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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 اصول استنباط حقوق اسالمی:  
ی م در خصوص تجزیه و تحلیل سؤاالت اصول از این جهت که از کدام مباحث اصولی و به چه میزان سؤال طرح شده است، بررسی ابتدایی سؤاالت نشان

 سؤال درس اصول: 02دهد که از 

سؤال مشترک بین مباحث الفاظ و منابع  1سؤال از مبحث تعارض ادله؛  4سؤال از ادله و منابع فقه؛  0سؤال از اصول عملیه؛   6سؤال از مباحث الفاظ ؛   6 

 سؤال مشترک بین مباحث الفاظ و اصول عملیه. 1فقه؛ 

سؤال، بِکر و نو بوده است و از آن موضوعات، در ادوار گذشته سؤالی طرح  4 دهد که در آزمون درس اصول امسال،همچنین بررسی ابتدایی سؤاالت نشان می

 نشده است. و همچنین حدود ده سؤال، به صورتِ سؤال تئوری محض )بی ارتباط به مواد قانونی و مسائل حقوقی( بوده است. 

 . در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟70

 ( تقدم زمان صدور حکم4  زدیک بودن حکم به واقعیت( ن5   ( اهمیت حکم0    ( تخییر به طور مطلق1 

 پاسخ صحیح است. 3. گزینه 70سؤال 

کنند یعنی در مقام اجرا ناسازگار هستند، ابتدا باید به مرجحات باب تزاحم یعنی اموری که باعث ترجیح پند اصولی: هنگامی که دو حکم با هم تزاحم می

شود، برابر بودند، مخیر خواهیم بود. یکی از مرجِحاتِ باب شود، مراجعه نمود و اگر دو حکم متزاحم، در تمام اموری که باعث ترجیح میمییکی بر دیگری 

 تزاحم،  اهمّ بودن یک حکم و تکلیف، نسبت به حکم و تکلیف دیگر است که به حکم عقل باید حکم اهمّ را بر حکم مهمّ مقدم نمود.

 

 

 

 ، کدام مورد صحیح است؟«حقوقی )تمثیل(_قیاس فقهی »و « قیاس اولویت».در خصوص دو مفهوم 73

 این دو مفهوم، دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند. (1

 حقوقی  مستنبط العله می باشد._قیاس اولویت، قیاس منصوص العله  است ولی قیاس فقهی   (0

 حقوقی به علت حکم تصریح شده است ولی در قیاس اولویت، علت حکم ،ظنی است._در قیاس فقهی (5

 گردد. لت حکم باز میحقوقی به استنباط ظنی یا قطعی با تکیه بر ع_شود ولی قیاس فقهیقیاس اولویت،به داللت لفظی مربوط می (4

 .باشدیم یحپاسخ صح 4 ینه. گز73

و  یفقه یاسدانند. اما ق یم «یلفظ یلدل»و آن را  کنندیمحسوب نم یاسرا جزء اقسام ق یتاولو یاسق ی،و سن یعهش یاناز اصول ی: گروهیاصول پند 

 ظرن. به کندیعلت و مناط حکم را استخراج م ی،قطع یا یدانند که شخص به صورت ظن یم یتاز کشف واقع یا یوهرا ش یمنطق یلهمان تمث یا یحقوق

 دارد. یتکشف شود، حج یتنها اگر علت به صورت قطع یعیان،ش

 
 
 
 

از معصوم )ع( باشد، کدام یک از انواع شهرت، جبران کننده ضعف سند بنابر اینکه مبنای حجیت خبر واحد، وثوق به صدور روایت .  72

 خبر واحد است؟

 ( فتوایی و عملی4    (روایی 5    ( فتوایی 0   ( عملی 1 

 باشد.صحیح می 0. گزینه 72

یک حکم شرعی که به آن شهرت در  پند اصولی: شهرت عملی، یعنی استناد شمار بسیاری از فقیهان )منظور فقهای متقدم است( به یک روایت در مورد

تواند ضعف سند یک روایت به تنهایی نمیفتواییشهرتکند.اماجبرانرا ازنظرسندروایتضعفتواندمیعملیشود. به نظر مشهور فقها، شهرتاستناد نیز گفته می

 را جبران نماید

 

