
 
        

        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        60606060         -- -- -- --        

 1111فقه فقه فقه فقه قواعد قواعد قواعد قواعد         

 ))))1220293122029312202931220293((((حقوقحقوقحقوقحقوق        

 
 

        

 4444ازازازاز1111صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  --    
  

مباحثي كه در باب قوانين و مقرراتي كه پروردگار در مورد جزئيات اعمال و رفتار بندگان وضع كرده، كدام ركن از اركان علم . ١

  دهد؟  فقه را تشكيل مي

  قاعده . د  مسائل . ج  مبادي . ب  موضوع . الف  

  مسائل مربوط به مالكيت و زوجيت در كدام دسته از احكام قابل بررسي هستند؟ . 2

  احكام امضايي-احكام تكليفي. ب  احكام وضعي - احكام امضايي. الف  

  سيسئاحكام تا-احكام تكليفي. د  احكام وضعي -سيسئاحكام تا. ج  

  ؟ نداردكدام گزينه مفهوم شرط در حقوق اسالمي را در بر. 3

  . شرط چيزي است كه عقد يا ايقاع بر آن معلق است. الف  

  . مطلق الزام و التزام است شرط،. ب  

  . شرط، آن است كه صحت عقد منوط به وجود يا تحقق آن باشد. ج  

  . نامند تعهدات فرعي و التزام در ضمن معامله را شرط يا شرط ضمن عقد مي. د  

ترديد وجود داشته باشد، كدام اصل جريان » قابل اسقاط بودن امري«ي، هرگاه در به عقيده فقيه برجسته معاصر محقق نائين. 4

  يابد؟  مي

  اصل استصحاب . د  اصل برائت . ج  اصل آزادي اراده . ب  اصل عدم . الف  

 روش مستمر مسلمانان در جميع اعصار كه با دارنده شيء معامله كرده و بدون اذن و اجازه او در آن تصرفي نمي كنند،. 5

  كداميك از داليل استناد فقها براي حجيت قاعده يد است؟ 

  سيره . د  اجماع . ج  بناي عقال . ب  سنت . الف  

  در تعارض استصحاب با يد كداميك بر ديگري اولويت دارد و چرا؟ . 6

  . استصحاب بر يد اولويت دارد زيرا استصحاب اصل است و يد اماره. الف  

  . زيرا استصحاب اماره است و يد اصليد بر استصحاب اولويت دارد . ب  

  استصحاب بر يد اولويت دارد زيرا يد اصل است و استصحاب اماره . ج  

  . يد بر استصحاب اولويت دارد زيرا يد اماره است و استصحاب اصل. د  

  ؟  نيستي يد حاكم  در كداميك از حاالت زير قاعده. 7

  شك داريم كه اين تصرف از ابتدا مالكانه بوده يا غيرمالكانه در مورد مالي كه فعالً در يد شخص است ولي. الف  

  . در صورتيكه در معارضه ذواليد با مدعي، مدعي با اقامه بينه ثابت كند كه مال فعالً متعلق به اوست. ب  

دن يد فعلي در صورتيكه يقين وجود دارد كه مال، مسبوق به تصرف مالكانه است اما در مالكانه بودن يا غيرمالكانه بو. ج  

  . شك است

در صورتيكه در معارضه مدعي با ذواليد، ذواليد مدعي شود كه مال از طريق قانوني به او منتقل شده ولي مدعي تصرف . د  

  . را غصبي بداند
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اگر ذواليد خود اقرار كند كه ملك مورد تصرفش سابقاً وقف بوده و آن را با مجوز قانوني از در حالت استقرار يد نسبت به عين، . 8

