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در تاريخ فقه شيعه نخستين بار در زمان چه كسي ، قاعده قبح عقاب بال بيان به عنوان يكي از اصول عقلي مورد توجه قرار . 1

  گرفته است؟

  بن جنيد ابوعلي. د  شيخ طوسي. ج  بروجردي... ا آيت. ب  امام خميني. الف  

  شيخ طوسي نخستين بار در كداميك از آثار خود مفاد قاعده قبح عقاب بال بيان را مطرح كرده است؟. 2

  كتاب خالف. د  تفسير تبيان. ج  استبصار. ب  تهذيب. الف  

  مراد از بيان در قاعده قبح عقاب بال بيان كدام است؟. 3

  افعبيان ر. د  بيان راجح. ج  بيان واصل. ب  بيان صادر. الف  

  با عنوان كدام قاعده معروف گشته است؟» ......كلّما حكم به العقل حكم به الشرع و«در متون فقهي عبارت . 4

  قاعده برائت عقلي. ب  قاعده قبح عقاب بال بيان. الف  

  قاعده برائت شرعي. د    قاعده مالزمه. ج  

  كدام يك از اصول زير، مستنتج از قاعده قبح عقاب بال بيان است؟. 5

  احتياط. د  حظر. ج  استصحاب. ب  برائت. الف  

  شود؟ كدام مورد، مشمول قاعده قبح عقاب بال بيان مي. 6

  اصول لفظيه. د  وضع حكم. ج  تقصير. ب  قصور. الف  

  زني كه در عده رجعي ازدواج كرده ، حكمش چيست؟) ع(بنابر حديث امام صادق . 7

  محكوم به مجازات قتل است. الف  

  ت رجم استمحكوم به مجازا. ب  

    محكوم به تازيانه است. ج  

  شود دانسته حد از او برداشته مي دانسته عده براواست اما مقدار آن را نمي در صورتي كه مي. د  

  شود؟ اصل قانون بودن جرم و مجازات ، شامل كدام مرحله درحقوق كيفري مي. 8

  همه موارد. د  مرحله محاكمه و اجراي حكم. ج  مراحل تعقيب. ب  مراحل تحقيق. الف  

  بنابر نظر مصنف كتاب ، از نظر اصولي و در عرف حقوقي منظور از قانون چيست؟. 9

  مصوبات قوه مقننه. ب    شرع و احكام آن. الف  

  قرآن كريم. د  احكام و مقررات موجود در منابع فقهي. ج  

وليت و استحقاق مجازات وي به جهتي محل براساس كدام قاعده ، در مواردي كه وقوع جرم يا انتساب آن به متهم و يا مسئ. 10

  ترديد و مشكوك باشد جرم و مجازات را بايستي منتفي دانست؟

  قاعده درأ. ب  قاعده قبح عقاب بالبيان. الف  

  قاعده اضطرار. د    قاعده اكراه. ج  
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  باشد؟ نمي كداميك، از اقسام حديث مسند. 11

  حسن. د  مرسل. ج  موثق. ب  صحيح . الف  

  دليل مراسيل شيخ صدوق در حكم مسانيد هستند؟ به چه. 12

  اند بخاطر اختصار اسامي آنها را حذف كرده است موثق بوده) ع (اشخاص بين او و معصوم . الف  

زيرا شيخ صدوق از اشخاصي است كه مسلم الوثوق بوده و فقها ء اطمينان دارند كه ايشان از اشخاص ضعيف نقل . ب  

  كند حديث نمي

شود  ون و متن مرا سيل شيخ صدوق آنقدر متقن  و محكم و از سطح بااليي برخوردار است كه انسان مطمئن ميزيرا مضم. ج  

  صادر نشده است) ع(جز از امام معصوم 

  الف و ب. د  

، چه نام اند  اينكه تمامي فقهاي اماميه بلكه فقهاي اسالم در موارد متعددي به قاعده درأ استناد كرده و بر طبق آن فتوا داده. 13

  دارد؟

  عقلي بودن قاعده. د  اجماع منقول. ج  تسالم اصحاب. ب  شهرت روايي. الف  

  شود؟ كداميك از شبهات را شامل مي» مادامي كه موضوع مشتبه است حكم يعني كيفر و مجازات ثابت نيست«قاعده عقلي . 14

    شبهات موضوعيه. الف  

  شبهات حكميه. ب  

    شبهات موضوعيه و حكميه. ج  

  شود همه شبهات در مرحله تحقيق، تعقيب، محاكمه و اجراي حكم را شامل مي .د  

  براساس روايات وارده درباره قاعده درأ ،  اين قاعده بر رفع مجازات از جاهل در كدام مورد داللت دارد؟. 15

  شبهه حكميه. ب    شبهه موضوعيه. الف  

  شود رد فوق ميمفيد عموم است و شامل همه موا. د    جاهل قاصر و مقصر. ج  

  باشد؟ كداميك معني اصطالحي شبهه مي. 16

  التباس حق به ناحق يا واقع به موهوم. ب  التباس درست به نادرست. الف  

  شك و اشتباه و بدگماني. د  قطع به حليت و اباحه آنچه در واقع محرّم است. ج  

  باشد؟ ميناز نظرفقه اماميه، جهل به حكم در شبهات حكميه ، ناشي از چه چيز . 17

  تعارض نصوص. د  مرسل بودن نصوص. ج  اجمال نص. ب  فقدان نص معتبر. الف  

  شود؟ نميداند مجازات از چه كسي برداشته  باتوجه به داليلي همچون عقل، اجماع و روايات كه يادگيري احكام را واجب مي. 18