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 70/7/69مورخ آزمون  07-07-56-56سوال  :ندتطبیق مست

 
 

 79/4/69 مورخ  آزمون 00سوال  :تطبیق مستند

 

 
 

 77/3/69مورخ آزمون 59با سوال  :تطبیق مستند

 76/0/69مورخ 7آزمون جامع  09سوال  
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 توان از رفتار ایشان، استنباط کرد؟)ع( عملی را ترک کند،چه چیزی را می. اگر معصوم  74

 ( عمل، مباح به معنای خاص است4    ( عمل، واجب نیست 5   ( عمل، حرام است.  0  ( عمل، مکروه است. 1 

 پاسخ صحیح می باشد. 2. گزینه 74

شود. البته اکر عمل دارد، زیرا شخص معصوم )ع( هیچگاه مرتکبِ ترکِ واجب نمیپند اصولی: ترک یک کار از سوی معصوم )ع(، داللت بر عدم وجوب آن 

 توان از ترک آن کار، به حرمت یا کراهت ... آن عمل نیز پی برد.قرینه و شواهدی وجود داشته باشد، می

ی نمی دانیم بیع بوده یا صلح معوض. . به موجب قراردادی، یکی از دو  شریک مال غیر منقول، سهم خود را به ثالث منتقل می کند؛ ول 70

 چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود ،کدام مورد صحیح است؟

 استصحاب عقد صلح معوض، جاری است.(0    قرارداد را باید فسخ شده دانست. (1

 استصحاب عقد به طور کلی جاری است. (4     استصحاب عقد بیع جاری است.(5

 .باشدیم یحپاسخ صح 4 ینهگز. 70

ه . اما از آنجا کیمکن یاستصحاب جار توانیمیدو عقد نم یناز ا یچکدامصلح، در مورد ه یااست  یعکه عقد واقع شده، ب یمدان ی:  از آنجا که نمیاصول پند

 .ییمنما تصحاباس یعقد را به صورت کل یمتوان یم شود،یم یجاداست و با اعمال فسخ، شک در بقاء آن ا یقینمورد  یقطع ی،وقوع عقد به طور کل

 
 
 

مقررات الزامی قانون مجازات اسالمی، به منظور حفظ کیان خانواده، و ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع ،طبق  740. برابر ماده  77

 کدام مورد صحیح است؟«طالق »است. در خصوص واژه 

 ( واژه طالق، لفظا عام است و همه افراد و انواع طالق را در بر می گیرد.1 

 است .« طالق»( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، از باب اطالق لفظ 0 

 ق در حالت های مختلف است.( واژه طالق، فقط دارای اطالق احوالی است و فقط ناظر به طال5

 ( شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، مشکوک است و بنابراین بر نوع غالب که طالق رجعی است،حمل می شود.4 

 باشد.پاسخ صحیح می 3. گزینه 77

مقدمات حکمت )در مقام بیان بودن، پند اصولی: طالق، اسم جنس مفرد است. به همین خاطر، لفظی مطلق محسوب می شود که در صورت احراز همه 

 عدم وجود قرینه بر تقیید(، نسبت به انواع طالق، اعم از رجعی و بائن، اطالق و شمول خواهد داشت.

 

 

 

 

 زیر، احتیاط الزم است؟.  در  کدام یک از موارد 76

 ( ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، از باب اضطرار الزم باشد.0    ( بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتالی مکلف خارج شود.1 

 تجزیه شود.( علم اجمالی، به علم تفصیلی به تکلیف و شک بدوی 4   ( بعضی از اطراف علم اجمالی، از ابتدا مورد ابتالی مکلف نباشد.5 

 باشد.پاسخ صحیح می 0. گزینه 76

شود یا نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی به طور معین، اضطرار یا اکراه وجود داشته باشد، و یا از همان پند اصولی: در مواردی که علم اجمالی، منحل می

یست. اما اگر ابتدا علم اجمالی وجود داشته باشد و سپس یکی از موارد ابتدا، برخی از اطراف علم اجمالی، خارج از دسترس مکلف باشد، احتیاط الزم ن

 مشکوک، از ابتال و دسترس خارج شود، در مورد آن اطرافی که در دسترس قرار دارند، اجرای احتیاط الزم است.

