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 گرایش فقه خانواده(رشته فقه و اصول)

 شماره سؤاالت تعداد سواالت کتاب عنوان ردیف

1 
دروس 
 مشترک

 20-1 20 اعراب القرآن و بیانه تجزیه و ترکیب پیشرفته
2 

 فقه و اصول
 30-21 10 اصول فقه مظفر

 40-31 10 دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 3

4 

دروس 
 یتخصص

 فقه
 42-41 2 الروضه البهیه فی رشح اللمعة الدمشقیه

 47-43 5 المکاسب 5

6 
 رجال و درایه

 50-48 3 علم الرجال فیکلیات 
 52-51 2 درسنامه علم حدیث 7
8 

 اصول فقه *
 60-53 8 «الحلقة الثالثة» االصولدروس فی علم

 68-61 8 االصولکفایة 9

 رکات:تذ *
 دد.نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گرمشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 میل شود.نامه، با مداد نرم پر رنگ تکپاسخ صحیح در پاسخ -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 دد.گریمدر صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف  -5
 گردد.آوری میعدقیقه به صورت همزمان جم 120ها در پایان نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6

 

 ٭ در مورد ماده امتحانی اصول فقه، توجه به نکات زیر الزم است:
 ه سؤاالتشمارساس بر ا« ولکفایة االص»و « الحلقة الثالثة». داوطلب پس از انتخاب یکی از دو منبع 1

 نامه اقدام نماید.نسبت به تکمیل پاسخ
 ع باطل خواهد شد.. در صورت پاسخ به هر دو منبع، امتیاز هر دو منب2
 . منبع انتخابی سؤاالت تستی و تشریحی با یکدیگر مطابق باشند.3
 

اهی علمیه خوارهانحوزه   
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  اعراب القرآن و بیانه
 ؟باشدمی (9نبأ: )« سُباتًاوَ جَعَلنا نَومَكُم »شده در آیه شریفه کدام گزینه، از معانی کلمه مشخص -1

  النّسیان الف.
  الغفلةب. 
  الموتج. 
  العجزد. 
 ؟ کدام است (620)نازعات: « وَ النّازِعاتِ غَرقًا»در آیه شریفه « غَرقاً»گزینه صحیح در مورد کلمه  -2

 نیست. « النّازِعاتِ»اگر مفعول مطلق باشد، عامل آن  الف.
  اگر مفعول مطلق باشد، حروف زائد آن محذوف است.ب. 
  رود.می« غارِقاتٍ»اگر حال باشد، تأویل به ج. 
  اگر حال باشد، عامل آن محذوف است.د. 
 ؟ است کدام (10تا  8عبس: )« تَلَهّىٰنتَ عَنهُ أفَ * وَ هُوَ یَخشىٰ *  یَسعىٰکَجاءَ مَن مّاأوَ »شده در آیات شریفه گزینه صحیح در مورد نوع کلمات مشخص -3

  فعل ماضی -اسم استفهام  -حرف تفصیل  الف.
  فعل ماضی –اسم شرط  –حرف تفصیل ب. 
  فعل مضارع –موصول  –حرف شرط ج. 
  فعل امر -اسم شرط  -حرف زائد د. 

 ؟ چیست« كُوِّرَت»و اعراب جمله « الشَّمسُ»، نقش «إذا»متعلق  (1: )تکویر« مسُ كُوِّرَتإذا الشَّ»در آیه  -4

 فاقد محل اعراب  –نائب فاعل  –الف. جواب شرط 
 مجرور  محالً –نائب فاعل  –ب. عامل محذوف 

 مرفوع  محالً –مبتدا  –« كُوِّرَت»ج. 
 مجرور  محالً –مبتدا  -« كُوِّرَت»د. 

  ؟کدام است( 3: )مطففین« و وَزَنُوهُم یُخسِرُونَأذا كالُوهُم إوَ »درباره آیه  گزینه صحیح -5

  .است« واو»ضمیر مرفوعی بوده و تاکید « مهُ»الف. 
  .است محذوف )الموزون(« وَزَنُوهُم»به  مفعولٌب. 

