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 است؟« .... کافی»نویسنده کتاب   .2
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 .دلیل عقلی، هر ... است که در استنباط حکم شرعی دخیل باشد  .88
  کم ظنی عقلید( ح کم قطعی عقلیج( ح یاس عقلیب( ق قضیۀ عقلی (الف 
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 گردد  تاریخ تدوین نخستین رسالۀ فارسی به شکل کنونی آن به زمان مرجعیت آیت الل
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 نظر معروف و مقبول آن است که اجتهاد برای پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم السالم   در میان دانشمندان شیعه،  .84
  ممکن و هم متصور است.م د( ه مکن است اما متصور نیست.ج( م مکن نیست اما متصور است.ب( م ممکن و متصور نیست. (الف 

 دوره دوم، دوره ... نام دارد؟  .82
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 توسعۀ فقه تفریعی و ظهور اجتهاد مطلق در همۀ ابواب فقه با تألیف کتاب المبسوط (ب
 تطور و تکامل مباحث فقه مقارن و ظهور اقتدار فقه شیعه در برابر فقه مذاهب اهل سنت (ج

  د( همه موارد
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 کتاب تحریر الوسیله اثر .... است؟  .93
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