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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اهم فعاليت حافظون یک مؤسسه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

در همــان اولــي  شهر تهران شروع بــه فعاليــت نمــود و  12در منطقه  95دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربيت قرآنی از سال 

آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. توليد و اجرای محتوای عميــد دینــی، سال فعاليت با استقبال کم نظير خانواده ها و دانش

های رشد، آموزش دو زبان انگليسی )در حــد مکالمــهع و عربــی )در محيط شاد و جذاب، تأکيد و توجه به اکثریت ممک  ساحت

های نوی  آموزش و دارا بودن گيری از شيوههای مادر )ژیمناستيک و شناع، بهرهزش آکادميک ورزشحد فهم متون دینیع، آمو 

 دست دینی از ویژگيهای ای  دبستان است.محيط کاماًل یک

الزم به ذکر است مدل تعليم و تربيت قرآن محور توليد شده توسط تيم پژوهشی دبستان آیات، توسط معلمان و مــدارس زیــادی 

 برداری قرار گرفته است.کشور مورد استقبال و بهره در سطح

 پیش دبستان قرآنی آیات  -2

سازی نوآموزان برای ی آمادهپيش دبستان آیات )حافظونع نيز با دارا بودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمينه

هــای های اطالعات محور، بر روی مهارتبر آموزه آیات، به جای تمرکز دبستانورود به دبستان دارد. فعاليت های آموزشی پيش

ها عبارتند از: دقت و تمرکز، سرعت واکنش، حل مسأله، حافظــه کوتــاه ماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از ای  مهارت

ات های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنيدن و فهم کالم مربی، مهارت فهم، حفــو و عمــل بــه آیــ مدت و دراز مدت، مهارت

 موضوعی و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش -3

تری  فعاليت مجموعه آموزشی حافظون، که موجب گردیده مؤمني  فرهيخته در سرتاسر کشور با حافظون آشــنا شــوند، قدیمی

-الهيات است. اکنون بعد از حدود یک دهه فعاليت میخدمات حافظون در زمينه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای  

توانيم با اطمينان مدعی شویم که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و مفيدتری  خدمات در زمينه تحصيالت تکميلی الهيات در 

وزش مجــازی در هــا، محصــوالت بــه روز، آمــ دهد. تنوع خدمات، تنــوع رشــتهها ارائه میمندان ای  رشتهسطح کشور را به عالقه

 هاست. منزل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکوردوره  .1
 40های کنکور در سطح کشور است. تــا کنــون بــال  بــر کالسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری حافظون پر طرفدارتری  کالس

در سه گرایش قرآن و حدیث، فقه و مبانی ی کنکور ارشد و دکتری الهيات توسط حافظون برگزار گردیده است. ای  کالسها دوره

گــردد. همــه ســاله حقوق و فلسفه و حکمت اسالمی و در سه مقطع کارشناسی)ویژه حفاظ قــرآنع ، ارشــد و دکتــری برگــزار مــی

 ها هستند.های ای  کالسهای تک رقمی کنکور از خروجیبسياری از رتبه
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 های آموزشی بسته .2
در سرتاسر کشور و در دانشگاه به دانشگاه کشور بي  دانشــجویان و داوطلبــان دســت بــه  نامه های حافظونها و تستنامهدرس

الذکر و در دروس عمومی مثل ادبيات عــرب و زبــان انگليســی، توان مدعی شد در سه رشته فوق شود. با اطمينان میدست می

االنه و انطباق بر کنکور هــر ســال، اشــتمال بــر همــه باشد. به روز رسانی س ها کاماًل کافی و وافی نيز میبرای کسب باالتری  رتبه

شده در حدود یک پــنجم های حسابنامه ها، تلخيصسؤاالت کنکورها، طبقه بندی موضوعی و پاسخنامه کاماًل تشریحِی تست

تنها ی منسجم، حذف زوائد غيرکاربردی و... بندی شدهمنابع اصلی، مطالب توضيحی بيشتر جهت تفهيم بهتر، محتوای طبقه

 بخشی از دالیلی است که موجب گردیده است حافظون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.

 آموزش مجازی .3
شد که از بخشــی از ی مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میهای حافظون دایر بوده است، مطالبهدر طول ای  سالها که کالس

ی  مطالبــه بــه مــرور مــا را بــر آن داشــت کــه بــه ســمت توليــد محتــوای کالسها صوت یا فيلم تهيه شده و برایشان ارسال گردد. ا

الهيات تهيــه شــده و جهــت نشــر در سرتاســر کشــور   تری  اساتيد رشتهدیجيتال رفته و نرم افزارهایی بسيار با کيفيت از برجسته

ت از: امکان شنيدن و دیدن درس باشد. دو ویژگی مهم نرم افزارهای حافظون عبارت اس ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 استاد به دفعات مکرر، بهره گيری از بهتری  اساتيد کشور.

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون .4
های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شدن برای کنکور می

ای حــافظون، های هفتگی و دورهرسد. آزموناو گوشزد نماید، بسيار ضروری و حياتی به نظر میرا جهت دهد، اشکاالتش را به  

هــا را مــرور کند که هم به یک برنامه ریزی درست تری دست پيــدا کننــد و بتواننــد بــه انــدازه کــافی درسبه داوطلبان کمک می

 يم وقت و دیگر شرایط خو بگيرند. زنی و تنظنمایند و هم مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تست

   های آزاددوره  .5
هایی با عناوینی مانند روش تحقيد، مقاله نویسی، آمادگی های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کالسحافظون عالوه بر دوره

 نماید.مصاحبه، مت  خوانی عربی، تجزیه و ترکيب قرآن، تفسير و... نيز برگزار می

 های زبانهدور .6

o عربی 
تری  دوره آموزش زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمــه، بالغــت، ل ــت، کامل

 القرآن و...اعراب  

o  انگلیسی 
 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پيشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کليه رشتهها و بستهدوره

 و همچني  زبان تخصصی الهيات

o ودکزبان ک 

 های انگليسی و عربی )زبان قرآنع از مهد تا دوره راهنمائیمند زبان آموزش نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث  -4

 با امر آموزش و پرورش ارتباط دارد ارائه شده است که برخی از آنها تکميــل   در ای  مرکز طرح
ً
پژوهشی متنوعی که مستقيما

ع و :های آموزشی منتشر یافته است )مانند حاشيه قرآن کریم تحت عنــوان فرهنــل اهــل بيــتشده و به عنوان کتاب یا بسته

مستقيم در فهم قرآن« که رویکردی کاماًل جدید در آموزش قرآن و زبــان برخی دیگر در حال انجام است )مانند طرح »صراط 

 های آموزشیععربی است. یا »سبک زندگی قرآنی« و دیگر طرح



 

 

 

 مقدمه مؤلف 
 

 از پــيش بایســتی داوطلبــان کــه است اموری مهمتری  از یکی مختلف های آزمون های تست و سوال  طرح  نحوه  با  آشنایی  گمان  بی

 گــذار اثر نيز دروس مطالعه نوع در حتی و گشته سوال طراحان  ذهنيت  با  داوطلب  آشنایی  موجب  امر  ای .  گردند  رو  روبه  آن  با  آزمون

 .بود خواهد

 رشــتهدر  آزاد و سراسریهای  دانشگاه اخير سال انزدهش آزمون های کارشناسی ارشد  های تست  بر  مشتمل  که  حاضر  مجموعه

 در. اســت شــده تنظــيم فوق  هدف با ،می باشد  «حقوق های آزاد و سراسری رشته »و برگزیده تستهای دانشگاه  «حقوق   مبانی  و  فقه»

 تنظــيم آزمــون برگزاری سال اساس بر دوم و" االستنباط اصول" کتاب موضوعات اساس بر  نخست  مذکور  های  تست  مجموعه  اثر  ای 

 شده است.