 

 

 

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 20/0/31مورخ آزمون  76سوال  :تطبیق مستند

 

 

 
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 31/4/31مورخ آزمون  76سوال  :تطبیق مستند

 

 

 

 
 

 است.مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده  37/7/69مورخ آزمون  03سوال  تطبیق مستند:
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 . در کدام مورد،تعارض حتی از نوع غیر مستقر آن نیز وجود ندارد ؟ 71

 ( بین دو دلیل، نسبت مطلق و مقید برقرار باشد.0    ( بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.1

 یقینی و دیگری ظنی باشد.(یکی از دو دلیل، قطعی و 4   ( یکی از دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.5 

 باشد.پاسخ صحیح می 4. گزینه 71

 دلیل قطعی نباشد. بنابراین بین یک دلیل قطعی و یک دلیل ظنی، تعارضی شکل نخواهد گرفت.ازدوهیچکدامکهاستآنتعارضتحققاز شرایطپند اصولی:یکی

 

 

 

 . در خصوص جمع داللی )عرفی( و تبرعی، کدام مورد صحیح است؟73

 ( جمع تبرعی، مربوط به احکام غیر الزامی  و جمع عرفی، مربوط به احکام الزامی است.1

 ( کاربرد جمع تبرعی، در احکام مدنی و کاربرد جمع داللی، در احکام کیفری است.0 

 گیرد.( جمع عرفی برخالف جمع تبرعی، بر پایه شاهد و قرینه لفظی صورت می5

 ( جمع تبرعی و عرفی، به یک معنی هستند.4 

 باشد.پاسخ صحیح می 2. گزینه 73

ای بر آن وجود داشته باشد، جمع تبرعی نامیده نه ای که نه عرف زبان پشتیبان آن باشد و نه شاهد و قرینهپند اصولی: جمع بین دو دلیل متعارض به گو

 گویند.می شود که فاقد اعتبار است، اما جمعی که مورد پسند عرف و یا مستند به شواهد و قراین کافی باشد، به آن جمع عرفی می

 گیری است؟ .  کدام یک از عبارت های زیر، قابل مفهوم60

 شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.عقد، محقق می (1

 ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد  (0

 شود،  موجب حرمت ابدی است .تفریقی که با لعان حاصل می (5

 تدلیس در صلح ، موجب خیار فسخ است (4

 .باشدیم یحپاسخ صح 0 ینه. گز60

در « در صلح » ، و 5 ینهدر گز« که با لعان حاصل شود» ، 0 ینهدر گز« که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد»  یِوصف یا یدیق یها: عبارتیاصول پند

مخالف دارد. به  هوممف 1 ینهدر گز« به قصد انشاء »  یدِ. اما قباشندینم یاحتراز یدق یا یستندن یعلت انحصار یا یراز باشدی، فاقد مفهوم وصف م4 ینهگز

 .یستن یتحقق عقد، قصد اِخبار کاف یبرا ییممفهوم گرفته و بگو توانیمیمعنا که م ینا

 
 

 

 کند؟.  در کدام  مورد ، اجمال مخصص ، به عام سرایت نمی60

 مفهومیه، اگر مخصص منفصل باشد.در شبهه  (1

 در شبهه مصداقیه، خواه  متصل باشد یا مفصل  (0

 در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان اقل و اکثر، اگر مخصص، منفصل باشد. (5

 در شبهه مفهومیه، در موارد دوران میان متباینین، اگر مخصص ،منفصل باشد. (4

 باشد. پاسخ صحیح می 2. گزینه 60

اجمال داشته باشد )شبهه  ی،مورد که مخصص از جهت مفهوم یکبجز  شودیکه مخصص، مجمل باشد، سبب اجمال عام م یموارد یعدر جم: یاصول پند

 اقل و اکثر باشد و مخصص، منفصل از عام باشد. یناز نوع دَوَران ب اش،ی( و اجمال مفهومیمفهوم

 
 
 
 

 سوال و درسنامه ی آن بیان شده است.مفهوما ارتباطی در  9/5/69مورخ  آزمون 57سوال  تطبیق مستند:

 

 

 

 

 

 
 