  شود؟  صاحبان وقف خريده است، چه حكمي بر او بار مي

  . شود شود و دعوا منقلب مي يد او فاقد اعتبار مي. الف  

  . در اين حالت يقيناً قاعده يد حكمفرما خواهد شد. ب  

  . دانند گونه اموال، يد را مثبت تعلق شيء به شخص مي رد اينهمه فقها در مو. ج  

  . ذواليد نيازي به اقامه دليل و يا اتيان سوگند ندارد. د  

  چيست؟ » يد در منافع معنا دارد«منظور از . 9

  . منافع مستقل از عين قابل وضع است. الف  

  . منافع از حيث قاعده يد در عرض عين است. ب  

  . منافع، استيال بر منافع به تبع عين است معناي تسلط بر. ج  

  . ارتباط است تسليم منافع با تسليم عين بي. د  

  ؟ نداردي يد در كدام مورد حاكميت  قاعده. 10

    ذواليد. د  اعراض وانساب . ج  حقوق مالي . ب  منافع . الف  

  كداميك از مستندات قاعده ضمان يد بر بقيه مقدم است؟ . 11

  اجماع. د  » اليد علي«حديث . ج  سيره . ب  بناي عقال . الف  

  كدام فرق معتقدند كه بين ضمان عين و مالكيت غاصب نسبت به منافع مالزمه وجود دارد؟ . 12

  مالكي و حنبلي. د  حنفي و مالكي . ج  اماميه و حنبلي . ب  حنبلي و شافعي . الف  

  هت عرفي است؟ صدق كدام قواعد در منافع مستوفات و غيرمستوفات، داراي وجا. 13

  تسبيب در منافع مستوفات و اتالف در منافع غيرمستوفات. الف  

  اتالف در منافع مستوفات و تسبيب در منافع غيرمستوفات. ب  

  تفويت در منافع مستوفات و اتالف در منافع غيرمستوفات. ج  

  تسبيب در منافع مستوفات و تفويت در منافع غيرمستوفات. د  

قانون مدني ايران، اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد، چگونه بايد ذمه خود را ابراء  330طبق ماده . 14

  نمايد؟ 

  . گيرد و او بايد قيمت مال مغصوب را بپردازد عين به غاصب تعلق مي. الف  

  . بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد. ب  

  . در صورت وجود عين و عدم امكان رد آن بايد بدل را پرداخت كند. ج  

  . در صورت تلف عين بايد معادل را پرداخت نمايد. د  
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هرگاه مال در دست متصرف تلف شود، چنانچه بين قيمت روز تلف وروز استيال و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد با . 15

  رف بايد كدام قيمت را بپردازد؟متص» اليد علي«استفاده از قاعده 

  . قيمت روز پرداخت را به مالك تسليم كند. الف  

  .قيمت روز تلف را بايد پرداخت كند. ب  

  .باالترين قيمت بين فاصله زماني استيال و تلف را پرداخت كند. ج  

  .قيمت روز استيال را به مالك بپردازد. د  

  ه ضمان يد دانست؟ توان استثنايي بر قاعد كدام قاعده را مي. 16

  قاعده استيمان. د  قاعده الضرر . ج  قاعده اتالف . ب  قاعده يد . الف  

  در عقودي نظير وكالت و اجاره، با فرض تعدي و تفريط رابطه حقوقي چه وضعيتي خواهد يافت؟ . 17

  . شوند ولي متعدي و مفرّط ضامن نيستند رابطه حقوقي ناشي از اين عقود مختل مي. الف  

  .  شود و نه متعدي و مفرّط ضامن هستند نه رابطه حقوقي ناشي از اين عقود مختل مي .ب  

  . شود و متعدي و مفرّط ضامن هستند رابطه حقوقي ناشي از اين عقود مختل مي. ج  

  . شوند شود، هر چند كه متعدي و مفرّط ضامن مي رابطه حقوقي ناشي از اين عقود مختل نمي. د  

  ز اقسام يد، يكي از دو عنصر اذن يا مجانيت مفقود است؟ در كداميك ا. 18

    يد ضماني عدواني . ب    يداماني . الف  

  ايادي ضماني. د    يد ضماني غيرعدواني . ج  

  ؟ نيستاز ديدگاه فقه شيعه كدام مورد جزء موجبات ضماني قهري . 19

  ضمان يد. د  تسبيب. ج  غرور . ب  اتالف . الف  

  اگر شخصي پس از استيال بر چيزي آن را به دست خود تلف كند، چه ضماني وجود دارد؟ . 20

            ضمان يد . ب  ضمان يد و ضمان اتالف . الف  

  ضمان معاوضي و ضمان اتالف . د    ضمان اتالف . ج  

  يك بر ديگري مقدم است؟ طبق نظر مرحوم محقق در شرايع هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، نسبت به ضمان كدام. 21

