
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «3»سئواالت اصول فقه نمونه  

 سئواالت تستینمونه الف. 

 داللت کدام یک از آیات زیر بر حجیت خبر واحد، پذیرفته شد؟ . -1

 الف. آیۀ نفر و آیه نبأ                                                             ج. آیۀ حرمت کتمان و آیۀ نبأ

 د. آیۀ حرمت کتمان، آیۀ نبأ و آیه نفر                                                  ب. آیۀ حرمت کتمان و آیۀ نفر

  کدام تعریف برای ظن مطلق صحیح است؟. -2

 الف. ظنی که برای مکلف خاص به وجود آید.                ج. ظن خاص همان شک به تکلیف است.

 که دلیل حجیت آن قطع و علم است..             د. ظنی ب. ظنی که دلیل حجیت آن انسداد کبیر است

 ای نداریم که بیانگر حکم آن باشد، در این صورت؛ عملی را انجام داده و قرینه . معصوم -3

 بیانگر مباح بودن عمل است. ج. فعل معصومبیانگر وجوب عمل است.           الف. فعل معصوم 

 بیانگر حکم شرعی است.معصوم  بیانگر استحباب عمل است.        د. فعل ب. فعل معصوم 

 چیست؟ مباحث حجتموضوع به اعتقاد مرحوم مظفر . -4

 الحجۀ بما هی حجۀالف. الدلیل بما هو دلیل                                 ج. 

 د. االدلۀ االربعۀ                                            ب. ذات الدلیل

 ... االستدالل علی حجیۀ خبر الواحد بنفس خبر الواحد. -5

 الف. الیصح                                                                     ج. یصح

 د. یجوز                                                 ب. ممکن                      

 سئواالت تشریحینمونه ب. 

 مالک حجیت امارات چیست؟. -1

 شود؟تفاوت اماره و اصل عملی در چیست؟ چرا به اصل عملی عنوان حجت اطالق می. -2

 ست یا خیر؟ حجت ا شخص قطاع )زود باور(توضیح دهید آیا به اعتقاد مرحوم مظفر قطع  .-3



  چیست؟اصطالح انسداد کبیر و صغیر را منظور از . -4

 . نسخ را در اصطالح توضیح داده و تفاوت آن را با تخصیص و تقیید بیان نمائید؟ -5

 . مراد از اصالۀ عدم النسخ را توضیح دهید؟-6

 ؟ مالک متواتر بودن یک خبر چیست.-7

 کند؟ بر حجیت خبر واحد می . سیرۀ عقالء چگونه داللت-8

 باشد؟ . عقل عملی و عقل نظری چیست، و مراد از حجت بودن عقل، کدام یک می-9

 . دلیل بر حجیت حکم عقل چیست؟ توضیح دهید.-11

 . مراد از ظن خاص و ظن مطلق در اصطالح اصول چیست؟-11

أنّ المناط فی إثبات حجّیّۀ األمارات، و مرجع اعتبارها، و قوامها ما هو؟ إنّه  ». این عبارت را توضیح دهید:  -12

العلم القائم على اعتبارها و حجّیّتها، فإذا لم يحصل العلم بحجّیّتها و الیقین بإذن الشارع بالتعويل علیها و األخذ بها  

 «.خرصا و افتراء على اللّه )تعالى( ال يجوز األخذ بها و إن أفادت ظنّا غالبا؛ ألنّ األخذ بها يكون حینئذ

 در فرض تحقق شروط، بیانگر چه چیزی است؟ . توضیح دهید تقریر معصوم -13

ال یعقل التصرر ف ه ب سبارر، سبا نس  ذلررإ یلب ضلا سعا این، نی       ». این عبارت را توضیییح دهید: -14

 «حکسهم سعدم جواز اینذ س لقطع ضیا ن ن ا،،ب     قد  ت عقل ۀ

 دلیل تعمیم تعریف سنت به قول و فعل و تقریر ائمۀ معصومین علیهم السالم چیست؟. -15

 . نزاع منکرین و مثبتین حجیت خبر واحد در چیست؟-16

 . داللت آیۀ نبأ بر حجیت خبر واحد را توضیح دهید؟-17

 . داللت آیۀ نفر بر حجیت خبر واحد را توضیح دهید؟-18

 داللت آیۀ حرمت کتمان بر حجیت خبر واحد چیست؟ . بیان مرحوم مظفر در عدم-19

 توان حیجت خبر واحد را اثبات نمود؟می. چگونه به وسیلۀ سنت -21

ل هقد وند ها ق، لب  ث« ضن دی  اهلل ال یص ب س لعقول ». ما ورد عن ال البیت علیهم السالم، من نحو قولهم:  -21

 مئسۀا و و حجۀ س طنۀا هب   الظ ه ۀ ه ل ارررلا و ایذ،  وا و ای         ضن دی  اهلل علا الن س حجت  : حجۀ ظ ه ۀ   »قولهم: 

 این عبارت را توضیح داده و جواب آن را بیان نمائید؟ أ   ال، طنۀ ه لعقول.



 معنای حجت در لغت و اصطالح علم اصول را بیان فرمائید؟ .-22

 ا«آهلل أین لب أم علا اهلل تفت ون قل»و « ضن الظ  ال یغنا    الحق ش ئ ً» . توضیح دهید چرا آیاتی چون؛ -23

 مانع حجیت امارات نیستند؟

 . خبر واحد در اصطالح علم اصول را تعریف کنید؟-24

 


