خرداد  ،49ب
کتاب :اصول 1پ 11
محذوده :كفايه االصول ،از المقصذ الخامس (المطلق والمقيذ) تا المقصذ السابع اصول العملية
تستي
ٗ .1وىي أى ٗؤخز . .....
أ .المطغ ثبلحىن فٖ هَضَع ًفس الحىن 

ة .الظي ثبلحىن فٖ هَضَع ًفس الحىن 

ج .المطغ ثوشتجٔ هي الحىن فٖ هشتجٔ اُخشٕ هٌِ 

د .المطغ ثبلحىن فٖ هَضَع ضذُّ 

 .2إرا تؼبسض اثٌبى هي اإلجوبػبت الوٌمَلٔ أٍ أوثش فال ٗىَى التؼبسض إلّب ثحست . .....
أ .السجت ٍ الوسجّت هؼبً 

ة .الوسجّت ٍ أهّب ثحست السجت فال تؼبسض 

ج .السجت أٍ الوسجّت 

د .السجت ٍ أهّب ثحست الوسجّت فال تؼبسض 

 .3إرا توىي هي المطغ التفص٘لٖ ثبإلهتثبل فبلوَافمٔ اإلجوبل٘ٔ فٖ التَصل٘بت  .....الوَافمٔ اإلجوبل٘ٔ فٖ الؼجبدات.
أ .هَججٔ للسمَط ًظ٘ش 

ج .غ٘ش هَججٔ للسمَط ًظ٘ش 

ة .هَججٔ للسمَط ثخالف 

د .غ٘ش هَججٔ للسمَط ثخالف 

 .4اإلجوبػبت الوٌمَلٔ فٖ ألسٌٔ األصحبة غبلجبً هجٌ٘ٔ ػلٖ . .....
أ .لبػذٓ اللطف 

ة .حذس الٌبلل أٍ إػتمبد الوالصهٔ ػمالً 

ج .الحس 

د .حىبٗٔ سإٔ اإلهبم ثبلتضوّي 

تشریحي
* ل٘س فى الوؼص٘ٔ الحم٘مّ٘ٔ إلّب هٌشأ ٍاحذ إلستحمبق الؼمَثٔ ٍ َّ ّته ٍاحذ فال ٍجِ إلستحمبق ػمبث٘ي هتذاخل٘ي ووب تَّّن هغ ضشٍسٓ أىّ الوؼص٘ٔ
الَاحذٓ ال تَجت إلّب ػمَثًٔ ٍاحذًٓ ،ووب ال ٍجِ لتذاخلْوب ػلى تمذٗش استحمبلْوب ووب الٗخفى ٍ ،ال هٌشأ لتَّّوِ إلّب ثذأّ اًِّ ل٘س فى هؼص٘ٔ ٍاحذٓ إلّب
ػمَثٔ ٍاحذٓ هغ الغفلٔ ػي أىّ ٍحذٓ الوسجَّت تىشف ثٌحَ اإلىّ ػي ٍحذٓ السجت.
 .1توهن و اشکال آى را توضیح دهید.
* تَّن داللٔ لَلِ

«خز ثوب اشتْش ث٘ي أصحبثه» ػلٖ حجّ٘ٔ الشْشٓ فٖ الفتَٕ هغ أىّ الَاضح وَى الوشاد هي الوَصَل َّ الشٍاٗٔ ال هاب ٗؼانّ الفتإَ.

ًؼن ثٌبءً ػلٖ حجّ٘ٔ الخجش ثجٌبء الؼمالء ال ٗجؼذ دػَٕ ػذم اختصبص ثٌبئْن ػلٖ حجّ٘تِ ثل حجّ٘ٔ ولّ أهبسٓ هف٘ذٓ للظي أٍ اإلطوئٌبى.
 .2أ .اشکال هصنف بز توهن را بنویسید .ب .عبارت «ًؼن ثٌبءً  »...استدراک اس چیست؟ توضیح دهید.
* التحم٘ك أى ػلن الجٌس هَضَع لصشف الوؼٌٖ ثال لحبظ التؼّ٘ي الزٌّٖ هؼِ وبسن الجٌس ٍ التؼشٗف فِ٘ لفظٖ ٍ إلّب لوب صحّ حولِ ػلٖ األفشاد ثال تصشف
ٍ تأٍٗل ألًِّ ػلٖ الوشَْس ولٖ ػملٖ.
 .3وجه تفاوت اسن جنس با علن جنس و وجه اشتزاکشاى چیست؟ توضیح دهید.
* أٍسد ػلٖ التؼجّذ ثبألهبسات غ٘ش الؼلوّ٘ٔ ثأى التؼجذ ثْب َٗجت إجتوبع هثل٘ي هي إٗجبث٘ي أٍ تحشٗو٘ي هثالً ف٘وب أصبة أٍ ضذٗي هي إٗجبة ٍ تحاشٗن ف٘واب
اخطأ ٍ .الجَاة أىّ ّزا غ٘ش الصم ٍ رله ألى التؼجذ ثطشٗك غ٘ش ػلوٖ إًّوب َّ ثجؼل حجّ٘تِ ٍ الحجّ٘ٔ الوجؼَلٔ غ٘ش هستتجؼٔ إلًشبء أحىبم تىل٘ف٘ٔ ثحست هب
أدّٕ إلِ٘ الطشٗك ثل إًّوب تىَى هَججٔ لتٌجّض التىل٘ف ثِ إرا أصبة ٍ صحّٔ اإلػتزاس ثِ إرا أخطأ.
 .4ایزاد هذکور و پاسخ آى را شزح دهید.
* لذ ٗشىل ثأًِّ ل٘س  ٔٗٙالٌجأ هفَْم ألىّ التؼل٘ل ثئصبثٔ المَم ثبلجْبلٔ الوشتشن ث٘ي الوفَْم ٍ الوٌطَق ٗىَى لشٌٗٔ ػلٖ أًِّ ل٘س لْب هفْاَم ٍ ال ٗخفاٖ
أىّ اإلشىبل إًّوب ٗجتٌٖ ػلٖ وَى الجْبلٔ ثوؼٌٖ ػذم الؼلن هغ أىّ دػَٕ أًّْب ثوؼٌٖ السفبّٔ ٍ فؼل هب ال ٌٗجغٖ صذٍسُ هي الؼبلل غ٘ش ثؼ٘ذٓ.
 .5اشکال و پاسخ آى را توضیح دهید.