  .مجرور است بدل و محالً« سِرُونَیُخ»ج. جمله 
  .می باشد« كالُوهُم»متعلق به « إذا»د. 

  ؟چیست (2 و 1 انشقاق:) « ذِنَت لِرَبِّها وَ حُقَّتأوَ  * السَّماءُ انشَقَّت اذإ»علت حذف جواب شرط در آیات  -6

  نصب المفعول به.« اُذکُر»نصبت ب « إذا»ألنّ  الف.
  تنبیها علی أنّه شیء یحیط به الوصف.ب. 
  تنبیها علی أنّه معلوم لکلّ عاقل.ج. 
  مذهب. لیذهب المقدّر کلّد. 
  ؟چیست (10: روج)ب «مَبُ جَهَنَّعَذا فَلَهُم نَّ الَّذینَ فَتَنُوا المُؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ ثُمَّ لَم یَتُوبُواإ»در آیه « فاء»نوع  -7

  رابط جواب شرط الف.
  حرف استینافب. 
  حرف عطفج. 
  حرف زائدد. 
  چیست؟( 5)اعلی:  «أحوىٰلَهُ غُثاءً فَجَعَ»حروف اصلی و نوع کلمه مشخص شده در آیه شریفه  -8

 اسم تفضیل  –الف. ح و ی 
 صفت مشبهه  –ب. ح و و 

  اسم تفضیل –ح و ء ج. 
 جمع مکسر  –د. ح و ی 

  ؟چیست (24: غاشیه)« كبَرَاأل العَذابَفَیُعَذِّبُهُ اللّهُ »نقش کلمه مشخص شده در آیه  -9

  مفعول مطلق الف.
  مفعولٌ به دومب. 
  لٌ لهمفعوج. 
  بدلد. 

  ؟کدام است (27: فجر) «النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ایَّتُهأیا »منادا در  -10

  مقدر )قَومِ( .الف
 النَّفسُ ب. 
  أیَّتُهاج. 
  ةُیَّأد. 
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  ؟چیست (5: شمس) «وَ السَّماءِ وَ ما بَناها»در آیه « ما»نوع  -11

  «شَیء»استفهامی، به معنی  الف.
  «شَیء»تعجبی، به معنی ب. 
 « مَن»موصول، به معنی ج. 
  مصدری زمانید. 
  ؟کدام است (5: ضحی) «وَ لَسَوفَ یُعطیكَ رَبُّكَ فَتَرضىٰ»در آیه « رضىٰتَ»و اعراب محلّی جمله « الم»نوع  -12

  فاقد اعراب محلّی –تأکید  الف.
  نصب -جواب قسم ب. 
  رفع -جواب قسم ج. 
  رفع -ابتدا د. 
  کدام است؟ (6ین: )ت «ونٍیرُ مَمنُإالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُم أجرٌ غَ»در مورد ترکیب آیه شریفه گزینه صحیح  -13

 مرفوع است.  محالً« ...  عَمِلُوا»الف. اگر استثنا منقطع باشد، جمله 
 مرفوع است.  محالً« ... فَلَهُم »ب. اگر استثنا متصل باشد، جمله 

 حرف عطف است. « فاء»باشد، « لکِن»به معنی  «إالَّ»ر ج. اگ
  مبتدا است.« الذین ...»اگر استثناء منقطع باشد، د. 

  ؟کدام است (5: بینه) «فاءَاللّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدِّینَ حُنَ لِیَعبُدُواالّ إمِرُوا اُوَ ما »متعلق حرف جرّ مشخص شده در آیه  -14

  عامل مقدّر الف.
  صینَمُخلِب. 
  حُنَفاءَج. 
  مِرُوااُد. 

  ؟کدام است (2: عادیات)« قَدحًافَالمُورِیاتِ »نوع و معنای اصلی کلمه مشخص شده در آیه  -15

 سنگ آتش زنه  –اسم  الف.
  فروزان -صفت مشبهه ب. 
  حرارت -اسم مصدر ج. 
  استخراج -مصدر د. 

