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 چیست؟  « اباحِ الاقتضائی»هراد از  

 ( ّوبى اثبحِ ثبلوعٌٖ االعن است.1

 ( ًبشٖ اص ٍجَد هالک هلضهِ دس فعل است.2

 است.( ًبشٖ اص خبلٖ ثَدى فعل هجبح اص هالک هلضهِ 3

 ( ًبشٖ اص ٍجَد هالک دس هطلق العٌبى ثَدى هکلف است.4
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2  

هي دٍى أى ٗحصل  السبئل خوشّزا أىّ علٖ  قبم خجش الثقٔلَ دلّ دل٘ل علٖ أىّ هقطَع الخوشّٗٔ تجت إساقتِ ٍ 

 القطع هٌِ ، ففٖ أّٗٔ صَسٓ ٗثجت ٍجَة االساقٔ؟  

 ارا قلٌب اى القطع الوَضَعٖ ٗثجت الحکن ٍ ٌٗجّضُ (1

 إرا ثجتت حج٘ٔ االهبسٓ ثبلذل٘ل القطعٖ هي الکتبة أٍ السٌّٔ (2

 ِ        للَ فْن هي الذل٘ل اىّ رکش القطع کوثبل للحجّٔ ال لخصَص٘ٔ  (3

 لَ قبم دل٘ل خبص علٖ لضٍم تشت٘ت آثبس القطع الطشٗقٖ علٖ االهبسٓ   (4
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3  

  است؟« ًَػی»در کذام هَرد، ٍضغ 

 ( هِي ثشإ اثتذا 1

 ( ّ٘ئت اسن فبعل 2

 ( اًسبى ٍ حَ٘اى 3

 َّ ضو٘ش غبٗت( 4
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  ، چِ ًَع قیذی برای حکن است؟«أکرم الفقیر إرا جاءک»در هخال « اکرام»

 ( ٍصف هَضَع حکن است. 1

  .هَضَع حکن است (2

  .( ششط حکن است3

 .هتعلق حکن است( 4
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5  

، هتَاتر باشٌذ ٍ از ًظر ّوِ «جٌگیذ ّا با شجاػت هی ػلی در جٌگ»ٍ « ػلی شجاع بَد»اگر دٍ خبر 

  شَد؟ تر حاصل هی یک یقیي سریغ شرایظ یکساى، بِ کذام

 ( اٍلٖ چَى هفشداتش کوتش است. 1

 ( اٍلٖ چَى هشکض ٍاحذ داسد. 2

 ( دٍهٖ چَى هحذّدتش است. 3
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 دٍهٖ چَى حسٖ است.( 4

6  

 کذام یک از بحج ّای زیر دربارُ شرط هتأخر، بحج اصَلی است؟  

 ( تعشٗف ششط هتأخش1 

 ( عقلٖ ٗب ششعٖ ثَدى ششط هتأخش2 

 ( علت ثَدى ٗب ًجَدى ششط هتأخش ًسجت ثِ هششٍط3 

 اهکبى ٗب استحبلِ ششط هتأخش (4 
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7  

اگر دفغ دشوي هتَقف بر اتالف هال غیر باشذ ٍ هکلف بؼذ از اتالف، دشوي را دفغ ًکٌذ، عبق ًظر کذام 

  است؟ ًشذُگرٍُ چٌیي شخصی هرتکب حرام 

 ( هٌکشٗي هطلق هالصهِ 1

 قبئل٘ي ثِ هطلق هالصهِ ( 2

 ( قبئل٘ي ثِ هالصهِ دس هقذهِ هَصلِ 3

 ( هٌکشٗي هالصهِ دس هقذهِ غ٘ش هَصل4ِ
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 دارد؟ « توخیل هٌغقی»ٍ « قیاس هٌغقی»بِ ترتیب چِ ًسبتی با « قیاس اصَلی» 

 ( تسبٍٕ ـ عوَم ٍ خصَص هي ٍج1ِ 

 ( تجبٗي ـ عوَم ٍ خصَص هي ٍج2ِ 

 ( تجبٗي ـ تسب3ٍٕ 

 ( تسبٍٕ ـ تجبٗي4 
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 در هسألِ زیر، ًواز صحیح است یا باعل؟ چرا؟ 

بؼذ یقیٌِ بالحذث غفل ٍ صلّی ٍ بؼذ الفراؽ شک ّل کاى باقیاً ػلی الحذث حیي  إرا فرض أىّ الوکلّف»

  « الصالة أٍ ال؟

 شَد. ثبطل ـ چَى استصحبة حذث جبسٕ هٖ (1

 شَد. ثبطل ـ چَى قبعذُ فشاغ جبسٕ ًوٖ (2

 شَد. صح٘ح ـ چَى استصحبة حذث جبسٕ ًوٖ (3

 شَد. صحیح ـ چَى قاػذُ فراؽ جاری هی (4
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 کذام هَرد هخال برای قاػذُ زیر است؟

 «کلّوا کاى أحذ األصلیي یؼالج هَرد األصل الخاًی ٍ یحرزُ دٍى الؼکس قُذّم األٍل ػلی الخاًی»

 تقذّم استصحبة طْبست آة ثش استصحبة کُش ثَدى آة  (1

 تقذّم استصحبة طْبست آة ثش استصحبة جَاص ششة آة   (2

 تقذّم استصحبة هجبح ثَدى لجبس ثش استصحبة طْبست لجبس  (3
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 تقذّم استصحبة صحت ًوبص ثب لجبس هشکَک ثش استصحبة ًجبست آى (4

 

 
 


