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 بارم  ردیف

  معنای واژه ی فقه در لغت و در اصطالح قرآنی و علوم اسالمی چیست؟  1

  کدام علم برای فقیه دلیل را از غیر دلیل و حجت را از غیر حجت متمایز میسازد؟  2

  نقش امام خمینی را در ارتقای جایگاه فقه بیان کنید.  3

  را به اختصار توضیح دهید. « اصول اربعمائه »  4

  نظر شیعه را با نظر مستشرقین درباره موسس علم اصول مقایسه نمایید.  5

 پاسخ کوتاه دهید:  6

 ( موسس عصر تجدید روش استنباط کیست؟ 1    

 ( آثار فقهی وی در سه سطح مقدماتی، متوسط و عالی نوشته شد.2    

 و رسائل از کیست؟ ( کتاب مکاسب3    

 ( اندیشه مردم ساالری دینی توسط چه کسی ایجاد شد؟4    

 

ه حکمی را چقرآن کریم «  نُونَیُوقِ مٍلِقَوْ کْمًاحُ اللََّهِ مِنَ أَحْسَنُ وَمَنْأَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیََّةِ یَبْغُونَ  » بر اساس آیه ی  7

 حکم جاهلیت معرفی کرده است؟ 
 

  یابد؟ نها بآکدام علم شامل مقدمات و پیش فرض هایی است که فقیه قبل از ورود به فقه باید پاسخی برای  8

  دو وظیفه ی خطیر فقیه را بیان کنید.  9

  ا ذکر یک مثال خبر متواتر را تعریف کنید. ب 10

الی ِنوا سکُیَ وَیها لَم عَهُسَنفُاَ لناسُا نَوطِتی یی حَشَ عدَا بَیئَها شَلَنزَه اَریضَفَ ضَفرِن یُاَ رادَذا اَاِ» با توجه به عبارت  11

 بگویید که خدا چگونه واجبی را بیان میکند؟ « اهلل  مرِاَ
 

  آیات االحکام مشتمل بر چه موضوعات مختلف فقهی است؟  12

  .یکی از انواع خبر مقطوع الصدور را به اختصار توضیح دهید 13

 میباشد؟ « نص » کدامیک از موارد زیر  14

 فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ( 4          قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیال( 3                 کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ (2         الصََّالةَأَقِیمُوا ( 1
 

  را تعریف کنید. « سنت »  15

 .د صحت آن را تایید میکندخرید و فروشی در نزد امام معصوم انجام میشود و امام با سکوت خو 16

 ( نظر معصوم )ع(4( تقریر معصوم )ع(         3( سخن و قول معصوم )ع(         2( فعل معصوم )ع(         1
 

  میپردازد؟توثیق و تفسیق  در چه علمی به بررسی تک تک راویان حدیث از جهت 17

 تفسیر آیات االحکام از اقسام کدام تفاسیر شمرده میشود؟  18

 ( اجتهادی4( ادبی         3( موضوعی         2( روایی         1
 

 موفق باشید 
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