  ؟کدام است (4تا  1 قارعه:) «راشِ المَبثُوثِاسُ كَالفَیَكُونُ النّ یَومَ*  القارِعَةُ ادراكَ مأوَ ما  * القارِعَةُ ام*  القارِعَةُ»در آیات « یَومَ»گزینه صحیح در مورد  -16

  الثّانی للفصل بینهما بالخبر.« القارِعَةُ»ال یعلّق ب  الف.
  .األوّل لعدم التئام المعنی« القارِعَةُ»ال یعلّق ب ب. 
  «.القارِعَةُ»لّ علیه متعلّقه مقدّر و یدج. 
 «. دراكَأ»نصب بمضمر دلّت علیه د. 
  ؟کدام است «لُمَزَة»و « هُمَزَة»گزینه صحیح در مورد بناء و معنای  -17

  إذا أدخل العرب الهاء فی الممدوح ذهبوا به مذهب البهیمة. الف.
  التّاء فیهما للمبالغة فی الوصف ویستوی للمذکّر و المؤنّث.ب. 
  بضمّ الفاء و سکون العین لمبالغة الفاعل.« فُعلَة»بناء ج. 
  بضمّ الفاء و فتح العین لمبالغة المفعول.« فُعَلَة»بناء د. 
  ؟نیست (1: قریش) «إلیالفِ قُرَیشٍ»در « الم»کدام گزینه از اقوال معربین در مورد  -18

 در سوره قبل )سوره فیل( است. « فَجَعَلُوا»متعلق به  الف.
  برای تعجب باشد متعلق ندارد.« الم»اگر ب. 
  در آیه سوم است.« فَلیَعبُدُوا»متعلق به ج. 
  محذوف است.« أعجَبُوا»متعلق به د. 

  ؟چیست (2)نصر: « فواجًاأیَدخُلُونَ في دینِ اللّهِ یتَ النّاسَ أوَ رَ»نقش جمله مشخص شده در آیه شریفه  -19

  عول بها.إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مف الف.
  إن کانت الرّؤیة علمیّة فالجملة مفعول بها.ب. 
  إن کانت الرّؤیة بصریّة فالجملة مستأنفة.ج. 
 إن کانت الرّؤیة علمیّة فالجملة حال. د. 

  ؟تواند باشدکدام تابع می (1: توحید)« حَدٌأقُل هُوَ اللّهُ »در آیه « حَدٌأ»نقش کلمه  -20

 عطف بیان  الف.
  تأکیدب. 
  صفت ج.
 بدل د. 
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 اصول فقه مظفر 
« لحجةامباحث »ت به نسب« ر الواحدالبحث عن حجیة خب»فرض شود، جایگاه «  مباحث الحجة»به عنوان موضوع « الدلیل بما هو الدلیل»در صورتی که  -21

 چیست؟ 
 الف. انّه بحث عن مبادئه التصوریة    

    مبادئه التصدیقیة  انّه بحث عنب. 
     من مسائله ابوابه و احد انّه ج. 
    انّه من نتایجه المتاخرة عنهد. 
 کند؟ در تعریف اماره چه چیزی را خارج می« کل شیء یُثبت متعلقه»عبارت  -22

  الدلیل العقلی الف.
 االصول العملیه ب. 
     الشهرةج. 
  جماعاالد. 
 می نامند؟ « طرق علمیه»به نظر مرحوم مظفر چرا امارات را  -23

  النّها معذرة و منجزة کالقطع ف.ال
 النّ العلم اعم من الظن ب. 
      النّ حجیّتها ثابتة بالعلمج. 
   النّها تحکی عن الواقعد. 
تمسک ها به چه اصلی ظهورات آن وضع الفاظ برای تعیین و ، مانند دوران بین اشتراک و بین حقیقت و مجازدر موارد تعارض احوال لفظبه نظر مرحوم مظفر  -24

