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 6ج  973ص  دس هثادج هشتْغ تَ غش ػلت ػذم دشهت چیست؟« شمأها الوضج ّ الخلػ توا ال یخفی فال یذ»تا تْجَ تَ ػثاست  -1

 لداللة العزف   الف.

 ة. لعدم ّجْد الغجي 

 ج. لعدم اًظزاف الغش الیَ 

 د. الهکبى التوییش ثیي الشیئیي 

 6ج  952ص  چیست؟ ّسة هشجغ دس -2

 الف. عزف 

 ة. شزع 

 ج. دلیل عقلی 

 د. عزف ّ شزع 

دکن تقذین  ُذیَ تَ قاظی دس فشض هزکْس « الِذیة تثزل إلیشاث الذةّ الوذشّک لَ ػلی الذکن ػلی ّفق هؽلثَ»تا تْجَ تَ ػثاست  -3

 6ج  921ص  چیست؟

 الف. جبیش اطت. 

 ة. حزام اطت. 

 ج. هکزٍّ اطت. 

 در اعتقبدات خْد راطخ ثبشد، حالل اطت.  د. اگز قبضی

 995ص  کذام است؟« الکتة السواّیة الوٌسْخة غیش الوذشَّفة»گضیٌَ صذیخ دس هْسد  -4

 الف. اگز هْجت گوزاُی هزدم شزیعت خْدشبى شْد، جشء کتت ضالل اطت. 

 ة. اگز هْجت گوزاُی هظلوبًبى شْد جشء کتت ضالل اطت. 

  ج. جشء کتت ضالل اطت.

 د. جشء کتت ضالل ًیظت. 

  20/1396 :  امتحانکذ  

  61/62/6939 :  اترخي

  3فقه  :  عنىان

 )شیخ انصاری( جلد اول مکاسب محرمه :  منبع

 

 وفهب حرنمره     نمره هب عذد ح اولشناهس یا انم مصح   دقیقه 02مهلت پاسخگویی:  -صبح  12ساعت برگزاری:  -نمره  02بارم:  
   

 هب حروفنمره     نمره هب عذد دومح شناهس یا انم مصح  
   

 

 .................................: استاد   .................................:  استان -حىزه امتحاني  ..............     ...................کذ طلبگي:             .......................................... انم و انم خانىادگي:
 

 
    

01 ساعت ربگزاری :                    
  

 صبح

 93- 94 تحصیلی اولنیمسال 

  99مهر  ورودی فقه و اصولگرایش 

 دقیقه 01   مهلت  پاسخگىیي:           
  

 01  نمره:                   
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 دادٍ ّ تْظیخ  سا« التشثیة تالوشأج الوؼشّفة الوؤهٌة الوذتشهة دشام ّ استذل ػلیَ تلضّم تفعیذِا ّ ُتک دشهتِا ّ ایزائِا»ػثاست  -5

 ًوزٍ 9 - 677ّ  671ص  6ج  اًصاف دس ایي دکن سا تثییي کٌیذ.

 .شْدثز حزهت ایي گًَْ اطتدالل شدٍ اطت کَ هْجت آثزّریشی ّ ُتک حزهت ّ آسار سى در فزع هذکْر هی جْاة: تشجیت ثَ سى هشِْر هؤهي هحتزم حزام اطت ّ

ُب ثب  کدام اس آى ًوزٍ( اًظبف ایي اطت کَ ّجٍْ ثیبى شدٍ ثزای اثجبت حزهت کبفی ًیظت عالٍّ ثز ایي کَ ایي ّجٍْ اخض اس هدعب ُظتٌد سیزا گبُی ُیچ 5/0)

 ًوزٍ( 5/6شْد. ) لکَ اس یک ّجَ اعن اس هدعب ُظتٌد سیزا تشجیت ثَ ُوظز هْجت تحقق ثیشتز ّجٍْ هذکْر هیشْد ث تشجیت، هحقق ًوی

الذلیل ػلی فساد هؼاهلة ها ال هٌفؼة فیَ هذللّة هؼتذاً تِا ػٌذ الؼقالء کْى اکل الوال تإصائَ اکالً تالثاؼل ّ فیَ »ظوي تْظیخ ػثاست  -6

 ًوزٍ 9 - 655ص  6ج  ٌیذ.ّجَ تأهل سا تیاى ک، « تأهّل

شْد اکل هبل ثَ ثبطل  هیجْاة: دلیل ثز فظبد هعبهلَ چیشی کَ دارای هٌفعت حالل ّ قبثل اعتٌب در ًشد عقال ًیظت، ایي اطت کَ هبلی کَ در هقبثل شئ هذکْر گزفتَ 

گیزد ّلْ هبل کوی ثبشد ثَ  عزفبً در هقبثل هبل قزار هی ٌٌدک بى هیاطت ّ در ایي هظألَ جبی تأهل ّجْد دارد سیزا هٌبفع ثظیبری اس اشیبئی کَ در فزع هذکْر ثی

