً هفت حرف وجود دارد.
ب .چهار حرف جرّ وجود دارد.
ج .چهار حرف عامل وجود دارد.
د .فقط سه حرف غیرعامل وجود دارد.
 -14گزینه صحيح در مورد «معرب» و «مبنی» از اسمهای آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»
کدام است؟
الف .هشت اسم مبنی وجود دارد.
ب .فقط چهار ضمیر وجود دارد.
ج .چهار صنف اعراب وجود دارد.
د .پنج اسم معرب وجود دارد.
 -15در کدام گزینه همه کلمات ذکر شده «جمع مکسر» هستند؟
الف .شُعُوب – أصوات – إخوَة
ب .فُسُوق – أعمال – قَبائِل
ج .أعراب – أموال – نِساء
د .سَماوات – قَوم – أعراب
دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی «جلد اول»
 -16صحيحه «اذا کان الماء قدر کرٍ لم ینجسه شیء» با چه داللتی تنجس آب قليل به مجرد مالقات با نجس را ثابت میکند؟
الف .مفهوم
ب .منطوق
ج .ظهور
د .اطالق
 -17در آیۀ «فاغسلوا وجوهَکم و ایدیَکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلَکم الی الکعبين» واژۀ «ارجلَکم» عطف بر چيست؟
الف .وجوهکم
ب .ایدیکم
ج .المرافق
د .رءوسکم
 -18عبارت «من تيقن الحدث و شک فی الطهارة بنی علی حالة السابقه» دليل کدام گزینه است؟
الف .اشتغال
ب .فراغ
ج .استصحاب
د .برائت
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 -19اگر نمازگزار بعد از نماز در انجام غسل جنابت شک کند ،آیا نمازش صحيح است؟ چرا؟
الف .نعم؛ لقاعدة الفراغ
ب .ال؛ لقاعدة الفراغ
ج .نعم؛ الستصحاب
د .ال؛ الستصحاب
 -20به نظر مصنف آیا روایت «وجّهوه الی القبلة فانکم اذا فعلتم ذلک اقبلت عليه المالئکة» بر وجوب توجيه ميت به سمت قبله داللت
دارد؟ چرا؟
الف .نعم؛ بقرینة عدم قول بالفصل
ب .ال؛ بقرینة تعلیل الروایة
ج .نعم؛ بقرینة تعلیل الروایة
د .ال؛ بقرینة عدم قول بالفصل
 -21مصنف دو روایت «سالت اباجعفر عليهالسالم عن التيمم فضرب بيده علی االرض» و «فوضع ابوجعفر عليهالسالم کفّيه علی االرض»
را چگونه جمع میکند؟
الف .عدم االکتفاء بالضرب
ب .تقیید الضرب بالوضع
ج .تقیید الوضع بالضرب
د .تقیید االکتفاء بالوضع
 -22در مسأله «یجب التيمم عند المزاحمة بواجب یتعيّن صرف الماء فيه» کدام گزینه به مستند حکم اشاره صحيحی دارد؟
الف .صدق عدم الوجدان
ب .قاعدة نفی الحرج
ج .قاعدة نفی الضرر
د .عدم التمکن من ناحیة ضیق الوقف
 -23علت حکم به طهارت در مسأله «الخارج بالحک مع الشک» چيست؟
الف .استصحاب
ب .اصل طهارت
ج .برائت
د .اشتغال
 -24کدام گزینه به کيفيت داللت روایت «اذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر» بر اشتراط «استناد جفاف االرض الی االشراق» اشاره
دارد؟
الف .اطالق
ب .مفهوم
ج .عموم
د .ظهور
 -25مستند وجوب نمازهایی که مکلف با نذر بر خود الزم میکند ،چيست؟
الف .اقتضاء قاعده
ب .نصوص خاص
ج .نصوص کثیر
د .ضرورت دینی
 -26کدام فراز از روایت « لکل صالة وقتان ،و اول الوقت افضله و ليس ألحد أن یجعل آخر الوقت وقتاً اال فی عذر من غير علة» بر جواز
