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 (نمره 2) د.یح دهیتوض ینییدگاه نایم آنها از دید و انواع اصول و مالک تقسیف کنیرا تعر  یاصل عمل  .0
 

 (نمره 2) د.یح دهیان آنها را توضیاستصحاب و نسبت م یو اصطالح یلغو  یمعنا  .5
 

 (نمره 2) د.یان کنیگر است؟ بین رکن، وجه تفاوت استصحاب با کدام قاعده دیقن و مشکوک در ارکان استصحاب به چه معناست؟ ایتفاوت  زمان مت  .9
 

 (نمره 2) ن نکته وجه فرق استصحاب با کدام قاعده است؟ید.ایح دهیین و شک به چه معناست؟ با مثال توضیقیبودن متعلق  یکی   .4
 

 (نمره 2) ن نوع استصحاب، ذکر شده است؟یخارج کردن ا یدر استصحاب برا ید. چه رکنیح دهیرا توض یاستصحاب قهقر   .2
 

 (نمره 2) د.یان کنین استدالل را بیک اشکال به اید. یح دهیعقال بر استصحاب را توض یاستدالل به بنا  .6
 

 د:ین کنییت اول زراره را بر استصحاب تبین بخش از روایشکل استدالل به ا  .1

 فانه علی  جئ من ذلک امر بی یقن انه قد نام، حتیس  تی یعلم؟قال: ال، حتیء و هو ال یجنبه ش   یقلت:فان حرک ف
 

ن یقینقض الین من وض  و.ه. و ال یقی ین. و اال
ه   (نمره 2) ن آخر.یقینقضه بیبالشک ابدا. و لکن 

 
 (نمره 2) ن عبارت در استصحاب به کار رود؟یتواند ا ید. به کدام معنا، میان کنیات را بیدر روا« نیقیال»ر یدر تعب« ال» یمعنا  .9
 

 (نمره 2) د.ین کنییرا تب یان اعتبار استصحاب در شک در مانع و عدم اعتبار در شک در مقتضیل میست؟ و تفصیو مانع چ یمقصود از مقتض  .3
 

 (نمره 2) د.یان کنیده و خالصه مختار مرحوم مظفر در استدالل بر استصحاب بیدگاه برگز ید  .01
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