 هــایی آزمــون بــا آشــنایی برای مناسب کتابی جهت ي به هم  و  است  شده  تشریح  روان  بيانی  با  و  کامل  صورت  به  تست  هر  پاسخ

 .است شده برگزار اخير های سال در که  است

 مطلــع آن از را اینجانب مولف، سوی  از  اشتباهی  مشاهده  یا  کاستی  وجود  صورت  در  خواستارم  کتاب  مخاطبان  همه  از  پایان  در

 .سازند مند بهره و ساخته
 

 آهنگری  احسان





 

 

 

 مطالب  فهرست
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  سؤاالت  مجموعه  
 اصول ایچهارگزینه

  



 مقدمات مباحث الفاظ. 1درس   

 9   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

 مقدمات مباحث الفاظ  

 ( 1400)سراسری   ؟ ؤلف الموجز در مجاز، لفظ چگونه استعمال می شودمبنابر نظر  

   ع در معنای حقيقی موضوع له با قرینه صارفه۱

 معنای غير موضوع له با عالقه مشابهتع در ۳

 هي  موضوع له و مستعمل فيع در معنای غير موضوع له با وجود عالقه ب۳

 .ع در نفس معنای حقيقی موضوع له با ادعاء اینکه آن مورد از مصادید معنای حقيقی است۴

 دایــ اقسام وضــع تحقــ  پ از کیافراد باشد کدام   نیجامع ب  یو وضع لفظ برا  یوضع، جزن  نیچنانچه ملحوظ در ح 

 ( 1400)سراسری    کند؟ یم

 ع وضع عام و موضوع له خاص۲  ع وضع عام و موضوع له عام۱

 ع وضع خاص و موضوع له عام۴ ع وضع خاص و موضوع له خاص۳

 ( 99-)سراسری  أکثر من معنی واحد؟ یجواز استعمال اللفظ ف  یصاحب الموجز« ف ی»ما هو رأ 

1  
ً
 ع ۲   ع المنع مطلقا

ً
 الجواز مطلقا

 یالثان یز فیو التجو  ی  اإلثبات و النفيل بيع التفص۴  یالثان یز فیو التجو  رهي  المفرد و غيل بيع التفص۳ 

از کدام  یء فأن لله خمسه ...« ناشی» واعلموا أنما غنمتم من ش  فه یشر  ه یمة« بر مطل  فوائد در آیداللت لفظ »غن 

 ( 99-)سراسری  است؟  نه یگز

 ع اطراد4 ع تبادر ۳ ع صحت حمل۲ ل ت شناسان حیع تصر1

کــدام  لیذ بیبه ترت ،یمعن یبه حسب لفظ موضوع برا  میوضع در مقام تصور و تقس  میوضع حروف بر اساس تقس 

 ( 98-)سراسری  رد؟ یگی قرار م اقسام از کی

 یوضع شخص -ع وضع خاص و موضوع له عام ۲ یوضع نوع -ع وضع عام و موضوع له عام ۱

 یوضع شخص -ع وضع عام و موضوع له خاص ۴  یوضع نوع -وضع عام و موضوع له خاص ع ۳

ّن المحمول .................. . 
َ
 ( 97-)سراسری    اذا صّح حمل الحیوان المفترس علی االسد یکشف عن ا

 ع 4 ع مفهوم م  المصداق 3 ع مصداق م  الموضوع2 ع مصداق م  المفهوم1
ً
 نفس الموضوع مفهوما

 ( 96-)سراسری  ؟ نداردتصور معنا، کدام صورت امکان تحق   در اقسام 

 موضع له عام -وضع عامع 2 موضوع له عام -وضع خاصع 1

 موضع له خاص -وضع عامع 4 موضوع له خاص -وضع خاصع 3

 (95-سراسری)  ؟  است  کدام حروف وضع باب در ( ره) خراسانی آخوند نظریه  

 . ندارند له موضوع که هستند اعراب عالئم مانند حروفع 1

 . معناست لحاظ نوع در تفاوت و یکی ها آن سنخ هم اسماء و حروف له موضوعع 2

 . هستند ها نسبت ها آن سنخ هم اسماء له موضوع و است کلی مفاهيم حروف له موضوعع  3

 . است کلی معانی آنها سنخ هم اسماء له موضوع اما ، دارند بالذات ت ایر هم با که است خارجی روابط حروف له موضوعع 4
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 (93-سراسری)  ......................  هو التبادر 

 المحاورات اهل اذهان الی المعنی سبدع 1

 الکلی اللفو سماع عند الطبيعة م  حصة سبدع 2

 قرینة دون م  العرف اذهان الی المعنی سبدع 3

 البيان مقام فی المتکلم کون فيجب قرینة دون م  اللفو اطالق  عند الذه  الی المعنی سبدع 4

 (92-سراسری)  است؟  صحیح گزینه  کدام 

 مستقلة معان ذات الموصوالت و االشارات اسماء و الضمائر و الحروفع 1

 مستقلة االشارات اسماء و الضمائر معانیع 2

 الطرفي  بي  فانية الضمائر کمعانی الحروف معانیع 3

 مستقلة الموصوالت و الحروف معانیع 4

 (90-سراسری)  است؟ الزم تعّینی وضع پیدایش در زیر عوامل از کدامیک دخالت 

 معنا در لفو  استعمال کثرتع 4 لفو بودن نکرهع 3 معنا بودن کلیع 2 معنا بودن جزئیع 1

 (88-سراسری)  ...............  تعّینی، وضع  در 

 .است وضع بر مقدم  استعمالع 1

 .است استعمال بر مقدم وضعع 2

 .است شده وضع معنا برای لفو ضمنی طور به اما است استعمال بر مقدم وضعع 3

 .ندارد تقدمی دیگری بر یک هيچع 4

 مکــه  از تواننــدمــی حجــا  : » شــودمــی گفتــه  آنــان   بــه   اند،نشده  مشرف  مکه   به   تاکنون   که   زائرانی  اعزام  هنگام  در 

 (88-سراسری)  مجاز؟  یا  است حقیقت  «حجا  » لفظ استعمال  آیا. « کنند صحبت ایران  با تلفنی

 .باشد مراد تلّبس حال اینکه مگر حقيقت؛ع 2  حقيقتع 1

 .باشد مراد تلّبس حال اینکه مگر مجاز؛ع 4  مجازع 3

 (87-سراسری)  است؟  شده استعمال  حقیقی صورت به  زیر جمالت از کدامیک در «صاحب» کلمه  

 .دهد تحویل مشتری به نيز را مبيع توابع باید آن صاحب کاال، فروش از پسع 1

 .ندارد فسخ حد خيار صاحب خيار، اسقاط از پسع 2

 .کند اسقاط را خود خيار تواندمی خيار صاحبع 3

 موارد همهع 4

 کوضــع أو» ، «کلیــا لفظا له  فیضع کلیا معنی یلحظ أو»  ،  «جزئیا  لفظا  له   فیضع  جزئیا  معنی  الواضع  یلحظ»  عبارات 

 (86-سراسری)  است؟  وضع نحو کدام بیانگر ترتیب به  «البدل  علی  فرد فرد لکل النکرات

 تعّينی  تعّينی، تعيينی،ع 2  تعيينی  تعيينی، تعيينی،ع 1

 تعّينی  تعيينی، تعيينی،ع 4  تعّينی تعّينی، تعّينی،ع 3

 (90-آزاد)  است؟  مجاز عالمت گزینه  کدام 

 سلب صّحتع 4 واضع تصریحع 3 اطرادع 2 تبادرع 1

 (89-آزاد)  است؟  مورد  کدام جریان  محل نماید شک متکلم مراد در  ولی بداند، را له موضوع  معنای شخص، چنانکه  

 شرعی  اصولع 4 عملی  اصولع 3 لفظی  اصولع 2 عقلی  اصولع 1
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 (87-آزاد)    است؟  کدام ترتیب به  العموم اصالة  و سلب  صحت  عدم کاربرد 

 مشکوک لهموضوع معنای فهم متکلم، مراد در شکع 1

 اولی واقعی حکم در شک متکلم، مراد در شکع 2

 متکلم مراد در شک مشکوک، لهموضوع معنای فهمع 3

 متکلم مراد در شک واقعی، حکم در شکع 4

 ( 86-آزاد )  نمود؟   استفاده   توان می   مورد   کدام   از   ترتیب   به   متکلم   مراد   در   شک   و   مشکوک   له   موضوع   معنای   فهم   برای  

 سلب صحت عدم نقل، عدم اصالةع 2  اطراد العموم، اصالةع 1

 لفظيه اصول تبادر،ع 4  اطراد سلب، صحت عدمع 3
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 پاسخنامه 

 3گزینه  . 1

 را صحيح دانسته است. ۴کليد سنجش به اشتباه گزینه 

فو فی غير ما وضع له ، مع وجود علقة بي  الموضوع له 
ّ
 والمستعمل فيه بأحد العالئد المسّوغة ،وأّما المجاز : فهو استعمال الل

 پس مجاز استعمال لفو در غير موضوع له است به شرط وجود عالقه بي  انها.

