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  تستی  -سؤال 2 - نحو

 دارد؟ ی( چه نقش5)غافر/« فَكَيْفَ کانَ عِقابِ» مهیکر هیدر آ« کَيْفَ»کلمه  .1

   «کانَ»خبر ب:                                     حال الف:

 زتميي د:                                               «کانَ» اسم ج:
................................................................... 

 ست؟ي( چ11)مدثر/« ذَرْنِی وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً» فهیشر هیدر آ« مَنْ»( صله دیرابط )عا .2

 «وَحِيداً» ب: کلمه                   «تُ» ريضمالف: 

 ( ندارددیابط )عابه ر ازني د:                             محذوف است :ج
------------------------------------------------------------------------- 

 تستی  -سؤال  22  -اصول
 :ظاهر درمجاز باشد(الم )ک معارضه کند رالظهو ةصالإبا  ةالحقيق ةصالإوقتی  .3

                        .شود الظهور جاری می ةصالإ ب:.                               شود جاری می ةالحقيق ةصالإ الف:

  الظهوراست.ةصالإ بهةالحقيقةصالإ بازگشت ونچشوند می جارید:هردو.                                    دشون کدام جاری نمی هيچ ج:
................................................................... 

  . ... است به سبب ... صلإمتثال أمر درمأمور به، مقتضای أذ قصد خأبنابر قول عدم امكان  .4

 .صل عملی احتياطأ ب: تعبدی ـ                                        .طالق لفظیإ الف: توصلی ـ

 .صل عملی برائتأ د: توصلی ـ                                         .طالق مقامیإ ج: توصلی ـ
................................................................... 

 : (دار بودن قيد مفهوم) با (حترازی بودن قيدإ) نسبت .5
 عمّ مطلق است.أ ،حترازی: إب .                                                     الف: تساوی است
 عمّ مطلق است.أ ،: مفهوم دارد               .                                       ج: من وجه است

................................................................... 
 در صورتی که ... : به عام سرایت نمی کند جمال مخصّصميه إه مفهوهدر شب  .6

 باینين باشد.ب: مخصص منفصل و دوران بين مت      دوران بين أقل وأکثر باشد.الف: مخصص متصّل و

  کثر باشد.أقل و أد: مخصص منفصل و دوران بين   ج: مخصص متصّل باشد و دوران بين متباینين باشد. 
................................................................... 

 طالق.ن التمسک باإلالیمنع م ... من ناشئاً ذاإ طالق وباإلمجال لتمسک ال ... من ناشئاًنصراف ذا کان اإلإ  .7

 .ليهإفرد المنصرف للليه ـ تعارف الممارسة الخارجية إالف: غلبة وجود الفرد المنصرف 

 .لفظ ـ سبب خارجیال ب:

 وجود الفرد المنصرف اليه ـ سبب خارجی.  ةج: غلب

 لفظ. ال د: سبب خارجی ـ
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 :ن حكم عقل و شرع در صورتی است کهمالزمه بي .8

 به نحو کلی. کمال یا نقص شئ باشدالف: سبب حكم عقل، ادراک 

 ئمت و منافرت باشد به نحو کلی.السبب حكم عقل، ادراک مب: 

 متفق باشند بخاطر مصلحت یا مفسده نوعی که دارد. آنج: حكمی که جميع عقالء بما هم عقالء بر

 د: همه موارد. 
................................................................... 

 ينی خطا صحيح نيست مگر:مارات با انكشاف یقأجزاء در إقول به   .9

 مارات شویم.أب: قائل به طریقيت در     مارات شویم.أالف: قائل به موضوعيت در  

 .به موضوعيت یا مصلحت سلوکيه شویمقائل د:     ج: قائل به مصلحت سلوکيه شویم.  
................................................................... 

 کدام گزینه ازخصوصيات وجوب غيری نيست ؟ .11

 ستقاللية له.إطاعة إال الف: ان الواجب الغيری 

 طاعته.إب: ان الواجب الغيری الیكون ثواباً علی 

  الیكون توصلياً.ان الواجب الغيری قد  ج:

 ليةً و قوةً.فعو شتراطاً إطالقاً و إد: ان الواجب الغيری تابع لوجوب ذی المقدمة 
................................................................... 

 مقدمه واجب، واجب نيست، زیرا: «ره»مظفر محقق بنابر نظر مرحوم .11
 ب: لغو است.                                              الف: وجوب عقلی دارد.    
  د: همه موارد.                                            ج: تحصيل حاصل است .    

................................................................... 
 مر و نهی چيست؟در مسأله إجتماع أ (وازججتماع ـ واحد ـ إ)مقصود از  .12

 .جواز شرعی جتماع حقيقی ـ واحد در وجود ـإب:   جتماع حقيقی ـ واحد شخصی ـ جواز عقلی.الف: إ

 جتماع حقيقی ـ واحد در وجود ـ جواز عقلی.د: إ   تماع حقيقی ـ واحد کلی ـ احتمال.جإج: 
................................................................... 

 ....  خروج مظفر محقق بنابر نظر مرحوم )التوسط فی المغصوب(مسأله  .13

 واجب است فقط.ب:                                               الف: حرام است فقط.
 نه واجب است و نه حرام.د:                                   ج: هم حرام است و هم واجب.

................................................................... 
 ؟ خروج ظّن خاص از قاعده اوليه از چه بابی است .14

 بت به آیه نهی از إتباع ظنّ ، تخصص است و نسبت به آیة إفتراء، تخصيص است.الف: نس
 ب: نسبت به آیه نهی از إتباع ظنّ و همچنبن آیة إفتراء، تخصيص است. 
 ج: نسبت به آیه نهی از إتباع ظنّ و همچنبن آیة إفتراء، تخصص است. 

