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 «گرایش فقه خانواده»  ولـه و اصـفق

 ردیف
 

 شماره سؤاالت تستی عنوان
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*

ذ *  کرات:ت
 ردد.نامه؛ شامل اطالعات فردی با دقت کنترل گمشخصات 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 120ها در پایان نامهها و پاسخکلیه دفترچه -6

 

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

 نامه اقدام نماید.ل پاسختکمی
 . در صورت پاسخ به هر دو منبع، امتیاز هر دو منبع باطل خواهد شد.2
 باشد.ت داشته مطابقدر نوبت صبح و عصر با یکدیگر گویی، . الزم است منبع انتخابی جهت پاسخ3
 

 صبح 10برگزاری: اعت س
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 اعراب القرآن و بیانه 

 ؟ترتیب چیسته ب «جَعَلنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَ» آیهدر « مَعَاشًا»نوع و نقش  -1

   له مفعولٌ –الف. اسم زمان 
       دوم  بهمفعولٌ –ب. اسم زمان 

   دوم به مفعولٌ –ج. مصدر میمی 
   حال –د. مصدر میمی 

  چیست؟ «ا مَآبًلِلطَّاغِینَ نَّ جَهَنَّمَ كَانَت مِرصَادًاإ»آیه در « لطَّاغِینَلِ»متعلق  -2
 ت الف. کانَ

   رصاداًب. مِ
  فعل خاص محذوفج. 

  د. فعل عام محذوف
  چه نقشی دارد؟ «المَلَائِكَةُ صَفًّا یَومَ یَقُومُ الرُّوحُ وَ» آیهدر « اًفّصَ» -3

   نزع خافضه الف. منصوب ب
 ب. نائب از مفعول مطلق 

           ج. تمییز
 د. حال 

  دارد؟وجود  «ویًطُ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ المُقَدَّسِإذ  حَدِیثُ مُوسَى کَهَل أَتَا» آیهچند تابع در  -4
 الف. دو 
  ب. یک
  ج. سه

  د. چهار
  از کدام نوع است؟ «كرَىیَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّ أَو لَعَلَّهُ یَزَّكَّى کَمَا یُدرِی وَ» آیهفاء در  -5

  سببیّهالف. 
 ب. فصیحه 

  تینافیهج. اس
  د. رابطه

 است؟  غلط «الكَرِیم کَرَّكَ بِرَبِّغَاإلِنسَانُ مَا  یَا أَیُّهَا» آیهکدام گزینه در ترکیب  -6
   بدل« نساناإل»الف. 
   منادای نکره غیر مقصوده« أيّ»ب. 
   حرف تنبیه« ها»ج. 
   استفهامی« ما»د. 
 چیست؟ « ثبور»معنای  -7

     الف. جَهِش
  ب. سرعت

 هالک  ج.
  د. پیشرفت

 ؟ دارد و چه اعرابی ای استچه جمله «یُؤمِنُونَال فَمَا لَهُم » آیهدر « یُؤمِنُونَال »جمله  -8
 محال منصوب  -الف. حالیه 
  ال محل لها - ب. مستانفه
  محال مرفوع -ج. وصفیه 

  محال مرفوع -د. خبر 
  قشی دارد؟چه ن « العَزِیزِ الحَمِیدِهللِن یُؤمِنُوا بِاأَ الّمَا نَقَمُوا مِنهُم إِ وَ» آیهمصدر مؤول در  -9

   الف. نائب از مفعول مطلق
  مستثنای منقطعب. 