 که ای  عالقه عالقات مختلف می تواند باشد.

 4گزینه  . 2

خاص،موضــوع لــه   هذا الخاص والفرد اآلخر ، فهو مــ  القســم الرابــع) وضــع يوإن کان الملحوظ خاّصا ، ووضع اللفو للجامع ب

 عامع

 2گزینه  . 3

 استعمال لفو در بيش از یک معنا به دليل وقوع آن در نزد اهل ل ت از نظر آیت الله سبحانی به صورت مطلد جایز است.

 4گزینه  . 4

معنــای لفظی در اثر کثرت استعمال در یک معنا بر آن معنا اطالق شود. در ایــ  آیــه واژه عنيمــت بــه اطراد عبارت است از اینکه  

 و ای  معنی در اثر کثرت استفاده لفو غنيمت در ای  معنا به دست می آید.  مطلد فوایدی است که به هر نحو به دست می رسد.

 3گزینه  . 5

زمانی که امری کلی را در نظر داشته باشيم  برای یک مصداِق آن اسم بگذارند به ای  وضع، وض  عام و موضوع له خاص گویند. 

 ر معنایی کلی داللت کند به آن وضع نوعی گویند. وضع حروف ای  ای  دو نوع است. همچني  اگر لفظی ب

 4گزینه  . 6

حمل لفو بر معنا در صورتی که به صورت اولی ذاتی صحيح باشد، دليل بر ای  است لفو برای همــي  معنــا وضــع شــده اســت. 

اســت. یعنــی مفهــوم از موضــوع و محمــول حمل اولی ذاتی حملی است که جهت اتحاد موضوع و محمول در آن اتحاد مفهومی 

 یکی است.

 1گزینه  . 7

وضع خاص و موضوع له عام ممک  نيست. زیرا ای  حالت بدی  معناست که واضع یک معنای جزئی را مثــل زیــد را تصــور کنــد و 

است کــه لفو را برای کلی مثل انسان وضع کند. چني  چيزی محال است چون جزئی نمی تواند حاکی از کلی باشد و ای  کلی 

 حاکی از جزئی است و آینه جزئی است.

 2گزینه  . 8

 یــک بــرای االبتــدا لفــو هم و ِم  لفو هم مثال اند شده وضع معنا یک برای آنها سنخ هم  اسامی  و  حروف  خراسانی  آخوند  نظر  از

ع نســبت طرف)مســتقل معنای عنوان به را معنا ای  بخواهد مستعمل اگر که است  لحاظ  نوع  در  تنها  تفاوت  و  اند  شده  وضع  معنا

 بــه بایــد را حرف کند لحاظ مستقل غير صورت به و گرفته نظر در غير برای آلت عنوان به را آن بخواهد اگر و  االبتدا  از  گيرد  کار  به

 .گيرد کار

 3گزینه  . 9

 .ای قرینه وجود بدون زبان اهل و عرف ذه  به معنا گرفت  سبقت یعنی. ای قرینه هيچ بدون است لفو از معنا یک سبد تبادر
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 3گزینه  . 10

 .است فانی اسمی معنای در آن معنای و ندارند مستقلی معنای یعنی است؛ حرفی معنای ضمائر معنای و حروف معانی

 4گزینه  . 11

 حقيقــت جدیــد معنــای در لفــو آن از پــس و رود مــی کــار  بــه  معنــایی  در  طــوالنی  و  گسترده  صورت  به  لفو  ابتدا  تعينی  وضع  در

 .شودمی

 1گزینه  . 12

 و رود مــی کــار به معنایی در طوالنی و گسترده صورت به لفو ابتدا تعينی وضع در. است وضع  بر  مقدم  استعمال  تعينی  وضع  در

 .شود می حقيقت جدید معنای در لفو آن از پس

 4گزینه  . 13

 اینکه مگر. است مجاز آنان مورد در حاجی لفو استعمال اند نشده مشرف خدا خانه زیارت به اشخاص هنوز چون  اعزام  زمان  در

 کــه زمــانی باشــد ایــ  مقصود و اند شده مشرف حج به که باشد حالی همان لحاظ به استعمال  ای   یعنی  باشد؛  تلبس  حال  مراد

 .کنند صحبت تلفنی ایران با مکه از توانند می اند شده حاجی و اند کرده زیارت را خدا خانه آنان

 4گزینه  . 14

 در کــه اســت بــودن دارا و بودن مالک معنای به صاحب زیرا. است رفته کار به خود  حقيقی  معنای  در  موارد   همه  در  صاحب  کلمه

 .است رفته کار به معنا همي  در موارد همه

 1گزینه  . 15

 نشــده پيدا استعمال کثرت پی در و است نموده را کار ای  مشخص واضع یک زیرا.  است  تعيينی  وضع  جمله  از  مذکور  موارد  همه

 .است

 4گزینه  . 16

 رجــل تــوانيم مــی ما مثال. است مجازی معنا  آن  که  است  آن  نشانگر  بود  صحيح  آن  سلب  و  شد  می  سلب  لفظی  از  معنا  یک  وقتی

 .است مجازی معنای شجاع رجل که  است آن نشانه ای .  است صحيح سلب ای  و  کنيم سلب اسد لفو از را شجاع

 2گزینه  . 17

 در داریــم شــک و دانيم  می  را  وضعی  معنای  ما  که  روند  می  کار  به  جایی  در  فقط  االطالق   اصاله  و  العموم  اصاله  مثل  لفظيه  اصول

 .نه یا بود عموم عام لفو ای  استعمال از متکلم مراد آیا دانيم نمی مثال. داریم مراد

 3گزینه  . 18

 اصــول امــا رود می کار به له موضوع و حقيقی معنای فهم برای یعنی است مجاز و  حقيقت  عالئم  از  تبادر  مانند  سلب  صحت  عدم

 .داریم متکلم مراد و مقصود در شک و دانيم می را حقيقی معنای که است جایی برای کلی طور به لفظيه

 4گزینه  . 19

 لفظيــه اصــول امــا. جســت تمســک تبادر به توان می واژه یک حقيقی وضعی معنای فهم برای یعنی.  است  حقيقت  عالمت  تبادر

. داریــم مــراد در داریــم شــک  و  دانيم  می  را  وضعی  معنای  ما  که  روند  می  کار  به  جایی  در  فقط  االطالق   اصاله  و  العموم  اصاله  مثل

 .نه یا بود عموم عام لفو ای  استعمال از متکلم مراد آیا دانيم نمی مثال
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 تمهید  

 (89-سراسری)  ....................   از است عبارت  اصول  علم مسائل 

 .است آن بر متوقف ادله به احتجاج که مباحثیع 2  حجيت مباحثع 1

 .است آمده اصول علم در که الفاظ مباحث از بخشیع 4  ظواهر و حجيت مباحثع 3

 (87-سراسری)  . کندمی بحث..................  از زیرا  است، مجید قرآن  اصول، علم در  بحث مورد موضوعات  جمله  از 

 .خواهندنمی عروض در واسطه آنکه محموالتع 1

 آن ذاتی محموالت و عوارضع 2

 استنباطند در دخيل که آن ذاتی محموالت و عوارضع 3

 ذاتی غير چه و ذاتی چه – استنباطند در دخيل که آن محموالت و عوارضع 4

 در مــوکور ضــواب  «ادلتهــا مــن الفرعیة  الشرعیه  االحکام الستنباط  الممهدة  القواعد  هو»  به   اصول   علم  تعریف  در 