تأخير نماز ظهر و عصر تا غروب داللت دارد؟
الف .لکل صالة وقتان
ب .اول الوقت أفضله
ج .لیس ألحد أن یجعل آخر الوقت
د .االّ فی عذر من غیر علة
 -27روایت «الیلبس الرجل الذهب و الیصلی فيه» با ضميمه کدام گزینه بر عدم جواز نماز با لباس زربافت برای مردان داللت دارد؟
الف .حدیث «ال تعاد»
ب .عدم القول بالفصل
ج .کبری االنجبار
د .النهی فی العبادة مفسد لها
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 -28استدالل «المحرّم الیمکن أن یقع مصداقاً للواجب» کدام یک از شرائط نماز را ثابت میکند؟
الف .إباحة المکان
ب .ستر العورة
ج .الطهارة من الحدث
د .الطهارة من الخبث
 -29مستند حکم مسأله «الشاک فی اداء الصالة یلزمه فعلها فی الوقت» چيست؟
الف .برائت
ب .اشتغال
ج .فراغ
د .تجاوز
 -30با توجه به روایت «الصالة فریضة و ليس االجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنه سنَّة» علت عدم مشروعيت جماعت در نماز
نافله چيست؟
الف .إنصراف
ب .ظهور
ج .قصور مقتضی
د .برائت
آموزش کالم اسالمی «جلد اول»
 -31منظور از شناخت آیهای خداوند چيست؟
الف .شناخت خداوند از طریق نشانههای تشریعی او
ب .شناخت خداوند از طریق آیات کتاب آسمانی و روایات
ج .شناخت خداوند از طریق نشانههای تکوینی او
د .شناخت خداوند از راه برهان عقلی
 -32ترکيب از «وجود و عدم»« ،ماده و صورت» و«جنس و فصل» به ترتيب چه نوع ترکيبیاند؟
الف .عقلی ،خارجی ،عقلی
ب .عقلی ،عقلی ،خارجی
ج .خارجی ،خارجی ،عقلی
د .عقلی ،عقلی ،عقلی
 -33کدام گزینه در مورد توحيد صفاتی صحيح نيست؟
الف .ذات و صفات الهی تغایر مفهومی دارند.
ب .بین ذات و صفات ذاتی الهی ،وحدت و عینیت خارجی برقرار است.
ج .بین هر یک از اوصاف ذاتی الهی با سایر اوصاف ذاتی ،وحدت خارجی برقرار است.
د .توحید صفاتی ،مختص اوصاف الهی ثبوتی و ذاتی در مقابل فعلی نیست.
 -34برای اثبات « توحيد در تشریع و حاکميت» به کدام مورد مستقيماً نمیتوان تمسک کرد؟
الف .قدرت مطلق خداوند
ب .ربوبیت تکوینی خداوند
ج .مالکیت حقیقی او نسبت به همه موجودات
د .علم مطلق او به مصالح انسانها
 -35توحيد در محبت ،از شاخههای کدام توحيد است؟
الف .توحید افعالی
ب .توحید صفاتی
ج .توحید عملی
د .توحید ربوبی
 – 36صفات «علم»« ،قدرت» و «اراده» به ترتيب چه نوع صفاتی هستند؟
الف .اضافی ،اضافی ،اضافی
ب .نفسی ،نفسی ،اضافی
ج .اضافی ،اضافی ،نفسی
د .نفسی ،اضافی ،اضافی
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 -37محال عادی چيست؟
الف .امری که فی حد نفسه و در ذات عادی خویش محال است.
ب .امری که فی حد نفسه محال نیست ولی وقوع آن مستلزم محال عادی ذاتی است.
ج .امری که وقوع آن با نظر به قوانین شناخته شده طبیعی ناممکن است.
د .امری که ذاتاً محال نیست امّا وقوع آن با دشواری و سختی همراه است.
