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 فقـه خانواده

 ردیف
 

 شماره سؤاالت تستی عنوان

1 
2 
3 
4 

5 
 

*

ذ *  کرات:ت

 ت کنترل گردد.نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقمشخصات مندرج در سربرگ پاسخ -1
 نامه، مشخص گردد.پاسخ سؤاالت صرفاً در پاسخ -2
 نامه، با مداد نرم پر رنگ تکمیل شود.پاسخ صحیح در پاسخ -3
 هر چهار پاسخ اشتباه، یک امتیاز منفی دارد. -4
 گردد.در صورتی که در هر سؤال، بیش از یک خانه پر شود، امتیاز آن سؤال حذف می -5
 گردد.آوری میدقیقه به صورت همزمان جمع 100ها در پایان نامها و پاسخهکلیه دفترچه -6

 

 ٭ در مورد ماده امتحانی اصول فقه، توجه به نکات زیر الزم است:
نسبت به تکمیل  شماره سؤاالتبر اساس « لکفایة االصو»و « الحلقة الثالثة»داوطلب پس از انتخاب یکی از دو منبع . 1

 نامه اقدام نماید.پاسخ
 . در صورت پاسخ به هر دو منبع، امتیاز هر دو منبع باطل خواهد شد.2
 منبع انتخابی سؤاالت تستی و تشریحی با یکدیگر مطابق باشند.. 3
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 سؤال تستی(: 20( )01/1976)کد  

 دارد؟  رف زائد وجودحچند  «نَاصِرٍ ال ى رَجعِهِ لَقَادِرٌ یَومَ تُبلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَإِنَّهُ عَلَ» آیهدر  -1
  الف. یک

 دوب. 
  ج. سه

  د. حرف زائد وجود ندارد

  به ترتيب چيست؟ (32تا  21نبأ: )«حْقَابًاينَ فِيهَا أَلَابِثِ *مَآبًا لطَّاغِينَ لِ *إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا »در آیات شریفه « أَحْقَابًا» و« لَابِثِينَ»نقش  -2

 مفعول فیه  -الف. حال 
 حال  -« کان»ب. خبرِ 

 حال  -« البثین»ج. صفت 
 « کان»خبر  -د. مفعول فیه 

  ام نوع است؟از کد (10نازعات: )«الْحافِرَةِ یودُونَ فِیَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُ»استفهام در آیه شریفه  -3
 الف. استهزائی 

 ب. انکاری 
 ج. توبیخی 

 د. ابطالی 
  مفرد وجود دارد؟ بارز سمچند ا (16تا  13عبس: )«كِرَامٍ بَرَرَةٍ *سَفَرَةٍ  یبِأَیْدِ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ *صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ  یفِ»در آیات شریفه  -4

  2الف. 
  3ب. 
  4ج. 
  5د. 
  ؟نيستشده از باب اشتغال ب معينکدام اسم منصو -5

  (30نازعات: )« دَحاهاکَبَعْدَ ذلِ الْأَرْضَ وَ»الف. 
  (29)نبأ: «أَحْصَیْناهُ كِتاباً كُلَّ شَيْءٍ وَ» ب.
  (9ضحی: )«فَلَا تَقْهَر الْیَتِیمَفَأَمَّا »ج. 
  (20عبس: )«یَسَّرَهُ السَّبِیلَثُمَّ »د. 
  است؟ نادرست (13مطففين: )«ى عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَإِذَا تُتْلَ»یفه کدام گزینه در ترکيب آیه شر -6

 مستأنفه  :«تتلی علیه آیاتنا»الف. جمله 
 نائب فاعل  :«آیاتنا»ب. 
 شرطیه ظرفیه  :«إذا»ج. 
 خبر  :«أساطیر»د. 
  چيست؟ (31مطففين: )«هْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَبُوا إِلَى أَإِذَا انْقَلَ وَ»در آیه شریفه « فَكِهِينَ»نقش و معنای  -7

  کینَضاحِ -الف. صفت مشبهه 
  کینَضاحِ -یز ب. تمی

  بینَعجِمُ -ج. حال 
  حینَرِفَ -د. حال 

  چيست؟ (5و  4بروج: )«النَّارِ ذاتِ الْوَقُود *ابُ الْأُخْدُودِ قُتِلَ أَصْح»در آیه شریفه « النّار»نقش  -8

 الف. عطف بیان 
 ب.  موصوف 

 ج. نعت 
 د. بدل 

  است؟ نادرست (4تا  1: فجر)«إِذا یَسْرِ اللَّيْلِ وَ * الْوَتْرِ الشَّفْعِ وَ وَ *لَيالٍ عَشْرٍ  وَ *الْفَجْرِ  وَ»کدام گزینه در ترکيب آیات شریفه  -9
 متعلق به فعل قسم محذوف«: إذا»الف. 