 (87-سراسری)  شوند؟  می خار   تعریف  از چگونه  ادبیات علم

 «االحکام الستنباط الممهدة: » قيد باع 2  «القواعد: » قيد باع 1

 «الشرعية: » قيد باع 4  «ادلتها: » قيد باع 3

 (87-آزاد)  گیرد؟می  قرار اصول  علم  در  مبحث کدام قلمرو در «حجة  السنة  ظواهر» چون  هاییگزاره 

 مبادیع 4 غایاتع 3 مسایلع 2 موضوعاتع 1

 ( 86-آزاد )  باشد؟ نمی   اصول   علم   موضوع   و   تعریف،   علوم،   ثمانیه   رؤس   زمینه   در   استنباط   اصول   مؤلف   نظریه   گزینه   کدام  

 ادلة هی بما االربعة االدلة  هو  الفقه  اصول علم موضوعع 1

 العلم ذلک غایة فی دخل له مما به یتعلد عما و احواله ع  العلم فی یبحث ما  هو  علم کل موضوعع 2

 غایاتها ال موضوعاتها بتمایز هو  إّنما العلوم تمایزع 3

 ادلتها م  الفرعية الشرعية االحکام الستنباط الممهدة  القواعد هو  الفقه  اصولع 4

 خبــر و کتــاب  ظــواهر  حجیــت  چــون   مباحثی  اصول   علم  موضوع  یزمینه   در  استنباط  اصول   مؤلف  نظریه   اساس   بر 

 (86-آزاد)  است؟  کدام به  مربوط...  واحد

 مبادیع 4 غایاتع 3 مسایلع 2 موضوعاتع 1

 (85-آزاد)  باشد؟نمی حیدری عالمه   آرای با منطب  زیر هایگزینه  از کدامیک 

 .هاستآن موضوعات تمایز به علوم تمایزع 1

 .گيردنمی قرار بحث مورد علم آن در باشد نداشته مدخليت علم هدف در چنانچه ذاتی عوارضع 2

 .است ل ات کننده وضع خداوندع 3

 .هاستآن مقاصد و اهداف تمایز به علوم تمایزع 4
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 2گزینه  . 1

 .است متوقف آنها بر فقهی ادله به احتجاج که هایی گزاره از عبارتند  اصول علم مسائل

 4گزینه  . 2

 غيــر چــه باشند ذاتی عوارض چه-دخيلند علم غرض و غایت در که آن از عوارضی از که است چيزی آن کلی طور به  علم  موضوع

 غایــت در کــه شود می بحث فقه اصول در  آن  از  عوارضی  از  است  اصول  علم  موضوع  در  داخل  که  نيز  قرآن.  شود  می  بحث  -ذاتی

 .ذاتی غير چه و باشند ذاتی  عوارض ای  چه. باشند دخيلع  احکام  استنباط  کيفيت  شناخت)اصول  علم

 2گزینه  . 3

 از  را  انــد  نشــده  تهيــه  و  تدوی   شرعی  احکام  استنباط  خصوص  برای  که  قواعدی  کليه"  الشرعيه  االحکام  الستنباط  الممهده"  قيد

 آینــد مــی کار به شرعی احکام استنباط در هرچند قواعد ای  زیرا. منطقی قواعد و  ادبيات  قواعد  جمله  از  سازد  می  خارج  تعریف

 .است بوده نظر مد آنها از تری کلی بسيار اهداف بلکه اند نشده ساخته منظور ای  به اما

 2گزینه  . 4

 اصــول  علــم  مســائل  چــون.  باشــند  مــی  فقــه  اصــول  علم  مسائل  زمره  در"  باشند  می  حجت  ظواهر"  گزاره  همان  یا  ظواهر  حجيت

 کتاب ظواهر به استدالل و باشد  می  قبيل  ای   از  گزاره  ای   و  است  متوقف  آنها  بر  فقهی  ادله  به  احتجاج  که  هایی  گزاره  از  عبارتند

 است گزاره ای  بر مبتنی سنت و

 1گزینه  . 5

 .اربعه ادله خصوص نه است فقهيه ادله امهات فقه اصول علم موضوع حيدری عالمه نظر از

 2گزینه  . 6

 اصــول  علــم  مســائل  چــون.  باشــند  مــی  فقــه  اصــول  علم  مسائل  زمره  در"  باشند  می  حجت  ظواهر"  گزاره  همان  یا  ظواهر  حجيت

 کتاب ظواهر به استدالل و باشد  می  قبيل  ای   از  گزاره  ای   و  است  متوقف  آنها  بر  فقهی  ادله  به  احتجاج  که  هایی  گزاره  از  عبارتند

 .است گزاره ای  بر مبتنی سنت و

 4گزینه  . 7

 . مقاصد و اهداف همان یا اغراض به نه داند می آنها موضوعات به را علوم تمایز حيدری عالمه
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 لفظی  اشتراک 

 (97-)سراسری نظر مؤلف الموجز، در استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، کدام است؟  

1 
ً
 2  ع المنع مطلقا

ً
 ع الجواز مطلقا

 ع التفصيل بي  االثبات و النفی و التجویز فی الثانی4 المفرد و غيره و التجویز فی الثانیع التفصيل بي  3

 (95-سراسری)  ؟   است محال  استعمال  کدام ، مظفر مرحوم نظر مطاب  

  حقيقی معنای دو در واحد آن در لفو  استعمالع 1

 مجازی معنای دو یا حقيقی معنای دو در واحد آن در لفو  استعمالع 2

 مجازی معنای یک و حقيقی معنای یک در واحد آن در لفو  استعمالع 3

 . باشند مختلف یا مجازی یا حقيقی هردو که معنا دو در واحد آن در لفو  استعمالع 4

 (94-سراسری)  .................. .   اللفظی االشتراک فی الالزم 

 مجازیة أو حقيقية المعانی تعددع 2 واحدة ل ة فی الحقيقية المعانی تعددع 1

 المتعددة الل ات فی لو  و له الموضوع تعددع 4 المتعددة الل ات فی له الموضوع تعددع 3

 (92-سراسری)  .................  معنی از اکثر  در لفظ استعمال  

 معنی یک از بيش در قرآنی الفاظ از بعضی استعمال دليل به است، جایزع 1

 .است محال عقالً  معانی بودن حقيقی فرض درع 2

 .اندنکرده استعمال محاوره اهل چون نيست، جایزع 3

 .است محال عقالً ع 4

 گزینــه  کــدام مــورد ایــن در. شــودمــی اســتعمال  گــرحیلــه  شــخص معنــای بــه  و خاص حیوانی  معنای  به   «روباه»  لفظ 

 (90-سراسری)  است؟  نادرست 

 .است قرینه محتاج استعمال دو از یکیع 1

 .است معنوی مشترک لفو،ع 2

 .باشد تعّينی وضع به است ممک  معنا دو از یکی برای لفو وضعع 3

 .است لفظی مشترک لفو، پس است، متعدد فيهمستعمل چونع 4

 (89-سراسری)  است؟ مورد کدام تعریف الحقیقی المعنی وحدة مع اللفظ تعدد 

 معنوی  اشتراکع 4 ترادفع 3 لفظی  اشتراکع 2 حقيقتع 1

 (89-سراسری)  است؟  صحیح گزینه  کدام معنا از اکثر در  لفظ استعمال  مورد در 

 .معنا چند در «سجود» لفو استعمال مانند است؛ آمده نيز قرآن درع 1

 .باشند حقيقی شده استعمال معانی همه اگر نيست جایز عقالً ع 2

 .مجازی چه باشند حقيقی شده استعمال معانی چه نيست جایز عقالً ع 3

 .است نيامده سنت و کتاب در اما است جایز عقالً ع 4
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 مــن یســجد للــه  و: ) مانند آیاتی به  توان نمی معنا از اکثر در لفظ استعمال  اثبات برای استنباط،  اصول   مؤلف  نظر  به  

 (88-سراسری)  ..............  زیرا کرد؛ استدالل ...(  القمر و الشمس و االرض فی  من و السموات فی

 .است جامع معنای در لفو  استعمالع 1

 .معنا چند در لفو یک نه است؛ معنا چند در لفو چند استعمال منزله بهع 2

 .است نشده داده اسناد چيز چند به سجده شود،می تصور آنچه خالف برع 3

 . است   حقيقی   معنای   چند   در   لفو   استعمال   به  مربوط   بحث،   محل  مسأله  حاليکه   در   شده   استعمال   مجازی   و   حقيقی   معنای   در   لفو ع  4

