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  69ّ  56ظ شْد؟  دز ػلن اصْل تحث هییک اش هسائل،  کدام -1

        ػذالت تک تک ساّیاى حذیث  الف.
  ّجْب تثؼیت اص هؼػْم ب. 

       ج. ؾشّست ّحی ّ ًثْت 
      ظيحجیت احتوال ّ د. 
 69ظ دز احکام تکلیفی چیست؟ « اثثات»هساد اش  هسحلَ  -2

   ّغْل الی الوکلف الف.
     الوْؾْع  تحمك ب.
    االتشاص تالخكابج. 

    د. اػتثاس الحکن
 999ظ تسخیص دز توام اعساف اهکاى ػملی دازد؟ « لغغ اجوالی»خالف لغغ تفصیلی، دز  چسا تس -3

  الىّ هٌجضیة المكغ هؼلّمة هكلماً الف. 
    الًَّ ال یوکي هخالفة المكؼیةب. 

   الىّ التشخیع هي الطاسع ج. 
   الىّ اقشافَ هطکْک  د.
  924ظ   تاشد؟ هی« أهس»لَ هادٍ  ُای شیس هْضْع یک اش علةکدام -4

   الؼالی حمیمة هي تطشیؼیالكلة الالف. 
   هكلما ؼالیال هي تطشیؼیالكلة الب. 
  الكلة التکْیٌی اّ التطشیؼیج. 
   تطشیؼی هكلما الكلة الد. 
   931ظ ؟ ًیستچسا تماتل تیي اعالق ّ تمیید، تماتل تضاد  -5

   الف. الىّ االقالق اهش ػذهی
     ب. الىّ االقالق اهش ّجْدی

  الىّ التمییذ اهش ّجْدی ج. 
   الىّ التمییذ اهش ػذهی د. 
  944ظ کدام است؟ « ء عاُس حتی تؼلن اًَ ًجسکل شی» هفِْم جولَ (زٍ) صدز تس ًظس شِیدتٌا -6

   اىّ تؼؽ هؼلْم الٌجس لیس تكاُشالف. 
  اىّ تؼؽ هجِْل الٌجس قاُش ب.
    اىّ هؼلْم الٌجس لیس تكاُشج. 
      اىّ هجِْل الٌجس قاُش د. 
 ًوشٍ 2 - 64ظ تْضیح دُید. ؟ پریسد ًویاثثات هٌجصیت تسای لغغ زا اش عسیك الشهَ ذات تْدى  )زٍ( چسا شِید صدز -4

هٌجّض است ّ هؼٌای هْال یؼٌی کسی کَ حك قاػت تشای اّ است یؼٌی « لكغ تَ تکلیف هْال»ین لكغ هٌجّض است هشاد گْی جْاب: تَ ًظش ضِیذ غذس )سٍ( ّلتی هی
 کَ اهتثال تکلیفص ّاجة است ّ دس غْست هخالفت، هستحك ػماب است ّ ایي ُواى هؼٌای هٌجضیت است یؼٌی تا فشؼ ایٌکَ ضخػی هْال است هٌجضیتکسی 

هتثالص ّاجة ضْد لكغ تَ تکلیف کسی کَ اهتثالص ّاجة است ا ثاتت است ّ دیگش ًیاص ًیست کَ تگْیین هٌجضیت راتی لكغ است تلکَ لغْ است صیشا هؼٌایص ایي هی
 است.
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إى کالهٌا ّ إى کاى ػي الالشم األػن االّ أًَ یوکي أى یدػی أى کل الشم »دز ّجَ ػدم تثؼیت داللت التصاهی اش هغاتمی گفتَ شدٍ است  -5
 ًوشٍ  2 - 999ظ   ، ایي ّجَ زا تا ذکس یک هثال تْضیح دُید.«أػن ُْ الشمٍ هساٍّ

ضْد، الصم هساّی آى است، لزا تا سمْـ هذلْل هكاتمی ّ حجیت آى، الصم ُن اص حیث ّجْد ّ حجیت  ُش الصم أػوی کَ تَ تثغ هذلْل هكاتمی فِویذٍ هی جْاب:
دُذ؛ تلکَ خثش اص هشگ اّ کَ ًاضی اص داخل  خثش اص هكلك هشگ اّ ّلْ تا سنّ ًوی ّ تالوالصهَ دُذ هثال کسی کَ اص داخل ضذى صیذ تَ آتص خثش هی  ضْد، سالف هی

