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    :پاسخ سؤاالت الزامی   
        گزینه ج -1  1

  1   نمره    5/0هرکدام                   گزینه ب   -2

گاهی فقیه در راه کشف حکم یک موضوع به قانونی دست می یابد که واقعاَ از طرف خداوند براي آن موضوع -1  2
  5/0.وضع شده است

دیگري که اجماع را تحصیل کرده وجود این اجماع را نقل  فتاواي مجمعین را ندیده بلکه فقیه فقیه شخصاً-2
  ) نمره  1(  .کرده و اوبه استناد این اجماع نقل شده ، فتوا می دهد

  5/0  .ن چه عقل به آن حکم کند شرع نیز به همان حکم می کندهر آ-3

2  

                    درست -2               نادرست -1  3
  2  )   5/0هر مورد (         درست -4  نادرست             -3

  نص     -3          عام   - 2          مفهوم مخالف  -1  4
  3  )  5/0هر مورد (        )  استحباب(ظاهر- 6        مقید   -5            مفهوم موافق-4

  5/0   .و امسحوا بروؤسکم  :زیرا خداوند در قران می فرماید-1  5
  5/0)رسائل(ولفرائد االص -مکاسب-2
  5/0علم رجال -3
  5/0.خورنده ي ربا باید انچه بیش از سرمایه اش را که گرفته به صاحبش بازگرداند-4
  5/0اجماع -5
  5/0.زیرا در عبادت نیت و قصد قربت الزم است- 6
 5/0.حکم حرمت استفاده از طال براي مردان- 7

5/3  

جوي کامل به عمل آید و پس از اطمینان به عدم آن  بعد از این که درباره ي مخصص هاي احتمالی جست و-1  6
  ) نمره  1. ( ظهور عام در شمولیت استناد کرد می توان به

خبر متواتر دلیل لفظی .خبر متواتر ناقل عین سخن معصوم است ولی اجماع بیانگر نظر و رأي معصوم است-2
  )نمره  1 ( .ذکر یک تفاوت کافی است.است)لبی(است ولی اجماع دلیل غیر لفظی 

که ظاهر مفهوم آن است که اگر وقت » هر گاه وقت نماز فرا رسید طهارت و نماز واجب می شود«: ترجمه-3
  5/1.اثبات وجوب غیري وضو.نرسیده باشد طهارت و نماز نیز واجب نخواهد بود

صطالح به فهم در ا. معناي لغوي فقه بصیرت در تمامی اجزاء و ارکان اسالم اعم از اصول و فروع دین است-4
بخش خاصی از مسائل دینی گفته می شود یعنی فهم دقیق و عمیق مقررات عملی و فرعی اسالمی با استفاده 

  )نمره  1(  .از منابع آن

5/4  
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    :پاسخ سؤاالت انتخابی   
  )نمره  1(.در مقام عمل دچار تحیر شدند و نسبت به حکم واقعی شک دارند در زمانی که مجتهد و مقلدین او-1  7

که می فرمایند به یقین عمل کنید  »ع« و امام صادق» ع« روایات متعدد ، از جمله فرمایش امام موسی کاظم-2
  )نمره  1(  .زیرا شک یقین را از بین نمی برد

تخییر، مثالً در مورد حکم کسی که نذر کرده است تا روز معینی را در سفر روزه بگیرد ، برخی حکم به -3
  )نمره  1(  .نذر و برخی دیگر حکم به حرمت مطلق روزه ي مسافر داده اند وجوب عمل به

  )نمره  1(  .اگر مکلف در زمان سابق به وضو یقین داشته ولی متعلق شک الحق او غسل باشد-4
باید به مفاد آیه نفر عمل کند و تمام توان خود را براي فهم دقیق حکم الهی صرف نماید و از سوي دیگر -5

  )نمره  1(  .ایت دقت و احتیاط را به کار برد تا مبادا فتوایی خالف حکم الهی صادر نمایدباید نه
را از جنبه هاي خصوصی و فردي به جنبه هاي عمومی ،  ایشان فقه و فقاهت را بسط و گسترش داد و آن- 6

  )نمره  1(  .سیاسی و حکومت داري تسري بخشید
  )  25/0مورد هر مورد  4( الق            ط - ازدواج -جزائی -حقوقی –آیات عبادي - 7
  . از سوي فرد عالی به دانی صادر شود - الف-8

  )نمره  1( . قرینه اي که صیغه را به معناي استحباب یا کراهت یا اباحه منحرف کند وجود نداشته باشد -ب      

8  

  24  جمع نمره   
  . نمره تعلق گیرد لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر : همکاران محترم 

  