 به  ج. مفعولٌ
  له د. مفعولٌ

 ارد؟ جود دد حرف زائد وچن «نَاصِرٍ ال إِنَّهُ عَلَى رَجعِهِ لَقَادِرٌ یَومَ تُبلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَ» آیهدر  -10
 الف. دو 

  یکب. 
  ج. سه

  د. حرف زائد وجود ندارد
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 از کدام نوع است؟  «ولَىإِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ االُ» آیهدر « الم» -11
  الف. مفارقه
 ب. مزحلقه 
 ج. تعجب 
  د. تقویت

به ترتیب  «ا رَاضِیَةٌلِسَعیِهَ ذٍ نَاعِمَةٌوهٌ یَومَئِوُجُ...  امِیَةًناراًح یٰتَصل مَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌوُجُوهٌ یَو» آیهمسوِّغِ ابتدا به نکره در  -12
 چیست؟ 
  تنویع  -الف. تنویع
  تعمیم  -ب. تعمیم 

  تعمیم -ج. توصیف 
 تعجب  -د. تخصیص

 ؟ وجود دارد« حذف مفعولٌ به»در کدام آیه  -13
     « و کَفَرَ إالّ مَن تَوَلّیٰ»الف. 
   « إنَّما أنتَ مُذَکِّرٌفَذَکِّر »ب. 
   « قَد أفلَحَ مَن تَزَکّیٰ»ج. 
  « فَلیَنظُرِ اإلنسانُ مِمَّ خُلِقَ»د. 

 از کدام نوع است؟  «یَحسَبُ أَن لَن یَقدِرَ عَلَیهِ أَحَدٌ أَ» آیهدر « أن» -14
     نافیه الف. 

   ب. ناصبه
  ج. مخففه  

 تفسیریه د.
  چیست؟«رَكَوَوَضَعنَا عَنكَ وِز لَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ أَ» آیهمعنای همزه استفهام در  -15

   الف. توبیخ
 م ب. تهکّ

       ج. تعجب
  د. تقریر

 بترتیب از کدام نوع هستند؟  «یَةِلنَّاصِلَئِن لَم یَنتَهِ لَنَسفَعًا بِا الّكَ» آیهدر « الم»دو  -16
 جواب قسم  –ئه الف. موطّ

   ابتداء –ذنه ؤب. م
     ابتداء –ئه ج. موطّ

   مزحلقه –ذنه ؤد. م
  ست؟از کدام نوع ا «نَةُهُمُ البَیِّكِّینَ حَتَّى تَأتِیَالمُشرِكِینَ مُنفَ لَم یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَ» آیهدر « یتّحَ» -17

    الف. ناصبه
   ب. عاطفه
   ج. ابتدائیه

    هد. جارّ
 چه نقشی دارد؟ « فَمَن یَعمَل مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یَرَهُ» آیهدر « یراًخَ» -18

     الف. تمییز
  صفت ب. 

        ج. حال
      دوم  بهد. مفعولٌ

 ارد؟ دچه نقشی  «ةٌهِیَه نَارٌ حَامِیَمَا کَمَا أَدرَا فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ وَ أَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِینُهُ وَ» آیه در« نَارٌ» -19
   مبتدا الف.

   ب. بدل
   ج. خبر مبتدای محذوف

     د. عطف بیان
  چه نقشی دارد؟« فِیلِلحَابِ اصبِأَ کَفَ فَعَلَ رَبُّیلَم تَرَ كَ أَ» آیه در« یفَکَ» -20

  مفعولٌ به الف. 
   ب. مفعول مطلق

 نزع خافض ه ج. منصوب ب
     د. تمییز
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 اصول فقه مظفر 
  باشد؟می معنا به چه« حجیت قطع»در « حجت» -21

 منطقی حجیت الف. 
 اصولی حجیت ب. 
 لغوی حجیت ج. 
  فلسفیحجیت د. 

  ؟صحیح است« ظن معتبر»و « اماره»دام گزینه در مورد ک -22
 .الف. اماره و ظن معتبر مترادف هستند

 .اطالق اماره بر ظن معتبر از باب اطالق مسبّب بر سبب استب. 
 .باب مجاز در استعمال استاطالق اماره بر ظن معتبر از ج. 
 .بر مسبّب استطالق اطالق ظن معتبر بر اماره از باب سبب د. 