 – 38کدام گزینه در مورد مراحل دوگانه اراده الهی ،صحيح است؟
الف .مرتبه نخست ،ذاتی و قدیم است و مرتبه دوم فعلی و حادث
ب .هر دو مرتبه ذاتی و قدیمند
ج .هر دو مرتبه فعلی و حادثند
د .هر دو مرتبه ذاتیاند امّا یکی قدیم است و دیگری حادث
 -39جامع ترین معنای عدل چيست؟
الف .رعایت مساوات
ب .پرهیز از تبعیض
ج .مراعات حقوق دیگران
د .نهادن هر چیز در جایگاه شایستهاش
 -40کدام گزینه در مورد قضا و قدر عينی صحيح نيست؟
الف .قضا و قدر عینی مقدم بر وجود اشیاء نیست بلکه با آن همراه است.
ب .قضا و قدر عینی از شئون خلق و ایجاد است و به خالقیت برمیگردد.
ج .قضا و قدر عینی به معنی قطعیت اصل وجود اشیاء و خصوصیات و ویژگی آنها از سوی خداوند است.
د .قضا و قدر عینی به علم الهی بازگشت میکند و از شاخههای صفت علم است.
دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی «جلد دوم» (بیع)
 -41دليل اکتفاء به هر لفظی هر چند غير صریح که داللت بر بيع کند ،در انشاء عقد بيع چيست؟
الف .اطالق ادله امضاء
ب .اصل عملی
ج .استصحاب
د .سیره متشرعه
 -42با توجه به اطالق آیه «اوفوا بالعقود» معاطات مفيد چيست؟
الف .اباحه تصرف
ب .ملکیت الزم
ج .ملکیت جایز
د .عدم اباحه تصرف
-43کيفيت داللت آیه « و ابتلوا اليتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» در اعتبار بلوغ متعاقدین برای
تصرف در اموال غير چگونه است؟
الف .ظهور
ب .اطالق
ج .مفهوم
د .اولویت
 -44آیه «ال تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل اال أن تکون تجارة عن تراض» کدام یک از شروط متعاقدین را ثابت میکند؟
الف .قصد
ب .عقل
ج .بلوغ
د .اختیار
 -45با توجه به استدالل «انّ العقد بعد اجازته ینتسب الی المالک و یصدق أنه عقده ،فيشمله اطالق «احل اهلل البيع» نظر مشهور درباره
عقد فضولی چيست؟
الف .صحته باالجازة
ب .بطالنه مع االجازه
ج .صحته مطلقاً
د .بطالنه مطلقاً
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 -46ردّ مصنف به استدالل «لو لم تکن کاشفة لزم تأثير المعدوم فی الموجود ،ألنَّ العقد حالها عدم» برای اثبات قول به کاشف بودن
اجازه در عقد فضولی چيست؟
الف .بطالن قیاس امور اعتباری با تکوینی
ب .لزوم تأثیر معدوم در موجود
ج .معدوم بودن عقد هنگام اجازه
د .موجود بودن عقد هنگام اجازه
 -47عبارت «فالیصح بيع الموقوف عليهم للعين الموقوفه و لو بالوقف الخاص» داللت بر کدام شرط عوضين دارد؟
الف .مالیة العوضین
ب .ملکیتهما بنحو طلق
ج .القدرة علی التسلیم
د .ضبط العوضین
 -48با توجه به روایت «البيّعان بالخيار حتی یفترقا» غایت خيار مجلس تا چه زمانی است؟
الف .جدایی مشتری از بایع
ب .خروج از مجلس بیع
ج .پایان مجلس بیع
د .پایان عقد بیع
 -49بين دو صحيحه «الخيار لمن اشتری» و «المتبائعان بالخيار ثالثة ایام فی الحيوان» چگونه جمع میشود؟
الف .حمل صحیحه دوم بر حیوان بودن عوضین
