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 ؟نیستکدامیک از موارد زیر از ادله قاعده اشتراک   .0
  وایاتد( ر  رورت مذهبج( ض ب( اصل برائت صل استصحابالف( ا 

 است؟ نادرستکدام گزینه   .2
 ب( قاعده تجاوز در مورد تحقق و وجود جزء است استاعده فراغ مربوط به صحت عمل انجام  شده الف( ق 

  د( قاعده تجاوز فقط در نماز اجرا می شود حل اجرای قاعده فراغ بعد از انجام عبادت می باشدج( م
 اظهار هم عقیده بودن و موافقت در قول وعمل با مخالف خود برای جلوگیری از آسیب را ....گویند.  .9
  وریهد( ت ج( تقیه جماع ب( ا سالمالف( ت 

 قاعده حجیت ظن در نماز اختصاص به ...  .4
 ب( اختصاص به رکعت سوم وچهارم نماز ندارد ختصاص به رکعت سوم وچهارم نماز داردالف( ا 

  امل افعال نماز هم میشود.د( ش مان قاعده اصاله الحلیه استج( ه
 جایی که تردید کنیم چیزی حالل است یا حرام اصل چیست؟  .3
  باحهد( ا راهتج( ک رمت ب( ح الف( حلیت 

 :روایت )) مردم بخاطر آنچه نمیدانند به هالکت می افتند (( اشاره به   .1
  اعده وجب دفع ضرر محتملد( ق ج( قاعده رجوع جاهل به عالم اعده غرورب( ق اعده ارشادالف( ق 

 من با دینی آسان و با گذشت مبعوث شده ام  اشاره به ..  .1
  دالتد( ع ج( اصل تساهل صل انصافب( ا سالمالف( ت 

 ؟نمیباشدکدامیک از موارد قاعده فراش   .9
  د( عقل وایاتج( ر  سالمب( ت نا اهل شرعالف( ب 

 مردی که بر اثر اجرای حد یا قصاص کشته شود ...  .3
 ب( دیه ای به او پرداخت نمیگردد میگرددیه نصف الف( د 

  صاص باشد دیه نصف میگرددد( ق د باشد دیه نصف میگرددج( ح
 چنانچه به حکم حاکم فردی تعزیرا کشته گردد...  .01

  یه بر عهده حاکم شرع استد( د یه نصف میشودج( د اقله او صاحب دیه هستندب( ع الف( دیه به او تعلق نمیگیرد 
 :بیع ربوی در اشیایی است که بصورت   .00

  د( کیلی و وزنی باشند  قط وزنی باشندج( ف قط شمارشی باشندب( ف اشندبقط کیلی الف( ف 
 آیه)) وال تلقوابایدیکم الی التهلکه(( اشاره به کدام قاعده است؟  .02

  الزاماعده د( ق اعده غررج( ق ب( قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اعده ارشادالف( ق 
 نمره( 2منظور از قاعده جب چیست و دو دلیل برای آن بنویسید؟ )  .09

 
 نمره( 2اختالل نظام در قاعده اقامه الحدود را توضیح داده ومقصود از مجتهد متجزی و جامع الشرایط چیست؟ )  .04

 
 نمره( 2منظور از اشتغال ذمه جانی ناقص العضو در هنگام قصاص او چیست؟ )  .03
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 نمره( 2.1قاعده فراش را توضیح داده و یک دلیل آنرا بنویسید؟ )  .01
 

 نمره( 2.1مدارک قاعده درأ چیست یکی را توضیح دهید؟ )   .01
 

 نمره( 2.1منظور از مستقالت عقلیه و غیر مستقالت عقلیه چیست؟ وحکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل از کدام نوع است؟ )  .09
 

 نمره( 2تعارض قاعده وجوب دفع ضرر محتمل با اصل برائت چگونه قابل حل است؟ )  .03
 

 نمره( 2.1برای کاربرد دو قاعده )) وقوف عندالشبهه(( و )) نفی سبیل(( مثال فقهی بزنید  )  .21
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


