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 تعارض ادله

 
 تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟ -1
 د.م می نماینم تزاحو دیگری مهم است، با ه ( در تعارض، داللت دلیل، مجمل است، ولی در باب تزاحم، دو حکم که ضرورتاً یکی اهم1

 .کم استح( در تعارض، ناسازگاری در ناحیه داللت دو یا چند دلیل است؛ ولی در تزاحم، مشکل در ناحیه اجرا و امتثال 2

هم مقدم ااره تکلیف ، همو ( در باب تعارض، دو دلیل مطلقاً حتی در صورت ترجیح یکی بر دیگری، از اعتبار ساقط می شوند؛ ولی در تزاحم3

 می شود.

 .ختالفی استابهم و ( در باب تزاحم، معیار شناسایی حکم اهم از مهم، عقلی و بدیهی است؛ ولی در باب تعارض، معیارهای ترجیح، م4

 

 در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟ -2
 ( تخییر به طور مطلق2     ( تقدم زمان صدور حکم1

 ( نزدیک بودن حکم به واقعیت4      حکم( اهمیت 3

 

 ؟ندارددر کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیر مستقر آن نیز وجود  -3
 ( بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد.2   ( یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظنّی باشد.1

 دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد. ( یکی از4   ( بین دو دلیل، نسبت مطلق و مقیّد برقرار باشد.3

 

رد، اما عهد داتدو نسخه متعارض از یک قرارداد، درباره تعهد معینی وجود دارد. یکی از قراردادها داللت روشنی بر موضوع  -4

بهم می معهد، توع شائبه اکراهی بودن آن هم در میان است. قرارداد دیگر، فاقد شائبه اکراهی بودن است، اما داللت آن بر موض

 باشد. کدام مورد زیر در خصوص این دو قرارداد، صحیح است؟

 ( هر دو قرارداد، مرجّح جهت صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرجّح داللی نیز هست.1

 ( هر دو قرارداد، دارای مرجّح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.2

 ونی و دیگری، دارای مرجّح سندی است.( یکی از قراردادها، دارای مرجّح مضم3

 .( یکی از قراردادها، دارای مرجّح جهت صدوری و دیگری، دارای مرجّح داللی است4

 

  دارد؟ حکمی چه مهم انجام و اهم ترک حکم، دو تزاحم صورت در-5

 .داد خواهد دست از را خود مطلوبیت و مشروعیت اهم، برابر در ( مهم1

 .دارد مساوی انتخاب حق التخییر، اصاله ( طبق2

 .کند می حفظ را خود قانونی مطلوبیت هم بر طبق قاعده ترتب باز ( مهم،3

 .دانست مطلوبیت از خالی را مهم باید که است قوی گاهی اهم مرجحات و شد تفصیل به قائل باید مختلف وارد ( در4
 

 در خصوص جمع تبرعی و جمع عرفی، کدام مورد صحیح است؟ – 6
 می است.ام الزاتبرعی، مربوط به ادله ناظر به بیان غیر الزامی است؛ اما جمع عرفی مربوط به ادله ناظر به بیان احک( جمع 1

 ست.و نص اد( جمع تبرعی، مربوط به تعارض دو دلیلی است که داللت آنها در حد ظهور است؛ اما جمع عرفی مربوط به تعارض 2

ند دلیل و یا چهدی از لفظ آن بر گواهی نمی دهد؛ اما جمع عرفی جمعی است که میان د( جمع تبرعی، جمعی دلبخواهی است که شا3

 متعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادله صورت می گیرد.