ب .حمل صحیحه اول بر حیوان بودن عوضین
ج .حمل صحیحه اول بر اختصاص خیار به مشتری
د .حمل صحیحه دوم بر اختصاص خیار به مشتری
 -50صحيحه «المسلمون عند شروطهم اال کل شرط خالف کتاب اهلل عزوجل» مستند اثبات کدام گزینه است؟
الف .خیار حیوان
ب .بیع خیار
ج .خیار مجلس
د .خیار غبن
 -51با توجه به عبارت «إنّ المشترط ضمناً ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعاً و إن لم یظهر» خيار غبن از چه زمانی ثابت میشود؟
الف .ظهور غبن
ب .حین عقد
ج .اتمام عقد
د .فسخ عقد
 -52با توجه به عبارت « إنّ کل من یُقدم علی معاملة یشترط ضمناً السالمة و الخيار لنفسه علی تقدیر عدمها» مستند خيار عيب چيست؟
الف .عرف
ب .بناء عقال
ج .سیره متشرعه
د .نظریه شرط ضمنی
 -53روایت « الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فيقول حتی آتيک بثمنه .قال :إن جاء فيما بينه و بين ثالثة أیام و االّ فال بيع
له» کدام یک از خيارات را اثبات میکند؟
الف .غبن
ب .تأخیر
ج .تخلف شرط
د .عیب
 -54با توجه به عبارت « من اشتری اعتماداً علی رؤیة سابقة ثم وجده علی خالف ذلک کان بالخيار بين الردّ و اإلمساک و الیحق المطالبة
باألرش» در خيار رؤیت چه حقی برای مشتری ثابت است؟
الف .گرفتن ارش
ب .ابدال عین
ج .ردّ مثمن
د .ردّ ثمن
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 -55عبارت «بيع أحد المتماثلين مع اشتراط کنس المسجد أو أداء صالة الليل فی جانب أحدهما» به کدام یک از شرایط ربا اشاره دارد؟
الف .زیاده حکمی
ب .زیاده عینی
ج .موزون بودن
د .مکیل بودن
 -56بين کدام یک از افراد ربا محقق میشود؟
الف .والد و ولده
ب .مولی و مملوکه
ج .زوج و زوجته
د .مسلم و مسلمة
 -57آیا بيع اوراق نقدی با وجود تفاوت بين آنها جایز است؟ چرا؟
الف .نعم؛ التحادهما فی الجنس
ب .ال؛ لعدم االختالف جنس العوضین
ج .نعم؛ لعدم کونهما من المکیل و الموزون
د .ال؛ لکونهما من المکیل و الموزون
 -58روایت «ال یصلح الشعير بالحنطة إالّ واحد بواحد» در مقام بيان چه نکتهای دربارۀ گندم و جو در باب ربا است؟
الف .اختالف جنس
ب .وحدت جنس
ج .مکیل بودن
د .موزون بودن
 -59روایت «ال یبتاع رجل فضة بذهب إالّ یداً بيد» مستند کدام بيع است؟
الف .صرف
ب .سلف
ج .خیار
د .ربوی
 -60آیا بيع سلف طال و نقره با اتحاد در جنس صحيح است؟ چرا؟
الف .نعم؛ لعدم محذور الربا
ب .ال؛ للزوم التقابض فیهما
ج .نعم؛ للزوم التقابض فیهما
د .ال؛ لالختالف فی الجنس
دروس فی علم االصول «الحلقة الثانیة»
-61عبارت «انما یستعين به العقالء عادة لتحدید مرکز شغل الذمة» ناظر به کدام یک از مبادی حکم است؟
الف .اراده
ب .اثبات
ج .اعتبار
د .مالک
 -62هر کدام از ویژگی های «الحکم المتوجه الی افراد محدودة» و «الحکم المنصب علی من فرض کونه کذا» مناسب با کدام نوع از
قضایا است؟
الف .خارجیه – حقیقیه
ب .حقیقیه – خارجیه
ج .تحلیلیه – تعلیلیه
د .تعلیلیه – تحلیلیه