  قتل مكره. د  قتل شبه عمد. ج  جاهل مقصر. ب  جاهل قاصر. الف  
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  چنانچه كسي او را بكشد حكمش چيست؟) توبه نمايد(مرتدي مسلمان شود اگر . 19

  نمايد شود و ديه هم پرداخت نمي چون قاتل مزبور قصد كشتن مسلمان را نداشته قصاص نمي. الف  

  شود به نظر شهيد ثاني چون قصد مطلق كشتن را داشته و طرف هم توبه كرده قصاص مي. ب  

يل وجود شبهه عمد و خطا قصاص را از اين شخص برداشته و او را به پرداخت ديه شبه عمد در اينجا شهيد ثاني به دل. ج  

  موظف كرده است

  شود پردازد و چون آن فرد توبه كرده و مسلمان شده قصاص هم مي در اينجا چون قصد مطلق كشتن را داشته ديه مي. د  

  و مقرر كرده است چه نام دارد؟در لسان فقها ء مجازاتي كه نوع و ميزان آن را شرع معين . 20

  تاديب. د  ديه. ج  تعزير. ب  حد. الف  

  شوند؟ مرتكبين كبائر در چه صورتي كشته مي) ع(بنابر روايت امام موسي كاظم . 21

  شوند وقتي دو بار حد بر آنان جاري شود بار سوم مرتكب شوند كشته مي. الف  

  شوند مي وقتي دوبار مرتكب جرائم حدي شوند بار سوم كشته. ب  

  شوند در جرائمي كه حد آنها تازيانه است هر چند تكرار كنند كشته نمي. ج  

  شوند در جرائمي كه حد آنها تازيانه است هرچند بار حد بر آنها جاري شود كشته نمي. د  

  باشند؟ كدام گروه منكر قاعده درأ مي. 22

   ظاهريه. د  ها مالكي. ج  ها حنفي. ب  فقهاي اماميه. الف  

اگر كسي يكي از محرمات الهي را كه حرمت آن بين مسلمانان مورد اتفاق است مانند ) در تحرير االوسيله(از نظر امام خميني . 23

  خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا را حالل بشمارد حكمش چيست؟

و حتي اگر انكار وي بخاطر حصول  شود و يا انكار شريعت اسالم برگردد رجم مي) ص(اگر انكار وي به تكذيب پيامبر . الف  

  شبهه باشد

  شود شود و االّ رجم مي اگر مسلمان زاده باشد كشته مي. ب  

  شود اما اگر انكار وي به جهت حصول شبهه باشد تعزير نخواهد شد اگر مسلمان زاده باشد تعزير مي. ج  

شود و اگر مسلمان زاده نباشد  زاده باشد كشته مييا شريعت اسالم برگردد و مسلمان ) ص(اگر انكار وي به تكذيب پيامبر. د  

  اي مانع اجراي حد نشود شود و اين در صورتي است كه شبهه تعزير مي

  شود؟ نميبنا بر نظر حداكثري قاعده درأ شامل كداميك از موارد زير . 24

  قصاص . ب    حدود به معني اخص. الف  

  تعزيرات. د    ديات. ج  

  كند؟ قاعده برائت، وحدت مجرا پيدا مي در چه صورت قاعده درأ با. 25

    شبهه در عنصر معنوي جرم.  ب  شبهه در عنصر مادي جرم. الف  

  شبهه در عنصر مادي و معنوي جرم. د  شبهه در عنصر قانوني جرم. ج  
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  چه نام دارد؟ رسد شود و مشقّتي كه از ناحيه ديگران به انسان مي از نظر لغت، كراهتي كه از خارج به انسان تحميل مي. 26

  اجبار. د  اضطرار. ج  ) با فتحه(كَره. ب  )با ضمه(كُره. الف  

  باشد؟ كدام گزينه صحيح مي. 27

  اند اما اجبار از احكام ثانويه است اكراه و اضطرار از احكام اوليه. الف  

  اكراه و اجبار از احكام اوليه و اضطرار از احكام ثانويه است. ب  

  اند ر از احكام ثانويهاكراه و اضطرار و اجبا. ج  

  اند اكراه و اضطرار و اجبار از احكام اوليه. د  

  كدام است؟.....) رفع عن امتي تسعه (از نظر شيخ انصاري مراد از رفع در حديث رفع . 28

  رفع امور نه گانه مذكور در روايت در امت اسالم است. الف  

  رفع مؤاخذه و عقاب از امور نه گانه است. ب  

  در معني رفع تصرف كرد تا مراد از آن مورد قبول باشد بايستي. ج  

  هر سه احتمال درست است. د  

اي كه  باشد به گونه آميز كه خروج از آن مقتضي ارتكاب فعلي مي واقع شدن شخص تحت شرايط و موقعيت تهديد«عبارت . 29

  ت؟تعريف كداميك اس» شرايط و موقعيت اغلب ناظر به عوامل تهديدآميز طبيعي باشد

  اكراه ناقص. د  اكراه ملجي. ج  اضطرار. ب  اجبار. الف  

  نيست؟براي رفع عقوبت و مجازات از مضطر كداميك شرط . 30

  .خطر بايد مسلم الوقوع باشد. الف  

  .خطر بايد شديد يا به تعبير فقها ملجي باشد. ب  

  .خطر به وسيله خود مضطر ايجاد شده باشد. ج  

  .مكلف به تحمل ضرر نباشدمضطر به موجب شرع و قانون . د  
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