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 با آزمون های مفهومی مهارتی داداستان  99( آزمون وکالت اصول فقهتطبیق مستند )
 در کدام مورد زیر، عام مصداق عام بدلی است؟ .1

 ه باشند.    ( حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می شود و هر یك از ورثه می تواند آن را مطالبه کند، هرچند دیگران عفو کرد1

ت متوقف ( در جرایم قابل گذشت، حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازا2

 می شود.    

 ( عقد فاسد اثری در تملك ندارد.    3

 ( برای رسمیت یافتن جلسه حضور همه اعضای هیأت مدیره الزم است.    4

 انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند  سوال  سواالت مربوط:

 (26/10/1399ازمون   63؟)تشابه () سوالیستن  یعام بدل  ینه کدام گزالف (

 .«ید با طرف خود سازش نما  یرینتواند جدا از سا یخوانده متعدد باشد،هر کدام از آنان م  یاخواهان  یکه در دادرس یق.آ.د.م:»در صورت179ماده (1

ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود و   یزدر دادگاه و ن یاشود  یواقع م  یدر دفاتر اسناد رسم  یا ینطرف ینق. آ.د.م: سازش ب  180مضمون ماده (2

 باشد.  یررسمیسازش نامه غ 

 در داخل کشور دائر شده در حکم سند الزم االجراست.« یرانا ینکه طبق قوان یی صادره عهده بانکها یق.ص.چ:»چکها1ماده (3

  یبه انحالل م یکه رأ یفوق العاده ا یمجمع عموم  یاشرکت ها  یمگر آن که اساسنامه  شرکت است یرانبا مد یهل.ا.ق.ت: امر تصف204مضمون ماده (4

 د مقرر داشته باش یگرید یبدهد به ترت

 

 با توجه به دو عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟   .2

 الف: حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شالق است.   

 ب: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد می شود.   

       ( مطلق و مقید غیرهمسان )مختلفین( و باید مطلق را حمل بر مقید کرد.  1

 ( مطلق و مقید همسان )متفقین( و موردی برای حمل مطلق بر مقید نیست.    2

       بر مقید نیست.  ( مطلق و مقید غیرهمسان و موردی برای حمل مطلق 3

 ( مطلق و مقید همسان )متفقین( و باید مطلق را حمل بر مقید کرد.    4

 (09/12/1398آزمون   66)سوال    .کامل داردتطبیق    سوال انتخاب شده  سواالت مرتبط:

بیان می کند:» غیر مسلمان تنها در ق. م .ا    266ق.م .ا بیان می کند :» حد مصرف مسكر هشتاد ضربه شالق است. «و ماده    265الف(ماده  

 صورت تظاهر به مصرف مسكر محكوم به حد می شود . « 

ق.م گفته شده :» شكار حیوانات اهلی و ... موجب تملک نمی   180ق.م :» شكار کردن موجب تملک است.« و در ماده    179ب(مطابق ماده  

 شود 

 ید به کار رفته در مواد در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ با توجه به موارد مذکور در بند الف و ب نوع مطلق و مق

 بند ب :مطلق و مقید مختلفین   –.بند الف: مطلق و مقید مختلفین  1

 بند ب :مطلق و مقید متفقین   –.بند الف: مطلق و مقید مختلفین  2

 بند ب :مطلق و مقید مختلفین   - .بند الف : مطلق و مقید متفقین3

 بند ب : مطلق و مقید متفقین - و مقید متفقین  . .بند الف : مطلق4

 (1399/ 26/10آزمون   75)سوال    :با سوال دو ازمون وکالت  در موضوع و مفهوم  مشابهسوال  
 

 اگر با استناد به حرمت اهانت به والدین، حرمت ضرب و شتم آنان را استنباط کنیم مورد از مصادیق کدام یک است؟   .3