 (88-سراسری)  است؟  لفظی مشترک مصداق زیر، موارد از کدامیک 

 مردان و زنان تک تک شامل «انسان» لفوع 1

 «ظرف» و «بيابان» معنای به «بادیه» لفوع 2

 عربستان پول واحد و ایران پول واحد معنای به «ریال» لفوع 3

 فارسی در...«  مردم زندگی محل» معنای به و عربی در «ماه» معنای به «شهر» لفوع 4

 (87-سراسری)  باشد؟ نمی  لفظی اشتراک قبیل از  زیر موارد از کدامیک 

 .استع مسکونی شهر) دیگری معنای به فارسی در وع روز سی) ماه معنای به عربی در که «شهر» کلمهع 1

 .است چشمه و چشم معنای به که عربی در  «عي » کلمهع 2

 .باشدمی شهر مطلد معنای به نيز و شهرها از یکی معنای به که عربی در «مدینه» کلمهع 3

 .اندلفظی مشترک موارد همهع 4
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   پاسخنامه

  2گزینه  . 1

 ای  به ایشان. است جایز و  ندارد  محذوری  هيچ  معنا  یک  از  بيش  در  استعمال  یک  در  لفو  یک  استعمال  سبحانی  الله  آیت  نظر  به

 :است جسته  تمسک نيز شعر

 ناید یالمبت  و ظمأ یالمشتک و                                       بعمی المبتلی و الدجی، یف یالمرتم

      م   سّدته   أتونی
ّ

 نايع نعمائه  م   دونيستفی و                     ةيناح      کل

 .است رفته کار به معنا چند در آخر مصرع در عي  کلمه است شده گفته پيامبر مدح در که شعر ای  در

 4گزینه  . 2

 معنــای دو هر معنا دو ای  خواه است محال کلی طور به مختلف معنای دو در  واحد  آن  در  لفو  یک  استعمال  مظفر  مرحوم  نظر  از

 .باشد مجاز دیگری و حقيقی یکی خواه و باشند مجازی دو هر خواهد باشند آن  حقيقی

 1گزینه  . 3

 .باشد داشته حقيقی معنای چند زبان یک در لفو یک که است آن لفظی  اشتراک شرط

 3گزینه  . 4

 چنــي  چــون امــا. نــدارد محــذوری عقــال معنا یک از بيشتر در استعمال یک در لفو یک استعمال استنباط اصول  صاحب  نظر  از

 .نيست جایز ندارد وجود زبان اهل استعماالت در چيزی

 4گزینه  . 5

 داشــته لفظــی اشــتراک کــه شــود نمی باعث باشد، متعدد فيه مستعمل و شود استعمال معنا یک از بيشتر  در  لفظی  اینکه  صرف

 شــود مــی اســتعمال آن در لفــو کــه معنــایی دو هــر کــه اســت لفظــی اشــتراک موجب فيه مستعمل تعدد صورتی  در  تنها.  باشيم

 .باشد  حقيقی

 3گزینه  . 6

 .مواجهيم ترادف پدیده با رود، می کار به حقيقی صورت به معنا یک در لفو چند وقتی

 4گزینه  . 7

 بــه مربــوط مســاله ایــ  ولی. ندارد وجود آن مورد در محذوری عقلی نظر از و  است  جایز  عقال  معنا  یک  از  بيشتر  در  لفو  استعمال

 .است نيامده هم سنت و کتاب در و نداشته وجود چيزی چني  زبان اهل ميان در و است زبان اهل  استعمال

 1گزینه  . 8

 هــر در خضــوع حــال. اســت  خضــوع واحــد معنای ای  که است رفته کار به جامعی و عام معنای یک در سجود لفو مذکور آیه  در

 .دیگر شکل به موجودات سایر در و است شکلی به انسان در و است آن خلقت نحوه با متناسب موجودی

 2گزینه  . 9

 به هم که بادیه لفو مانند. است شده وضع مستقل صورت به معنا چند در زبان یک در لفظی  که  است  مواردی  در  لفظی  اشتراک

 .ظرف معنای به هم و است بيابان معنای

 1گزینه  . 10

 .باشد داشته متفاوتی معانی زبان چند در نه باشد داشته معنا چند زبان یک در لفو یک است الزم لفظی اشتراک در
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 شرعیه حقیقت 

ثبوت حقیقة شرعیه، در مورد الفاظی که بر لسان پیامبر اکرم )ص( بدون قرینه وارد شــده اســت، ای بنابر  چه ثمره 

 (97-)سراسری وجود دارد؟ 

 مطلقا ثمره ندارد.ع 1

 مطلقا یا به جز در موارد نادر ثمره ندارد.ع 2

 شود.ای  الفاظ بر همان معنای حقيقت متشرعه حمل میع 3

 شود.ت ل ویه حمل میای  الفاظ بر همان معنای حقيقع 4

 (93-سراسری)  است؟  درست نماز معنای به  «صالة»  لفظ مورد در گزینه  کدام 

 .است تعيينی وضع به شارع مخترع و شرعی معنای نمازع 1

 .کرد حمل نماز معنای به قرینه عدم فرض در را قرآن در «صالة» لفو توانمیع 2

 .خواهدمی قرینه کدام هر تعيي  و است و دعا و نماز بي  مشترک قرآن در «صالة» لفوع 3

 .است شده حاصل تعّينی وضعع ع) ائمه زمان در و بوده مجازی ابتدا در معنا ای  در لفو  استعمالع 4

 (92-سراسری)  ...................  الشرعیة  المعانی فی االلفاظ وضع 

  استعمالها بعد تحقدع 1
ً
 التعيينی بالوضع یکونع 2 طویلة مدة مجازا

 التشریع ابتداء فی تحقدع 4 السالم عليهم االئمة زم  فی تحقدع 3

 (91-سراسری)  ...................  «صالة» لفظ استنباط، اصول  مؤلف  نظر به  

 .باشدمی تعّينی آن وضع و  است شرعيه  حقيقتع 1

 .است تعيينی آن وضع و  است شرعيه  حقيقتع 2

 .است کرده پيدا شرعی معنای در تعّينی وضع السالم عليه ائمه زمان درع 3

 .است کرده پيدا شرعی معنای در تعيينی وضع السالم عليه ائمه زمان درع 4

 (89-سراسری)  است؟  درست گزینه  کدام شرعیه  حقیقت مورد در 

 .باشد شارع توسط الفاظ تعيينی وضع تواندمی تنها آن منشأع 1

 .است بوده مجازی  استعماالت آن، منشأع 2

 .ندارد لهموضوع معنای با مناسبتی شرعی معنایع 3

 .است نشده ثابت چيزی  چني ع 4

 یــا اســت شــده اســتعمال  «کــردن  قصــد» لغــوی معنــای در نــدانیم و  باشــد  شده  وارد  نبوی  روایت  در  «حج»  لفظ  اگر 

 (87-سراسری)  ...................  صورت این در ،( خدا خانه  حج) شرعی معنای

 .کنيممی حمل معنا آن بر شرعی، معنای برای تعيينی وضع دليل بهع 1

 .کنيممی حمل معنا آن بر شرعی، معنای برای تعّينی وضع دليل بهع 2

 .کنيممی حمل ل وی معنای بر شرعيه حقيقت به علم عدم دليل بهع 3

 .کنيممی حمل ل وی معنای بر شرعيه، حقيقت عدم دليل بهع 4
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 وضــع نــوع چــه  در اصــولیون  اخــتالف خیــر، یــا هســتند شــرعیه  حقیقــت آیا که  صوم و صلوة مانند  الفاظی  از  بحث 

 (86-آزاد)  است؟ 

 جدی و استعمالیع 4 تعّينیع 3 اطالقی و تعيينیع 2 تعيينیع 1
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 پاسخنامه 

 2گزینه  . 1

زیرا معانی الفاظی که در کتاب و سنت وارد شــده اســت بحث حقيقت شرعيه ثمره ای ندارد یا جز در موارد ندارد فقط ثمره دارد. 