 تْاًذ حجت تاضذ.   تَ آتص کزب تاضذ، هشگ ًاضی اص آتص ُن کزب است ّ ًوی ضذىدُذ، لزا اگش خثش اص داخل  ضذًص دس آتص است هی
 ًوشٍ   2 - 994 ظٍ هثال تْضیح دُید. تَ ُوسا چیست؟« هدلْل تصدیمی ثاًی»ّ « هدلْل تصدیمی اّل»هساد اش  -6

ل تػذیمی ثاًی هؼٌای جْاب: هذلْل تػذیمی اّل هؼٌای لفظ است کَ هتکلن لػذ تفِین ّ الماء آى تَ رُي هخاقة سا داسد. ]دس هؼٌایص استؼوال ضذٍ است[ اها هذلْ
ُْا سشد »ایي لفظ داللت داسد تش ایٌکَ هتکلن لػذ داسد، لفظ « ُْا سشد است»گْیذ:  هثالً ّلتی فشدی تَ ضْخی هیًوشٍ(  9لفظ است کَ هشاد جذی هتکلن است. )

ْستی کَ هشاد سا دس هؼٌای خْدش استؼوال کٌذ ُش چٌذ ّالؼا ُْا سشد ًیست ّ لػذ ضْخی داسد ّ دس ایي غْست لفظ فالذ هذلْل تػذیمی ثاًی است صیشا دس غ« است
 ًوشٍ( 9، ایي لفظ داسای هذلْل تػذیمی ثاًی تْد. )تْد هی« ُْا سشد است»جذی ضخع، سساًذى هؼٌای 

 ًوشٍ  2 - 929ّ  996 ظ  اش آى زا تٌْیسید. )زٍ(زا تمسیة ًوایید ّ جْاب شِید صدز « تثادز» اشکال دّز دز -11
آیذ صیشا تثادس هؼٌای حمیمی اص لفظ هتْلف تش ایي است کَ ضًٌْذٍ ػلن تَ ّؾغ  هی اگش تشای فِویذى هؼٌای حمیمی تخْاُین تَ تثادس هشاجؼَ کٌین دّس الصم جْاب:

 داضتَ تاضذ، ّ اص قشفی ػلن تَ ّؾغ هتْلف تش تثادس است.
  است. ذٍجْاب ضِیذ: تثادس هتْلف تش ػلن تَ ّؾغ ًیست؛ تلکَ تش ّالغ ّؾغ است، یؼٌی هتْلف تش لشى اکیذی است کَ دس رُي تیي لفظ ّ هؼٌا ایجاد ض

 ًوشٍ 9 - 924ظ زا تثییي ًوایید.  )زٍ(دز ًظس هحمك ًاییٌی  «اخغازی تْدى هؼاًی اسویَ»ّ  «ایجادی تْدى هؼاًی حسفیَ»هساد اش  -11
 جْاب:

است. ایجادی تْدى هؼٌای حشفی یؼٌی اخكاسی تْدى هؼٌای اسوی یؼٌی ایٌکَ اسن داللت تش هؼٌای ثاتت دس رُي هتکلن لثل اص تکلن داسد ّ ًمص اسن اخكاس آى هؼٌا 
  کٌذ دس غْستی کَ لثالً دس رُي ثاتت ًثْد.  حشف، ستف تیي اجضاء کالم سا ایجاد هی

  ًوشٍ 2 - 932ّ  939ظ  زا تا هثال تثییي کسدٍ، چَ تفاّتی تا اعالق دازد؟« احتساشیت لیْد»هساد اش لاػدٍ  -12
گْیذ اسادٍ کشدٍ است ]ّ تَ ػثاست دیگش یؼٌی ظاُش حال ُش هتکلن ػشفی ایي است کَ ُش لیذی کَ دس  گْیذ ُش آًچَ هتکلن هی هی« احتشاصیت لیْد»جْاب: لاػذٍ 
پس فمش دس هشاد جذی هْال دخیل است یؼٌی اگش  «اکشم االًساى الفمیش»ذ: ًوشٍ( هثالً اگش هْال تگْی 9اش دخیل است[ ) اش اخز ضذٍ دس هشاد جذی هشاد استؼوالی