       ( فحوای خطاب است و فاقد حجیت  1

 ( قیاس اولویت است و دارای حجیت   2

       ( قیاس منصوص العله است و دارای حجیت 3

 ( قیاس مستنبط العله است و فاقد حجیت    4
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 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند   سواالت مرتبط:

 اسیمقاصد نامشروع«، از راه ق یبرا   تیمقاصد نامشروع باطل است.« استدالل به ماده مزبور، بر»بطالن وص»وقف بر    ق.م:  66مطابق ماده  

 (1399/ 18/4آزمون  66)تشابه()سوال  ؟ ....... است

     منصوص العله بوده وحجت است.(  1

 .                         ستیداشته و حجت ن ییاستثنا یآن حکم هیعل  سیاست که مق ی اسی( ق2

 بوده و حجت است.                                                 تیاولو اسی( ق3

 . تیمع الفارق است و فاقد حج ی اسی( ق4

 

ام مورد در مطابق با نظر بیشتر اصولیان در ارتباط با منابع و ادله فقهی، چنانچه وصفی در جمله ای بیاید و قرینه ای هم نباشد، کد .4

 خصوص قید، صحیح است؟ 

       ( قید حکم است و فاقد مفهوم است.    1

 ( قید حکم است و دارای مفهوم است.    2

       ( قید موضوع حکم است و فاقد مفهوم است. 3

 ( قید موضوع حکم است و دارای مفهوم است.    4

 مفهوم دارند سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و   سواالت مرتبط:

 ( 12/10/1399آزمون  80سوال  )کدام گزینه مفهوم مخالف وصف دارد؟  

 ق.ا:»هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع است.«38. اصل 1

فروخته ق.م:»اگر کسی چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیكن در واقع محق نبوده و آن چیز را  304.ماده  2

 باشد معامله فضولی است.«

ق. م:»در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد   266. ماده3

 آن مسموع نخواهد بود...«

دیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است ق.م:» اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانسته آن دین را تأ  301. ماده4

 استرداد نماید.«

 است؟  واجب  کدام   مصداق  مادر و  پدر  از   طفل  اطاعت زیر،   ماده  در   .5

 «.کند  احترام  آنها   به باید  باشد  که  سنی  هر  در  و بوده  خود  ابوین  مطیع  باید »طفل  مدنی: قانون  1177 ماده

       فوری  –غیرموقت  –توصلی  –تعیینی  –( عینی 1

 مضیق    –موقت   –توصلی  –تخییری  –( عینی 2

   غیر فوری  –غیرموقت   –تعبدی   –تعیینی  –( کفایی 3

 موسع    –موقت  –تعبدی  –تخییری  –( کفایی 4

 سواالت انتخاب شده تنها در موضوع تشابه دارند    سواالت مرتبط:

 شده  تلف   عین   اگر  و   نماید  رد  آن  صاحب  به  عیناً را  مغصوب  مال  باید  غاصب:»که  کند  می   عنوان  غاصب  مسئولیت  مورد  در  مدنی   قانونالف(  

 را  واجب  نوع  مذکور  ماده  در  «بدهد  را   آن  بدل  باید  نباشد  ممكن  عین   رد  دیگری  علت به  اگر   و   بدهد  را  آن  قیمت  یا  مثل  311د ماده بای  باشد

 (4/1399/ 13آزمون   75تشابه ()سوال  )نمایید؟   مشخص 

 واجب تعبدی (1

 واجب تخییری  (2

 واجب تعیینی (3

 2و  1گزینه  (4

 در خصوص روایتی که عموم آیه قرآن مجید را تخصیص می زند کدام مورد صحیح است؟  .2

 ( معتبر است، اگر عموم آیه قرآن دچار تخصیص های دیگر هم شده باشد.    1

 ( مخالف با قرآن قلمداد می شود و باید کنار گذاشته شود.    2
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 ( مصداق روایتی است که دارای مرجح مضمونی است، ولی نمی تواند عموم آیه قرآن را تخصیص بزند.    3

