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. اگر رفتار مردم طوري باشد كه بين دو امر وابستگي قائل باشند و امري را متوقف بر امر ديگر بدانند امر دوم را در اصول چه 1

  نامند؟  اي مي مقدمه

  د. مقدمه قانوني   ج. مقدمه عادي   ب. مقدمه عقلي   الف. مقدمه شرعي   

  گويند؟  . عقلي را كه خود آماده تاثير باشد ولي مانعي آن را از كار انداخته باشد را چه مي2

  د. مقتضي   ج. معد   ب. سبب   الف. شرط   

  . شرط در فقه و حقوق به چه معناست؟ 3

  ب. به معني الزام   الف. تعهدي تبعي در ضمن يك عقد   

  د. به معناي التزام   ه همراه با حروف شرط باشد. اي ك ج. جمله  

  است ؟» مانع« . كدام مورد تعريف 4

    ب. آنچه ذاتاً در تحقق ذي المقدمه مؤثر است.   برد.  الف. آنچه وجودش ذي المقدمه را از بين مي  

  د. مانع يكي از انواع مقدمه است.   المقدمه تاثير زيادي ندارد.  ج. آنچه در ايجاد ذي  

  گويند؟  كند بدون اينكه اثري در وجود آن داشته باشد را چه مي المقدمه را فراهم مي اي را كه زمينه وجودي ذي مقدمه .5

  د. سبب   ج. معد   ب. عدم المانع   الف. علت تامه   

    اي است؟  . اجازه ولي دختر در عقد نكاح چه مقدمه6

  . مقدمه نفوذ د  ج. مقدمه علم   ب. مقدمه صحت   الف. مقدمه وجود   

  . در بحث وجوب مقدمه واجب ، كدام مقدمه خارج از بحث است؟ 7

  د. مقدمه نفوذ علم   ج. مقدمه وجود   ب. مقدمه صحت   الف. مقدمه وجوب   

  . در هنگام انجام مقدمه چه نوع قصدي الزم است؟ 8

  د. هيچ قصدي الزم نيست.   ج. قصد محبوبيت  قصد قربت ب.  الف.قصد وجه   

  المقدمه حرام تالزم باشد ، فعل مقدمه چه حكمي دارد؟  . در صورتي كه بين مقدمه و ذي9

  د. مستحب است.   ج. مباح است  ب. مكروه است   الف. حرام است   

  ؟ ستين. كدام مورد از شرائط عامه تكليف 10

  د. قدرت   ج. عقل   ب. علم   الف. بلوغ   

  گويند؟  . در اصطالح فقهاء به موافقت قبلي با امري چه مي11

  د. استجازه   ج. مناوله  ب. اذن   الف. تنفيذ   

بردن به اين مالزمه به فكر و استدالل نياز باشد آن الزم را چه  . در جايي كه بين الزم و ملزوم مالزمه وجود دارد ولي پي12

  نامند؟  مي

  . الزم بين به معني اعم ب  الف. الزم بين به معني اخص   

  د. عرض مفارق     ج. الزم غير بين   
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  باشد؟  . آيا اذن در شيء مستلزم اذن در لوازم آن هم مي13

  ب. در الزم غير بين مستلزم است.   الف. در الزم بين مستلزم است.   

  د. مطلقاً مستلزم نيست.     ج. مطلقاً مستلزم است.   

  گويند؟  جوب و يا حرمت آن نباشد چه مي. مصلحت خاصي را كه دليل بر و14

  د. سدذرائع   ج. استحسان   ب. مصالح مرسله   الف. استصالح   

  ؟ باشد ينم. كدام مورد از شرائط حجيت قاعده استصالح در نزد غزالي 15

  ب. مصلحت اصلي باشد.   الف. مصلحت ضروري باشد.   

  د. مصلحت قطعي باشد.     ج. مصلحت كلي باشد.   