 ای کَ ثذل هقدار کوی اس هبل در ثزاثز آى، طفِی ًجبشد. گًَْ

دقیقة االػاًة ػلی الشئ ُْ الفؼل تقصذ دصْل الشئ سْاء دصل ام ال ّ هي اشتغل تثؼط هقذهات الذشام الصادس ػي الغیش » ػثاست -7

 ًوزٍ 9 - 699ص  6ج  سا تشجوَ کٌیذ. «فِْ داخل فی االػاًة ػلی اإلحن ّلْ تذقق الذشام لن یتؼذّد الؼقاب تقصذ التْصل الیَ

 جْاة: 

شْد  یز طبدر هیحقیقت کوک ثز یک چیش، اًجبم دادى کبری ثَ قظد تحقق آى چیش اطت خْاٍ هحقق شْد خْاٍ ًشْد ّ کظی کَ ثعضی اس هقدهبت کبر حزاهی کَ اس غ

 شْد. شْد ّ اگز فعل حزام هحقق شْد عقبة آى هتعدد ًوی ُد ّ قظد اّ رطیدى غیز ثَ کبر حزام ثبشد در ثحث کوک ثَ گٌبٍ داخل هیرا اًجبم د

 ًوزٍ 9 - 13ص  6ج  دلیل اشکال سا تْظیخ دُیذ.« أىّ ها رکش هي قثْل الصثغ التؽِیش تؼذ الجفاف هذل الٌظش»دس ػثاست  -8

شْد ثعد اس خشک شدى قبثل تطِیز اطت اهب ایي حکن دچبر اشکبل اطت سیزا هقظْد اس قجْل طِبرت در  آهیشی اطتفبدٍ هی گفتَ شدٍ کَ هبیعی کَ ثزای رًگجْاة: 

هبًد )رًگ(،  شک شدى ثبقی هیجب هفقْد اطت چْى اًتفبع اس طجغ قجل اس تطِیز آى اطت ّ آى چَ کَ پض اس خ ثزداری اطت کَ در ایي آى هبیع، قجل اس اًتفبع ّ ثِزٍ

 شْد. ثلکَ لجبص اطت کَ تطِیز هیبع. عالٍّ ثز ایي کَ رًگ ًیش قبثل تطِیز ًیظت فخْد هٌفعت اطت ًَ اًت

 ًوزٍ 9 - 10ص  6ج  سا تٌْیسیذ.« الذُي الوتٌجس فی غیش االستصثاح؟ُل یجْص االًتفاع ت»دّ قْل دس تذج  -9

ثزداری اس رّغي هتٌجض در غیز اس رّشٌبیی جبیش اطت یب خیز؟ دّ قْل ّجْد دارد: اس جِتی اطل در هتٌجض، جْاس اًتفبع ّ اطتفبدٍ اس  جْاة: در ایي کَ آیب اًتفبع ّ ثِزٍ

ف در تظز ًَز گْآى اطت هگز آى چَ کَ ثب دلیل خبص خبرج شدٍ ثبشد هثل اکل ّ شزة ّ اطتفبدٍ ثزای رّشٌبیی سیز طقف ّ اس طزف دیگز قبعدٍ اّلیَ هٌع اس ُ

 هتٌجض اطت هگز آى چَ کَ ثب دلیل خبرج شْد هثل اطتفبدٍ ثزای رّشٌبیی سیز آطوبى.

اىّ دػْی اًصشاف األخثاس الی السلْقی ظؼیفة توٌغ االًصشاف لؼذم الغلثة الوؼتذ تِا ػلی فشض تسلین کْى هجشّد غلثة » ػثاست -11

 ًوزٍ 9 - 59ص  6ج  یخ دُیذ.صیش سا تْظ« الْجْد هي دّى غلثة االستؼوال هٌشأ لإلًصشاف

ْد ّ ًَ غلجَ در جْاة: ادعبی اًظزاف اخجبر دال ثز جْاس طید ثَ طگ طلْقی ضعیف اطت چزا کَ هب اًظزاف را قجْل ًدارین سیزا اگز ثپذیزین کَ طزف غلجَ ّج

 جب غلجَ قبثل اعتٌب ّجْد ًدارد. اطتعوبل هٌشأ اًظزاف اطت در ایي

 ًوزٍ 9 - 90ص  6ج  دیْاًات دسًذٍ سا تْظیخ دُیذ.« ْمشذ»ّ « لذْم»دکن تیغ  -11

طت کَ توبم هٌبفع آى حزام جْاة: ثیع گْشت حیْاًبت درًدٍ حزام اطت چزا کَ اس قجیل اثْال اطت ّلی ثیع چزثی ّ پیَ حیْاًبت درًدٍ، جبیش اطت چزا کَ ُوبًٌد گِل ا

 ًیظت.
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