 جار و مجرور  :«و الفجر» ب.
 « لیال»صفت  :«عشر»ج. 
 اسم شرط  :«إذا» د.
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  چيست؟ (9فجر: )«ذِینَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِثَمُودَ الَّ وَ»در آیه شریفه « باء»معنای  -10

 الف. مجاوزت 
 ب. الصاق 
 ج. سببیة 
 د. ظرفیة 

  ؟نيست (5بلد: )«يْهِ أَحَدٌ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَأَیَحْسَبُ»در آیه شریفه « لَنْ»های کدام گزینه از ویژگی -11

 الف. حرف مصدری 
 ب. حرف استقبال 

 ج. حرف نصب 
 د. حرف نفی 

  ست؟از کدام نوع ا« نَةُهُمُ البَيِّينَ حَتَّى تَأتِيَالمُشرِكِينَ مُنفَكِّ لَم یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَ»در آیه « حَتّی» -12
 الف. ناصبه 
  ب. عاطفه 

  . ابتدائیه ج
 د. جارّه 

  چيست؟ (13شمس: )«سُقْياها سُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَفَقالَ لَهُمْ رَ»در آیه شریفه « ناقة»نقش  -13

 « حرف نداء محذوف»الف. منادای مضاف 
 به از باب اشتغال ب. مفعول
 به از باب تحذیر ج. مفعول
 به از باب اغراء د. مفعول

  صحيح است؟ (14ليل: )«ظَّىتَلَ فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً»در آیه شریفه « تلظّی»ر مورد کدام گزینه د -14

  4ل صیغه الف. فعل ماضی باب تفعّ
  4ل صیغه ب. فعل مضارع باب تفعّ
  7ل صیغه ج. فعل مضارع باب تفعّ

 د. مصدر باب تفعّل 
  از کدام نوع است؟ (4ضحی: )«ولىالْأُ  مِنَکَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَ وَ»در آیه شریفه « الم» -15

 الف. فارقه 
 ب. مزحلقه 

 ج. تبلیغ 
 د. ابتداء 

  چيست؟ (6ضحی: )« یَتِيماً فَآوىکَدْأَلَمْ یَجِ»در آیه شریفه « یتيماً»نقش  -16

 الف. حال 
 ب. تمییز 

 ج. مفعول دوم 
 د. نائب از مفعول مطلق 

  چيست؟ (1بينه: )«بَيِّنَةُتَّى تَأْتِيَهُمُ الْنْفَكِّينَ حَالْمُشْرِكِينَ مُ  الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ یَكُنِ»ه در آیه شریف« مُنْفَکّينَ»نقش  -17

 « أَهْلِ الْكِتَاب»الف. حال از 
 « الْمُشْرِكِین»ب. حال از 

 ج. نائب از مفعول مطلق 
 « لم یکن»د. خبر 

  ه نقشی دارند؟چبه ترتيب  (6زال: زل)«تًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْیَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَا»یه شریفه در آ« أعمالَهُم»و  «اشتاتاً» -18

 به مفعول -الف. مفعول مطلق 
 به دوم مفعول -فیه ب. مفعول
 به مفعول -له ج. مفعول

 مفعول دوم  -د. حال 
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  چه نقشی دارد؟ (7زلزال: )«رَّةٍ خَيْراً یَرَهُذَقالَ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْ»در آیه شریفه « خيراً» -19
 حال  الف.