1

امتحانات خرداد 10030-2-44

َ

َ َ
ُ ْ َ

ِّ ْ

ُ ُ َ َ َ

ْ ْ ُ َ
ْ
وون» ٍ لذ أٍسد ػلْ٘ب :ثأًِّ لَ سلن داللتْب ػلٖ التؼجذ ثوب أجبة أّل الزوش
الذْك إن كنُت َل تعلم
* هي األدلٔ ػلٖ حجّ٘ٔ خجش الَاحذ لَلِ تؼبلٖ « ...فاسألوا أهل
ِ ِ
ِ

فال داللٔ لْب ػلٖ التؼجذ ثوب ٗشٍٕ الشإٍ فئًِّ ثوب َّ ساٍٍ ال ٗىَى هي أّل الزوش ٍ الؼلن فبلوٌبست إًّوب َّ االستذالل ثْب ػلٖ حج٘ٔ الفتَٕ ال الشٍاٗٔ.
 .6آیۀ شزیفه در چه فزضی بز حجیت خبز واحد و در چه فزضی بز حجیت فتوی داللت دارد؟
* الؼلن اإلجوبلٖ ٍ إى وبى حبصالً ث٘ي جو٘غ األخجبس إلّب أى الؼلن ثَجَد األخجبس الصبدسٓ ػٌْن

ثمذس الىفبٗأ ثا٘ي تلاه الطبئفأ الوَجاَدٓ فاٖ الىتات

الوؼتوذٓ للش٘ؼٔ هغ ػول جوغ ثِ أٍ الؼلن ثبػتجبس طبئفٔ وزله ثٌْ٘ب َٗجت اًحالل ران الؼلن اإلجوبلٖ ٍ ص٘شٍسٓ غ٘شّب خبسجٔ ػي طشف الؼلن.
 .7آیا علن اجوالی به صدور اخبار ،باعث وجوب عول به هوۀ اخبار هیشود؟ چزا؟
*** إرا ٍسد هطلك ٍ هم٘ذ هتَافم٘ي فبلوشَْس فْ٘وب الحول ٍ التم٘٘ذ ٍ لذ أٍسد ػلِ٘ ثئهىبى الجوغ ػلاٖ ٍجاِ رخاش هثال حوال األهاش فاٖ الوم٘اذ ػلاٖ
اإلستحجبة ٍ أٍسد ػلِ٘ ثأىّ التم٘٘ذ ل٘س تصشفبً فٖ هؼٌٖ اللفع ٍ إًوب َّ تصشف فٖ ٍجِ هي ٍجَُ الوؼٌٖ التضبُ تجشّدُ ػي الم٘ذ هغ تخّ٘ل ٍسٍدُ فٖ همبم
ث٘بى توبم الوشاد فال ٗؼبسض رله ثبلتصشف فٖ الوم٘ذ ثحول أهشُ ػلٖ اإلستحجبة.
 .8أ .دو وجه جوع در فزض هذکور را بیاى کنید .ب .عبارت «ٍ اٍُسد ػلِ٘ ثأىّ التم٘٘ذ  »...اشکال بز کدام وجه است؟ توضیح دهید.
* ال تفبٍت فٖ ًظش الؼمل ف٘وب ستّت ػلٖ المطغ هي اٙثبس ػمالً ث٘ي أى ٗىَى حبصالً ثٌحَ هتؼبسف أٍ غ٘ش هتؼبسفٍ ال ٌٗجغٖ حصَلِ هٌِ ووب َّ الحبل غبلجابً
فٖ المطّبع ضشٍسٓ أى الؼمل ٗشٕ تٌجّض التىل٘ف ثبلمطغ الحبصل هوّب ال ٌٗجغٖ حصَلِ ٍ صحّٔ هؤاخزٓ لبطؼِ ػلٖ هخبلفتِ ٍ ػذم صاحّٔ اإلػتازاس ػٌْاب ثأًّاِ
حصل وزله ًؼن سثوب ٗتفبٍت الحبل فٖ المطغ الوأخَر فٖ الوَضَع ششػبً ٍ الوتّجغ فٖ ػوَهِ ٍ خصَصِ داللٔ دل٘لِ فٖ ول هَسد.
 .9أ .آیا قطع قطاع حجت است؟ چزا؟ ب .عبارت «ًؼن سثوب ٗتفبٍت  »....را توضیح دهید.
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