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)١(  

  :به سؤاالت زیر پاسخ دهید   1

قرآن کریم چه حکمی را حکم  » اَفَحکْم الجاهلیۀ یبغُونَ و منْ أحسنُ من اهللاِ حکماً لقومٍ یوقنونَ« : بر اساس آیه ) الف 

  جاهلیت معرفی کرده است؟ 

  .درارتقاي جایگاه فقه بیان کنید را )ره(نقش حضرت امام خمینی ) ب 

  .اع خبر مقطوع الصدور را به اختصار توضیح دهید یکی از انو) ج 

  .مفهوم اولویت را به اختصار بیان کنید ) د 

  ناشی از چیست ؟   حجیت  اجماع) ه 

  .  اجماع محصل را تعریف کنید ) و 

  کنند ؟ اصولیان دلیل عقل را چگونه تعریف می) ز 

  چرا نهی در عبادات مستلزم بطالن آن است ؟) ح 

  .عقلی براي حجیت احتیاط را توضیح دهید  یک دلیل) ط 

  چرا حجیت تخییر امري بدیهی است ؟) ي 

  

5./  

  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

5./  

  :اصطالحات زیر را به اختصار توضیح دهید   2

  :حجت شرعی ) الف 

  :  اصول اربعمائۀ) ب 

  ) : اصول عملیه (ادله فقاهتی ) ج 

5/1  

  1  .مقایسه نمایید مستشرقین دربارة مؤسس علم اصول نظر شیعه را با نظر   3

  5/1  .تفاوت مفهوم با منطوق را با ذکر یک  مثال براي هر یک توضیح دهید   4

  1  .دارند ذکر کنید  که داللت بر عمو مرارا تعریف نموده و دو مورد از الفاظ و تعابیري » عام« 5

  5/1  .راي هریک مثالی ذکر کنیدب ؟مقدمه عقلی چه تفاوتی با مقدمه شرعی دارد  6

  1  . در اصل استصحاب را با ذکر مثال تبیین کنید» وحدت متعلق یقین و شک « منظور از   7
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)٢(  

  1  .دو دلیل براي حجیت  برائت ذکرکنید  8

  » الینْقُض الیقینلْیمضِ علی یقینه ، فأنّ الشک فَشَکّ فَ من کان علی یقینُ«) : ع(امام صادق   9

  .روایت را ترجمه کنید  )الف 

  شود ؟ کدام قاعده اصولی از این روایت استفاده می) ب 

  

75./  

5./  

  .مربوطه ذکر کنید  اصل علمیموارد زیر را همراه با بیان  حکم  10

  .وقتی مکلف  هیچ راهی براي تعیین قبله ندارد ) الف 

  .بین رفتن عدالت امام جماعت شک کنیم  هرگاه درباره از) ب 

  

5./  

5./  

یجوز عندااالضطرارتناول المحرم من المیتۀ والخمر وغیرهاومقتضی هذااالطالق ، عدم الفرق بین الخمروغیره من المحرّمات   11
  .واالخبارکثیرةٌ فی المنع من استعمالهامطلقاً حتی االکتحال ....................... 

  /.)5(مخصص عام  در متن فوق چیست ؟) ب      /.)5( کند ؟ کدام حکم  در عبارت فوق برعموم  داللت می) الف 

1  

وقال رسول . الفرقه و طریقه االحتیاط اَنّه سنّۀُ دلیلنا اجماع : افعی لصالة علی آل النبی فی التشهدواجبۀٌ وقال اکثراصحاب الشوا  12
  .لْ منه هاعلی وعلی اهل بیتی لم تُقْبفی من صلی صالة لم یصلّ) : ص(اهللا 

  ظر شافعی در مورد حکم صلوات در تشهد چیست ؟ن) الف 

  کند ؟ ا براساس متن فوق ، مرحوم شیخ طوسی چگونه دلیل شیعه را تبیین می) ب 

  

  

5/0  

75./  

13   ن باعاَنّه االجمعۀ بعد االذانِ ، والمختار یوم البیع رمحصحیحاًی وکان البیع ماَث.  
  شده است؟ در متن باال چه حکم شرعی بیان ) الف 

  با توجه به حکم داده شده ، آیا معامله صحیح است؟ ) ب 

  

5./  

5./  

  .استفاده شده است ................................ از  »عن بیع الغَرَر) ص(اهللا  قدنهی رسول« در روایت   14

  صیغه نهی) مضارع به معنی نهی            د فعل) ماده نهی                                ج ) اسم فعل                ب ) الف 
./5  

  می باشد ؟ » نص «کدمیک از موارد زیر   15
  5/.   وجوهکم فاغسلوا) قلیالً              د  یل الّالقم ال) کُتب علیکمِ القتال              ج ) الصلوة                     ب  اقیموا) الف 
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  بارم راهنماي تصحیح ردیف
  /.)5(. قرآن کریم هر حکم مغایر با احکام الهی را حکم جاهلیت معرفی کرده است–الف  1