    . مباشر بر مسبب مقدم است. الف  

  . مباشر در هر حال مبراست. ب  

    . مسبب بر مباشر مقدم است. ج  

  . هر دو به يك اندازه ضامن هستند. د  

  است؟ » مستقالت عقليه«مدلول كداميك از قواعد زير جزء . 22

  قاعده تلف مبيع قبل از قبض . د  ن قاعده استيما. ج  قاعده الضرر . ب  قاعده تسبيب . الف  

  به چه معناست؟ » ضرار«كلمه » و ال تمسكوهن ضراراً لتعتدوا«ي  در آيه شريفه. 23

  نقص در مال و جان . د  زيان روحي . ج  زيان جاني . ب  زيان مالي . الف  
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  در كدام مورد اختالف نظر دارند؟ ) ره(مرحوم شريعت اصفهاني و امام خميني » الضرر و ال ضرار«ي  در جمله. 24

  . اند اند و مرحوم شريعت آن را به معناي نهي دانسته را در الي نفي به حساب آورده» ال«امام خميني. الف  

  . اند اندو مرحوم شريعت آن را در احكام الهي دانسته دانستهرا در مفهوم نفي و در احكام غيرالهي » ال«امام خميني . ب  

. اند اند و مرحوم شريعت آن را در احكام ثانويه دانسته را در مفهوم نهي و در احكام اوليه به حساب آورده» ال«امام خميني . ج  

نهي را نهي الهي و از احكام اوليه  گيرند ولي مرحوم شريعت را در مفهوم نهي و در غير احكام الهي مي» ال«امام خميني . د  

  .داند مي

  دهند؟  را بعد از ذكر احكام مربوط به كدام قاعده مورد مطالعه قرار مي» تنبيهات«فقها . 25

  قاعده يد. د  قاعده الضرر . ج  قاعده استيمان . ب  قاعده ضمان يد . الف  

  رند؟ در كدام مورد فقها متفقاً اعتقاد به حاكميت قاعده الضرر دا. 26

  . شود عدم تصرف مالك در ملك خود باعث ضرر مالك مي. الف  

  . شود عدم تصرف مالك باعث عدم انتفاعش مي. ب  

  . تصرف مالك در ملك خود موجب ضرر ديگري نيست ولي موجب عدم انتفاع ديگري است. ج  

  . شود دش مينه عدم تصرف مالك در ملك خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع براي خو. د  

  شود؟  طبق نظر فقها چنانچه مالك به لحاظ لهو و لعب در ملك خود تصرفاتي كند كدام قاعده حاكم مي. 27

  قاعده يد. د  ي استيمان  قاعده. ج  ي تسليط  قاعده. ب  قاعده الضرر . الف  

  توان به عنوان يكي از منابع و مستندات قاعده غرور به حساب آورد؟  كدام مورد را نمي. 28

  برخي ادله قاعده تسبيب . د  روايات . ج  بناي عقال . ب  اجماع فقها . الف  

  كدام مورد بدون ترديد مصداق بارز قاعده غرور است؟ . 29

  . ل وغار عالم باشدمغرور جاه. ب  . غار و مغرور هر دو عالم باشند. الف  

  . غار و مغرور هر در جاهل باشند. د  . مغرور عالم و غار جاهل باشد. ج  

گيرد در حالي كه چنين وكالتي ندارد و اقدامش  شهيد اول در مورد مادري كه با ادعاي وكالت از سوي پسرش براي او زن مي. 30

  دهند؟  شود، چه حكمي مي مورد قبول پسر واقع نمي

  . دانند عقد را باطل دانسته و مادر را ضامن نصف مهر زوجه مي. ب                                      . دانند را باطل مي عقد. الف  

  . كنند دانند ولي ذمه مادر را از پرداخت مهريه ابراء مي عقد را باطل مي. د.                    دهند احتمال ضمان تمام مهر را مي. ج  
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