تهای حدود دالل ارج از( جمع تبرعی، صرفاً با لحاظ مناسب حکم و موضوع صورت می گیرد؛ اما در جمع عرفی تاکید بر معیارهای عرفی خ4

 فظی است.ل
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س عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادر»به موجب یک اصل مسلم حقوقی  -95

ادرسی دبنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه »شورای انقالب:  7/11/1358از سوی دیگر به موجب ماده واحده مصوب «. هستند

رکتهای ش، در برگیرنده بنیاد مستضعفان یا 1358اگر تردید شود که ماده واحده مصوب «. معاف استدر تمام مراجع قضایی 

 وابسته به بنیاد مستضعفان است می توان گفت:
 ستند.هنه دادرسی خت هزی( اجمال مخصِّص به عام سرایت نکرده و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان به استناد مخصِّص، معاف از پردا1

 .درسی هستندزینه دااجمال مخصِّص به عام سرایت کرده و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان به استناد عام، موظف به پرداخت ه( 2

 د.ادرسی هستنزینه ده( اجمال مخصِّص به عام سرایت نکرده و شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان به استناد عام، موظف به پرداخت 3

ادرسی دفان هزینه مستضع ام سرایت کرده و با استناد به اصول عملیه پاسخ می دهیم که شرکت های وابسته به بنیاد( اجمال مخصِّص به ع4

 بپردازند یا نه.

 

 در خصوص تفاوت بین نسخ با تخصیص ، کدام یک صحیح است؟-96
 ز آن باشد.اا مؤخر بر عام یا همزمان ی(دلیل ناسخ همیشه از جهت زمان صدور ، مؤخر از منسوخ است اما مخصِّص ، ممکن است مقدم 1

 (نسخ نسبت به گذشته و آینده اثر دارد بر خالف تخصیص که فقط نسبت به آینده اثر دارد .2

 (قانون ناسخ ، مبیِّن قانون منسوخ است بر خالف قانون خاص که از بین برنده قانون عام است .3

 نسخ که با دلیل عقلی یا حکم قانونگذار تحقق می یابد .(تخصیص فقط توسط قانونگذار صورت می گیرد بر خالف 4

 

هر » ی دارد : ق.م بیان م 447ماده «. هر یک از خیارات بعد از فوت ، منتقل به وراث می شود » ق.م می گوید :  445ماده -97

 ............ دو ماده ....تعارض بین این «. گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد 
 را تخصیص می دهد . 445، ماده  447(تعارض عام و خاص همزمان است و ماده 1

 را تخصیص می دهد . 445، ماده  447(تعارض عام مقدم و خاص مؤخر است و ماده 2

 را نسخ جزیی می کند . 445، ماده  447(تعارض عام مقدم و خاص مؤخر است و ماده 3

 را تخصیص می دهد. 445، ماده  447خر و خاص مقدم است و ماده (تعارض عام مؤ4

 

 اخوانانعلی وصیت نامه ای حاوی تملیک تمام کتابهایش به رضا تنظیم نموده ولی بخشی از سند به دلیل ریختن جوهر  -98

 وصیت خش ناخوانایگشته است. اگر احتمال دهیم بخشی از کتابهای علی از شمول وصیت خارج شده و این احتمال در مورد ب

 مطرح شود تکلیف چیست؟
 ( تمام کتابهای علی مورد وصیت است.1

رد کتابها مو م تمام( الزم است تفحص کنیم که در قسمت ناخوانا مخصصی وجود ندارد و اگر اطمینان یافتیم که مخصصی نیست می گویی2

 وصیت است.

 ( به وصیت مزبور نمی توان عمل کرد.3

فت تمام گبتوان  آیا در قسمت ناخوانا مخصصی وجود دارد یا نه؛ و ظن به عدم وجود مخصِّص هم کافی است تا( تفحص می کنیم که 4

 کتابها مورد وصیت است.
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 وضع الفاظ

 

عل است  که در فجرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک »قانون مجازات که مقرر می دارد:  2با توجه به تعریف جرم در ماده  – 171

 ، کدام یک از موارد زیر را می توان گفت؟« قانون برای آن مجازات تعیین شده است
 ود.شنی حمل ببرد، باید بر همین معنای قانو( جرم، حقیقت قانونی است و بنابراین هرگاه قانونگذار این واژه را به کار 1

کور ر معنای مذ، نه ب( در موارد مشکوک، جرم در متن قانونی بر معنای متعارف نزد قضات حمل می شود. که مخاطبان این قانون هستند2

