
 

 فقه و اصول

 رشته فقه و اصول:

 :دروس توهیدیه فی الفقه االستداللی: جلد سوم: قضاء، شهادات و اقرارنام کتاب: 
 

   درتارٍ اشتزاغ اجتِاد در لاظی کذام گشیٌَ درست است؟ -1
 الف. اجتِبد یکی اص ششایظ لبضی است. 

 شْد. ة. اػتجبس اجتِبد اص اجوبع استفبدٍ هی
  اجتِبد است. ج. همتضبی اصل ػولی ػذم اػتجبس 

 کٌذ کَ لبضی ثبیذ هجتِذ ثبشذ. د. ػمل دکن هی
  ؟تاشذیًوی هذّعی دعْا سواع شزّغ اس ٌَیگش کذام

 صهبً اّظبًبً فی دػْاٍ ال شبکبً. الوذػی جبکْى الف.
  کْى دػْاٍ لٌفسَ اّ لوي لَ الْالیة ة.
  کْى هتؼلك  دػْاٍ اهشاً سبئغبً. ج.
  ششػی کْى الوتؼلك را اثش د.

  ؟هزتْغ تَ کذام هْرد است« ال یتْجَ الیویي علی الوٌکز... تل االحثات یٌحصز تالثیٌۀ ّ االلزار»عثارت  -2
  یهبلی دػبّ .الف
  دذّد .ة
 . ّصبیب ج

  لتل .د
   ؟شْدًویدر کذام یک اس هْارد سیز شِادت سى پذیزفتَ  -3

 الف. شِبدت ثش لتل 
 ة. شِبدت ثش عالق 

 ثکبست  ج. شِبدت ثش
 ی دیّ د. شِبدت ثش ثجْت دیي ثش رهَّ

  در کذام هْرد تزای احثات دعْا عالٍّ تز تیٌَ، یویي هذعی ًیش السم است؟ -4
 الف. دػْی الذیي ػلی الذی. 
 ة. دػْی الؼیي ػلی الذی. 
 ج. الٌکبح ّ الذیۀ ّ اإلسث. 

 د. دػْی الذیي ػلی الویت. 
  شْد؟یه زفتَیپذ« الزار» هْرد کذام در -5

  .شْد دسبة الشاسش اص ثشگشت کَ ذیثگْی کاله الشاس، اص ثؼذ همشّ .الف
  .شدیثگ اّ اص سا خْدی خشج ثتْاًذ تب اّست پذس ذیص کٌذ الشاس .ة
  .کٌذ ذییتأ اشبسٍ لَیّس ثَ سا خْدی ثذُ کَی فشض دسی دت .ج
  .کٌذ ذییتأی ادتوبل صْست ثَ سا خْدی ثذُ کَی فشض دس .د 

 
 

 :الروضة البهیه فی شرح اللوعة الدهشقیه: جلد سوم: نکاح و جلد چهارم: هیراثم کتاب: نا

 جلد سوم:

  را هعیي ًواییذ.« ًخار العزص»گشیٌَ صحیح تز تٌاتز ًظز هصٌف در هْرد  -6
 الف. یجْص اخزٍ ّ یجیخ لَ التصشف فمظ. 

 ة. یجْص اخزٍ ّ یولک. 
 ج. یجْص اکلَ فمظ. 

 د. ال یجْص اخزٍ. 
  درتارٍ ایجاد حزهت تا سًا گشیٌَ صحیح را اًتخاب کٌیذ. -4

 الف. ال تذشم الوضًی ثِب ػلی الضاًی االّ اى تکْى رات ثؼل. 
 ة. تذشم الوضًی ثِب ػلی الضاًی ّ اى لن تکي رات ثؼل. 
 ج. تذشم کل صاًیة ػلی الضاًی ثِب هب لن تظِش هٌِب تْثة. 

 غیشٍ هي الشجبل. د. تذشم کل صاًیة ػلی الضاًی ثِب ّ 



 

 فقه و اصول

  درست است؟« حَکَویي در شماق»کذام گشیٌَ در هْرد  -5

 الف. ال یلضم هب ششعبٍ إالّ هغ سضی الضّّجیي هغلمبً. 
 ة. ال یلضم هب ششعبٍ ّ لْ سضی الضّّجبى ثَ. 
 ج. إى سأیب اإلصالح، فَؼَالٍ هي غیش استئزاى. 