 از شرایط اعتبار می تواند آیه قرآن را تخصیص بزند.     ( بنا به نظر معروف، با وجود برخورداری4

 سوال انتخاب شده در موضوع و مفهوم تشابه دارد  سواالت مرتبط:  

 (8/1/99آزمون   76؟)تشابه()سوال  باشد  می صحیح  زیر   های   گزینه  از  کدامیکالف(

 .  اند  نشده منسوخ  هیچگاه قرآن احکام (1

 . شود می نسخ عقلی  دلیل  با شرعی حکم (2

 موارد  همه (3

 . بزند تخصیص را قرآن  تواند می  فقها اجماع (4

 

 در خصوص اجماع مدرکی، کدام مورد صحیح است؟  . 7
 ( اجماعی است که فقیه با جستجو در مدارک و منابع فقهی، به وجود آن پی برده است.    1

 ( اجماعی است که مدرک آن، نزد فقیهان متقدم موجود بوده است ولی اکنون آن مدرک در دسترس نیست.    2

 ( اجماعی است که چون دارای مستند است، از اعتبار بیشتری برخوردار است.    3

 آن است که به خودی خود اعتباری ندارد و باید اعتبار مدرک اجماع را سنجید.    ( مشهور 4

 د  تشابه دار  و مفهوم  انتخاب شده در موضوع  سوال   سواالت مرتبط:

 برود   احتمال   که باشد  داشته  وجود  نیز   عقلی  یا  لفظی  دلیل  مسأله این  برای   و  باشند  داشته  اجماع  ای  مسأله  در  مجتهدین و  فقها   هرگاهالف(

 67)تشابه()سوال    است؟  چگونه  آن نداشتن  یا  داشتن   حجیت.  گویند  می.....................  اجماعی  چنین  به  باشد،   بوده  اجماع   مستند و  مدرک

 (27/4/99آزمون  

 .   نیست حجت و  مدرکی اجماع (1

  است حجت و  مدرکی اجماع (2

 نیست حجت و مدرکی  غیر اجماع (3

 .                    است حجت و مدرکی  غیر اجماع (4

 

 مقصود از شهرت عملی یا استنادی چیست؟ .8

 ( در عمل، روایتی حتی اگر ضعیف باشد در منابع روایی متعدد ذکر شده باشد.    1

 ( در عمل یك فتوا با یك روایت منطبق و هماهنگ باشد، حتی اگر مستند فتوا، روایت نباشد.    2

 ( فقیهان در مقام فتوا، به روایتی اعتماد نموده باشند.    3

 ( شهرتی است که به مرز اجماع عملی فقیهان نزدیك شده باشد.   4

 فهوم  دارندسواالت انتخاب شده تطبیق کامل با متن و مسواالت مرتبط:

   (23/12/99آزمون    68)تطبیق()سوال  :  وضعیت  این  گیرند،  کار  به  مشهور  طور  به   را  روایتی   دادن  فتوا  مقام   در  فقها   چنانچه.الف(  

  روایی شهرت (1

 باشد  نمی  صحیح کدام هیچ (2

 .عملی شهرت (3

  فتوایی شهرت( 4

 مورد است؟ در مبحث »اجزاء« سخن بر سر کدام  .9

 ( در واجبات مرکب، تکلیف تنها با انجام تمام اجزای مرکب، ساقط خواهد شد.    1

 ( هرگاه مکلف تکلیف خود را آنگونه که مقرر بوده است انجام دهد تکلیف از وی ساقط می شود.   2

 ( تکلیف فرض اضطرار، تکلیف فرض اختیار را ساقط نمی کند.    3

 ( قطع به انجام تکلیف در هر حال از اسباب سقوط تکلیف است.  4

 

 قیاس مستنبط العله چگونه قیاسی است؟ .  10
 ( مالک و مناط حکم قطعی است، ولی از ادله لفظی استنباط شده باشد.   1
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 ( علت حکم از مقیس علیه به مقیس با ظن قریب به علم سرایت داده شده باشد 2