ًوشٍ( تا اقالق تفاّت داسد صیشا اقالق ساجغ است تَ ایٌکَ آًچَ سا کَ هتکلن ًگفتَ است اسادٍ ًکشدٍ است ًَ آًکَ آًچَ  1/9اًساى فمیش ًثاضذ اکشاهص ّاجة ًیست. )
  ًوشٍ( 1/9سا گفتَ است اسادٍ کشدٍ است. )

 ًوشٍ 2 - 934ّ  931ظ تْاى تَ اعالق توسک کسد؟ تَ تفصیل تْضیح دُید. اگس هٌشأ اًصساف، غلثَ استؼوال تاشد، آیا هی -13
لفظ ّ ضْد )تا ًمل یا تذّى ًمل(، ّلی گاُی تَ حذی است کَ غشفاً  هْجة اًس تیي  جْاب: گاُی غلثَ استؼوال تَ حذی است کَ هْجة ّؾغ تؼیٌّی دس حػَ هی

تْاى تَ اقالق  تْاى تَ اقالق توسک ًوْد ّ دس غْست دّم ًیض ًوی تْاى تَ اقالق توسک ًوْد صیشا لفظ هطتشک لفظی است ّ ًوی ضْد، دس غْست اّل ًوی حػَ هی
  گیشی است.     توسک ًوْد صیشا اًس رٌُی ایجاد ضذٍ تَ ّاسكَ غلثَ استؼوال، لشیٌَ است کَ هاًغ اص اقالق

الؼلیة هستفادج هي تفسیغ الجصاء ػلی الشسط ّ االًحصاز هستفاد هي االعالق، اذ  لد یمال: اىّ االداج هْضْػة الصل اللصّم ّ ّ»ػثازت  -14
ت هٌحصسٍ تْدى ػل»کَ دز صدد اثثات « ُْ هؼٌی االًحصاز ّ ػدم ذلک دلیل الؼدم ّ )اّ( لْ کاًت ٌُاک ػلة اخسی لمیّد الشسط تحسف

 ًوشٍ 2 - 944ظ  تثییي ًوایید. زا تاشد،هی« شسطجصاء تسای 
جضاء ّؾغ ضذٍ است ّ ػلیت اص تفشیغ جضاء تش  اًذ کَ: ادات ضشـ تشای لضّم تیي ضشـ ّ جْاب: تشخی تشای اثثات ػلیت هٌحػشٍ تْدى ضشـ تشای جضاء استذالل کشدٍ

ضْد، تَ ایي ًحْ کَ اگش ػلت  ضْد( ّ اًحػاس اص اقالق ضشـ استفادٍ هی استفادٍ هی« تفشع»یؼٌی ضْد )تَ ػثاست دیگش ػلیت، اص هذلْل ّؾؼی فاء  ضشـ استفادٍ هی
ًوْد ّ ّلتی ضاسع لیذ ًیاّسدٍ است، اص قشیك  دیگشی غیش اص ایي ضشـ )هجی صیذ( تشای جضاء )اکشام صیذ( هْجْد تْد، ضاسع ضشـ سا تا ػلت دیگش تَ ّسیلَ اّ همیّذ هی

 ضْد یؼٌی ػلتی دیگش تشای جضاء ًیست ّ ایي یؼٌی ػلت هٌحػش تْدى ضشـ.  ثات هیػذم لیذ اث ،اقالق
 ًوشٍ 2 - 919ظ تَ کدام تحث اصْلی هستثظ است؟ تَ ُوساٍ هثال تْضیح دُید. « اثثات الوالک تالدلیل»تحث  -15

تْاى هالک  تَ ایي ًحْ کَ اگش تاتغ تاضذ، ًوی« تاتغ داللت هكاتمی است؟آیا حجیت داللت التضاهی »هشتثف است تَ تحث ایٌکَ « اثثات الوالک تالذلیل»جْاب: تحث 
تْاى هالک سا اثثات ًوْد صیشا هالک هذلْل التضاهی حکن است. هثالً: اگش ضاسع تَ ّجْب ًواص حکن کٌذ تااللتضام تش ّجْد هالک  سا اثثات ًوْد ّلی اگش تاتغ ًثاضذ، هی

تْاى هثالً لؿاء ًواص سا  ایي حکن تَ ّجْب، هٌتفی ضْد، دس غْستی کَ لائل تَ ػذم سمْـ داللت التضاهی اص حجیت ضْین، هیٌُگام ػجض  کٌذ ّ اگش هثالً داللت هی
 تؼذ اص تشقشف ضذى ػجض اثثات ًوْد.
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