  ؟چیست« حجیت اماره»مناط در  -23

  الف. ظن بما هو ظن                
 ب. طریقیت الي الواقع در ظن            

   ج. وجوب متابعت ظن                
  به حجیت  د. علم

  چیست؟« قرآن نسبت به غیر مشافهین خطابات »در مورد  ره()نظر مصنّف  -24
 الف. آنان مقصود به افهام نیستند. 

 . آنان با واسطه مخاطب هستندب. 
 شود. ج. شامل غیر مشافهین هم می

 د. برای آنان مجمل و مبهم است. 
 ؟ شودنمیمحسوب « تعارض»کدام یک از شرایط  -25

 .قطعی نباشدالف. هر دو یا یکی از دو دلیل 
 .ب. ظن فعلی در حجیّت هر دو دلیل معتبر نباشد
 .ج. مدلول دو دلیل تنافی داشته باشند ولو عرضاً

 در مقام امتثال امکان جمع ندارند.د. 
 در صورتی که متزاحمین در جمیع جهات متعادل باشند حکم چیست؟  -26

  تخییر عقلیالف. 
  تخییر شرعیب. 
 تساقط  ج. 
 توقف د. 

  در صورت دوران امر بین واجب مضیّق و واجب فوری در مقام تزاحم وظیفه چیست؟ -27
  الف. تقدیم واجب مضیّق
 ب. تقدیم واجب فوری 

      ج. تخییرعقلی
 .کندد. به حسب موارد فرق می

 کدام است؟ « المدین لیس مستطیعاً»و « یجب الحج علی المستطیع»سبت بین دو حکم ن -28
 الف. تخصیص 

 کومت ب. ح
 ج. ورود 
 د. تقیید 

 ؟ به ترتیب کدام است )ره(مقتضاء قاعده ثانویه در متعارضین به نظر مشهور و به نظر مصنف  -29
 تخییر  -الف. توقف 
 توقف  -ب. تخییر 
 توقف  -ج. تساقط 
 تساقط  –د. توقف 

  در تفاضل بین مرجّحات چیست؟)ره( نظر مرحوم مظفر  -30
 ی الف. ترجیح مرجّح صدور

 ب. ترجیح مرجّح جهتی 

 ج. فقط شهرت بر بقیه ترجیح دارد 

 د. فقط صفات راوی بر بقیه ترجیح دارد 
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 دروس تمهیدیة فی الفقه استداللی 
  ترین عبارت برای تعریف قضاء کدام است؟از دیدگاه مصنف مناسب -31

 الحكم بین المتخاصمین لرفع الخصومة الف. 
  یة له علیهمجرد الحكم و لو ممن ال والب. 
  الوالیة على الحكم شرعا بین المتخاصمینج. 
  الحكم ممن له الوالیة على ذلك شرعاد. 

به « ا الیهلته قاضیا فتحاكموجع انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینكم فاني قد»و صحیحۀ « حفظ نظام»نظریۀ  -32
 داللت دارند؟ترتیب بر مشروعیت قضاوت کدام قسم از قضات 

  تراضی -منصوب  الف.
 منصوب  –تراضی  ب.
 تراضی  –تراضی ج. 
 منصوب  –منصوب د. 

ز شرایط در مقام اثبات کدام یک ا« اختر للحكم بین الناس افضل رعیتک»صنّف با تمسک به این فراز از عهدنامۀ مالک أشتر م -33
 ؟ قاضی است

 اجتهاد الف. 
 أعلمیت  ب.
 مرد بودن ج. 
 ارت مُولِد طهد. 

 ه عمرو کتابش را به او بخشیده، ولی هنوز به او نداده است، فاقد کدام یک از شروط سماع دعوی است؟ کادّعای زید  -34
 یكون جازما في دعواه ال الف.

 یكون متعلق الدعوى امرا سائغا ال ب.
 یكون المتعلق ذا اثر شرعي ال ج.
 الیكون المدعى به معلوما في الجملة  د.

 مرجع تعیین و تمییز مدّعی از مدّعی علیه کیست؟  -35
 قاضی الف. 