 ب. تمییز 
 ج. مفعول ألجله 

 د. مفعول من أجله 
  چيست؟ (4عادیات: )«بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ»در آیه شریفه « نَقع»معنای  -20

 الف. باران شدید 
 ب. سوراخ کردن 

 ج. کندن 
 د. غبار 

 سؤال تستی(: 20( )02/1976)کد 

 . اصول فقه مظفر:1
  بهترین دليل بر حجيّت قول لغوی چيست؟ به نظر مرحوم مظفر -21

 الف. اجماع 
 ب. بناء عقالء 
 ج. حکم عقل 

 د. خبر واحد ثقه 
  باشد؟ر میتعریف کدام نوع ظهو« الظهور الذی ینشأ من مجموع الکالم»عبارت  -22

 الف. تصوری اولی 
 ب. تصوری ثانوی 

 تصدیقی ثانوی ج. 
 تصدیقی اولی د. 

 بازگشت تمام اصول وجودیه به کدام اصل است؟  مرحوم مظفربه نظر  -23
 الف. اصالة عدم القرینة 

 ب. اصالة الحقیقة 
 ج. اصالة الظهور 
 د. اصالة العموم 

 ؟ چيست مرحوم مظفرتعریف تعارض به نظر  -24
 الف. تنافی مدلولی الدلیلین 

 ب. تنافی االدلة بحسب الداللة 
 ج. تنافی الدلیلین باعتبار مدلولیهما 
 د. تنافی االدلة بحسب مقام الثبوت 

  به ترتيب از چه جهتی است؟« تعارض»و « تزاحم»امتناع اجتماع دو حکم در باب  -25
 تشریع  -الف. امتثال 
 امتثال  -ب. تشریع 
 تشریع  - ج. تشریع
 امتثال  -د. امتثال 

 است؟ « ورود»یک از موارد زیر رابطه بين کدام -26
 ال شک لکثیر الشک  -الف. الشک حکمُه کذا 

  االمارة بیان -العقاب بالبیان قبیح ب. 
 الفاسق لیس بعالم  -اکرم العلماء ج. 

 المتقی عالم  -د. اکرم العلماء 
 ؟ شودنمیر را شامل یک از موارد زیکدام« مهما امکن اولی من الطرحالجمع بين المتعارضين »قاعده  -27

 ترجیح سندی یکی از متعارضین الف. 
 تعادل سندی متعارضین ب. 
 جمع عرفی ج. 
 جمع تبرّعی د. 
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ل: ف یصنع؟ فقاکي اه عنه،سألته عن رجل اختلف عليه رجالن ... فی أمر دینه، کالهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و اآلخر ینه»روایت  -28
  بر چه معنایی داللت دارد؟ مرحوم مظفربه نظر « فهو فی سعة حتّی یلقاه حتّی یلقی من یخبره یرجئه

 الف. توقّف 
 ب. تساقط 
 ج. تخییر 
 د. احتیاط 

  کند، کدام است؟ه هم بر آن داللت میلظباب تعارض است و مقبوله عمر بن حنشهرتی که از مرجِّحات  -29
 عملی  الف. شهرت

 ب. شهرت فتوائی 
 ج. شهرت روائی 
 د. شهرت قدماء 

  به ترتيب چه نوع مرجِّحی هستند؟« مخالفت عامّه»و « موافقت مشهور»هر یک از  -30
 صدوری  -الف. مضمونی 

 مضمونی  -ب. جهتی 
 صدوری  -ج. جهتی 

 جهتی  -د. صدوری 
 . دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی:2

  چيست؟« قاضی تراضی»اثبات نفوذ حکم ر دليل مصنّف ب -31
 « فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً.»الف. حدیث 

 « و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل»شریفه  ب. آیه
 « فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلتُه قاضیاً فتحاکموا إلیه.»ج. حدیث 

 « الحقّ لتحکم بین النّاسإنّا أنزلنا إلیک الکتاب ب»شریفه  د. آیه
  حجّت است؟ چرا؟« ی منکربيّنه»به نظر مصنّف آیا  -32

 شود. ی حجّیّت شامل آن هم میالف. بله، زیرا ادلّه
 «. البیّنة علی المدّعی»ب. خیر، به خاطر روایت: 

 ج. بله، چون اصل صحّت عمل مسلم جاری است. 
 هم بخورد. د. خیر، زیرا او باید عالوه بر بیّنه، قسم 

  به نظر مصنّف اگر شخصی نسبت به عقدی ادّعای فساد نماید، آیا سخنش پذیرفته است؟ چرا؟ -33
 نعم، الحتیاج الصحّة إلی الدلیل الف. 
 ال، لعدم کون الدعوی جزمیّاً ب. 
 نعم، الستصحاب عدم النقل ج. 
 ال، ألصالة الصحّة فی العقود د. 