 وزه عبادیات که قیاس در آن راه ندارد، مربوط باشد.   ( به ح3

 ( مالک حکم در آن، به طورظنی از منابع مربوط برداشت شده باشد.    4

 سواالت انتخاب شده تنها در موضوع تشابه دارند    سواالت مرتبط:

در خواب معامله نماید، آن معامله بواسطه ی فقدان قانون مدنی که بیان داشته :»اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا    195.مطابق ماده  الف

ر، باطل و قانون مدنی عنوان داشته:»اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد، ودیعه به فوت امانتگذا  626قصد باطل است«، و همچنین ماده ی  

 78)سوال  (موضوعی  )تشابه  دنی معین نمایید؟قانون م   626و159، مگر به وراث او«، به ترتیب نوع قیاس را در مواد  امین نمی تواند رد کند

 (27/4/1399آزمون  

 قیاس جلی  - .قیاس جلی2قیاس جلی                          -.قیاس مستنبط العله1

 قیاس منصوص العله   -.قیاس مستنبط العله4قیاس مستنبط العله               - .قیاس منصوص العله 3

.    رد  تواند  نمی  را  ،ودیعه  ،امین  باطل  ،   امانتگذاری  فوت  به   ودیعه  گذارد  ودیعه  به   را  خود  مال  کسی   اگر:»  دارد  می   بیان  که  مدنی قانون   (  ب

 عاریه  به  را  خود  مال  کسی  اگر :»  بگوییم   و  دهیم  سرایت  نیز عاریه  عقد  به  را ودیعه عقد  حكم   اگر«  او  وراث به   مگر کند،   626   ماده   مطابق

 (16/8/1399آزمون    72()سوال  موضوعی   ؟)تشابه   نمایید  تعیین  را   قیاس  نوع .«    شود  می   باطل  معیر  فوت  به   نیز  عاریه  بدهد

    ادنی  قیاس (1

        العله مستنبط قیاس (2

   قیاس (3

   اولویت قیاس (4

 

 مقصود از مالزمه میان حكم شرع و حكم عقل، کدام مورد است؟ 11.
 ( در تمام احکام معامالت و عبادات، حکمی که مغایر با عقل عرفی باشد، وجود ندارد.    1

 ( با تکیه بر داوری های عقل عرفی می توان همه احکام شرع را استنباط کرد.    2

 ( در احکام بدیهی عقل مانند قبح ظلم و حسن عدالت، شرع، حکمی مخالف با عقل ندارد.    3

 ، ابتدا باید حکم شرع را استنباط کند، سپس درصدد توجیه عقلی آن برآید.    ( فقیه در هر مورد4

به دلیل کم بودن تشابه در موضوع و مفهوم تطبیقی برای سوال فوق   10/11/99آزمون    68با وجود طرح سواالتی نظیر سوال    سواالت مرتبط:

 اعالم نشد. 

 

 است؟مقصود از اصل »عدم تداخل اسباب« کدام مورد    .12
 ( هرگاه دو سبب، منشأ اثر شرعی یا حقوقی باشند هر سبب به طور مستقل آن اثر را پدید می آورد.    1

 ( هرگاه دو سبب، دو نتیجه جداگانه را در پی داشته باشند، آن دو نتیجه با یکدیگر تداخل نمی کنند.    2

 ( هم دو عامل حقوقی اثرگذار و هم نتیجه آن دو با یکدیگر تداخل نمی کنند.    3

 دارد.    ( قاعده ای صرفاً فلسفی است و به اجماع دانشمندان اصولی، در فقه و حقوق مطلقاً کاربرد ن 4

    توضیح سبب و مسبب و اینكه اگر استصحاب سببی با مسببی تعارض یابد سببی مقدم است.سوال:   موضوع