 د. إى سأیب التفشیكَ، فؼالٍ هي غیش استئزاى. 
 د چهارم:چل

  گیزد؟ یک تعلك هیارث اّ تَ کذام  اگز تاسهاًذگاى هیت عثارت تاشٌذ اس فزسًذ کافز، پذر هسلواى، دایی هسلواى ّ اهام -6
 الف. پذس هسلوبى 

 ة. فشصًذ کبفش 
  ج.  اهبم 
 د. دایی 

  ، کذام گزیٌَ صحیح است؟تز فزض سیادی سِام تز فزیعَ -11

  شْد. اص ُوَ کن هیالف. 
  شْد. اص پسش کن هیة. 
   شْد. اص دختش کن هیج. 
  شْد. اص هبدس کن هید. 

  كذام گشیٌَ؟  تزد( تزد ـ ارث ًوی در ؼثمَ دّم تَ تزتیة)ارث هی -11
  پسش یب دختشخبلَ ثب ّجْد خْد خبلَ ـ فشصًذ ثشادس ّ فشصًذ خْاُش ثب ّجْد پذسثضسگ الف.
  ػوْی اثْیٌی ثب ّجْد ػوْی أثیپسش یب دختشدایی ثب ّجْد خْد دایی ـ پسش  ة.
 پسشػوْی اثْیٌی ثب ّجْد ػوْی أثی ـ پسش ػوَ ثب ّجْد خْد ػوَ  ج.
  پسش ػوْ ثب ّجْد خْد ػوْ ـ دختش ػوَ ثب ّجْد خْد ػوَ د.

 

 
 

 :41از ابتدای کتاب تا پایاى درس  دوم: جسء و تا پایاى کتاب 93ابتدای درس  از دروس فی علن االصول: حلقه ثالثه: جسء اول:نام کتاب: 

 جسء اول:

  ، هحل ًشاع چیست؟«خثز ّاحذ»در تحج حجیت  -12
 الف. کل خجش یفیذ الؼلن 
 ة. کل خجش یفیذ الظي 

 ج. کل خجش ال یفیذ الؼلن 
 د. کل خجش ال یفیذ الظي 

  تاشذ؟هفِْم هی فالذتز اساص کذام گشیٌَ، جولَ شزؼیَ هْجْد در آیَ ًثأ،  -13
 الف. أى یکْى الوْضْع ًجأ الفبسك ّ الششط هجیئَ ثَ  

 أى یکْى الوْضْع الجبئی ثبلخجش ّ الششط فسمَ  .ة
  ج. أى یکْى الوْضْع عجیؼی الٌجأ ّ الششط هجیئ الفبسك ثَ 

  د. أى یکْى الوْضْع عجیؼی الٌجأ ّ الششط فسك الجبئی ثَ
 ؟ ًیستتزای حجیت خثز ّاحذ « دلیل اًسذاد»گشیٌَ اس همذهات  کذام -14

 الف. سجذبى اخز ثَ هظًٌْبت 
 ة. ػذم جْاص سجْع ثَ اصل 

 ج. ػلن اجوبلی ثَ تکبلیف ششػی 
 د. ّجْة ادتیبط ثَ هْافمة لغؼی 

 چمذر است؟« سیزٍ عمالئیَ»ًِایت همذار اهعاء شذٍ تْسػ شارع در  -15
 الف. جْاص ػول 
 ة. ًکتَ هشتکض 

 ج. ادکبم تکلیفی 
 د. ادکبم ّضؼی 

 چیست؟  )رٍ(، تَ ًظز شِیذ صذر «هْظْع حجیة ظِْر» -16
 َ ثشخالف الف. ظِْس تصْسی ثَ ضویوَ ػذم ػلن ثَ لشیٌ

 ة. ظِْس تصذیمی ثَ ضویوَ ػذم صذّس لشیٌَ هٌفصلَ 
 ج. ظِْس تصْسی ثَ ضویوَ ػذم صذّس لشیٌَ هتصلَ ثشخالف 

 د. ظِْس تصذیمی ثَ ضویوَ ػذم ػلن ثَ ّجْد لشیٌَ هٌفصلَ ثشخالف 



 

 فقه و اصول

  چَ اصلی است؟« اصالت عذم ًمل»هزاد اس  -14
 الف. ثٌبء ػمالء 
 ة. دکن ػمل 
 ج. ثشائت ػملی 