 در اکثر موارد روش  است و برای فهم آنها نيازی به بحث حقيقت شرعيه وجود ندارد.

 2گزینه  . 2

 ل ــوی یــا شــرعی معنــای اراده بــر ای قرینــه کــه  خدا  پيامبر  روایات  و  قرآن  در  مواردی  در  که  است  ای   شرعيه  حقيقت  بحث  فایده

 را قــرآن در صــالت لفــو بایــد هســتيم شــرعيه حقيقــت ثبوت به قائل وقتی پس. نمایيم حمل شرعی معنای  بر  را  آن  ندارد،  وجود

 .کنيم نماز یعنی شرعی معنای بر حمل قرینه، وجود بدون

 4گزینه  . 3

 کوتــاهی زمــان در الفاظ ای  زیرا. است بوده تشریع ابتدای همان در  شرعی  معانی  در  الفاظ  وضع  استنباط  اصول  صاحب  نظر  از

 .کند پيدا نقل جدید شرعی معنای به زمانی اندک در که است طبيعی و شد می استعمال قرینه با جدید معانی ای  در پی در پی

 1گزینه  . 4

 تعينــی وضع نحو  به نيز جدید وضع ای  و اند شده حقيقت شرعی معنای در خدا رسول زمان در شرعی الفاظ  سایر  و  صالت  لفو

 .تعيينی نه است بوده

 2گزینه  . 5

 بــا و مجــازی صــورت بــه ابتــدا  لفــو  یک  هم  تعينی  وضع  در.  است  گشته  ثابت  خدا  پيامبر  زمان  در  تعينی  وضع  با  شرعيه  حقيقت

 کــار بــه جدید معنای در قرینه بدون جدید معنای و لفو ميان ذهنی انس دليل  به  مدتی  از  پس  و  رود  می  کار  به  معنایی  در  قرینه

 .است بوده شرعی معانی در الفاظ مجازی  استعمال شرعيه حقيقت منشا پس. رود می

 3گزینه  . 6

 به لفظی سنت و کتاب در موردی در اگر  گفت  باید  پذیرد  می  تعينی  وضع  نحو   به  شرعيه  حقيقت  استنباط  اصول  مولف  که  آنجا  از

 در الفــاظ ایــ  زیــرا. کنيم شرعی معنای بر حمل را آن باید ل وی معنای به یا رفته کار به شرعی معنای در که ندانستيم و رفت  کار

 .تعيينی نه تعينی وضع نحو  به آنهم اند شده حقيقت شرعی معنای در خدا رسول زمان

 3گزینه  . 7

 به   داشته شرعيه  حقيقت اگر متفقند همگان. تعينی وضع و تعيينی وضع. است نوع دو وضع کلی طور به

 .گردید می نقل ما برای قطعا بود تعيينی اگر  چون. تعيينی نه  است بوده تعينیوض  صورت
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 اعم  و صحیح 

 (97-)سراسری کدام عبارت در بحث صحیح و اعم و مشت ، درست است؟  

 بنابر مشهور بي  اماميه، مشتد در خصوص متلبس بالفعل حقيقت است.ع 1
 و فاسد وضع شده است. بنابر معروف بي  اماميه، اسماء عبادات برای اعم از صحيحع 2
 که برای اسباب وضع شده باشد، جریان ندارد.نزاع صحيح و اعم در اسماء معامالت بنابر ای ع 3
 صحت سلب از ما انقضی عنه المبدأ دليل بر ای  است که مشتد برای خصوص متلبس به مبدأ بالفعل وضع نشده است.ع 4

خاذ مبنای صحیحی یا اعّمی، کدام 
ّ
 (96-)سراسری مورد درست است؟  در مورد اثر ات

 العموم عمل کرد. اصالة توان به بر مبنای اعّمی میع 1
 االطالق عمل کرد. اصالة توان به بر مبنای صحيحی میع 2
 االطالق عمل کرد. اصالة توان به بر مبنای اعّمی در شک در صحت و بطالن میع 3
 چني  اصل صحت عمل کرد.االطالق و هم اصالة العموم و  اصالة توان به بر مبنای صحيحی میع 4

 (95-سراسری)  ؟  شود می اطالق به   تمسک مانع صورت چه  در معامالت در قید  یک اعتبار در  شک 

 . باشيم صحيحی و باشد قيد عرفی اعتبار در شک اگرع 1
 . باشيم اعمی و باشد قيد عرفی اعتبار در شک اگرع 2
 . باشيم صحيحی و باشد قيد عرفی یا شرعی اعتبار در شک اگرع 3
  اعمی چه باشيم صحيحی چه باشد قيد شرعی اعتبار در شک اگرع 4

 گزینــه  کــدام نــه، یــا هســت نماز جزء آیا قنوت کنیم شک اگر است، شده وضع اعم برای  «صالة»  لفظ  اینکه   فرض  با 

 (93-سراسری)  است؟  صحیح

 .است الطالق  اصالة مرجعع 2  .است البرائة اصالة مرجعع 1

 .است برائت و احتياط اصل دو از یکی یا االطالق  اصالة مرجعع 4 .است االحتياط اصالة مرجعع 3

 ( 92-سراسری )  است؟   استناد  قابل   گزینه   کدام   اعم،   یا   است   صحیح   حصه   عبادات   الفاظ   له   موضوع   اینکه   به   پاسخ   برای  

 عبادات بعض از شرعی نهیع 2  صحيح حصه بر آثار ترتبع 1

 صحيح حصه نه عبادات، الفاظ از طبيعت تبادرع 4 فاسد و صحيح به عبادت  تقسيمع 3

 (91-سراسری)  .............  استنباط اصول  مؤلف  نظر به  شود،می  تقسیم فاسد و صحیح حصه  دو  به  نماز که  دانیممی 

 .است اعم معنای بر لفو وضع دليل  تقسيم ای ع 1
 .است شده وضع اعم معنای برای صالة لفو اما  نيست، صحيح  تقسيمع 2
 .شودنمی اعم معنای برای لفو وضع دليل و است مجازگویی همراه و مسامحی  تقسيم، ای ع 3
 .است مجازی استعمال لک  شود،می اطالق  قرینه بدون صالة لفو نيز فاسد حصه بر گرچهع 4

 (89-سراسری)  است؟  درست  گزینه  کدام «صالة» لفظ له موضوع  درباره 

 .شودمی بار آن بر خدا به تقرب چون خاصی آثار که است ماهيتیع 1
 .است فاسده و صحيحه افراد بي  جامع قدرع 2
 .کندمی صدق  نيز الکتاب فاتحة فاقد نماز هر برع 3
 .است آن حقيقی افراد از یکی نيز حائض نمازع 4
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 (87-سراسری)  نه،  یا است روزه مبطل غیبت آیا کنیم شک اگر 

 .کندمی جاری برائت صحيحی و است استقاللی اکثر و اقل بي  دورانع 1

 .کندمی جاری  برائت اعمی و است استقاللی اکثر و اقل بي  دورانع 2

 .داندنمی مبطل را آن ادله، اطالق  دليل به صحيحی و است ارتباطی اکثر و اقل بي  دورانع 3

 .داندنمی مبطل را آن ادله، اطالق  دليل به اعمی و است ارتباطی اکثر و اقل بي  دورانع 4

 ظــاهر مــورد کــدام در نــزاع ایــن یثمــره و  صــحیحی  یا  است  اعّمی  حیدری،  عالمه   مرحوم  اعم،  و  صحیح  مبحث  در 

 (86-سراسری)  شود؟ می

 عبادات – صحيحیع 2  عبادات – اعّمیع 1

 معامالت و عبادات از اعم – صحيحیع 4 معامالت و عبادات از  اعم – اعّمیع 3

 کنیم؟می مراجعه  اصل کدام به  عبادت برای چیزی شرطیت یا جزئیت در شک صورت در هاصحیح نظریه  بنابر 

 ( 86-سراسری)  
 احتياط یا تخييرع 4  احتياط یا برائتع 3 استصحاب یا برائتع 2 احتياط  یا استصحابع 1

 (88-آزاد)  است؟  شده  استدالل  صحیح برای عبادات  اسماء وضع نظریه  برای زیر موارد از کدامیک 