 شرع  ب.
 عرف ج. 
 عقل د. 

یفیت ک« السالم: أین یضرب الذی یاتی بذات محرم بالسیف؟ قال: تضرب عنقهقلت البی عبداهلل علیه»به نظر مصنف در روایت  -36
  بر قتل چگونه است؟« تضرب عنقه»داللت عبارت 

 مطابقی  .الف
 تضمنی  .ب
 التزامی  .ج
 کنایی  .د

ی فالسالم: حدّوهم فلیس السالم: أین الرابع؟ قالوا: یجیء. فقال علی علیهفی ثالثة شهدوا علی رجل بالزنا فقال علی علیه»روایت  -37
  کند؟بر کدام یک از شرایط شهادت شهود داللت می« الحدود نظرة ساعة

  تکون عن حسٍ .الف
  تکون عن رؤیةٍ .ب
 وحدة زماناً و مکاناً  .ج
 داء الشهود سویة أ .د

  شود؟ا کدام یک از موارد زیر فقط حد جلد در زنا اثبات میب -38
  شهادت سه مرد و دو زنالف. 
  شهادت یک مرد و شش زنب. 
                          شهادت هشت زنج. 
                                شهادت دو مرد و چهار زند. 

ف شامل رمی آیا حد قذ «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة»به نظر مصنف با توجه به آیه  -39
  شود؟ چرا؟مرد محصن هم می

 نعم؛ بتنقیح المناط  .الف
 ال؛ بعدم القول بالفصل .ب
 نعم؛ بالمفهوم  .ج
 ال؛ بتنقیح المناط  .د
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  گونه است؟بر اثبات جواز اقامه حدود در عصر غیبت چ« والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»کیفیت داللت آیه  -40
 اطالق  .الف
 مفهوم  .ب
 اولویت  .ج
   عموم .د

 هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی هالروض
 

ه ز صاحبان فریضابه ترتیب اشاره به کدام یک « و له اخت فلها نصف ما ترک»و « و ان کانت واحدة فلها النصف»آیات شریفه  -41
  کند؟می
 خواهر و زوج .الف
 زوج و خواهر .ب
 دختر و خواهر  .ج
 خواهر و دختر .د

  ست؟غائب در وفات و طالق به ترتیب از چه زمانی ا غاز عدّۀ زوجۀآ -42
   حین الطالق –حین السبب الف. 
   حین السبب –حین الوفاة ب. 
  حین الطالق –بر حین بلوغ الخج. 
  حین السبب –حین ثبوت الوفاة شرعاً د. 

 مکاسب
 ؟چیست «الءالعق عندالنوع الثالث مما یحرم االکتساب به ماالمنفعة فیه محللة معتداً بها »مراد از حرمت در عبارت  -43

  تکلیفیالف. 
  وضعیب. 
  وضعی و تکلیفیج. 
 مطلق مبغوضیّت د. 

  شود؟تطفیف می آیا بخس در ذرع ملحق به -44
  یلحق به حکماً الموضوعاً .الف
  یلحق به موضوعاً ال حکماً .ب
  یلحق به حکماً و موضوعاً .ج
  الیلحق به حکماً و ال موضوعاً .د

  ؟ارتزاق قاضی از بیت المال، در چه صورتی جایز است ،فنظر مصنّاز  -45
 مطلقاً إذا رأی اإلمام المصلحة فیه الف. 
  و رأی اإلمام المصلحة فیه مع حاجتهب. 
  إذا أخذ الرزق من السلطان العادلج. 
  إذا کان وجوب القضاء علیه کفائیاًد. 

 ؟ خذ اجرت با قصد اخالص در مقام عمل، دلیل حرمت اخذ اجرت در خصوص کدام قسم واجب عینی استامنافات  -46
 توصلی و تعبدی  .الف
 تعیینی و تخییری  .ب
    تعیینی تعبدی  .ج
 تعیینی توصلی  .د

  آیند؟اگر بدون إذن امام فتح شده باشند، به ملک چه کسی در می« مفتوحة عنوة»أراضی  -47
  مسلمانانالف. 
  مجاهدینب. 
  بیت المالج. 
  امامد. 