 می شود؟ 
    اصالة عدم القرینة الف.
  ال اصل لها مطلقاب. 
 اصالة الظهور ج. 
 اصالة التبادر د. 
 بهترین دلیل برای اثبات حجیت قول لغوی چیست؟  -25

   حکم عقل الف.
 بناء عقالء ب. 
  اجماعج. 
 روایاتد. 
 چیست؟ مرحوم مظفر  تعریف تعارض به نظر -26

    بحسب مقام اإلثباتین مدلولتنافی ال الف.
    الثبوت تنافی االدلة بحسب مقامب. 
 تنافی االدلة بحسب الداللة ج. 
   تنافی مدلولی الدلیلیند. 
 مقدّماز دو نماز  یکدامكتزاحم؟ و  عارض است یااز مصادیق ت «بین صالة اآلیات فى ضیق وقتها دوران األمر بین أداء الصالة الیومیة فى آخر وقتها و»مثال  -27

  است؟

    نماز یومیه -تزاحم  الف.
   نماز آیات -تزاحم ب. 
   نماز یومیه -تعارض ج. 
 نماز آیات -تعارض د. 
 چیست؟ « لیس بعالم الفاسق»و « اکرم العلماء» وجه جمع دو گزاره -28

     حکومت الف.
   تخصیصب. 
  تخصّصج. 
   ورودد. 
 حتّی یلقی من یرجئهل: یصنع؟ فقا عنه، کیف ن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآلخر ینهاهسألته عن رجل اختلف علیه رجال»روایت  -29

  بر چه معنایی داللت دارد؟« یخبره

   تساقط الف.
         توقّفب. 
    تخییرج. 
 احتیاطد. 
  در تفاضل بین مرجّحات چیست؟)ره( نظر مرحوم نائینی  -30

   صدوریالمرجّح تقدیم ال الف.
  المضمونی مرجّحال تقدیمب. 
 الجهتیمرجّح ال تقدیمج. 
   تقدیم موافقة الکتابد. 
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 ستداللیاالدروس متهیدیة فی الفقه
 ؟ باشد وظیفه چیست نداشته« بینه»در صورتی که مدعی،  -31

    با خواست مدعی، حاکم مدعی علیه را قسم می دهد. الف.
   یه را قسم بدهد.مدعی می تواند مدعی علب. 
   حاکم می تواند مدعی علیه را قسم بدهد.ج. 
     مدعی علیه باید قسم بخورد.د. 
 ؟ ، کدام گزینه مثال برای عدم رعایت این شرط است«اثر شرعی داشتن متعلق دعوا است»یکی از شرائط سماع دعوی  -32

     طرح دعوا بدون قطع الف.
   دعوای هبه بدون قبضب. 
    دعوا از جانب نابالغطرح ج. 
  مدعیٰ به مجهول باشدد. 
 ؟ چیست« اقرار»دلیل حجیت  -33

  «انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان»روایت  الف.
  «اقرار العقال علی انفسهم جائز»روایت ب. 
  اجماع علماءج. 
  سیره عقالد. 

 ؟ صحیح است« قسمت»کدام گزینه در مورد  -34

     کند.به بیع رجوع می عقد غیرمستقل و الف.
  کند.عقد غیر مستقل و به صلح رجوع میب. 
  عقد مستقل و جائز است.ج. 
  عقد مستقل و الزم است.د. 

 ؟ در چه موردی مدعی عالوه بر بینه باید قسم هم بخورد -35

     دعوی علیه شخص غائب الف.
  دعوی تلف در باب ودیعهب. 
   دعوی دین علیه میتج. 
  اب قتلدر بد. 