 -63قطع به حکم «یحرم شرب ذات الخمر» و قطع در «یحرم بيع ما یقطع بخمریته» به ترتيب از کدام نوع است؟
الف .موضوعی – طریقی
ب .موضوعی – موضوعی
ج .طریقی – طریقی
د .طریقی – موضوعی
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 -64در صورت تساوی داللت التزامی با داللت مطابقی قلمرو تبعيت آن از داللت مطابقی چيست؟
الف .فقط در اصل وجود
ب .فقط در حجیت
ج .در اصل وجود و حجیت
د .در ترتیب آثار ثانویه تکوینی
 -65سبب هر کدام از «داللت تصوری» و «داللت تصدیقی ثانی» چيست؟
الف .وضع – وضع
ب .وضع – ظهور حالی
ج .ظهور حالی – وضع
د .ظهور حالی  -ظهور حالی
 -66تقسيم وضع به شخصی و نوعی به اعتبار چيست؟
الف .المعنی المتصور
ب .اللفظ المتصور
ج .القرن االکید
د .النسبة المتصورة
 -67در حقيقت سکاکی ،مجازیت و عنایت در کجا به کار رفته است؟
الف .کالم
ب .کلمه
ج .تقدیر
د .تطبیق
 -68تقابل بين اطالق و تقييد به لحاظ عالم اثبات از کدام نوع است؟
الف .تناقض
ب .تضاد
ج .تعارض
د .عدم و ملکه
 -69چگونه در «مقام بيان بودن» در اطالق احراز میشود؟
الف .از طریق وضع
ب .با اصالة االطالق
ج .عدم قرینه بر تقیّد
د .قرینه بر عدم تقیّد
 -70دليل شموليت در«مفرد معرّف به الم» کدام است؟
الف .وضع
ب .عموم
ج .اطالق
د .قاعده احترازیت قیود
 -71با کدام اصل ،تقيهای نبودن روایت اثبات میشود؟
الف.اصالة الجهه
ب .اصالة الصحة
ج .اصالة الواقعیة
د .اصالة الحقیقة
 -72در فرض ارتفاع حکم در یک موضوع ،اثبات بقاء مالک با همان دليل حکم بنا بر کدام گزینه ،امکان دارد؟
الف .تبعیت حجیت داللت التزامی از مطابقی
ب .تبعیت حجیت داللت تضمنی از مطابقی
ج .استقالل حجیت داللت التزامی از مطابقی
د .تساوی داللت التزامی و داللت مطابقی
 -73ترک یک فعل توسط معصوم (ع) داللت بر چه حکمی دارد و دليل آن چيست؟
الف .کراهت – استظهار حال معصوم
ب .حرمت – جلوگیری از نقض غرض الهی
ج .عدم وجوب – عصمت
د .حرمت – عصمت
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 -74منظور از نکته استظهاری در کاشفيت سکوت معصوم از امضاء چيست؟
الف .ظاهر حال معصوم در حافظ و مبلغ شریعت بودن او
ب .هماهنگی اعمال و رفتار معصوم با عرف مردم
ج .قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت
د .ارتباط مستقیم فعل معصوم با امور شرعی
 -75تخطئه شارع نسبت به عقالء و سيره آنها در چه اموری غير طبيعی به نظر میرسد؟
الف .حدسیات
ب .عرفیات
ج .فطریات
د .مشهورات
-76کاشفيت انی از دليل شرعی از ویژگیهای کدام یک از وسایل اثبات وجدانی است؟
الف .خبر واحد
ب .سیره متشرعه
ج .اجماع
د .خبر متواتر
 -77یقين به شجاعت حضرت علی (ع) به دليل روایات فراوانی که بيان میکنند حضرت جنگهای فراوانی شرکت نموده است ،از کدام
قسم تواتر است؟
الف .معنوی
ب .اجماعی
ج .اجمالی
د .لفظی
 -78چرا نمیتوان برای اثبات «حجيت خبر واحد» به سنت ظنی تمسک نمود؟
الف .خبر واحد ظنی است.