 کلیات فی علم الرجال
  ؟مورد اختالف هستنداصحاب اجماع، به ترتیب چند نفر مورد اتفاق همه علمای رجال هستند و چند نفر از بین  -48

  2- 20الف. 
  6 - 16ب. 
  4- 18ج. 
  8 - 14د. 

 از حجج لزوم مراجعۀ به علم رجال است؟ ،کدام گزینه -49
 الف. قطعیة روایات الکتب األربعة 

 ب. حجیّة قول الثقة 
  ج. التوثیق اإلجمالی

  د. شهادة المشایخ الثالثة 
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 رجالی است؟  گانهصول هشتکدام یک از کتب زیر از ا -50
  رجال ابن داودالف. 

  األقوال فی علم الرجال خالصة ب.
  معالم العلماءج. 
   رجال الشیخ و فهرسهد. 

 درسنامه علم حدیث
ترین کتاب روایی است که تمام روایات کتب اربعه با حذف مکررات در یثی شیعه در دورۀ تنظیم، که نخستین و کاملاز منابع حد -51

  آن آمده است؟

 بحار األنوار الف. 
 وسائل الشیعة ب. 
  الوافی ج. 
 منتقی الجماند. 

  است؟ مربوط به کدام قسم از اصطالحات ناظر به سند« تب، مدبّج، روایة األقران، روایة االکابر عن االصاغرمکا»عناوین  -52
  کیفیت تحمل و نقل روایتالف. 
 چگونگی طرح در منابع رجالی ب. 
  انقطاع سندج. 
  اتصال سند د.

 «الحلقة الثالثة»دروس فی علم االصول 
 باشد. عصرشده در نوبت بایست مطابق با منبع انتخابگویی میمنبع انتخابی جهت پاسخ *

 ام است؟ کد« جمله تامة»مدلول وضعی  )ره( بنا بر نظر شهید صدر  -53
  الف. تصدیقیه اولی

  تصدیقیه ثانیه ب. 
  ج. داللت تصوریّه

  ت استعمالیةد. دالل
  رحله ثبوت چه نوع تقابلی است؟مدر « اطالق و تقیید»تقابل بین  )ره(بنابر نظر شهید صدر  -54

 الف. تضاد 
 ب. تناقض  
   ج. تضایف 

 د. ملکه و عدم 
  ای تضادّ دارد؟در چه مرحله« االمرین بالضدّین» -55

 الف. امتثال                            
                      ب. مالک        

 ج. مبادی                            
 د. جعل 

  چیست؟« مقدمه» و« ذی المقدمه»در مورد مالزمه شرعی بین  )ره(نظر شهید صدر  -56
 الف. وجود مالزمه در مرحله اراده 

     ب. وجود مالزمه در مرحله جعل
 ج. وجود مالزمه در مرحله ایجاب 

   ه مطلقاًد. عدم وجود مالزم
  جریان اصول مؤمنه در جمیع اطراف علم اجمالی چه حکمی دارد؟ علیه الرحمهبه نظر مصنّف شهید  -57

   فقط ثبوتاً محال استالف. 
    ثبوتاً و اثباتاً محال استب. 
 فقط عقالً جائز است  ج. 
    عقالً و عقالئیاً جائز استد. 

  چیست؟« جیّاتتدری»حکم علم اجمالی به  -58
 منجّز نیست به خاطر اختالل رکن اول تنجیز الف. 
  منجّز است حتی بدون فعلیت دو طرف تکلیف درابتدا ب. 
     منجّز است با فعلیت دو طرف تکلیف درابتدا ج. 
  منجّز نیست به خاطر اختالل رکن سوم تنجیزد. 