 الموم  معراج و الدی  عمود الصالةع 1

 اقراتک ایام الصالة دعیع 2

 ... الوالیة و الصوم و الحج و الزکاة و الصالة خمس علی االسالم بنیع 3

 الفاسدة و الصحيحة الی التقسيم صّحةع 4

ف باشد نماز اجزاء تمام  بیان   مقام  در  شارع  چنانکه  
ّ
 قنــوت بــدون  را آن  نمــاز، بــرای قنــوت جزئیــت در تردید با مکل

 (85-آزاد)  باشد؟ می  صحیح مورد کدام اعمی نظریه  اساس  بر دهدمی  انجام

 االطالق  اصالة استناد به است صحيح نمازع 2 برائت  اصل استناد به است صحيح نمازع 1

 جزء فقدان جهت به است باطل نمازع 4 احتياط اصل استناد به است باطل نمازع 3
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 1گزینه  . 1

 اعم و صحيح مساله در اما. است شده وضع باشد مبدا  به  متلبس  بالفعل  که  ذاتی  در  تنها  مشتد  اماميه  ميان  معروف  نظریه  بنابر 

 .فاسد و صحيح از اعم برای نه است شده وضع صحيح برای عبادات الفاظ که است ای  معروف، قول

 3گزینه  . 2

 نمــاز جــزء آیــا کــه  نمــایيم  شــک  اســت  ممکــ   چيزها  برخی  مورد  در  شود،  می  امر  است  شرایطی  و  اجزا  دارای  که  عملی  به  وقتی

 ميکنــ مــی شك آن بدنبال. داریم شک است نماز  جزء  سوره  و  است  واجب  سوره  خواندن  آیا  اینکه  مورد  در  مثال.  نيستند  یا  هستند

 بــرای عبادات الفاظ وضع به قائل یعنی)باشد حیيصح کسی اگر  موردی   يچن  ر؟دريخ  ای  کندمی  تیکفا  سوره  بدون  نماز  ایآ  که

 عنــوان احــراز  و  اســم  صــدق   االطــالق   اصالة  به  تمسك  اساسی  شرط  که  رایز  کند  استفاده  کالم  اطالق   از  تواند  نمیع  باشد  صحيح

 هست آن جزء سوره آیا که کنيم شک بعد و کند می صدق  مصداق   ای   برع    نماز)  به  مامور  عنوان  قطعا  که  بدانيم  باید  یعنی.  است

 بــدون نمــاز اساســا کــه دانــيم نمــی یعنی باشيم صحيحی ما وقتی رایز.  است  منتفی  اساسی  شرط   یا  هيف  نح   ما  در  ولی  نه؟  یا

 لــذا. نکند صدق  آن بر نماز لفو نتيجه در  و  باشد  فاسد  نماز  سوره  بدون  و  باشد  آن  جزء  سوره  شاید  نه؟چون  یا  است  صحيح  سوره

 ســوره بگــویيم و کنيم تمسک االطالق  اصاله به توانيم نمی  پس  نه؛  یا  کند  می  صدق   مورد  ای   بر  نماز  لفو  دانيم  نمی  ما  اینجا  در

 .نيست نماز جزء

 1گزینه  . 3

 ایــ  شــارع که آنجا از معامالت الفاظ در. باشيم اعم برای الفاظ وضع به معتقد که است صحيح صورتی در تنها  اطالق   به  تمسک

 داشته شک شرعی قيدی اعتبار در اگر  و کرد مراجعه عرف  به  آن  معنای  فهم  برای  باید  است  برده  کار  به  عرفی  معانی  در  را  الفاظ

 آری. کــرد تمســک اطالق  به توان می آن نفی برای اعمی چه و باشيم صحيحی چه  است  لفو  معنای  بر  زائد  قيد  ای   چون  باشيم

 .کند تمسک اطالق  به تواند نمی آن نفی برای صحيحی نه یا است دخيل معنا ای  در عرف خود نزد قيدی آیا شود  شک اگر

 2گزینه  . 4

 تمســک االطــالق  اصــاله به توان می داریم چيزی جزئيت در شک که مواردی در باشيم اعم برای  عبادات  الفاظ  وضع  به  قائل  اگر

 .کنيم نفی را آن جزئيت و کرده

 1گزینه  . 5

 مطلــد بــرای روایــات در کــه اســت آن قــول  ایــ   ادلــه  از  یکــی.  اســت  صحيح  برای  عبادات  الفاظ  وضع  استنباط  اصول  مولف  نظر

" تقــی کــل قربــان الصاله"اند گفته روایات در مثال. شود می بار صحيح حصه  بر  تنها  آثار  ای   که  است  شده  شمرده  آثاری  عبادات

. شــود مــی بــار صــحيح صــاله بر فقط آنکه حال است شده  ذکر  صاله  برای  آثار  ای .  خداست  به  پرهيزکاری  هر  تقرب  موجب  نماز

 .اند شده وضع صحيح برای تنها الفاظ ای  شود می معلوم پس

 3گزینه  . 6

 صــاله فقــط صــاله حقيقــی مصــداق  زیــرا. باشد فاسد و صحيح از اعم برای عبادات الفاظ وضع برای دليل تواند نمی  تقسيم  ای 

 صــورت بــه هــم فاسد در صاله لفو مشابهت عالقه بنابر دارد شباهت  صحيح  نماز  به  هم  فاسد  نماز  که  آنجا  از  ولی  است  صحيحه

 .شود می استعمال مجازی

 1گزینه  . 7

 کــه اســت زیــاد قــدر آن صــاله مراتب اینکه خاطر به نمود تعيي  توان نمی را  آن  مانند  و  صاله  چون  الفاظی  در  جامع  قدر  ماهيت

 .نمود معرفی توان می آن آثار طرید از را جامع قدر ای  سبب همي  به. نماید نمی ممک  آن جامع قدر ماهيت  شناخت
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 4گزینه  . 8

 واجــب اکثــر اگــر زیــراع غيبــت بــی روزه اکثــر و اســت غيبــت بــا روزه اقل.)اســت ارتبــاطی اکثــر و اقــل در شــک شــکی چني   اوال

 زائــد قيــد در شــک کــه مــواردی در ها اعمی ثانيا. است باطل کلی طور به  و  ندارد  سودی  هيچ  اقلع  غيبت  بدون  روزه  یعنی)باشد

 .کنند تمسک االطالق  اصاله به توانند می داریم

 2گزینه  . 9

 ایــ  معــامالت در ولــی گردد می ظاهر عبادات در تنها نيز  بحث  ای   ثمره  و  است  صحيحی  اعم  و  صحيح  درمساله  حيدری  عالمه

 ابهــامی عــرف نــزد الفاظ ای  معانی  و  است  گرفته  کار  به  عرفيه  معانی  همان  در  را  معامالت  الفاظ  شارع  زیرا.  ندارد  ای  ثمره  بحث

 .ندارند اعم یا صحيح برای آن وضع در  شک و نداشته

 3گزینه  . 10

 عمليــه اصــول بــه مراجعــه جــز ای چاره و بوده کوتاه لفظی اصول و االطالق  اصاله به  تمسک  از  ما  دست  ها  صحيحی  نظریه  بنابر

 .برائت یا و است احتياط یا مبانی اختالف بر بنا مقام ای  در هم آن که ماند نمی باقی

 1گزینه  . 11

 بــرای روایــات ایــ  در که چرا. است آن مانند و" الدی   عمود  الصاله"روایت  کنند  می  استناد  بدان  ها  صحيحی  که  ای  ادله  از  یکی

 .است شده برشمرده صحيح نماز بر فقط که است شده برشمرده آثاری کلی طور به نماز

 2گزینه  . 12

 زیرا. کنند نفی را آن جزئيت و کرده تمسک االطالق  اصاله به توانند می چيزی جزئيت در شک  موارد  در  اعم  برای  وضع  به  قائالن

 در. نه یا است داخل به مامور در هم جزء ای   آیا  داریم  شک  و  است  محرز  باشد  جزء  ای   بدون  که  مصداقی  بر  به  مامور  اسم  صدق 

 .کرد نفی را جزئيت اطالق  استناد به توان می اینجا

 

 