 در متن قانون

 ( به رغم تعریف فوق، در موارد مشکوک، جرم بر معنای لغوی آن حمل می شود.3

 تعریف، تنها شرح اسم است پس در موارد مشکوک، جرم بر معنای معروف نزد عرف عام، حمل می شود.( این 4

 

ریافت می دکدام مورد در خصوص استعمال واژه وکیل، درباره کسی که به زودی پروانه وکالت خود را از مراجع مربوط  – 172

 کند، صحیح است؟

 ممکن است آن را استعمال مقبول قلمداد کنند.( مصداق استعمال مجازی است که عرف اهل زبان 1

 ( مصداق استعمال لفظ در معنای حقیقی است و در هر حال استعمالی مقبول است.2

مال مقبولی اشند، استعبع شده ( بنابر وضع واژه ها، برای اعم از صحیح و فاسد، مقبول است، اما بنابر اینکه الفاظ، برای مفاهیم صحیح وض3

 نخواهد بود.

 یست.قبول ناستعمال لفظ در این مورد و موارد مشابه، نه از باب استعمال حقیقی و نه از باب استعمال مجازی، عرفاً م (4

 

 کدام لفظ، در معنای حقیقی آن استعمال شده است؟ -173

 ( حاکم در مورد ولی فقیه2    ( داوری درباره رسیدگی قضایی1

 در مورد دستیابی به اطالعات محرمانه ( سرقت4    ( بانک در مورد بانک اطالعات3

 

 در کدام گزینه مجاز به عالقه مشابهت به کار رفته است:   -174

 برای تصمیم دادگاه که قاطع دعواست.« قرار»( کاربرد 1

 «زوجین که زوجیت آنها دائمی است...»برای نکاح. « زوجیت»( کاربرد 2

 برای قاضی.« محکمه»( کاربرد 3

 ( کاربرد مستاجر برای کسی که عقد اجاره اش منقضی شده است.  4

 

 حقیقت عرفی چیست؟ -175

رینه همان که بدون ق ه طوری( هرگاه قانونگذار با اقالم خود، لفظی را از معنای لغوی و عرفی آن جدا و در معنی منظور خود تثبیت کند ب1

 معنا از آن استفاده شود.

 لغوی که مردمان با کثرت استعمال برای آن لفظ تثبیت کرده اند. ( معنایی متفاوت با معنی2

 ه است.می شد ( معنای جدیدی است که به ابتکار شارع نخستین اسالم برای لفظی، معین شده و بدون قرینه از آن لفظ استفاده3

 می دادند.( الفاظی که در عرف و استعمال فقها و در زمان پس از امام صادق بدون قرینه معنای شرعی 4
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می  ابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب دو ملک محسوبقانون مدنی مقرر می دارد: دیواری که م 109ماده  -212

 شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخالف آن موجود باشد. این ماده:
 ( یک اماره قضایی است و مفید حکم ظاهری است.2   ( یک اماره قانونی بوده و مفید حکم ظاهری است.1

 یک اماره قضایی است و مفید حکم واقعی است.  (4   ( یک اماره قانونی است و مفید حکم واقعی است.3

 

 اصل بر عدم حجیت ....................... . -213
 (اماره است. 1

 (ظن است .2

 (قطع است .3

 (همه موارد 4

 

ده را که در ع هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی»ق.م بیان می دارد:  1050ماده  -214

 اده، کداممدر این « علم»منظور از «. طالق یا عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل...

 گزینه است؟
 ( ظن مطلق و نامعتبر4  ( ظن معتبر و خاص3  ( قطع طریقی2  ( قطع موضوعی1

 

ع هم شارع، ممنوع نشده ولی مورد تایید شار ظنی که دلیل خاصی بر حجیت آن رسیده و ظنی که عمل به آن از طرف -215

 قرار نگرفته است به ترتیب کدام است؟

 ظن مطلق -( ظن خاص2     ظن خاص -( ظن مطلق1

 ظن خاص -( ظن شخصی4     ظن خاص -( ظن نوعی3

 

 مجمل و مبین و ادله استنباط احکام)قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس( 