 ؟ نمی شودرجم « زانیه محصنه»در کدام مورد  -36

  زانی غیر مسلمان باشد. الف.
  زانیه پیرزن باشد. ب.
     زانی پیرمرد باشد.ج. 
 زانی نابالغ باشد.د. 
 ؟ در کدامیک از موارد اثبات زنا فقط جلد ثابت می شود -37

   در صورتی که با شهادت دو مرد و چهار زن اثبات شود. الف.
    در صورتی که با شهادت سه مرد و دو زن اثبات شود.ب. 
  در صورتی که با شهادت یک مرد و شش زن اثبات شود.ج. 
     در صورتی که با شهادت هشت زن ثابت شود.د. 
 ؟ الزم است اقرارمرتبه بنابر نظر مشهور در اثبات حد سرقت و در ثبوت غرم چند  -38

  در مورد حد یک مرتبه و در ثبوت غرم دو مرتبه. الف.
  در مورد حد دو مرتبه و در ثبوت غرم یک مرتبه.ب. 
       در هر دو مورد یک مرتبه.ج. 
   در هر دو مورد دو مرتبه.د. 

 ؟ حد قذف چگونه اثبات می شود -39

  اقرار. شهادت یک مرد عادل و دو زن و یک مرتبه الف.
  شهادت یک مرد عادل و دو زن و دو مرتبه اقرار.ب. 
  شهادت دو مرد عادل و یک مرتبه اقرار.ج. 
      شهادت دو مرد عادل و دو مرتبه اقرار.د. 

 ؟ در کدام مورد شخص عاصی در مرتبه سوم کشته می شود -40

  زنای غیر محصنه الف.
  زنای محصنهب. 
 سرقت ج. 
  قذفد. 
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 فی رشح اللمعة الدمشقیه ةهیالروضةالب
  ؟ها هیچگاه حرمت ابدی بر طالق مترتب نمی شوددر کدام گزینه -41

    های متعدد در طهر واحدطالق الف.
  طالق سنی به معنای اعمب. 
    طالق سنی به معنای اخصج. 
  طالق متعدد حاملد. 
 ؟ کدام گزینه از موارد اجتماع نصف و ربع در سهام است -42

    اجتماع زوج و خواهر پدری میت .الف
   اجتماع زوجه و خواهر پدری میتب. 
    اجتماع زوجه و دختر میتج. 
  اجتماع زوج و مادر میتد. 

 املکاسب
 ؟ اگر عصیر عنبی دیگری را غصب کند و آن را به جوش آورد کدام گزینه صحیح است -43

   دو ثلث آن را بپردازد. در حکم تلف است و باید آن را برگرداند و غرامت الف.
  در حکم تلف نیست و باید آن را برگرداند و غرامت دو ثلث آن را بپردازد.ب. 
     در حکم تلف نیست و باید غرامت مثل عصیر را پرداخت کند.ج. 
   در حکم تلف است و باید غرامت مثل عصیر را پرداخت کند.د. 
  ؟کمی داردحاش مغشوش است و معاوضه به عنوان سکه رایج سلطان نباشد چه مادهاگر معاوضه واقع شود بر شخص یک درهم که  -44

   بیع صحیح است به همراه خیار عیب الف.
  بیع صحیح است به همراه خیار تدلیسب. 
  بیع صحیح است و الزمج. 
  بیع باطل استد. 
 ؟ چه حکمی دارد «آن خرید و فروش»و  «تصویر صورت ذی الروح در صورتی که مجسمه نباشد»حکم  -45

  حرام ـ جایز الف.
  جایز ـ حرامب. 
  جایز ـ جایزج. 
  حرام ـ حرامد. 

  ؟در مورد خلف وعد کدام گزینه صحیح است -46

  کذب است ولی حرام نیست. الف.
  کذب نیست ولی حرام است.ب. 
  کذب نیست و حرام نیست.ج. 
    کذب است و حرام است.د. 

 ؟ فتح موات بوده باشد چه حکمی دارداگر زمین در حال  -47

    ملک امام علیه السالم است. الف.
  ملک همه مسلمین است.ب. 
  جزو اراضی خراجیه است.ج. 
  ملک مجاهدین است.د. 

 کلیات فی علم الرجال
  داللت دارند؟« نیاز به علم رجال»کدام گروه از روایات حتّی اگر خبر واحد هم باشند، بر  -48

 ی شیعیان به آحاد اصحاب  یث إرجاع دهندهاحاد .الف
 اخبار بیانگر حجّیّت روایات صحیح و موثّق  .ب
  روایات دالّ بر وجود دروغگو در بین راویانج. 