 ؟ فاد دلیل استصحاب را چه بدانیم، لوازم عقلی مستصحب حجت استم -59

 اعتبار سابق بلحاظ کاشفیة لف. ا
  ب. ارشاد به تعبّد به متیقن
 ج. ارشاد به تعبد به یقین  

 د. نهی از نقض عملی  
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  ؟شودنمی ابر مبنای جعل حكم مماثل در استصحاب، چرا در احكام شرعی، استصحاب كلی جاریبن -60
  الف. النّ الکلی محقق بتحقق افراده 

   الیعقل جعلهب. الن الجامع بما هو جامع 
 ج. الن الجامع بما هو جامع ال یعقل تصوره 
 د. النه ینصرف دلیل االستصحاب الی الفرد 

 کفایة االصول
 باشد. عصرشده در نوبت بایست مطابق با منبع انتخابگویی میمنبع انتخابی جهت پاسخ *

 

  ؟، چیستکه در مقام بعث استعمال شده استای درباره وجه استعمال و داللت جمله خبریه )ره( نظر مرحوم آخوند -61
 ر در وجوب وهظ -حقیقت  الف.
  ور در وجوب هظ -مجاز ب.
  ور در استحبابهظ -حقیقت ج.
   حکایتر در وهظ -مجازد. 

 الف، مجزی است؟ خعمل به اصول عملیه بعد از انکشاف  در چه صورتی )ره( آخوندمرحوم بنابر نظر  -62
    باشد.الف. منقح موضوع تکلیف 

 ب.بنا بر قول به  مسببیت اصول. 
   ج. بنا بر قول به  طریقیت اصول.

 د. از شروط تکلیف باشد. 
 مر به ضّد اهم، چگونه است؟  اتصحیح عبادت در صورت وجود  )ره( بنابر نظر صاحب کفایه -63

 به مالک امر ممکن است. الف. 
 به نحو ترتب ممکن است.  ب. 
     ن است.در صورت رجحان ممکج. 
 .در هیچ صورت ممکن نیستد. 

ناظر  «ورا ومحااللمحال محذالبّد من اعتبار المندوحة فی الحکم بجواز االجتماع لمن یری التکلیف با»، در عبارت«التکلیف بالمحال» -64
 به کدام مرتبه است؟  

 الف. جعل
    مجعول ب.

  ج. امتثال
     مالک د.

لما    ثالًم( الفقیه رمأك) یرام  واحد  فبالعام  بنحو  یكون  الجمیع  موضوعاً  واحداً  بحیث  لو  أخلّ  بإك إنّ  تعلق  الحكم »: عبارت -65
  نوع از انواع عام است؟ كدام مقام بیان در «أصالً امتثل

  ی. عام استغراقالف
 عام شمولی . ب
  ی. عام مجموعج
    ی. مطلق بدلد

  م استصحاب مقدم است؟قاعده تجاوز و فراغ بر کدام قس -66
 استصحاب حکمی مقتضی صحت الف. 
     استصحاب حکمی مقتضی فسادب. 
 استصحاب موضوعی مقتضی فساد ج. 
 استصحاب موضوعی مقتضی صحت د. 

 در ادله استصحاب چیست؟  «تنقض ال»مراد از نهی در  -67
    نهی از انتقاض به حسب متیِّقنالف. 
   ر یقیننهی از انتقاض به حسب آثاب. 
    نهی از انتقاض به حسب نفس یقینج. 
      نهی از انتقاض به حسب بناء و عملد. 

  ت؟حکم استصحاب احکامی که امارات معتبره بر مجرد ثبوتش داللت داشته و شک در بقاء بر فرض ثبوت کنیم، چیس -68
 ر ثبوت، حجت بر بقاء است تعبّداً.الف. جاری است چون حجت ب

 .اگر قائل به اصل مثبت باشیم جاری استب. 
 ست به خاطر اختالل رکن یقین سابق.ج. جاری نی

 .جاری نیست اگر اماره مثبت حکم باشدد. 
 با آرزوی موفقیت       
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 «د.باشو شماره سؤال به صورت دقیق جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری می نام آزموندر صورت ارسال پیام کوتاه، ذکـر »