 ی یمين چه شباهتی دارند؟ مهاز نظر اقا« دماء»و « حدود» -34
 الف. عدم توجّه الیمین علی المنکر 

 االکتفاء بیمین المدّعی لإلثبات ب. 
 عدم توجّه البیّنة علی المدّعی ج. 
 لزوم الحلف مع إقامة البیّنة د. 

  به حساب آورد؟« مدعی»ف، چه کسی را باید به نظر مصنّ -35
 الف. الذی یخالف قوله الظاهر. 

 یخالف قوله الحجة. ب. الذی 
 ج. الذی یخالف قوله االصل. 

 د. الذی اذا ترک الدعوی ترک. 
  کمی دارد؟حدر صورتی که شخصی دیگری را به قتل نفر سومی مجبور کند و درفرض مخالفت، تهدید به قتل مکرَه نماید چه  -36
 ال یجوز القتل الستحالة الترجیح بال مرجح  الف.
 ی الضرر عن المکره یجوز القتل لقاعدة نف ب.
 یجوز القتل لحدیث رفع ما اضطروا الیه  ج.
 ال یجوز القتل النه ال تقیة فی الدماء  د.
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  در موارد ثبوت قتل در زنا، حکم به تعدی از قتل به شمشير به غير شمشير متوقف بر چيست؟ -37
 الغاء خصوصیّت الف. 
 اجماع منقول ب. 

 ج. اطالق دلیل 
 فهم عرفی د. 

 ت؟، کدام گزینه صحيح اس«یکسان نبودن شهادت شاهدان به زنا»در صورت  -38
 الف. یُعَزَّرُ الشهودُ بما یراه الحاکمُ صالحاً. 

 یُحَدُّ الشهودُ و یُعَزَّرُ المشهودُ علیه. ب. 
 یُحَدُّ الشهودُ فقط حَدَّ القذف بالزنا. ج. 

 د. یُعَزَّرُ الشهودُ و یُحَدُّ المشهودُ علیه. 
  اند، چيست؟کم دو نفری که یکدیگر را قذف کردهح -39

 الف. حدّ هر دو 
 ب. تعزیر هر دو 

  کننده فقطحدّ شروعج. 
  کننده فقط د. تعزیر شروع 

  به نظر مشهور نصاب الزم برای قطع ید سارق چه مقدار است؟ -40
 الف. رُبع دینار 
 ب. یک دینار 

 ج. نصف دینار 
 د. خُمس دینار 

 (:تستی سؤال 7( )07/1976 )کد
 

 چيست؟ « حرمة اکتساب»معنای  )ره(بر نظر شيخ انصاریبنا -41
 حرمة اکل المال فی مقابلها  الف.
 حرمة االیجاب و القبول فی العقد ب. 
 ترتّب االثر علی العقد و بطالنه حرمة ج. 
 قل و االنتقال بقصد ترتّب االثر حرمة الند. 

 ق گرفته است؟ به چه چيزی تعلّ (157: اعراف)«وَ یُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»تحریم خبائث در آیه شریفه  ()رهبه نظر شيخ انصاری -42
 فقط خرید و فروش الف. 
 خوردن و بیع ب. 

 ج. تمام انتفاعات 
  د. فقط خوردن

ال بأس علی المرأة بما »: السالم()عليهو قول امام« غيرها ال تصل شعر المرأة بشعر»للماشطة: ( اهلل عليه و آلهلی)صبا توجه  به قول پيامبر -43
 کدام است؟  )ره(حکم در نظر شيخ انصاری« تزیّنت به لزوجها

 الف. حرمة التزیین بوصل شعر المرأة بشعر غیرها. 
 ب. تساقط الروایتین و الرجوع الی اصالة االحتیاط. 
 ج. کراهة التزیین بوصل شعر المرأة بشعر غیرها. 

 تساقط الروایتین و الرجوع إلی أصالة البرائة. د. 
 چيست؟ « مطرِب»به نظر مرحوم شيخ مراد از  -44

 ما کان مطرِباً للمغنّی و المستمع معاً. الف. 
 ما کان من شأنه اإلطراب لو ال المانع. ب. 

