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بازبيني

محدوده امتحانی:
تستی(:هرکدام9نمره)

 .1در چه صورتي در بحث اجتماع امر و نهي صغراي نزاع دلالت نهي بر فساد شكل ميگيرد؟
الف :اين دو هيچ ارتباطي با هم ندارند

ب :اگر امتناعي شويم و جانب نهي را مقدم كنيم

ج :اگر جوازي شويم و متعلق اوامر را عناوين بدانيم

د :جوازي شويم و متعلق اوامر را معنونات بدانيم

 " .2اطلاق و تقييد" به نظر مرحوم مظفر از كدام قسم متقابلان ميباشند؟
الف :متناقضان

ب :متضادان

ج :متضايفان

د :ملكه و عدم ملكه

 .3دليل مصنف بر قول به جواز اجتماع را بيان كنيد.
الف :تعدد معنون

ب :تعدد عناوين

ج :سرايت حكم به معنونات متعدد

د :تعلق حكم به عناوين و نه معنون

 .4كداميك از اقسام نهي از عبادت موجب بطلان آن است و چرا؟
الف :النهي التحريمي لعدم الرخصة

ب :النهي النفسي لدلالته علي المفسده

ج :النهي التنزيهي لدلالته علي المانعية

د :كل نهي يدل علي مبغوضية متعلقه

تشريحی :به  8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام9نمره)

 .1تفاوت اجتماع حقيقي و اجتماع موردي چيست؟ و كدام يك محلّ نزاع است؟

 .2قيد مندوحه به چه معنا است و ذكر آن در عنوان مسأله اجتماع چه فائدهاي دارد؟

 .3به نظر مصنف عامين من وجه در چه صورتي متعارضين و در چه صورتي متزاحمين مي شوند؟

 .4دو ركن اصلي تعريف حجّت اصولي را كه زير آن خط كشيده شده شرح دهيد ".كل شئ يثبت متعلقه و لا يبلغ درجة القطع "

 . 5با توجه به فرق امارات و اصول عمليه توضيح دهيد در چه صورتي استصحاب داخل در امارات و در چه صورتي داخل در اصول عمليه است؟

 .6سنت اصطلاحي از نظر عامه و خاصه را نوشته ،فرق و علّت آن را توضيح دهيد.

 .7خبر واحد را تعريف كرده و براي خبر واحد محفوف به قرائن علم آور مثالي بزنيد.

 .8استدلال به مفهوم آيه نباء بر حجيت خبر واحد را كاملا بيان فرماييد.

 .9تقرير معصوم را توضيح داده و بنويسيد با چه شرايطي بر ما حجّت است؟

"موفق باشيد"