 آیة إفتراء، تخصص است.د: نسبت به آیه نهی از إتباع ظنّ، تخصيص و نسبت به 
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 :النسخ ةحقيق .15

 الف: رفع ما هو ثابت فی الشریعة بالثبوت الواقعی الحقيقی من األحكام التكليفية و الوضعية.

 ب: رفع ما هو ثابت فی الشریعة بالثبوت الواقعی الحقيقی و الثبوت الظاهری من األحكام التكليفية و الوضعية.

 ثبوت الواقعی الحقيقی من األحكام التكليفية و الوضعية و من المحموالت التكوینية.ج: رفع ما هو ثابت فی الشریعه بال

 د: رفع ما هو ثابت فی الشریعه بالثبوت الواقعی الحقيقی و الثبوت الظاهری من األحكام والمجعوالت التكوینية. 
................................................................... 

 اوليه در صورت تعادل متزاحمين و متعارضين چيست؟قاعده  .16

 ب: تخييرـ تخيير.     .الف: تساقط ـ تخيير

 د: تخيير ـ تساقط.      ج: تساقط ـ تخيير.
................................................................... 

 . ...عارضروایات طرح مخالف کتاب، در باب تند، بابرطرح مخالف با کتاب می ک، داللت رضروایاتی که در غير باب تعا  .17

 دارند.بر عدم حجيت روایت مخالف کتاب الف: هيچ تفاوتی ندارند وهر دو داللت 

ب: با هم تفاوت دارند و دسته اول، داللت بر عدم حجيت فی نفسه دارند که عمل بر مخالفت با ظاهر و دسته دوم، برای 

 ل بر مخالفت با نص کتاب می شود.ترجيح أحد المتعارضين است که حم

ج: با هم تفاوت دارند و دسته اول داللت بر عدم حجيت فی نفسه دارند که حمل بر مخالفت با نص کتاب می شوند و 

 دسته دوم، برای ترجيح است که حمل بر مخالفت با ظاهر کتاب می شود. 

ارند که حمل بر مخالفت با نص کتاب می شوند و دسته داللت بر عدم حجيت فی نفسه د د: با هم تفاوت دارند و دسته اول

 برای ترجيح است که آن هم حمل بر مخالفت با نص کتاب می شود. ومد
................................................................... 

 توصيف إستصحاب به حجّت ... است و موصوف به حجّت در لسان أصوليين ... است.  .18

 معنای إصطالحی ـ نفس قاعده إستصحاب . الف: به

 الحق یا مجرد کون سابق. یب:  به معنای إصطالحی ـ یكی از یقين سابق یا ظن به  بقا

 ستصحاب.ج: به معنای لغوی ـ نفس قاعده ا

 الحق یا مجرد کون سابق. ید: به معنای لغوی ـ یكی از یقين سابق یا ظن به بقا
................................................................... 

 مراد از دليل عقلی، در مباحث حجّت چيست وآیا حجّت است؟ .19

 الف: حكم عقل نظری در إدراک أحكام شرعيه ابتداً می باشد ـ حجّت است.  
 ب: حكم عقل عملی است ـ حجت است.  

 شرعی دیگر است ـ حجت نيست.  ج: حكم عقل نظری به مالزمه بين حكم ثابت شرعاً یا عقالً و بين حكم 
 د: حكم عقل نظری به مالزمه بين حكم ثابت شرعاً یا عقالً و بين حكم شرعی دیگر است ـ حجت است.

................................................................... 
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 کدام گزینه درباره قياس منصوص العلة و قياس اولویت صحيح است. .21

 اقسام قياس باطل است اجماعاً. هاین دو باطل است چون هم الف: قياس در

 اند. این دو استثنا از قياس باطل شده ب: قياس در این دو حجت است و

 يستند بلكه از ظواهر هستند.حجت است و این دو حقيقتاً قياس ن ج: قياس در این دو

 د: ب و ج .
................................................................... 

 ؟نظر مرحوم محقق مظفر در مورد حجيت خبر واحد چيست   .21

 الف: مناط در حجيت خبر واحد عدالت راوی است.

 ب: مناط در حجيت خبر واحد مجرد ظن به صدور خبر است.

 روایات مخالف مشهور به حجيت است. ایج: تمام روایات کتب أربع به استثن

 وثاقت راوی و ضعف إحتمال کذب است. د: مناط در حجيت خبر واحد مطلق
................................................................... 

اللحم  دليل اوّل وبر عذره حيوان مأکولعذره انسان در در دو دليل )ثمن العذرة سحت(، )البأس ببيع العذرة(، حمل عذره، بر .22

 ؟ در دليل دوّم چه جمعی است

 بارز جمع تبرعی است. الف: از مصادیق

 ب: از مصادیق جمع عرفی است، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر.

 ج: از مصادیق جمع عرفی است، چون هر یک قدر متقّين در لفظ دارد.

 د: از مصادیق جمع عرفی است، چون هر یک قدر متقّين در خارج دارند.

------------------------------------------------------------------------- 

  یحیتشر -سؤال 2 -اصول 

   .را با ذکر مثال توضيح دهيد« اطالق لفظی و اطالق مقامی»و « تعارض و تزاحم»تفاوت  .23

 

 

  مفهوم ندارد؟ چراوصف،پس به عليت می باشدشعروصف متعليق حكم بر ازطرفیو است که اصل در قيودبراحترازیت این باتوجه به .24

 