  » في مقابل دليل كلي  
	��� �����االخذ « مله تعريف كدام اصطالح اصولي است؟ . اين ج16

  د. سد ذرايع   ج. استصالح   ب. استحسان   الف. مصالح مرسله   

  » انما االستحسان تلذذ« . اين جمله از كيست17

  ب. شافعي   الف. امام صادق عليه السالم   

  د. مالك بن انس     ج. ابوحنيفه   

  ؟ باشد نمي. كدام مورد از ادله حجيت استحسان نزد قائلين به آن 18

  د. اجماع   ج. عقل   ب. سنت   الف. كتاب   

  » بالقبول  ��	���العقول و تَلَقَّته الطباع  ���. اين جمله تعريف كدام اصطالح است: مااستقرّ في النفوس من 19

  د. فتوا   ج. شهرت   ب. عرف   الف. اجماع   

  گويند؟  . آداب و رسومي كه در محلي خاص معمول باشد چه مي20

  د. عرف خاص مكاني   ج. عرف خاص زماني   ب. عرف لفظي   الف. عرف عملي   

  دارند؟  . اماميه در باب حجيت عرف عملي چه نظري 21

    دانند.  الف. مطلقاً آن را حجت مي  

  دانند.  ب. مطلقاً آن را حجت نمي  

  تفسير موضوع و بيان اراده طرفين معامله حجت و در غير آن حجت نيست.  ج. در مواردي چون  

      دانند.  د. در امور عبادي آن را حجت مي  

  ؟ باشد نمي. كدام مورد  از شرائط حجيت عرف 22

  ب. عرف هم زمان باشد.   الف. عرف مطّرد يا غالب باشد.   

  د. تشخيص موضوعات   ج. عدم مخالفت عرف با نص شرعي   

شود  امري كه مثبت حكم وضعي يا موضوعي از موضوعات احكام تكليفي باشد كه به لحاظ كشف از واقع حجت شناخته مي .23

  چيست؟ 

  د. برهان   ج. اصل عملي   ب. دليل   الف. اماره   
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�. كدام مورد درباره 24��� ���  كند؟  صدق مي �

�الف.   ��� ����ب.   اماره شرعي است.  ���� ���  عقلي است.  اصلي �

�ج.   ��� ����د.   اصل مثبت حكم است.  ���� ���  ، اصل مثبت موضوع است.  �

  . كدام مورد درباره حجيت امارات صادق است؟ 25

  ب. حجيت امارات جنبه موضوعيت دارد.   الف. حجيت امارات جنبه طريقيت دارد.   

  شود.  د. حجيت امارت فقط از راه عقل ثابت مي  ج. حجيت امارات جنبه انكشاف از واقع را دارد.   

  . به كارگرفتن حديثي به طور مشهور در مقام فتوا دادن در اصطالح فقهاء تعريف چيست؟ 26

  د. شهرت موضوعي     ج. شهرت عملي   ب. شهرت روائي   الف. شهرت فتوائي   

  به چه معنا است؟ » شهرت روائي حجت است. « 27

  كند.  ب. يعني شهرت ضعف سند خبر را جبران مي  آن واجب است. الف. يعني عمل به مفاد   

  د. حجت است اگر خبري بر طبق مفاد آن باشد.   ج. يعني شهرت مثبت حكمي از احكام تكليفي است.   

  گويند؟  رود، را اصطالحاً چه مي . اصلي كه براي بيان موضوع حكم به كار مي28

  د. اصل عملي مشترك   ج. اصل عملي موضوعي   ب. اصل عملي حكمي   الف. اصل لفظي   

    . انحصار اصول عمليه در چهار اصل چه نوع حصري است؟ 29

  د. حصر علمي   ج. حصر عرفي   ب. حصر شرعي   الف. حصر عقلي   

  ؟ باشد نمي. كدام مورد از اصول محرز 30

�ب.   الف. استصحاب   ��� ���  د. برائت   فراغ و تجاوز  �����ج.    �
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