 سد ذرایع –استصالح یا مصالح مرسله  -استحسان  –اذن در شیء، اذن در لوازم  –مقدمه واجب 
 

 

 .است. ……… مصداق ماده، این حکم «عهدی و تملیکی: است قسم دو بر وصیت»: مدنی قانون 825 ماده برابر  -216
  (متشابه 4   ( ظاهر 3   (مووّل 2   (نص 1

 

 این ماده مصداق کدام گزینه است؟«. عقدی است جایزودیعه »ق.م مقرر می دارد:  611ماده  -217

 ( مبیَّن1

 ( نص2

 ( ظاهر3

 2و  1( 4
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د هر شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می توان» ق.م بیان می دارد: 577ماده  -237

 ست؟عملی را که الزمه اداره کردن است انجام دهد...(. این ماده،مصداقی از چه قاعده ای ا
 «مقدمه واجب، واجب است» (قاعده1

 «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است»(قاعده 2

 « استحسان» ( قاعده3

 «استصالح» (قاعده4

 

 ..............که هستند مصالحی''مرسله مصالح'' -238
 دارد وجود آنها رعایت وجوب بر صریح ادله (2   دارد وجود آنها رعایت عدم وجوب بر صریح ادله (1

 آنها حرمت بر ونه آنهارسیده رعایت بروجوب نه خاصی دلیل (4   است نرسیده ما به اما شده ارسال آنها وجوب ادله (3

 

است نمی  عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده»ق.م مقرر می دارد:  1150ماده  -239

بنا، مد. این حکم را جلوگیری از اختالط نسب و احترام به نکاح پیشین دانسته ان مبنای این«. تواند شوهر دیگر اختیار کند

 معادل کدامیک از اصطالحات زیر است؟
 ( علت1

 ( سبب2

 ( حکمت3

 ( مقتضی4

 

د رسمی اگر مالکی تعهد کرده باشد که ملک غیرمنقول و ثبت شده خود را به دیگری بفروشد می بایست به دفاتر اسنا-240

انتقال  ر عهدهبسند رسمی تنظیم نماید. مراجعه به دفتر اسناد رسمی  و انجام مقدمات برای انتقال ملک، از چه باب  مراجعه و

 دهنده است؟
 ( مقدمه واجب، واجب است.2     ( قاعده سد ذرایع1

 ( قاعده استحسان4     ( قاعده استصالح3

 

ولد الزنا » همین قانون مقرر می دارد: 884ماده «. ت: نسب و سببموجب ارث دو امر اس»ق.م تصریح می دارد:  861ماده  -241

ح مصنوعی ثر تلقیاحال اگر میان زن ومردی رابطه زوجیت وجود نداشته باشد و در «. از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...

 فرزندی از ایشان متولد گردد:

 ق.م. 884دلیل سرایت دادن حکم ماده  ( حکم ولد الزنا درباره فرزند متولد شده جاری است به1

 ق.م. 884( حکم ولد الزنا درباره فرزند متولد شده جاری نیست به دلیل بر خالف قاعده بودن حکم ماده 2

 ق.م. 861( حکم فرزند مشروع در مورد فرزند متولد شده جاری است به دلیل شمول قطعی و صریح ماده 3

 ق.م. 884شده جاری نیست به دلیل جریان قیاس بر اساس ماده  ( حکم ولد الزنا درباره فرزند متولد4

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تعارض به برخورد و تنافی و ناسازگاری بین مدلول دو یا چند دلیل )و به تعبیر برخی ناسازگاری در ناحیه داللت دو یا چند صحیح است.  2گزینه   -1

از  دلیل ناتوانی مکلف دلیل( در مرحله جعل و انشاء و قانونگذاری و تشریع )وضع و انشاء( گفته می شود اما تزاحم به برخورد احکام در مرحله اجرا و امتثال به
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به این دلیل نادرست است که در حالت تعارض مستقر دو دلیل اگر یکی از دالیل به سبب مرجِّحی بر دیگری  3اجرای توأمان احکام گفته می شود. گزینه 