 د. استصذبة ػذم ًمل 
ظِْر کْى »تـ  تعط االحتواالت یْجة شک الشخص غیز الومصْد تاالفِام فی ارادج الوتکلن للوعٌی الظاُز. أیّ االحتوال یٌُفیٰ -15

  ؟«الوتکلن فی همام التفِین تشخص الکالم
 الف. ادتوبل کْى الوتکلن هتستشا ثومصْدٍ 

                       ة. ادتوبل کْى الوتکلن هؼتوذا ػلی لشیٌة هتصلة غفل ػٌِب السبهغ 
  ج. ادتوبل کًَْ هؼتوذا ػلی لشیٌة هٌفصلة 

 د. ادتوبل اػتوبد الوتکلن ػلی لشیٌة رات داللة خبصة هتفك ثیٌَ ّ ثیي السبهغ 
 حذّد حجّیت ظِْر چَ همذار است؟  -16

 الف. ظِْس کالم دجّت است دس صْست ػذم ظي ثَ خالف هؼٌبی ظبُش
 ة. ظِْس کالم دجّت است دس صْست دصْل ظي فؼلی ثَ هشاد 

 ج. ظِْس کالم دجّت است فمظ دس دك همصْدیي ثَ افِبم 
 د. ظِْس کالم دجّت است هغلمبً 

  تاشذ؟یک اس اًْاع لعایای عملی هیاس کذام« إىَّ لثح الظلن یستلشم حزهتَ»لعیَ  -21
 الف. ششعی غیش هستمل 

 ة. ششعی هستمل 
 ج. فؼلی تذلیلی 
 د. فؼلی تشکیجی 

  هشخص کٌیذ.« شزّغ تزتّة»ّ « شزّغ اتصاف»گشیٌَ صحیح را در هْرد  -21
 الف. ششّط التشتّت ششّط لإلسادح التکْیٌیة. 

 ّط اإلتصبف ششّط لإلسادح التششیؼیة. ة. شش
 ج. اإلسادح هٌْعة ثبلْجْد الخبسجی لششّط اإلتصبف. 

 د. اى الْجْة الوجؼْل ثبثت لجل ّجْد ششّط اإلتصبف. 
 جسء دوم:

 تز اساص دیذگاٍ شِیذ صذر، هٌشأ تفاّت تیي اصل ّ اهارٍ در چیست؟ -22
 . شک دس دکن ّالؼی، هْضْع دلیل دجیت لشاس گشفتَ اهب دس اهبسات رات هکلف« اصل»الف. دس 

 ة. دس اهبسات عشیمیت ّ ػلویت جؼل شذٍ اهب دس اصْل تٌجیض ّ تؼزیش. 
 شْد ّلی دس اهبسات اُویت ًبشی اص لْت ادتوبل. اُویت هذتول لذبػ هی« اصْل»ج. دس 

 د. دس دلیل دجیت اصل، شک ثَ ػٌْاى هْضْع اخز شذٍ؛ ّلی دس اهبسات چٌیي ًیست. 
  ؟ًیستتیي کذاهیک اس اصْل سیز، تصادم هعمْل  -23

 الف. االصْل الؼولیة الششػیة ّ االصْل الؼولیة الؼملیة 
 ة. االصْل الؼولیة الششػیة ّ االصْل الؼولیة الششػیة االخشی  

 ج. االصْل الؼولیة الوذشصح ّ االصْل الؼولیة الجذتة  
 د. االصْل الؼولیة الوذشصح ّ االصْل الؼولیة التٌضیلیة 

 »در آیَ شزیفَ « ًفی کلفة»کذام هعٌا اس -24  3        8  »/(  هْجة تعارض آیَ تا ادلَّ ّجْب احتیاغ 4)ؼالق

 شْد؟ )تا فزض تواهیت( هی
 الف. ًفی الکلفة ثسجت التکلیف غیش الوبتی. 
 ة. ًفی الکلفة ثسجت ػذم اتیبى الوبهْس ثَ. 
 ج. ًفی الکلفة فی هْسد التکلیف غیش الوبتی. 

 د. ًفی الکلفة الظبُشیة ّ الْالؼیة فی التکبلیف. 
  شثِات هْظْعیَ، دائواً چَ شکّی را در تز دارًذ؟ -25

 الف. شکّ دس اصل دکن ششػی 
 ة. شکّ دس یکی اص اعشاف دکن ششػی. 

 ج. شکّ دس لیذ تکلیف فمظ. 
 د. شکّ دس هْضْع تکلیف فمظ. 

 
 

 