ي ها به جنبه ، هاي خصوصی و فردي ایشان  فقه و فقاهت را بسط و گسترش دادند و آن را عالوه بر جنبه –ب 
  /.)5(.ي دادندعمومی ، سیاسی و حکومت داري تسرّ

. کند خبر متواتر و خبري که همراه با عواملی است که افاده قطع  می: خبرمقطوع الصدور بردونوع است  –ج 
  /.)5( .هر یک از این دونوع توضیح داده و بیان شود کافی است 

مفهوم اولویت یا مفهوم موافق عبارت است از مفهومی که حکم آن باحکم  موجود در منطوق یکسان  –د 
  /.)5. (است » حرمت « یا هر دو» وجوب « است مثالً هر دو 

  /.)5(.حجیت اجماع ناشی از کاشف بودن آن از رأي معصوم است ) ه 
درآراي فقها و فتاواي آنهاشخصا به دست  اجماع محصل به اجماعی گفته می شودکه فقیه بوسیله تتّبع) و

  /.)5(.آورده باشد
  /.)5( .که نتیجه آن قطع  به حکم شرعی باشد » هر حکم عقلی اي «دلیل عقل عبارت است از ) ز 

آن عمل مبغوض اوست و انجام دهنده آن مورد خشم و غضب ،کند  زیرا وقتی خداوند از عملی نهی  می)  ح 
گردد در حالی که شرط صحت اعمال عبادي قصد قربت است و  شدن از خداوند میخداوند است و موجب دور 

  /.)5(.این دو با هم قابل جمع نیست 
  .هرکس علم به اشتغال ذمه داشته باشد باید طوري عمل کندکه علم به فراغ ذمه پیداکند :الف ) ط 

آن می کندوکسی که بر خالف این  رگاه عقل نسبت به عملی ، ضرري رااحتمال دهد ، امر به پرهیز ازه: ب  
  /.)5(.حکم عقل رفتار کندمستحق مذمت است 

گیرد که از  بدیهی است و نیاز به استدالل ندارد زیرا هنگامی که مکلف در واقعه اي قرار می تخییرحجیت ) ي 
  /.)5. (راهی جز انجام یکی را ندارد وجوب یاحرمت خالی نیست عقال یکی ازآن دواز اوصادرمی شود و 

5 

کند داشته  عبارت است از دلیل موجهی که باید مجتهد براي فتوا و حکمی که صادر می: حجت شرعی ) الف  2
باشد تا در پاسخ این سؤال که بر چه مبنا و اساسی چنین حکمی صادر کرده ، پاسخی روشن و مستدل ارائه 

  /.)5( .کند 
نسبت به جمع و تدوین احادیث  ،و پیروان او و شاگردان مکتب اهل بیت ) ع(امام علی : اصول اربعمائه ) ب 

همت نمودند و حاصل این تالش علمی تألیف آثار فراوانی در باب حدیث است که در بین ) ع(نبوي و ائمه اطهار
  /.)5(.د اثر شهرت بیشتري پیدا کرد که به اصول اربعمائه معروف ش 400آنها 

حکم مسئله مورد ) کتاب و سنت و عقل و اجماع(هنگامی که فقیه در میان ادله اجتهادي : اصول عملیه ) ج
شود خود و مقلدینش را در مقام عمل  آیند که موجب می یابد ، اصول و قواعدي به یاري او می نظر را نمی

  /.)5(. لی یا ادله فقاهتی هستندازتحیرو سرگردانی نجات دهد ، این اصول و قواعد همان اصول عم

5/1  

اند که  اند و بر این عقیده دانسته »محمدبن ادریس  شافعی«برخی از مستشرقین مؤسس علم اصول را  3
در حالی ، سال بعد از اهل تسنن احساس نیاز به اصول نمودند  200شیعیان به دلیل دسترسی به ائمه  حدود 

السالم اولین فردي است که در  توان ادعا کرد که امام محمد باقر علیه که با تحقیق و دقت  نظر به جرأت می
  .اند  گذاري کرده اند وآنرا را پایه مورد علم اصول سخن گفته

1 

  
  ادامه راهنماي تصحیح درصفحه دوم
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از ، شود  کالم فهمیده می نیشودعالوه بر معنایی که از مفاد ع رد و بدل می از جمالتی که بین افراد یدر برخ 4

اگربرف ببارد : توان برداشت نمود و به  آن استناد کرد مثالً در عبارت  نشده آن هم ، معنایی را می مضمون بیان
شود که تعطیلی مدرسه در صورت باریدن  برداشت می تمدرسه تعطیل است ،  مطلبی از عین همین عبار