 ج. ما کان مطرِباً فعالً بالنسبۀ إلی کلّ أحد. 
 طلقاً. د. ما کان مشتمالً علی ترجیع الصوت م
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 شود؟ کدام حکم شرعی استفاده می (55 یوسف:)«اجعلنی علی خزائن االرض...» از آیه شریفه -45
  اعتبار مفتوحة عنوة فی کون االرض خراجیةالف. 
 جواز الوالیة من قبل الجائر لمصالح العباد ب. 

 الخراج لما لم یاخذه الجائر بعد  ج. جواز شراء
  یه الخراجاشتراط استحقاق من یصل الد. 

بر کبيره بودن کدام  (25: رعد)«رِ لَهُمْ سُوءُ الدّاوَللَّعْنَةُ ا لَهُمُ کَفْسِدُونَ فِي اأْلَرْضِ أُولئِوَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُ»آیه شریفه  -46
 کند؟ گناه داللت می

  معونة الظالمینالف. 
  النجشب. 
  النمیمةج. 
  بةالغید. 

 چيست؟  )ره(حقيقت خراج نزد شيخ انصاری -47
 ثمن االرض قسطا الف. 
  ما اخذ بالمزارعةب. 
 حق الحکومة ج. 
  اجرة االرضد. 

 

 (:تستی سؤال 5( )08/1976)کد 

 . کلیات فی علم الرجال: 1
  ؟يستچدرکتاب الضعفاء  ائرینظر مصنّف درباره اعتبار تضعيفات ابن غض -48
  . لیس هذا الکتاب البن الغضائریالف

  ب. الکتاب له و حجة ما لم یعارض
  . لیس حجة النه جرّاحاً کثیر الردج

  د. عدم قبوله الن مستنده االجتهاد
 اند، چيست؟ اد کامل الزیارات واقع شدهسناافرادی که در  توثيق ف دربارهنظر مصنّ -49

 ل من صدّر بهم االسناد توثیق کالف. 
 توثیق کل ما وقع فی االسناد مطلقا ب. 

 ج. لم یثبت التوثیق تبعا لعدم اثبات الکتاب 
 د. توثیق ما وقع فی االسناد مع عدم الجرح 

 ؟ کدام است« عدة من اصحابنا»برای تصحيح روایات کافی به لحاظ  نظر مؤلّف -50
  عدةال الثقة فیالعطّار  یحیی بن الف. دخول محمد

 وجّه توثیق العدة فیما یعیّنهم الکلینی بنفسه ب. 
 تختلف وثاقة العدة نظرا الی من رووا عنهم ج. 
  و الحاجة الی وثاقتهم هم مشایخ االجازةد. 

 : درسنامه علم حدیث. 2

 چيست؟ « تهذیب االحکام»به « ستبصارالا»نسبت کتاب  -51
 شرح الف. 
 تکمیل ب. 

 ج. تلخیص 
 سناد د. تصحیح ا

 به کدام شيوه بوده است؟ « فقه الرضا»کتاب تحمل  -52
 الف. وجادة 

  وصیتب. 
  ج. اعالم

  مناولهد. 
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 (:تستی سؤال 8( )05/1976)کد 

 سازد؟ متفاوت می« احترازیة قيود»آن را از قاعده « مفهوم» چه ویژگی در -53
 عی الحکم الف. یتضمّن انتفاء طبی

 ب. یتضمّن انتفاء شخص الحکم 
 ج. انّه من المدالیل االلتزامیة 
 د. انّه من المدالیل المطابقیة 

 ؟ پذیردنمی« حجيت ظهور»را به عنوان موضوع « ظهور تصوری» )ره(چرا شهيد صدر -54
 الف. النّ الظهور التصوری لیس ظهوراً حقیقة 

 زیة ب. النّ معنی الحجیة المعذریة و المنج
 ج. النّ الظهور التصوری ال یتغیّر بالقرینة 
 د. النّ المقصود من الحجیّة تعیین المراد 

 چيست؟ « قدرت شرعی»و « قدرت عقلی»فرق  -55
 الف. قدرت عقلی دخیل در مالک است. 
 ب. قدرت شرعی دخیل در مالک است. 

 ج. قدرت شرعی شرط ادانه است. 
 د. قدرت عقلی شرط ادانه است. 

