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  مي باشد:به شرح ذيل  45الي  21پاسخنامه سؤاالت  134صفحه 

        .است صحيح د گزينه: 21 سؤال
 موضوع جز بر لفظ داللت تضمني داللت و معنا كل بر لفظ داللت مطابقي داللت. است صحيح ب گزينه: 22 سؤال

  له
  .است صحيح ج گزينه: 24 سؤال      .است صحيح د گزينه: 23 سؤال
  .است صحيح د گزينه: 26 سؤال      .است صحيح الف گزينه: 25 سؤال
  .باشدمي حجت آن مفهوم و است اولويت موافق مفهوم همان اولويت قياس. است صحيح ب گزينه: 27 سؤال
  .باشدمي له موضوع معناي از خارج داللت آن منافع بر اجاره داللت. است صحيح ب گزينه: 28 سؤال
 گزينه كه علت اين به باشدنمي صحيح فوق سؤال كه است ذكر به الزم البته. است صحيح د گزينه: 29 سؤال
 تعريف دربردارنده د گزينه و مخالف مفهوم نيز ج گزينه منطوق ب گزينه كرده تعريف را مخالف مفهوم الف

  . باشدمي غلط هاگزينه كليه لذا مفهوم خود نه است موافق مفهوم
 ندارند مفهوم عدد و وصف كرديم تصريح آن به نيز شرحنامه در كه طور همان. است صحيح ج گزينه: 30 سؤال
  .باشد داشته وجود هاآن داشتن مفهوم خصوص در ايقرينه كه مواردي در مگر

 دكتر محمدي،. (است كالم عرفي فهم تبادر از منظور كه طور همان زيرا است صحيح د گزينه: 31 سؤال
    )77 صفحه ،اسالمي حقوق استنباط مباني ابوالحسن،

  .است صحيح الف گزينه: 33 سؤال      .است صحيح ب گزينه: 32 سؤال
  .است صحيح ج گزينه: 34 سؤال
  .است التزامي داللت اقسام از قسمي ايماء و تنبيه داللت كه علت اين به. است صحيح د گزينه: 35 سؤال
 است داده قرار حكم مورد را خواهر دو بين جمع ممنوعيت م.ق 1048 ماده. است صحيح ج گزينه: 36 سؤال
  .ايم جسته بهره اولويت قياس همان يا موافق مفهوم از بدهيم خواهر دو از بيش جمع ممنوعيت به اگر حال
  .باشد مي حصر مفهوم بيانگر ».شوند مي شناخته ديني هاي اقليت تنها«. است صحيح د گزينه: 37 سؤال
  .است غايت مفهوم بيانگر »نكرده اعالم هاآن به را خود قبول يا رد له موصي كه مادام«. است صحيح ج گزينه: 38 سؤال
 از و نشده ذكر جمله در كه است معنايي غيرمسدود كوچه نبودن تملك قابل. است صحيح ب گزينه: 39 سؤال

  .است جمله مخالف مفهوم لذا شود مي  فهميده آن
  .است اولويت قياس موافق، مفهوم ديگر نام. است صحيح د گزينه: 40 سؤال
  .است صحيح الف گزينه: 41 سؤال
 بنابراين است يكسان اول معناي با قانونگذار بيان موضوع و حكم كه آنجا از. است صحيح ب گزينه: 42 سؤال

  .بود خواهد مخالف مفهوم است قانوني ماده حكم مخالف دوم معناي حكم كه آنجا از نيز و بود خواهد صريح منطوق
  .باشدمي ايماء يا تنبيه داللت به همواره حكم علت كشف. است صحيح الف گزينه: 43 سؤال
 در  كه طور همان التزامي داللت و است التزامي داللت از ناشي غيرصريح منطوق. است صحيح ب گزينه: 44 سؤال

  .باشدمي له موضوع از خارج معناي بر لفظ داللت كرديم اشاره آن به شرحنامه
 .است آمده بدست اول جمله وصف تغيير نتيجه در دوم مفهوم. است صحيح ج گزينه: 45 سؤال

  عبارت درست  عبارت غلط  سطر  صفحه

  ج) دال بر تكرار است وضعاً   ج) دال بر تكرار است اطالقاً   14  102
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