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به عدد
نام و نام خانوادگي:

 .......................................................نام پدر ..................... ........ :متولد............................. :

شماره شناسنامه ............................ :صادره ................................. :نام استاد:

.........................................................

به حروف

نتيجه
بازبيني

تستی(:هرکدام1نمره)

 -1کدام گزینه صحیح است.

الف :المجتهد عالم بالاحکام عن غیر دلیله الخاص
ج :المقلد عالم بالاحکام بتبع دلیل اجمالی

 -2وضع اسماء اجناس از کدام نوع وضع میباشد؟

ب :المقلد عالم بالاحکام عن دلیله الخاص
د :المقلد عالم بألاحکام عن دلیل تفصیلی

الف:وضع عام موضوع له خاص ب:وضع عام موضوع له عام ج:وضع خاص موضوع له خاص د:وضع خاص موضوع له عام

 -3مقصود از لقب در بحث مفاهیم چیست؟

الف :کل اسم مشتق وقع موضوعا للحکم
ج :کل اسم جامدا کان او مشتقا وقع موضوعا للحکم

ب :کل اسم جامد وقع نعتا للموضوع
د :نفی الحکم عمایتناوله عموم الاسم

-4اذا شک فی کون واجب توصلیا ام تعبدیا -نفسیا ام غیریا مقتضی القاعدة کونه . ............
الف :توصلیا لا تعبدیا-نفسیا لاغیریا
ج :توصلیا لا تعبدیاغیریا لا نفسیا

ب :تعبدیا لا توصلیا غیریا لا نفسیا
د :تعبدیا لا توصلیا نفسیا لا غیریا

تشریحی :به 8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده

نخواهد شد(هرکدام2نمره)

-1در بین ادوات حصر سه وجه از وجوه بل ألاضرابیة را با ذکر مثال توضیح دهید و بیان نمایید کدام وجه دال بر حصر میباشد.

 " -2اذا کان الشرط متعددا والجزا واحدا فعلی القول بظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم تقع المعارضة بین منطوق احدهما و مفهوم الاخر"
با توجه به عبارت با ذکر مثال توضیح دهید چگونه می توان رفع تعارض کرد ؟

-3مقصود از اینکه می گویند ":النزاع فی باب المفاهیم ،صغروی" چیست با ذکر مثال بیان نمایید.

 " -4اذا تعلق النهی بنفس العبادة فلا شک فی اقتضائه للفساد لِأنَّ الصحةَّ عبارة عن مطابقة المأتی به للمامور به" با توجه به عبارت با ذکر مثال
بیان نمایید چرا نهی از عبادة مقتضی فساد است؟

-5ثمره نزاع در بحث جواز اجتماع امر ونهی وامتناع آن چیست؟

-6از بین اقسام مقدمه ،مقدمه خارجیه،عقلیه،شرعیه،وعادیه را با ذکر مثال بیان نمایید.

 "-7فقد اختلفت الاصولیون فی مدلول هیئة الامر عقیب الحظر علی اقوال ظاهرة فی الوجوب ظاهرة فی الاباحه فاقدة للظهور والثالث هو
الاقوی" با توجه به عبارت ،اقوال مساله را بیان نموده ،وجه اقوی بودن دلیل ثالث را بنویسید.

 "-8قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام أین یتوضأ الغرباء قال تتقی شطوط الانهار والطرق وتحت الاشجار المثمره فعلی القول بالوضع
للمتلبس بالمبدا یختص الحکم بما اذا کانت مثمرة فعلا بخلاف قول بأعم" با توجه به عبارت واستفاده از روایت بیان نمایید فرق دو قول در
چیست ؟

9فرق مشتق نحوی واصولی را باذکر مثال بیان نمایید.

«موفق باشید»