ب .مستلزم لغویت است.
ج .روایات تعارض دارند.
د .مستلزم دور است.
 -79نقش ظهور تصوری در موضوع حجيت چيست؟
الف .موضوع مباشر آن است.
ب .ابزار تعیین موضوع آن است.
ج .نتیجه تکوینی موضوع آن است.
د .هیچ گونه نقشی ندارد.
« -80قدرت» در کدام مرتبه تکليف ،شرط است؟
الف .االعتبار بداعی الجعل
ب .المالک و االراده
ج .المالک بداعی البعث
د .االعتبار بداعی التحریک
 -81قيد بلوغ برای «وجوب صالة» و طهارت برای «صالة» برای کدام امر اخذ شدهاند؟
الف .وجوب – وجوب
ب .وجوب – واجب
ج .وجوب و واجب – وجوب
د .واجب – وجوب و واجب
 -82با توجه به بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم دیگر ،امکان احکامی مانند« :اذا علمت بوجوب الحج عليک فاکتب وصيتک» و
«اذا علمت بوجوب الحج عليک فهو حرام عليک» چگونه است؟
الف .ممکن – مستحیل
ب .ممکن – ممکن
ج .مستحیل – ممکن
د .مستحیل – مستحیل
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 -83وقتی امر «صلّ» از موال صادر شود تخيير بين تطبيق آن در مسجد یا خانه چيست؟ و چگونه حاصل میشود؟
الف .تخییر عقلی باالطالق
ب .تخییر عقلی بالوضع
ج .تخییر شرعی بالقرینة
د .تخییر شرعی باالطالق
(ره)
بنا بر کدام مبنای اصولی در تخيير عقلی« ،صلّ» و «ال تصلّ فی الحمام» مستلزم اجتماع دو حکم متنافی بر
 -84از نظر شهيد صدر
متعلق واحد است؟
الف .عدم سریان وجوب از جامع به حصه
ب .اثبات تخییر عقلی از طریق وضع
ج .رجوع تخییر عقلی به وجوبات مشروطه
د .اثبات تخییر عقلی از طریق اطالق بدلی
 -85آیا در مخالفت با وجوب غيری مستقالً استحقاق عقاب وجود دارد؟ چرا؟
الف .بلی زیرا بالتبع مراد موال است.
ب .بلی زیرا عقال قبیح است.
ج .خیر زیرا وجوب شرعی ندارد.
د .خیر زیرا مالک ندارد.
 -86آیا نسخ حقيقی در مقام جعل از جانب خداوند جایز است؟ چرا؟
الف .نعم  -الن اطالق الجعل لم ینشا من جهله
ب .نعم  -النه تعالی قادر علی کل الشیء
ج .ال  -النه مخالف حکمته تعالی
د .ال  -النه یستلزم جهله تعالی
 -87عبارت «اذا الحظ الفقيه االحتماالت فی نکت ة تحریم الخمر مثالً و غلب علی الظن أنها االسکار عمّم التحریم الی کل مسکر» تعریف
چيست و حکم حجيت آن چيست؟
الف .استقراء – حجیت ندارد.
ب .استقراء – حجیت اطمینانی دارد.
ج .قیاس – حجیت اطمینانی دارد.
د .قیاس – حجیت ندارد.
 -88در صورتی که مراد از موصول در آیه شریفه «ال یکلف اهلل نفساً اال ما آتاها» (طالق« ، )7 :تکليف» باشد معنای اتيان چيست؟
الف .اعطاء
ب .اثبات
ج .ایصال
د .اقدار
 -89حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فيه نهی» در چه صورت بر برائت شرعی داللت میکند؟
الف .سواءٌ کان الورود بمعنی الوصول أو الصدور.
ب .اذا کان الورود بمعنی الوجود.
ج .اذا کان الورود بمعنی الوصول.
د .اذا کان الورود بمعنی الصدور.
