
 انهمآنیی 
 

 گردد یبرگزار م ریز یخهایزمون در سه نوبت در تارآ زمان

 69 ریت 03نوبت اول: 

 69مرداد  41دوم:  نوبت

 نهیشیسوم: بعد از دوره پ نوبت

 کی  قانون ا در م دت    ن د و موظف دی  کن افتیتا سواالت را در در دیدو روز فرصت دار ی سواالتهنگام بارگذار از -

 نشود جادیا یزمان جواب به سواالت وقفه ا نی. و بدیساعت به سواالت جواب ده

از دسترسی خارج می شود و به پاسخنامه های ارسالی از بع د   شهریور 41پنجشنبه صبح روز  6در ساعت  سواالت -

 از آن زمان ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 ارسال پاسخ نامه ها در موعدد مقرر به منزله نمره صفردر امتحان است عدم -

 ارسال نمائید. 36309609196شماره تلگرام   قیاز از طر دیتوان یجواب سواالت را م  -

 .شهریه تیرماه پس از تصحیح اوراق و بر اساس نمره و ساعت فعالیت قابل پرداخت خواهد بود
 می باشد 51نمره قبولی در امتحان 

 به همراه پاسخنامه ارسال نمائید.  69مرداد51تیلغا رماهیت15 خیاز تاری موارد زیر را ساعت فعالیت ها

 ساعات آموزشی: زمان

 ت امتحانات:اساع زمان

 ت پژوهشی:اساع زمان

 زمان ساعات مطالعه بوستان کتاب تابستان:

 ت مطالعات تبلیغی:اساع زمان
 

  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 سواالت

 69امتحان طرح مطالعاتی تابستان 
 (سوم)نوبت مصادر فقه

 محدوده امتحان نوبت اول:

 تا آخر 511ص 

 نتیجه:  61/1/61تاریخ:   7کد:                          پایه:                  نام خانوادگی :                         نام :    



 

 حیعرف در فقه صح یو سند یبر کارکرد استقالل«  نیخذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهل» مهیاستدالل به کر ایآ -4

 است ؟

 گردد . یداشته باشد اطالق م یمردم گاهیکه پا ییهنجار ها یبله ، چرا که واژه عرف به تمام-أ

  نشده تا عرف به آنها برگردد. انیب یخاص یاحکام شرع زیاست و قبل از آن ن یمک هیآ نیا رایبله، ز -ب

 از ادله امر به معروف است . هیآ نیاست و ا یشرع یارزش ها و هنجارها یبه معن هیآ نیعرف در ا رایز ر،یخ -ج

  رود . یمردم به کار نم یهنجارها یچراکه عرف به معنا ر،یخ-د

 مناط دراصطالح فقه به چه معناست؟ حیتنق  -2

 یو تس ر  لی  از موض و  دل  تیخصوص   یسپس الغا گرید یآن در موضوع افتنیو  یشده در نص شرع انیقطع به مناط ب-أ

  مناط . یدارا گریحکم به موضو  د

 ودی  از ق یکه برخ   ابدی یکند اما از ظهور کالم در م ینم دایشده در نص قطع پ انینسبت به مناط ب یفهمنده نص شرع -ب

  کند . یم تیخصوص یالغا ودیدرثبوت حکم ندارند لذا از آن ق یتیخصوص

ل ذا آن من اط را ه ر ج ا      ستند،ین ریپذ صیتخص یعقل به دست آورد چون احکام عقل قیرا از طر یمناط هیکه فق یزمان -ج

  کند. یحکم را بار م افتی

 أ وب نهیگز -د

 وجود ندارد؟  نهیعرف  در تمام موارد آن گز یکاربرد ابزار نهیدر کدام گز  -0

 درقراردادها و معامالت  ل،یچند دل یفهم مفردات، فهم مجموع-أ

 قیبر مصاد یعرف میمفاه قی، تطب لیچند دل یمفردات، فهم مجموعفهم -ب

 احکام  ییو موضو  زدا ی، در موضو  ساز لیچند دل یفهم مفردات ، فهم مجموع-ج

 یقانون گذار یبرا تیمرجع ل،یچند دل یفهم مفردات ، فهم مجموع -د

 ست؟یچ« به عقد الزم است یوفا»و « آب طاهر است » یشرع هیموضو  ومتعلق دو قض انیتفاوت م -1

به عق د ک ه عق د، موض و  و      یاست به خالف لزوم وفا یاست چون دو جزئ یکیطهارت آب موضو  ومتعلق  هیدر قض-أ

  فعل وفا کردن متعلق حکم است.

  .میبه عقد که فقط موضو  دار یبه خالف لزوم وفا میطهارت آب فقط متعلق دار هیدر قض -ب

  حکم است. یبه عقد متعلق واقع یبه عقد که وفا یذکر نشده به خالف لزوم وفا یطهارت آب متعلق واقع هیدر قض-ج

ه ر دو  « به عق د  یوفا»و « آب»دارند ، لذا  یکسانیموضو  و متعلق کاربرد  "اساسا رایوزان هستند ز کیبه  هیهردو قض -د

 ندارند.  شتریعنصر ب کی

 مستنبطه به چه معناست ؟ یموضوعات عرف -9

  است . دهیدر آنها دم یدیخود استعمال نشده اند و شار  روح جد یلغو یکه در معنا یموضوعات-أ

