
   باسمه تعالی                                                                                                                 

مرکز مديريت حوزه ها علميه                                                                                    
    مومنين (ع) ابهر حوزه علميه امير ال

  معاونت آموزش        
  نام :                                                               نام خانوادگي :

  :نام پدر:                                                           محل صدور

  

 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  ٢اصول :ام درسن ٥ پايه :

 ١٠/١٣٩١/  ٢٤  تاريخ: ١٠  ساعت:

 نتيجه بازبيني مجدد: نتيجه اوليه :

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

اختيار ميباشد . در صورت عدم انتخاب سوال اختيار سوال آخر )١بغير از سوال (يکي از سواالت تشريحي 
  نمره داده نخواهد شد  

 
 

  

  

  صنف،فائده علم اصول چیست؟طبق تعبیر م- 1
  بیان صغریات قیاس استنباط -ب                           بیان ادله اربعه- أ

  بیان صغریات وکبریات قیاس استنباط -د                                   لهاستعانت بر استدالل براي احکام از اد -ج

       فنظر مصن   دارد؟» اداء« چه رابطی با»قضاء«- 2
       الیتبع األداء مطلقاً -ب                                                                  یتبع األداء مطلقاً- أ

   یتبع األداء  اذا کان الدلیل علی توقیت منفصالً - د                               یتبع األداء  اذا کان الدلیل علی توقیت متصالً -ج
 لطفا پاسخ سواالت را در پشت برگه بنویسید .                                     تشریحی  

 ال شک انّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه یکون وجوبه فعلیاً شأن واجب المطلق فیتوجه التکیلف فعالً الی المکلف .و لکن فعلیۀ التکلیف*
  *وجوب مقارنۀ زماناً لفعلیۀ الواجب ....الثانی : ان تکون فعلیۀ الوجوب سابقۀ زماناً لفعلیۀ الواجب تتصور علی وجهین : االول  :ان تکون فعلیۀ ال

 دو وجه متصور در عبارت فوق را به همراه مثال تشریح نمایید .  - 1

  وضع تعیینی وتعینی را به همرا مثال توضیح دهید. - 2
  اصول لفظیه را نام برده ویکی را توضیح دهید . - 3
  مشتق نحوي واصولی را تعریف نموده ونسبت بین آن دو را بیان کنید .- 4
  واجب نفسی وغیري را به همراه مثال تبین نمایید.- 5
  ؟ توضیح دهید .هیا مرّ استآیا صیغه نهی دال بر تکرار - 6
  واجب مطلق ومشروط را به همراه مثال تعریف نمایید.- 7
  . اقسام مفهوم را بیان کرده وتعریف نمایید- 8
  .اصطالحات زیرا تعریف نمایید  - 9
 حکم واقعی -  أ

 حکم ظاهري  -  ب

 دلیل فقاهتی  -  ت

 دلیل اجتهادي -  ث

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید .-10
  ال یسمی الطلب من الدانی الی العالی ...................بل یسمی .............

 اً ..................العالی فطلبه یکون ..................وان لم یکن متظاهر - ب



 