 ی راه حلّ تعارض روایات اخبار ارائه کننده. د
   بر چه چیزی داللت دارد؟ چرا؟« صحیح الحدیث»به نظر مصنِّف وصف راوی به  -49

  قة الراوی و مشایخه إلی المعصوموثا .الف
  صحّة جمیع أحادیثه العتماد األصحاب. ب
  إحراز صحّة أحادیثه للوثاقة أو للقرائنج. 

 وثاقة الراوی و من روی عنه بال واسطة . د
  چیست؟« استثناء ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه»نظر مصنِّف در مورد  -50
  نه وثاقت دیگرانفقط بر ضعف مستثنا داللت دارد . الف
  بر ضعف مستثنا و وثاقت مستثنی منه داللت داردب. 

   بر ضعف مستثنا و وثاقت مستثنی منه داللت ندارد .ج
  بر وثاقت مستثنی منه داللت دارد نه ضعف دیگران. د
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 درسنامه علم حدیث
 وین کتب حدیث وجود دارد؟ های تداز دوره« کدام دوره»و در « کدام کتاب»به ترتیب در « جامعیّت». ویژگی 51
 و بیداری  تنظیم –جامع احادیث  الشیعه .الف
 و تنظیم  نخستین –امع العلوم ج .ب
 تدوین و تکمیل  –کافی و بحار ج. 
 رشد و شکوفایی  –وافی و فقیه د. 
 حی است؟ ه چه اصطالتیب اشاره ببه تر« حدیثِ دارای فزونی نسبت به سایر احادیث مشابه»و « افزودن وصفی پس از نام راوی». عبارت 52
   موضوع –مرفوع  .الف
  غریب –مدبّج . ب
  عالی –عزیز ج. 

 مزید  –مدرج . د
 دروس فی علم االصول )الحلقة الثالثة(

  مدلول وضعی باشد، چه اشکالی دارد؟« اطالق»)ره( اگر  بنابر نظر شهید صدر -53

 یصیر مدلول اللفظ امراً ذهنیاً  الف.
 بق اللفظ و المفهوم عدم تطاب. 
  ال یدل علی المعنی المقیّدج. 
 یخالف اصالة الحقیقة د. 
 یکی از شروط مساعد کشف اجماع است؟ « تحقق اجماع از  فقهای متقدم و نه متاخر» چرا -54

 النّه یمکن دخول المعصوم فی اجماعهم  الف.
   النّ اجماعهم یکشف عن روایة خاصةب. 
 خرین غیر مصابالنّ اکثر حدس المتاج. 
      النّ اجماعهم یکشف عن ارتکاز عامد. 
 قدرت شرعی از کدام شروط است؟ چرا؟  -55
     النه دخیل فی المالک   -االتصاف  الف.
  الن االدانة تشمل العاجز -تصاف االب. 
  لعدم شمول التکلیف للعاجز -رتّب التج. 
   النه دخیل فی الترتب   -الترتّب د. 
 شوند؟ متصف به حرمت غیری می« مقدمات حرام»قسم از کدام  -56

 ال یتصف شیء من مقدماته بالحرمة  الف.
   ما ال ینفکّ عنه الحرامب. 
   ما ینفک عنه الحرامج. 
     مطلق مقدماتهد. 
 آیا در مقام اثبات، بین دو اصل عملی عقلی، تعارض معقول است؟ -57

 ین ال، لعدم تناقض بین ادراکین عقلی الف.
 ال، المکان رفعه بالتخصیص و الحکومة ب. 
 و الحکومة انعم، ولکن یرتفع بالتخصیص ج. 
 نعم، لوقوع تعارض االصول کثیراً فی الفقه د. 
 ؟نیستچرا مفعول مطلق ، تکلیف باشد، «موصولمای»اگر مراد از  (7)طالق: « ما آتاهانفساً الّا یکلف اهللال» ره( در آیه شریفه) بر مبنای نظر شهید صدر -58