 75/77/60مورخ آزمون  07سوال  تطبیق مستند:

 

 

 

 

 

 

 
 

 77/77/60مورخ آزمون 97سوال  تطبیق مستند:
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 . در کدام یک از موارد زیر، مطلق را باید بر مقیدحمل کرد؟ 63

 تلف کننده ما ل دیگری به عمد، به حبس محکوم خواهد ش  -تلف کننده مال دیگری، ضامن آن است  (1

 قتل عمد از موانع ارث است. اگر قتل عمد به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود (0

 صلح به اکراه،  نافذ نیس -اشتباه یا اکراه ، موجب نفوذ معامله نیست. رضای حاصل در نتیجه (5

 تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است (4

 .باشدیم یحپاسخ صح 3 ینه. گز63

 ایاز جهت اثبات  یداست که مطلق و مق ییحمل نمود، جا یدحل آن، مطلق را بر مق یبرا یدکه با یدمطلق و مق ینصورت تعارض ب ین: مهمتریاصول پند

د از دو سنخ یاساسا حکم مطلق و مق یا 4و  5 ینههمسان باشند مثل گز ی،از جهت اثبات و نف ید،همسان باشند. و اال اگر مطلق و مق یرمختلف و غ ی،نف

 .شودینم حمل یدو مطلق بر مق یستن یدمطلق و مق ینب ی، تعارض1 ینهجدا باشند مثل گز

 
 
 
 

  .  در مقایسه میان تخییر در واجب تخییری و تخییر به عنوان اصل عملی کدام مورد صحیح است؟62

 تخییر در هر دو،  صرفا یک حکم واقعی عقلی یا شرعی است (1

 تخییردر هردو ، صرفایک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است (0

 اولی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است ولی دومی،  یک حکم ظاهری عقلی است (5

 اولی،  یک حکم واقعی شرعی است ولی دومی، یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است (4

 باشد.پاسخ صحیح می 4. گزینه 62

شود، یک  عملی که در دَوَران بین محذورَین اجرا میپند اصولی: تخییر در واجبات تخییری، حکمی واقعی و شرعی است اما تخییر، به عنوان یک اصل 

 باشند.گردد. اصول عملیه، بیان کننده احکام ظاهری میحکم ظاهری است زیرا با استناد به اصل عملی یا دلیل فقاهتی اثبات می

 
 

 

به عمد آتش میزند در صورتی که یقیناَ چند تخته فرش در آن انبار وجود داشته است ولی اکنون شک  .  شخصی انبار فرش دیگری را64

 اند یا نه کدام مورد به کمک استصحاب ثابت می شود؟های مزبور به انبار دیگری منتقل شدهفرشسوزیآتشاز وقوعقبلآیاکهباشیمداشته

       ها تا لحظه آتش سوزیفقط بقای فرش  (1

 ها و عمدی بودن عمل آتش زننده بقای فرش (0

  سوزی، اتالف آنها و حکم به ضمان بقای فرش ها تا لحظه آتش (5

 سوزی، اتالف آنها، حکم به ضمان و حبسبقای فرش ها  تا لحظه آتش (4

 باشد.پاسخ صحیح می 0. گزینه 64

در _تواند اثار شرعی و حقوقی با واسطه مستصحب ت کند. همچنین استصحاب، نمیتواند آثار عقلی یا عادی مستصحب را اثباپند اصولی: استصحاب نمی

را اثبات نماید. بنابراین نه اتالف فرشها قابل اثبات است و نه حکم ضمان. در مورد عمدی بودن حادثه هم  _فرضی که واسطه، امری عقلی یا عادی باشد

 توان بقای فرش ها را در لحظه آتش سوزی اثبات کرد.یتا با استصحاب، صرفا میکه تردیدی وجود ندارد تا به استصحاب نیاز باشد. نها

 
 
 

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری » قانون مجازات اسالمی: 2. برابر ماده  60

 در این ماده، مصداق کدام مورد زیر است؟« کلیه اشخاص » عبارت« شود.اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می

 (اطالق احوالی4    (عام بدلی5   ( عام استغراقی 0  عام مجموعه ای  (1

 77/77/60مورخ آزمون  06سوال  تطبیق مستند:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  37/7/69مورخ آزمون  97و  06سوال  تطبیق مستند:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 37/7/69آزمون مورخ  59سوال  تطبیق مستند:
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WWW.DADESTAN.CO
M 