 اند؟ را توجيه کرده« عدم حجيت دليل عقلی قطعی»چگونه برخی امکان  -56
 الف. نقص عقل در بسیاری موارد 

 ب. نص برخی روایات بر عدم حجیت 
 ج. تعارض دلیل شرعی با دلیل عقلی 
 د. تحویل قطع طریقی به موضوعی 

ان علم یک از ارکید ظرف اول نجس است، کدامدر فرض وجود علم اجمالی به نجاست آب یکی از دو ظرف، سپس بيّنه بگو -57
  شود؟اجمالی مختل می

 الف. رکن اول 
 ب. رکن دوم 
 ج. رکن سوم 

 د. رکن چهارم 
اماره »با داللت ا رچگونه اجرای استصحاب  )ره(است، مرحوم نائينی« یقين به حدوث»با توجه به اینکه یکی از مقوّمات استصحاب  -58

  کند؟توجيه می« بر حدوث
 الف. انّ الحدوث من المقوّمات ال الیقین 

 ب. انّ الیقین بما هو حجة موضوع 
 ج. انّ الیقین العرفی یشمل الظن 

 د. انّ االمارة تعتبر علماً تعبّداً 
  چيست؟« حيثيت تقييدیه»مراد از  -59

 قیود برای ثبوت حکم  الف.
 مقوّم معروض حکم  ب.
 شروط موجد حکم  ج.
 م قیود متعلق حک د.

 کدام گزینه مثال برای عدم نعتی است؟  -60
 الف. عدم عدالة زید قبل وجوده 

 ب. عدم عدالة زید بعد وجوده 
 ج. عدم زید بعد وجود ابیه 

 د. عدم زید قبل وجوده 
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 (:تستی سؤال 8( )06/1976)کد 

  ت؟چيس« زاء فی الجملهاالتيان بالماموربه علی وجهه یقتضی االج»در عبارت « اجزاء»معنای  -61

 الف. الکفایة 
 ب. اسقاط التعبد 
 ج. اسقاط القضاء 
 د. االمتثال تاماً 

 ت؟ چيس« ای که در مقام طلب استعمال شده استداللت جمله خبریه»درباره  )ره(نظر مرحوم آخوند -62
  الوجوب او االستحباب حقیقةالف. 
 الوجوب او االستحباب مجازاً ب. 
  زاًالوجوب مجاج. 
 الوجوب حقیقة د. 

 ؟ نيستالزم  ید مندوحه در بحث اجتماع امر و نهيچرا اخذ ق -63
 ف. النّ البحث فی التکلیف المحال ال

  النّ البحث فی التکلیف بالمحال ب.
 النّ التکلیف بالمحال جائز عقال  ج.
 النّ البحث فی امکان االمتثال  د.

 ه صحيح است؟ کدام گزین« نهی از معامالت»در مورد  -64
 الف. انّ النهی عن السبب یدلّ علی الصحة 

 النهی عن السبب یدلّ علی الفساد ب. انّ 
 نهی عن المسبّب یدلّ علی الصحة انّ الج. 
  انّ النهی عن المسبّب یدلّ علی الفسادد. 

 مجموعی و بدلی چيست؟ منشأ تقسيم عام به استغراقی،  -65
 الف. اختالف کیفیة تعلق الحکم 

  اختالف لحاظ الوضع و الحکمب. 
 ج. اختالف لحاظ الموضوع فقط 

 اختالف وضع الفاظ العام د. 
 ست؟ اتيب کدام برائت شرعی به تر به نظر مرحوم آخوند وجه تقدیم اصل موضوعی )مانند اصالت عدم تزکيه( بر برائت عقلی و -66

  الحکومة - الحکومةالف. 
  الحکومة - الورودب. 
 الورود  - الحکومةج. 
 الورود  -الورود د. 

 به نظر مرحوم آخوند آیا بدون امر به عبادت، احتياط در عبادات، امکان دارد؟ چرا؟  -67
 النّ قوام العبادة بامر الشارع  - ال. الف
 المکان احراز المالک عقالً  -نعم ب. 
 المکان قصد القربة عقالً  -نعم ج. 
 لعدم امکان قصد الوجه  -ال د. 

 شود؟ ها میحجيت مثبتات آن چه خصوصيتی در امارات باعث -68
 المنجزیة و المعذریة الف. 
 حکایتها عن الواقع ب. 
 مطابقتها للواقع ج. 

 د. شرعیة مثبتاتها 
 

 با آرزوی موفقیت       
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