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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(2قواعد فقهیه

 نوبت سوم

 محدوده امتحان نوبت اول:

 نیسوق المسلم ةیقاعدة القرعه و قاعدة حج

 نتیجه:  01/1/61تاریخ:   01کد:                پایه:                  نام خانوادگی :                         نام :    



 

 ؟ ستیچ« القرعة لکل أمر مجهول»در عبارت « أمر»فقهاء از : طبق نظر مرحوم مصنف مراد  4

 شود.( انیب لیأمارة ؟چرا؟)دو دل ای: طبق نگاه مصنف قرعة اصل است  2

القرعة ( و إن کانت عموماً من وجه ... إلّا ان دلیل االستصحاب حاکم على  لیاالستصحاب و دل لیدل ی: ان النّسبة بینهما ) أ 0

 دلیل القرعة.

 .دیینما نییرابطه عموم و خصوص من وجه را تب:  الف

 .دیده حیقرعه توض لیاستصحاب را بر دل لیحکومت دل تیفی: ک ب

 .دیده حیبر أماره است ؟ توض ةأمار نکهیا ایاست  تیو کاشف از طهارت و حل ةیسوق بنفسه أمارة بر تذک ای: آ 1

 ست؟یاست در چ تیکه اماره ملک یدیمسلم در قاعده سوق و  دی نی: تفاوت ب 9

: ال شبهة فی تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذکیة، بناء على جریانه، امّا على تقدیر األماریة فواضح؛ لتقدم االمارة  9

على االستصحاب، و أمّا على تقدیر کونها أصلًا ، فلما عرفت من ان الزم عدم التقدم، لغویّة هذه القاعدة؛ ... و أمّا تقدمها على 

 على خالفها فممنوع، و لو فرض کونها امارة ؛ و ذلک ألن ... . تالبیّنة إذا کان

 قاعده سوق است؟ تیکه چگونه الزمه عدم تقدم ، لغو دیده حی: توض الف

 ممنوع است؟ نةی: چرا تقدم قاعده سوق بر ب ب

سأل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر السکونی عن ابی عبد اللّه علیه السالم انّ أمیر المؤمنین علیه السالم  ی: رو 7

السالم یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل؛ النه یفسد و لیس له  هیلحمها و خبزها و جبنها و بیضها، و فیها سکین فقال أمیر المؤمنین عل

مجوسی؟ فقال: هم  السالم ال یدرى سفرة مسلم أو سفرة هیله الثمن، قیل له: یا أمیر المؤمنین عل وابقاء، فاذا جاء طالبها غرم

 فی سعة حتى یعلموا.

 .دیینما انیرا ب تیروا نیا یاز احتماالت در معنا یکی