 (خط 7) 000-27000063: تلفن 573 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 77070000: تهران تلفن          

 

5 

  
 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 01131313-351 

31601060 

 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 باشد.پاسخ صحیح می 3. گزینه 60

مصادیق موضوع عام تعلق گرفته است به طوری که هر فردی از افراد عام، مستقال  پند اصولی: در عام استغراقی یا افرادی، حکم قانونگذار به تک تک

 ت.اند تعلق گرفته اسنیز به تک تکِ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب جرم شده« اِعمال قوانین جزایی ایران»آید. حکم شمارمیبهحکمموضوع

 
 
 

 

 

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور :» قانون مجازات اسالمی  60. به موجب ماده 67

 در خصوص حکم مذکور در این ماده صحیح است؟کدام مورد « ممنوع است.

 ( حکم تکلیفی است که ممکن است مستلزم حکم وضعی هم باشد1 

 (  حکم وضعی است و ماده از بیان حکم تکلیفی ساکت است0

 (  از آنجا که در قالب صیغه نهی نیست، حکم تکلیفی نیست 5

 ( از حکم فرمان ارشادی است4

 شد.باپاسخ صحیح می 0. گزینه 67

شود. همچنین یکی از شیوه های نهی بیان می« ممنوع است»پند اصولی: یکی از احکام تکلیفی الزامی، حکم حرمت است که معموال با استفاده از عبارت 

 باشد. احکام تکلیفی ممکن است با احکام وضعی مالزمه داشته باشند.می« حرام است»یا « ممنوع است»کردن، استفاده از عبارت 

 

 

 

قرارداد، درباره تعهد معینی وجود دارد . یکی از قراردادها ، داللت روشنی بر موضوع تعهد دارد، اما شائبه  0. دو نسخه متعارض از 66

اما داللت آن بر موضوع تعهد، مبهم می باشد. کدام مورد اکراهی بودن آن هم در میان است. قرارداد دیگر، فاقد شائبه اکراهی بودن است، 

 زیر در خصوص این دو قرارداد ، صحیح است؟

 هر دو قرارداد، دارای مرجح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند (1

 یکی از قرارداد ها ، دارای مرجح مضمونی و دیگری، دارای مرجح سندی است   (0

 یکی از قرارداد ها، دارای مرجح جهت صدوری و دیگری، دارای مرجح داللی است  (5

 هر دو قرارداد، مرجح جهت صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرجح داللی نیز هست (4

 باشد.پاسخ صحیح می 2. گزینه 66

، کنند. مثال در برخی مواردتعارض رفت، مرجِحات را به اقسامی تقسیم می پند اصولی: در بحث تعارض میان روایات که در ابتدا باید به سراغ مرجِحاتّ باب

کنند. مثال ، تقسیم می«مضمنونی»و « جهتی»، «صدوری»شوند. و یا مرجحات را به مرجحاتِ مرجّحات، به مرجّحات سندی و مرجحات داللی تقسیم می

عصوم صادر شده است و از روی تقیه یا اکراه و ... نبوده است، می گوییم آن روایت، دارای اگر بدانیم که یک روایت، برای بیان حکم واقعی از جانب امام م

ای از اکراه وجود ندارد. یا مثال اگر داللت یک روایت بر معنا و مفاد خود، مرجح جهتی )یا جهتِ صدوری( است. مثل قراردادای که در موردِ آن هیچ شائبه

وایت دارای مرجحِ داللی است مثل قراردادی که مفاد و محتوای آن روشن و واضح باشد. بنابراین قراردادی که در گوییم این رروشن و واضح باشد، می

 باشد.یمورد آن، شائبه اکراه وجود ندارد، دارای مرجح جهتِ صدوری است و قراردادای که داللت روشنی بر موضوع تعهد دارد، دارای مرجحِ داللی م

ه بنا بر حل مسئله با تکی«. ب»بدهد یا « الف» غ دو میلیون تومان بدهکار است، ولی نمی داند باید این مبلغ را به. شخصی می داند مبل61

