
   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 .

  ١اصول  :نام درس ٤   پايه :

 ١٠/١٣٩١/  ٢٤  تاريخ: ١٥    ساعت:

 نتيجه بازبيني مجدد: نتيجه اوليه :

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

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

 

  
  

 .107ر عام بعداز تخصیص صحیح است؟ صبه نظر مصنف کدام گزینه د   - 1

  اگر مخصص متصل باشد حقیقت است - ب                                                  مطلقا مجاز است -الف
  چه مخصص متصل یا منفصل حقیقت است  -د                          اگر مخصص منفصل باشد حقیقت است -ج
 .15ت حقیقت می باشد؟ ص گدام گزینه بیانگر عالما - 2

   التبادر، اصالۀ الظهور، صحۀ الحمل و االطراد. -ب                                   التبادر، صحۀ الحمل و االطراد.  –الف 

   الطراد.التبادر، صحۀ السلب، عدم صحۀ الحمل و ا -د                        التبادر، صحۀ الحمل، مقام البیان و االطراد.  -ج 

  (لطفاً پاسخهاي خود را در پشت برگه بنویسید .)                                                   تشریحی
 .9موضوع علم اصول چیست؟ قواعد فاقد صالحیت حجیت در فقه رابا ذکر مثال بیان کنید. ص -١

 .18چهار مورد از اقسام شک در مراد متکلم و اصول قابل مراجعه را با ذکر مثال بیان کنید. ص  -٢

 .28را با ذکر مثال تبیین نمایید. ص » ان المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ بالفعل « در بحث مشتق، ادله قائلین به  -٣

  ».ۀ األمران للقرآن و السنۀ أسالیب أخري فی بیان الوجوب واإللزام غیر صیغ«  -٤
  .37عبارت را تبیین نموده  و دومورد از اسالیب دیگر را بامثال بیان کنید. ص  
إذا فات الواجب المؤقت فی ظرفه من دون فرق بین کونه مضیقا أو موسعا، فقیل یدل نفس الدلیل األول علی وجوب اإلتیان «  -٥

عبارت را اعرا ب ».  قیل بعدم الداللۀ فالیجب القضاء إال بأمر جدیدخارج الوقت فیجب القضاء  و یعبر عنه بأن القضاء تابع لألداء، و 

 .52گذاري کرده و تبیین نمایید. ص 

دومورد از انحاء اجتماع را بیان کرده  و مورد نزاع را مشخص »   اجتماع الألمر و النهی فی شیئ  واحد بعنوانین« در ذیل عنوان  -٦
 .66نمایید. ص 

هر فراز مربوط به مدلول ».  لم نطق به، و قسم یفهم من کالمه ولکن الیوصف بأن المتکلم نطق بهقسم یصفه العرف بأن المتک«  -٧
 .78مربوطه را بامثال تبیین نمایید. ص 

 .96چهار مورد از ادوات حصر را با ذکر مثال بیان کنید. ص  -٨

 .111مایید. ص حکم تمسک به عام قبل از فحص از مخصص در محاورات عرفی و خطابات قانونی را بیان ن -٩
                                                                                          

  و علیه التکالن  من اهللا التوفیق                                                                                                   
 

 