 -90در صورت مالحظه جميع شبهات ،علم اجمالی به ثبوت تکاليف در مواردی که تکليفی واصل نشده است ،حاصل میشود ،با توجه به این مطلب
آیا میتوان در این موارد به اصالة برائت تمسک نمود؟ چرا؟
الف .بله  -انحالل علم اجمالی
ب .بله  -اهمیت مالک برائت
ج .خیر  -تقدم اشتغال در علم اجمالی
د .خیر  -تعارض و تساقط دو طرف

 -91در صورت انکشاف خطای علم اجمالی یا حصول شک در آن کدام یک از ارکان منجزیت علم اجمالی مختل شده است؟
الف .رکن اول
ب .رکن دوم
ج .رکن سوم
د .رکن چهارم
 -92در صورت «زوال منجزیت علم اجمالی» و «زوال علم اجمالی» کدام اصطالح قابل تطبيق است؟
الف .انسداد حکمی – انسداد وضعی
ب .انقالب حکمی – انقالب وضعی
ج .انحالل حکمی – انحالل حقیقی
د .انحالل حکم انشائی – انحالل حکم اقتضائی
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 -93بنابر نظر آیة اهلل خویی (ره) اگر استصحاب ،اماره باشد ،چگونه تعریف میشود؟
الف .مرجعیة الحالة السابقة
ب .الحکم ببقاء ما کان
ج .الیقین بالحدوث
د .الشک فی البقاء
 -94عبارات « یتعلق الشک بنفس ما تعلق به اليقين و بلحاظ نفس الفترة الزمنية» و «یتعلق الشک ببقاء المتيقن ال به فی نفس المرحلة
الزمنية التی تعلق بها اليقين» به ترتيب بيانگر چيست؟
الف .استصحاب – قاعده مقتضی و مانع
ب .استصحاب – قاعده یقین
ج .قاعده یقین – استصحاب
د .قاعده یقین – قاعده مقتضی و مانع
 -95چه اشکالی بر دليل سيره عقالء مبنی بر اخذ حالة سابقة برای اثبات حجيت استصحاب وارد است؟
الف .عدم انعقاد چنین سیرهای
ب .ردع سیره توسط شارع
ج .براساس حجیت تعبّدی نیست.
د .براساس نکته کشف نیست.
 -96مراد از نهی در «ال تنقض اليقين بالشک» چيست؟
الف .نهی تکلیفی
ب .نهی تکوینی
ج .نهی ارشادی
د .نهی تنزیهی
(ره)
 -97نظر شهيد صدر درباره اجرای استصحاب در اشياء قار و تدریجی چيست؟
الف .فقط در قار جاری میشود.
ب .فقط در تدریجی جاری میشود.
ج .در هیچکدام جاری نمیشود.
د .در هر دو جاری میشود.
-98کدام گزینه طبق نظر مشهور ،نسبت به استصحاب سببی و مسببی صحيح است؟
الف .هر دو جاری میشوند و تعارض میکنند.
ب .انهدام رکن دوم مسببی توسط سببی
ج .عدم جریان هر یک با جریان دیگری
د .مسببی بر سببی حاکم است.
 -99نسبت بين دليل «الشاک فی الثانية البّد ان یعيد» و دليل «ال شک لکثير الشک» کدام است؟
الف .تخصیص
ب .تخصّص
ج .حکومت
د .تقیید
 -100دليل عدم جریان اصول عمليه هنگام وجود دليل محرز قطعی چيست؟
الف .چون دلیل محرز اهم است از اصل.
ب .دلیل محرز ،تخصصاً خارج است.
ج .حکومت دلیل محرز بر اصل
د .ورود دلیل محرز بر اصل
با آرزوی موفقیت

«سامانه پیام کوتاه  50001717214421مدیریت سنجش و پذیرش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی میباشد».
«در صورت ارسال پیام کوتاه ،ذکر نام آزمون و شماره سؤال همراه با ذکر دقیق اشکال جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری میباشد».
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