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 نمره( 2تعارض و تزاحم را تعریف کنید و تفاوت آنها را با یکدیگر تبیین کنید.  )  .8
 

 نمره( 2قاعده اولیه و قاعده ثانویه در مورد تعارض را با مستند هر یک تبیین کنید.  )  .0
 

 نمره( 2مرجحات منصوص در روایات را نام ببرید و بیان کنید کدامین مرجحات معتبرند؟ )  .9
 

 نمره( 2اصول عملیه در کجا کاربرد دارند و محل جریان آنها را بیان کنید. )  .4
 

 نمره( 2اصل برائت در کجا و در چه نوع شبهه ای جاری می شود؟ یکی از ادله آن را بیان کنید. )  .1
 

 نمره( 2اصل احتیاط در کجا و در چه نوع شبهه ای جاری می شود؟ یکی از ادله آن را بیان کنید. )  .0
 

 نمره( 2تعریف استصحاب را بیان کنید و دلیل بنای عقال را به عنوان دلیل حجیت آن بررسی کنید. )  .7
 

ق یقین و شک»رکن  .1
َّ
 نمره( 2را توضیح دهید و این رکن چه قاعده ای را از استصحاب متمایز می کند؟ توضیح دهید. )« وحدت متعل

 
 نمره( 2را توضیح دهید و بیان کنید که این رکن چه قاعده ای را از استصحاب متمایز می کند؟ )« تعّدد زمان متیقن و مشکوک»رکن  .3
 

 با توجه به متن روایت زیر، چگونگی استدالل به آن را بر اعتبار استصحاب به شکل قاعده کلی تبیین کنید.  .86
 قال: قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟

 «.القلب فقد وجب الوضوء یا زرارة! قد تنام العین و ال ینام القلب و األذن، فإذا نامت العین و األذن و»فقال: 
 ء و هو ال یعلم؟ قلت: فإن حّرك في  جنبه شي

 فإّنه علی یقین من وضوئه. و ال ینقض الیقین بالشّك أبدا. و لکّنه ینقضه بیقین آخرال، حتی یستیقن أّنه قد نام، حتی یجي»قال: 
ّ

 .«ء من ذلك أمر بّین. و إال

 نمره( 2)  
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