  خود در ادله استعمال شده اند. طیو بس یعرف یکه در همان معنا یموضوعات -ب

  دارند . ازین یکه به شناخت عقالن یموضوعات -ج

 دارند. هانهیو فق یبه کار تخصص ازین ل،یدر دل یمفهوم ودیحدود و ق نییتع یبرا یهستند ول یکه هرچند عرف یموضوعات -د
 



  ست؟یو مجتهد در فهم موضوعات احکام چ هینقش فق ق،یبنا بر نظر تحق -9

  است . یعرف یموضو  امر صیو مجتهد فقط استنباط احکام است و تشخ هیشأن فق-أ

 یباشد که فهم آن ها به عرف واگذار ش ده و دخال ت فقه اخ دخ الت     یم یاحکام شرع قیموضوعات احکام همان مصاد -ب

  کنند. یباشند دخالت م یاز عرف م یجزئ نکهیبلکه به عنوان ا ستین هانهیفق

  داشته باشد. صیتواند تشخ یاست که م هیموضوعات فقط فق یکل قیمصاد یدر موضوعات مختر  ، مستنبطه و برخ -ج

  نباشد. هیآن ، شأن فق صیکه دخالت در تشخ ستیاز احکام ن یموضو  و مصداق چیه -د

 ست؟یچ یاز نظر عقل یقانون گذار یمالک استحقاق فرد برا -7

 مصالح و مفاسد انسانها یبه تمام یآگاه -4

 عقل صائب  -2

 داشتن تیوال -0

 اراده مردم -1

 ست؟یکدام عرف جزو محل نزا  ن یاحکام شرع یعرف برا تیدر بحث سند -1

  که شار  آنرا دربست امضا کرده است. یعرف -4

  رد کرده است. یکه شار  آنرا به کل یعرف -2

  کرده است. لیکه شار  آنرا اصالح وتعد یعرف -0

  که اصال در زمان شار  وجود نداشته است. یعرف -1

 عرف است؟ یکاربرد ابزار نهیکدام گز -6

 رداتفهم مف -4

 فهم جمله ها -2

 فهم ساختارها  -0

 همه موارد -1

 یعرف ها در مکان ها وزمان ها رییامر با تغ نیا ایآ  ل،یوارد شده که طال ونقره موزون هستند نه مک یدر نصوص شرع -43

 گوناگون ثابت است؟

  از شار  وجود نداشته باشد. یحجت است که نص یبله، چراکه عرف زمان -4

  در مورد آن به عرف عام رجو  کرد. دیکه با یاست عرف یو موزون بودن امر لیچون مک ر،یخ -2

  است. یعرف ریبله، چون نصوص شار  اعمال تعبد در امور متغ -0

  شود. یادله بررس یمتن ریوغ یقرائن متن  دینبودن نصوص، با ایبودن  یفهم تعبد یبرا -1

 زیلباس نمازگزار ن ای یدر باب وضو در بحث پوشش وحجاب اسالم« وجه»شار  از واژه  فیتعر ایطبق نظر نگارنده آ -44

 حجت است؟

  است. کسانیشار  از مفردات در همه احکام مرتبط  فیبله، چراکه تعر -4

  شود. یابواب به عرف عام رجو  م هیهر باب منحصر به همان باب است و در بق فیچون تعر ر،یخ -2

  است. یکیاط حکم در همه بله، چون من -0

  چون مرجع در همه، عرف عام است. ر،یخ -1



 ناتوان است؟ یحقوق اتیماه افتنیتفاهم عرف در  ایآ -42

  است. یدر مباحث علم یبله ، چون احاله به عرف موجب عوام زدگ -4

  است. یمفردات عناصر شمار یمعنا افتنیروش  رایبله، ز -2

  عرف مردم کوچه وبازار مالک فهم مفردات است. رایز ر،یخ -0

  شود. یفهم عرف حاصل م افتنیروشمند در  یاتیدر معنا و عمل لیعناصر دخ لیتفاهم عرف با تحل رایز ر،یخ -1

 باشد؟ ی، مربوط به کدام کارکرد عرف م لیدر تعارض دو دل یجمع عرف -40

 ادله یدر تعارض بدو یکارکرد ابزار -4

 در تعارض مستقر ادله یکارکرد ابزار -2

 لیدل کیدادن به  تیعرف در حج یکارکرد استقالل -0

  است نه عرف مردم. هیفق ،یمنظور از عرف در جمع عرف -1

 ست؟یچ« مصادر فقه»کتاب  یکل جهینت -41

  فقه اند. یعقل و عرف دو مصدر و منبع استقالل-أ

  .یدارند هم ابزار یاستقاللعقل و عرف در فقه هم کارکرد  -ب

  دارد. یاما عرف فقط کارکرد ابزار یدر فقه دارد هم ابزار یعقل هم کارکرد استقالل -ج

  دارد. یدارد و عرف فقط کاربرد ابزار یوسند یعقل فقط کاربرد استقالل -د

 :یحیتشر سؤاالت

 اقسام ذکر شود.( ی. )تمامدیهرکدام مثال بزن یشوند؟ برا یم میموضوعات احکام به چند دسته تقس -4

 .دیده حیست؟توضیچ یعرف تیو اولو تیخصوص یمناط، الغا حیتنق انیتفاوت م -2

  ؟یابزار ایاند  یدو کارکرد عرف، استقالل نیباهم دارند؟ ا یو عدم انعقاد اطالق چه تفاوت دییدو کارکرد تق -0

 

 

 .دیموفق باش                                     