 دیتوان از همان عبارت فهم اگر برف نبارد مدرسه تعطیل نیست را هم می: اما این مطلب که ، برف است 
 )1(شود  مدلول جمله اول منطوق و مدلول  جمله دوم  مفهوم نامیده می

  /.)5.(زامی جمله است جمله است و مفهوم مدلول الت یمنطوق مدلول مطابق: تفاوت 

5/1  

بعضی از الفاظ و تعابیر داللت بر کلیت و شمولیت حکم دارند و ظهور درعمومیت دارند که به آنها عام  گفته  5
  جمع معرّف به ال ) 2لفظ کل و الفاظ هم معناي آن  ) 1: مواردي که داللت بر عموم  دارند /.)5(شود  می

  ) /.25هرمورد دوموردکافی است(یانهیقرارگرفتن نکره در سیاق نفی ) 3
1 

کند به  آن مقدمه  به تنهایی آن را درك میاي باشد که عقل  بر وجود مقدمه اگر وجود یک واجب متوقف 6
گرفته ولی عقل تهیه مقدمات را  تعلق  له براي رفتن به حج که وجوب به حجگویند مانند تهیه وسی عقلی می

  .واجب می داند و این الزمه عقلی آن است 
را شرع تعیین کرده باشد، مقدمه شرعی خواهد بود مثل طهارت براي نمازکه هم  هاما در صورتی که مقدم

  .وجوب نمازو هم وجوب طهارت که مقدمه آن است هردو از طریق شارع بیان شده است 

5/1  

یعنی همان چیزي که قبالً مورد یقین بود ، در زمان بعد مورد شک واقع شود، مثالً اگر مکلف قبال به وضو  7
یقین داشت و درمورد غسل شک کرد ، نمی تواند یقین به وضو را استصحاب کند چون متعلق شک ویقین 

  . وحدت ندارد

1 

نشده  عملی که وجوب یا حرمت آن برایش بیانکند که مجازات نمودن مکلف براي  عقل حکم  می: دلیل اول  8
اي حکم آن درادله یافت نشد،اصل این است که  زند پس اگر در مسئله ،قبیح  است و این کار از حکیم سر نمی

  ) قاعده قبح عقاب بالبیان (. ندارد نسبت به آن تکلیفی
  ما آتاهاالیکلّف اهللا نفسا الّا : ن مانند آیات متعدد قرآ: دلیل دوم 

  ) نمره /. 5ذکر دودلیل کافی است هرمورد (روایاتی مانند حدیث رفع : دلیل سوم 

1 

هر کس در حالت یقین باشد سپس شک  کند پس باید یقینش  را ادامه دهد زیرا شک : ترجمه روایت ) الف  9
  /.)75.(تواند یقین را از بین ببرد  نمی
  /.)5( قاعده یا اصل استصحاب) ب 

25/1  

اش  باید به نحوي عمل کند که یقین به اداي تکلیف کند یعنی به چهار طرف نماز بخواند تا به فراغت ذمه) الف  10
  .        احتیاط از تکلیف یقین کند بنا بر اصل

شک کنیم باید یقین به عدالت امام جماعت را که قبالً بوده اگر در مورد از بین رفتن عدالت امام جماعت ) ب 
  ./)25بیان اصل عمل مربوطه /. 25بیان حکم ( استصحاب  لبنابر اص. ائیم وبه شک اعتنانکنیم استصحاب نم

1 

 
درصفحه سوم راهنماي تصحیحدامه ا  
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» المحرّم «اضطرارخوردن چیز حرام جائزاست و  هنگام» یجوزعنداالضطرارتناول المحرّم « درعبارت ) الف  11

  .عام است وشامل خوردن میته وخمروغیر آن می شود
ن راحتی درشرایط اضطرار اوت قائل شدند واستفاده از آه خمرتفمتن باال ، روایات زیادي  نسبت ب طبق) ب 

  )درباب حرمت خمرروایات : مخصص (منع نمودند حتی به اندازه اي که در حد سرمه کشیدن باشد 
 

1  

  /.)5.( طبق نظر شافعی صلوات بر پیامبر و آل ایشان در تشهد سنت ومستحب است ) الف  12
 است  دلیل ما اجماع علما و اصل احتیاط: فرمایند  اند و می واجب دانسته شیخ طوسی صلوات را مرحوم ) ب 

هر کس نمازي  بخواند که در آن بر من و اهل بیت من : است که فرمودند) ص(ودلیل دیگر فرمایش رسول خدا 
/.)5.(شود  صلوات نفرستد نمازش قبول نمی  

25/1  

/.)5. (بیع وخرید وفروش در روز جمعه بعد از اذان ظهر حرام است ) الف  13  
شود ، شخص معصیت کرده است ومرتکب حرام شده ولی درصورتیکه پس از اذان ظهر جمعه بیع انجام ) ب 

/.)5.(معامله صحیح است   
 

1  

  /.5 گزینه ب  14
  /.5 گزینه ب  15
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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