خود به خانم نادری وکالت می دهد خانم نادری با قیمت مناسب و در حدود اختیارات ماشین را می   206الف(آقای اکبری برای فروش ماشین  

با این ادعا که قبل از انجام معامله خانم نادری را عزل کرده، دادخواست اعالن بطالن معامله را به دادگاه فروشد، اما بعد از مدتی آقای اکبری  

 ( 21/6/1399آزمون  63)سوال (موضوعی  )تشابه  تقدیم داشته با توجه به این مسأله کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

 . تقدم استصحاب سببی بر مسببی است.1

 انعقاد معامله خانم نادری وکالت را بر عهده داشته است و دارای سمت بوده . .در زمان  2

 .استصحاب بقای مالكیت موکل بر ماشین جاری است. 3

 .استصحاب بقای وکالت وکیل تا زمان انعقاد معامله جاری است.4
 

 نماز گزاردن در زمین غصبی، مصداق کدام مورد است؟ . 13

 ( تکلیف به محال عرفی است و در شرع مورد ندارد.    1
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 ( بحث اجتماع امر و نهی    2

 ( تزاحم دو تکلیفی است که تنها عمل به یکی از آن دو ممکن است و مکلف در عمل کردن به هر یك از آنها مخیر است.    3

 ( تعارض دو دلیل است و باید به دلیل اقوی عمل کرد.    4

 (12/10/1399آزمون   75سوال  ) دارند  تشابه سوال در باب قاعده امر و نهی    سواالت مرتبط:

 الف.کدام گزینه داللتی را نشان می دهد که خالف قاعده ی کلی انجام امر و نهی است؟ 

 ق.م:»زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سكنی نماید ، مگر اینكه اختیار تعیین منزل به زن داده باشد.«1114.ماده  1

 کند اگر چه قیمتاً ترقی کرده باشد و یا تنزل کرده باشد.«قانون مدنی:»مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد    650.ماده  2

ق. آ.د.ک:»دادستان ملكف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای الزم و ایفاء 30ماده   1.تبصره  3

 وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.« 

 لف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد.«قانون مدنی:»هر کس به سبب ت  331.ماده  4

 

 مقتضای قاعده در مورد دو دلیل متعارض، کدام مورد است؟  .14

 ( هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند اگر یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد.    1

 ( هر دو شرعاً از درجه اعتبار خارجند، اما به حکم عقل، مکلف در عمل به هر یك از آنها مخیر است.    2

 ( مکلف در عمل به هر یك از آنها مطلقاً مخیر است.    3

 آنها مخیر است اگر احتیاط ممکن نباشد.    ( مکلف در عمل به هر یك از 4

 در موضوع دارند تطبیق  سواالت انتخاب شده  سواالت مرتبط:

 ( 24/11/99  آزمون   71( سوال  تطبیق) است؟   حیصح  نهیکدام گزالف(

 جمع نمود. ی توان با جمع عرف یمتعارض مستقر را م ل یدو دل( 1

 است. یشود تعارض ظاهر یگری د انیاز آنها مانع جر یکی انی جر ای متعارض ، عرفاً قابل جمع بوده و   لیدو دل یهر گاه مؤدا( 2

 است. یتعارض ظاهر د ینما ینف  یلفظ یرا به داللت وضع گرید لیمدلول دل ل،ی از دو دل كیهر گاه مدلول هر  ( 3

 است لیتساقط مدلول هر دو دل یدر تعارض ظاهر  یاصل یقاعده ( 4

. شد..........................  به قائل  باید  شرعی  نظر   از  و..................   به  قائل  باید  عقلی   ی   قاعده   اساس   بر   متعارض  دلیل  چند  یا   دو  بین   تخییر  در ب(

 ( 19/2/99مون آز  78)تطبیق()سوال  

 تخییر   تساقط و تعارض (1

    تساقط و  تعارض   -تخییر (2

       استصحاب  اصل-  تساقط و تعارض (3

 برائت  –تعارض و تساقط  (4

 