 بر اصول عملی ، نوع شبهه و اصل جاری در این مورد، کدام است؟

 اصل تخییر -«شبهه حکمیه -استقاللیشبهه میان اقل و اکثر ( » 0  اصل احتیاط -«شبه موضوعیه -شبهه میانه اقل و اکثر استقاللی » (1

 اصل تخییر  -«شبهه حکمیه -شبهه میان متباینین (»4     اصل احتیاط -«شبهه موضوعیه  -شبهه میان متباینن( »5

مفهوما  7/6/69مورخ   6آزمون جامع 06و سوال 76/0/69مورخ   7آزمون جامع 54سوال  تطبیق مستند:

 ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  74/77/60مورخ آزمون  57سوال  تطبیق مستند:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 «          cدفترچه»  با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان( 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند

 
                       

 

 

 حقوق دانان هوشمند، فقط ادعایی را می پذیرند که مستند و مستدل باشد.
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 باشد.پاسخ صحیح می 2. گزینه 61

دوران بین اقل و اکثر گفته شود. و از آنجا که پند اصولی: رابطه میان شخص الف و ب، رابطه تباین است. یعنی رابطه عموم و خصوص نیست تا به آن، 

 بهه میانحکم کلی وجوب ادای دین معلوم است، شبهه حکمیه وجود ندارد. بنابراین، در جایی که مبلغ دین، معلوم باشد اما طلبکار، مردد باشد، با ش

 دو شخص الف و ب، پرداخت صورت گیرد.متباینان و شبهه موضوعیه، مواجه هستیم که مجرای اصل احتیاط است. یعنی باید به هر 

 
 
 

رسیدگی به آن، ای تردید داشته باشد که آیا رسیدگی به آن، در قلمرو صالحیت غذایی او است یا . هرگاه دادرس در خصوص پرونده63

 ؟ممنوع است و در قلمرو صالحیت او نیست، این امر ، مصداق کدام مورد است

 (شک در مکلف به و اجرای اصل برائت0     شبهه تحریمی ناشی از فقدان نص و لزوم احتیاط  (1

 (دوران امر  میان محذورین4       ( دوران امر میان متباینین و لزوم احتیاط 5

 باشد.صحیح میپاسخ  4. گزینه 63

شود. مانند موردی که شخص قاضی به شود که شخص بین وجوب و حرمت یک عمل مردد میپند اصولی: دوران میان محذورین به وضعیتی گفته می

ند بنابراین دگی کداند که باید به آن پرونده رسیدگی کند یا نباید به آن رسیعلت اینکه در صالحیت خود در رسیدگی به پرونده خاصی تردید دارد، نمی

 تر است.ها مناسباز سایر گزینه 4گزینه 

 
 
 

 ؟، کدام مورد صحیح است«اصاله االباحه» و« اصاله البرائه». در خصوص 10

 شود.و وجوبی و دومی، در شبهات وجودی جاری میاولی، شبهات تحریمی  (1

 اولی، مفید حکم ظاهری و دومی،  بیانگر حکم واقعی است  (0

 شوندهر دو، در شبهات تحریمی وجوبی جاری می  (5

 هر دو، بیانگر حکم ظاهری هستند  (4

 باشد.پاسخ صحیح می 3. گزینه 10

حکم واقعی است و اصل برائت بیان کننده حکم ظاهری است. همچنین اصل اباحه صرفا در پند اصولی: به نظر مشهور اصولیان، اصل اباحه، بیان کننده 

 شبهات تحریمی قابل اجرا است اما اصل برائت هم در شبهات تحریمی و هم در شبهات وجوبی.
 

 ستان را هم به دقت بخوانید. مهارتی داداِتطبیق مستند سایر دروس آزمون های مفهومی 
 

 باشید.د و مویموفق 
 واحد کارشناسی و برنامه ریزی آزمون 

 

 گزیده ای از سخنان استاد قاضی زاده در آمایش نظام نوین آموزشی:

 .ز  استال تسلطهم کافی نیست،  فهمیدن کافی نیست،خواندن،برای موفقیت 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 37/7/69مورخ آزمون  04سوال  تطبیق مستند:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 37/7/69آزمون   00و  06سوال  تطبیق مستند:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