   النّ مراده الحکم الشرعی ال االدانة الف.
 النّ مادة الفعل فی اآلیة التکلیف ب. 
 النّ التکلیف الیستعمل مصدراً ج. 
   النّ االستثناء فی اآلیة مفرّغد. 
 ؟ رودن میمالی از بیکن علم اجل شود(، کدام رکه اضطرار قبل از علم اجمالی حاصدر صورتی ) اضطرار به طرف معینی از اطراف علم اجمالی با -59

    رکن اول الف.
   رکن دومب. 
   رکن سومج. 
 رکن چهارم د. 
 داند؟آیة اهلل خویی )ره( استصحاب را مختص چه شبهاتی می -60

   الشک فی المقتضی الف.
 الشک فی المانع ب. 
  الموضوعیةج. 
 الحکمیة د. 
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 کفایةاالصول
  داند؟در الفاظ را متفرع بر قبول کدام اصل می« اصل تاّخر وضع»یه قبول مرحوم صاحب کفا -61

  عدم القرینةالف. اصل 
 ب. االصل المثبت
 ج. اصالة الحقیقة 

 د. اصالة عدم النقل 
 نظر مرحوم آخوند در مورد داللت امر عقیب حظر چیست؟  -62

 الف. الوجوب  
 ب. االباحة  
 ج. التبعیّة  
  د. االجمال

  در صورت عدم مساعدت قواعد عربی، مرجع و مقتضای قاعده در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت چیست؟ -63

 الف. االصول العملیة    
 ب. االصول اللفظیة   

 ج. اطالق الهیئة  
 د. اطالق المادة    

 به نظر مرحوم آخوند داللة جمع معرّف به الم بر عموم به چه دلیل است؟  -64
 داللة الالم علی التعیّن ف. ال

 ب. االطالق 
 ج.  العقل

 الوضع د. 
را « قبین المفهوم والمنطو هالة مشترکقوم بالجلیس آلیة النبا مفهوم الثبات حجیة خبر الواحد النّ التعلیل باصابة ال»صاحب کفایه اشکال مطرح در عبارت: -65

 چگونه پاسخ می دهد؟ 
 صلة الف. انّ التعلیل القرینة المنف

 ب. انّ الجهالة بمعنی السفاهة 
 ج. انّ الجهالة بمعنی عدم العلم 
 د.انّ المفهوم یخصّص التعلیل 

را « خبرده اقوی ممّا یفید الالّذی تفی کون الظنّعلی حجیة الشهرة الفتوائیة بالفحوی، ل ادلة حجیة خبر الواحد یدلّ» چرا صاحب کفایه دلیل مطرح در عبارت: -66
  ؟پذیرندنمی

 الف. انّ الظنّ الیغنی من الحق شیئا 
 الخبر الظن  ب. لیس مناط اعتبار

  خبر اقوی من الشهرةج. ظن ال
 د. الفحوی لیس من االدلّة 

  دای امارات، رکن اول اسصحاب را چه می داند؟ؤمرحوم صاحب کفایه برای حل مشکل استصحاب در م -67
 و الظن السابق أالف. الیقین 

 ق ب. الثبوت الساب
 ج. الحکم السابق 

 د. الیقین السابق
 دام است ؟بر برائت شرعیة ک« سوالو ما کنّا معذّبین حتی نبعث ر» )ره( بر استدالل به آیه شریفه: اشکال صاحب کفایه -68

 ناظرة الی االمم السابقة الدنیویة  الف. انّ اآلیة
 ب. انّ اآلیة تعارض اطالقات آیات االحکام 

 العقاب دون االستحقاق ج. انّ اآلیة تنفی
 انّ البعث مصداق الصدور دون الوصول  د.

 با آرزوی موفقیت
 
 

 «د.باشاداره سنجش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤاالت امتحانی می 50001717214421سامانه پیام کوتاه »

 «د.باشجهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می ره سوالبا ذکر نام آزمون و شما به صورت دقیق اشکالدر صورت ارسال پیام کوتاه، »


