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 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 
  )مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی(1قواعد فقهیه

 سومنوبت 

 محدوده امتحان نوبت اول:

 قاعدة الغرور و قاعدة الجبّ

 نتیجه:  61/1/91تاریخ:   9کد:                پایه:                  نام خانوادگی :                         نام :    



 است؟ یاز قاعده غرور چه صورت قنی: قدر مت 4

 .دیده حیاشتراک در باب غرور امکان دارد؟ توض ای: آ 2

 عنوان است ؟  نیبودن ا یغرور مستلزم قصد یعلم در معنا تیمدخل ای: آ 0

 ست؟یچ« جب»: مراد از قاعده  1

 ر؟یخ ایدهد  یرا هم تحت پوشش قرار م نیحقوق مختصه به مخلوق« جب»قاعده  ای: آ 9

 .دیده حیتوض ر؟یخ ایشود  یشامل مخالف هم م« جب»قاعده  ایآ:  9

: الواجبات الموسّعة إذا أسلم الکافر و قد مضى من وقتها مقدار یمکن أداؤها فیه مع الشرائط، و لم یأت بها على ما هو  7

 المفروض؛ لکونه کافراً، فهل یسقط التکلیف بها أم ال؟ فیه وجهان ... .

 .دیده حیوجه مورد نظر را توض دو

:  الرضاع الحاصل فی حال الکفر یوجب حصول أحد العناوین المحرّمة کاألمومة و البنتیّة و األختیّة و غیر ذلک من  1

العناوین المذکورة فی اآلیة الشریفة، و إذا حصل أحد هذه العناوین فأسلم فإسالمه ال یمکن أن یرفع الحرمة عن أخته 

 أمّه کذلک.الرضاعی أو 

 .دیده حیرا توض یمرحوم بجنورد دگاهید نیا لیدل


