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 قبل از پاسخ به سؤاالت به ا
ً
 :یدنکات توجه کن ینلطفا

 .یسیدبنو یخوردگ بدون قلم االمکان یپاسخ سؤاالت را با خط خوش و حت•
 .یدو منظم پاسخ ده یبسؤاالت را به ترت •
 . یدکن یاضافه خوددار  یحاتاز توض •
 .یدکن یسؤاالت خوددار  یلدر ذ اسخنامه استفاده و از نوشتن پنوشتن پاسخ سؤاالت از صفحه پاسخ یبرا•
 

 

 

 نمره( 2ادوار رشد و تحول فقه اهل سنت را بر اساس نظر دکتر مصطفی احمد زرقا بیان کرده و به اختصار توضیح دهید. )  .8
 

 نمره( 2آن را بیان کنید. ) های ترین ویژگی مذهب شافعی را در پنج سطر معرفی و مهم  .8
 

 نمره( 2ها از آن بزرگواران را توضیح دهید. ) رابطٔه امامان شیعه و پیشوایان مذاهب و چگونگی تأثیر پذیری آن  .0
 

 نمره( 2را با ذکر مثال تعریف کنید )« سّد ذرایع»و « فتح ذرایع»   .3
 

 نمره( 2ها کدامند؟ ) ترین دالیل آن قصاص مرد در برابر کشتن زن چیست و مهم دیدگاه فقهای شافعی در زمینهٔ   .5
 

 نمره( 2ها را نام برده و به اختصار توضیح دهید ) اند؟ آن فقهای شیعه در زمینٔه لزوم پرداخت دیه در قصاص مرد در برابر زن به چه دالیلی استناد کرده  .6
 

 نمره( 2سوره مائده چه دیدگاهی دارند؟ ) 54سوره بقره و آیه  871ارتباط آیه  فقها و مفسران شیعه در زمینهٔ   .9
 

2. 
 عبارت ذیل را ترجمه کنید و بر اساس آن دیدگاه فقهای شیعه در زمینه دیه زنان و دالیل آنها را بیان کنید: 

 و فتوی، فی أّن دیة المرأة الحّرة »
ً
المسلمة، صغیرًة کانتت أو کبیترًة، عاقلتًة أو مجنونتًة، ستلیمةض ا عوتای أو ییتر ستلیمتها، و کیف کان فال خالف و ال إشکال، نّصا

ص. بتل هتو علی النصف من جمیع ا جناس المذکورة فی العمد و شبهه و الخطای، بل اإلجماع، بقسمیه علیته، بتل المحکتی منهمتا مستتفیم أو متتواتر کالنصتو
ة إاّل من ابن علیة 

ّ
 نمره( 2«. )و ا صّم، فقاال هی کالرجلکذلک من المسلمین کاف

 
 نمره( 2در تحلیل و بررسی فلسفه و حکمت احکام شرع باید به چه نکاتی توجه کرد؟ به اختصار توضیح دهید. )  .3
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