کدام مورد در خصوص فرضی که کسی از پرداخت نفقه دو فرد واجب النفقه خود ناتوان باشد و تنها توان پرداخت نفقه یكی از آن ها را  .15

 دارد صحیح است؟ 
 ( مصداق تزاحم است و مکلف در پرداخت نفقه به هر یك از آنها مطلقاً مخیر است.    1

 ( مصداق اجتماع امر و نهی است و باید جانب نهی را مقدم نمود.    2

 ( مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن یکی از دو تکلیف باید به تکلیف اهم عمل شود.3

 حکمی که دلیل آن اظهر است عمل نمود.     ( مصداق تعارض دو حکم است و باید به4

 د طراحی سوال داردر  تطبیق کامل  سواالت انتخاب شده    سواالت مرتبط:

قانون مدنی همزمان موظف به پرداخت نفقه اوالد و ابوین خود می باشد اما ایشان توان پرداخت  1999و  1200.آقای سرمدی مطابق مواد الف

)تطبیق    با توجه به قواعد و اصول حاکم بر این مواد ، آقای سرمدی مكلف به پرداخت کدام مورد است؟  نفقه یكی از موارد مذکور را دارد، 

 (1399/ 21/06آزمون    70)سوال  کامل(

 .از باب تزاحم مكلف به پرداخت نفقه ابوین است. 1

 .از باب تعارض پرداخت نفقه ابوین واجب است . 2
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 .از باب تزاحم پرداخت نفقه اوالد اهم است . 3

 . از باب تعارض پرداخت نفقه اوالد واجب است . 4

 ( 1/12/99آزمون 79؟)تشابه ()سوال  است صحیح  گزینه  (کدامب

 .نمود جمع عرفی  جمع با توان می  را مستقر متعارض دلیل دو (1

 .است ظاهری تعارض شود دیگری جریان مانع آنها  از یکی جریان یا و  بوده جمع قابل عرفاً   ، متعارض دلیل دو  مؤدای گاه هر (2

 .است ظاهری تعارض نماید  نفی  لفظی وضعی  داللت به را دیگر دلیل مدلول دلیل، دو  از یك هر مدلول گاه هر (3

 است دلیل  دو هر  مدلول تساقط ظاهری تعارض در  اصلی ی قاعده ( 4

 در تعارض مقصود از ترجیح به »احدثیت« کدام مورد است؟ .16
 ( در فرض تعارض حکم شرعی یا قانونی که متضمن نوآوری و ابتکار عرفی باشد مقدم است.    1

 ( در فرض تعارض دو حکم شرعی یا قانونی، حکم شرعی مؤخر یا قانون مؤخر مقدم خواهد شد.    2

 واره ابتدا واقعه جدیدتر باید رسیدگی و حل و فصل شود.  ( در دو واقعه حقوقی هم3

 ( برای حل تعارض همواره باید حکمی را که منشأ حدوث حکم دیگر است، مالک قرار داد.    4

 سواالت مرتبط: 

 

 ترجیح نص بر ظاهر مصداق کدام مورد است؟  .17

 ( عمومیات قرآنی مطلقاً بر معنای ظاهر روایات مقدم می شوند.  1

 ( دلیلی که داللت قوی تری دارد بر دلیلی که چنین نیست مقدم می شود.   2

 ( در همه موارد منطوق بر مفهوم مقدم می شود.  3

 باشد بر ظاهر حال مقدم می شود.   ( اصلی که مقتضای نص 4

 دارندبا موضوع  کامل    تشابه انتخاب شده   و درسنامه سواالت  سواالت مرتبط:

 72)تشابه درسنامه()سوال  )  : مفهومش و  معنا  بر   ماده   این   داللت(.  جایز  است  عقدی  ودیعه : )است  داشته  مقرر  مدنی قانون  611الف ( ماده  