 نامه اصول فقهتست

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   26 

 مشتق  

 (99-سراسری)  مشت  درست است؟  یکدام مورد در خصوص مفهوم اصول 

 مصادر به خاطر عدم صحت حمل بر ذات خارج از محل نزاع است. یع افعال داخل بوده ول۱

 افعال به خاطر عدم صحت حمل بر ذات خارج از محل نزاع است. یع مصادر داخل بوده ول۲

 تلبس ذات از محل نزاع خارج است. تيع اسم زمان و مکان به خاطر عدم قابل۳

 .ستيداخل در محل نزاع ن شودیکه با زوال آن، ذات هم زائل م یع اوصاف۴

 (98-سراسری)  رد؟یگیمشت ، قرار م ی اصول فیکدام مورد در تعر 

 یع وصف ذات۴ ع اسم جامد3  ع مصدر۲  ع فعل۱

 (96-سراسری)  است؟ چگونه  اشتقاق مبدأ است، مجتهد فالنی گوییممی وقتی 

  و است مشاغل از ع اجتهاد1
ً
 .شودمی آن به متصف حقيقی طور به شخص دائما

 .است حقيقت است مجهتد شخص که وقتی تا و است فعليات از ع اجتهاد2

  شخص است باقی ملکه وقتی تا و است ملکات از ع اجتهاد3
ً
 .است آن به متصف حقيقتا

 .است حقيقت مجتهد به شخص اتصاف است اجتهاد مش ول شخص بالفعل که مادامی و است ملکات از ع اجتهاد4

 هنــا «الحــال » مــن المراد و ال أو الحال  فی  بالمبدأ  تلبس  ما  خصوص  فی  حقیقة   هو  هل  المشت   فی  الخالف  وقع  قد 

 (94-سراسری)  ......... . 

 االسناد حالع 2  التلبس حالع 1

 التلبس حال أو االسناد حالع 4  بالمبدأ الذات اتصاف حالع 3

  زید  کان : » عبارت  مورد در 
 
 (92-سراسری)  است؟ صحیح گزینه  کدام «أمس  ضاربا

 .است مجاز استعمال نباشد، زننده اکنون زید و باشد دیروز در ضرب به اتصاف مراد، اگرع 1

 .است حقيقت باالتفاق  مشتد باشد، «أمس» از قبل اتصاف مراد، اگرع 2

 .نيست مشتد بحث در نزاع محل داخل فوق  مثال باشد، مراد تلبس حال اگرع 3

 .باشد ضارب نيز  اکنون که است حقيقت صورتی در مشتدع 4

 (91-سراسری)  ......................«  التلبس عنه  انقضی ما » در مشت  استعمال  استنباط، اصول  مؤلف  نظر به  

 .است بالفعل متلبس خصوص مشتد لهموضوع چون است، مجازع 1

  و حقيقت باشد تلبس حال لحاظ به اگرع 2
ّ
 .است مجاز اال

  و مجاز باشد تلبس حال لحاظ به اگرع 3
ّ
 .است حقيقت اال

 .است التلّبس عنه انقضی ما و بالفعل متلبس از اعم مشتد، لهموضوع  چون است  حقيقتع 4

 (89-سراسری)  است؟  نشده استعمال  حقیقت، نحو  به   شده تعیین مشت  زیر، جمالت از کدامیک در 

 !گویيممی تبریک مملکت آینده دانشمندان به را جدید تحصيلی سالع 1

 .بود نشسته دیروز علیع 2

 !مبارک پزشکی رشته در شما قبولی! دکتر آقایع 3

 .هستم مسافر فردا م ع 4
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 (86-سراسری)  ................ هستند، حقیقت مشتقات است؟ کدام مشت  پیرامون  حیدری عالمه   مرحوم دیدگاه 

 استفهام حس  دليل به التلّبس عنه انقضی ما و تلبس ما از اعم درع 1

 محصل اجماع دليل به التلّبس عنه انقضی ما و تلبس ما از اعم درع 2

 استفهام حس  دليل به التلبس عنه انقضی ما در هستند مجاز و الحال فی بالمبدء تلبس ما خصوص درع 3

  محصل اجماع دليل به التلبس عنه انقضی ما در هستند مجاز و الحال فی بالمبدء تلبس ما خصوص درع 4
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 4گزینه  . 1

مشتد در علم اصول عبارت است از: »وصفی که به ذاتی نسبت داده می شود، به نحوی که آن صفت بر آن ذات حمل شده و بــا 

 پاسخ درست است. 4آن به نوعی متحد می شود، ليک  با زوال آن صفت ذات زائل نميشود.« پس گزینه 

 3گزینه  . 2

 فاعل و مفعول، صفت مشبهه و مبال ه، اسم تفضيل و جامداتی مثل زوجه بودن یا برده بودن است.مشتد اصولی سامل اسم 

 3گزینه  . 3

اجتهاد یک ملکه است بنابرای  تا زمانی که شخص ای  ملکه را دارد حقيقتا بر او اطالق مجتهد می شود. لذا شخصــی کــه ملکــه 

دن نباشد و مثال در خيابان راه مــی رود، حقيقتــا مجتهــد اســت. تنهــا اجتهاد را حائز است حتی اگر بالفعل مش ول به اجتهاد کر 

 زمانی که ملکه اجتهاد را از دست دهد، بحث می شود که آیا اطالق مشتد )مجتهدع بر ای  شخص حقيقت است یا مجاز.

 2گزینه  . 4

 اســت بــوده مبــدا بــه متصــف شخص که زمانی یعنی تلبس  حال  لحاظ  به  مشتد  استعمال  و  است  خارج  نزاع  محل  از  تلبس  حال

 حــال نــزاع محــل. است حقيقت استعمال ای . عالما  کان  زید:  شود  گفته  و  بوده  عالم  قبال  زید  شود  گفته  اگر  مثال.  است  حقيقت

 .شود گفته عالم او به نيست، عالم زید که حاضر حال در یعنی.  است اسناد

 3گزینه  . 5

 نزاع محل از و است حقيقت است، داشته را وصف آن که زمانی یعنی تلبس  حال  به  نسبت  مشتد  استعمال  شد،  گفته  که  چنانکه

 بوده حقيقت استعمالی چني  بوده،  ضارب  دیروز  زید  بگویيم  هم  ما  و  است  بوده  ضارب  دیروز  زید  اگر  معتقدند  همه.  است  خارج

 .است خارج نزاع محل از و

 4گزینه  . 6

 از مبــدا به تلبس که کسی در هم و است حجت است  متلبس  بالفعل  که  کسی  در  هم  مشتد  آمد  اول  سوال  پاسخ  در  که  همانگونه

 و اســت داشته را وصف گذشته در  که  کسی  به  اکنون  اگر  یعنی.  است  شده  وضع  دو  هر  از  اعم  برای  مشتد.  است  شده  منقضی  او

 .است  حقيقت اطالق  ای  شود اطالق  مشتد ندارد االن

 3گزینه  . 7

 شــود آن بــه متلــبس آینده در است قرار و  است  نشده  مبدا  به  متلبس  هنوز  که  کسی  در  مشتد  استعمال  متعقدند  ها  اصولی  همه

. اســت شــده اطــالق  دکتــر او بــه حاضر حال در و شد خواهد دکتر آینده در  و  است  نشده  دکتر  هنوز  شخص  اینجا  در.  است  مجاز

 .است مجاز علما نظر اتفاق  به استعمالی  چني 

 1گزینه  . 8

. هســتند حقيقــت اســت شــده منقضــی او از مبــدا بــه تلبس که کسی و است مبدا به متلبس  بالفعل  که  کسی  از  اعم  در  مشتقات

 فقــط مقصــودش کــه کــرد ســوال از تــوان می برد کار به  را  مشتقی  کسی  اگر  که  بيان  ای   به.  است  االستفهام  حس   امر  ای   دليل

 و اشــتباه ســوال زبــان  اهــل  نظــر  از  ســوال  ایــ   کــه  همي .  است  مقصود  هم  نيست  متلبس  فعال  که  کسی  یا  است  بالفعل  متلبس

 .است حقيقت هم نيست متلبس بالفعل که کسی در مشتد که دهد می نشان رود نمی شمار به ناپسندی

 

  