 (23/12/1398آزمون  

   باشد نیز الزم عقدی ودیعه دارد احتمال چون است ظاهر (1

 .   باشد نیز الزم عقدی ودیعه دارد احتمال چون است نص (2

 نیست  محتمل ماده صریح معنای از غیر  دیگری معنای چون است ظاهر (3

 .  نیست محتمل ماده  صریح معنای از غیر  دیگری معنای چون است نص (4

 

 در کدام مورد باید حكم به وقوع قرارداد کرد؟  .18

 ( بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: رد ایجاب و قبولی آن، تاریخ رد معلوم و تاریخ قبول مجهول است.    1

 ( بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رد ایجاب و قبولی آن تاریخ هر دو مجهول است.    2

 از ایجاب، مجهول و تاریخ قبول، معلوم است.     ( بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبولی آن تاریخ رجوع3

 ( بعد از ایجاب دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبول آن تاریخ رجوع و قبول، هر دو مجهول است.    4

 کامل دارند   تشابهسواالت انتخاب شده    سواالت مرتبط:

 و   معلوم آنها  از یكی  فوت  وتاریخ  بمیرند  باشد  ثتوار  آنها   بین   که  اشخاصی اگر: » داشته  مقرر  که87قانون مدنی   ماده با  رابطه  در.  الف(

 است؟  صادق  گزینه   کدام  «برد  می  ثار دیگری   آن از  است مجهول  فوتش  تاریخ  آنكه   فقط   باشد  مجهول  تأخر   تقدم   ثحی  از  دیگری

    (3/99/ 23  آزمون 73)تشابه()سوال

 .   استصحاب اصل و  اولی واقعی  حکم (1

 احتیاط رعایت  و  ثانوی واقعی  حکم (2

    الظهور اصالۀ و  ظاهری حکم (3

 . حادث تأخر اصل و  ظاهری حکم (4
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 کدام مورد از شرایط جریان اصل استصحاب نیست؟   19

           ( تقدم زمان یقین بر شك  1

 ( وحدت متعلق یقین و شك    2

           ( تعدد زمان متیقن و مشکوک   3

 تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک   ( 4

 انتخاب شده تطبیق موضوعی و مفهومی کامل دارند   درسنامه آنها   سواالت  سواالت مرتبط:

 (11/99/ 24آزمون    74()سوال  نطبیق)؟باشد  یجزء عناصر استصحاب نم  نه یکدام گزالف(  

 و مشکوک              قنیوحدت مت( 1

    نیقیوحدت زمان شك و ( 2

                   نیقیشك و  تیفعل( 3

 در استصحاب ی وجود اثر عاد( 4

 

 است؟  حكومت باب  از استصحاب تقدم  زیر  های  تعارض  از  مورد  کدام  در .20

 ( تعارض استصحاب با اصل تخییر 1

 ( تعارض استصحاب با اصل احتیاط2

 ( تعارض استصحاب با اصل برائت عقلی 3

 شرعی( تعارض استصحاب با اصل برائت 4

 دارند   کامل  تشابه  شده  انتخاب  سواالت  سواالت مربوطه:

عقد ثبت   نیشود چن  دیکند اگر ترد  یفر، منتقل م   ی احمد  ی به آقا  یسند رسم  میملک خود را بدون تنظ  یپور، سرقفل   مان ینر   یآقا الف(  

 80)تشابه()سوال    است؟   ح یصح  نهیممنوع است، کدام گز داریتواند موجب انتقال شود وتصرف خر  ینم  ایشود    ی موجب انتقال م   ینشده ا 

 ( 12/99/ 1آزمون  

 شود.  ی مطابق تقدم برائت بر استصحاب حکم م (1

 شود.  ی مطابق تقدم استصحاب بر برائت حکم م (2

 شود.  ی حکم م ورود  مطابق تقدم برائت بر (3

 شود.  یاستصحاب حکم م مطابق تقدم ورود بر  (4
 