تعارض بین روایات بود به ترجیح داشت آن دلیل را باید بر دیگری ترجیح داد و در حالت فقدان ترجیح که آن را تعادل یا تکافو ادله متعارض می گویند اگر 

ه می شود و بیانگر قاعده ثانویه شرعیه که بیانگر تخییر است مراجعه می کنیم و اگر سایر تعارض ها بود به قاعده اولیه عقلی که به طور مطلق قاعده هم گفت

یم و در صورت فقدان مرجحات، به راهکار تخییر که تساقط ادله متعارض است مراجعه می کنیم و در تزاحم هم ابتدا به مرجحات باب تزاحم مراجعه می کن

نادرست است. همچنین  1یک حکم واقعی عقلی است مراجعه می کنیم. مرجحات باب تزاحم فقط تقدم اهم بر مهم نبوده و موارد دیگری نیز است فلذا گزینه 

هم ناصحیح است چون تنها معیار شناسایی حکم  4دلیل( است. گزینه ، بیان ویژگی ناصحیح تعارض)یعنی مجمل بودن داللت 1دلیل دیگر بر نادرستی گزینه 

 اهم از مهم، عقل نیست و دستورات شارع و قانونگذار نیز است.

در باب تزاحم دو یا چند حکم، مرجّحاتی وجود دارند که موجب ترجیح یک حکم بر حکم دیگر می شوند و یکی از این مرجحات، صحیح است.  3گزینه  -2

آمده است. برای شناخت مرجحات باب تزاحم  3تکلیف اهم بر مهم است که خود، مصادیقی دارد. این مورد، همان اهمیت حکم است که در گزینه  مقدم شدن

 کتاب اصول فقه موسسه فاضل نمایید. 342تا  340به صفحات 

قطعی )اعم از دلیل ظنی و اماره یا اصول عملیه( واقع نخواهد تعارض ادله بین دو دلیل قطعی یا یک دلیل قطعی و یک دلیل غیرصحیح است.  1گزینه  -3

تعارض غیر مستقر یا بدوی یا ابتدایی یا  4و  3، 2شد. در واقع یکی از شرایط تعارض، عدم قطعیت هر دو دلیل می باشد. در حاالت بیان شده در گزینه های 

 ظاهری وجود دارد. 

( نوشته استادان قافی و شریعتی نقل می 3مرجح جهتی و مرجح مضمونی از کتاب اصول فقه کاربردی)ج در این جا تعاریفی ازصحیح است.  4گزینه  -4

 کنیم: 
تشخیص این امر است که آیا روایت برای بیان حکم واقعی از « جهت صدور»مرجح جهتی: مرجحاتی که ترجیح دهنده جهت صدور روایت است. منظور از 

مصالح و جهات مهم تری که مد نظر امام معصوم )ع( بوده، روایت بیان کننده حکمی غیر از حکم واقعی است. برای مثال، سوی امام )ع( صادر شده یا به سبب 

مخالفت »ی، امام )ع( به جهت رعایت تقیّه و برای حفظ جان خود یا حفظ جان شیعیان و راویان، حکمی خالف واقع بیان فرموده است. به عقیده شیخ انصار

جهتی است؛ زیرا هنگامی که یک روایت مخالف عامه باشد، این احتمال در ذهن تقویت می شود که در صدور روایت مزبور هیچ گونه تقیه  یک مرجح« عامه

 در کار نبوده و روایت در صدد بیان حکم واقعی است.

است، مرجح مضمونی نامیده می شود. مانند ترجیح به مرجح مضمونی: مرجحاتی که ناظر به مطابقت مضمون روایت با واقع و نزدیک تر بودن به حکم واقعی 

ر ؛ زیرا اگر روایتی موافق کتاب و روایت دیگری مخالف کتاب باشد، موافقت با کتاب این احتمال را در ذهن تقویت می کند که روایت مورد نظ«موافقت کتاب»

 با واقع منطبق تر و به آن نزدیک تر است.

 لی است.نام دیگر مرجح مضمونی، مرجح دال

، قرارداد اول که شائبه اکراهی بودن آن در میان است به قیاس با تعریف مرجح جهتی، دارای مرجح جهت صدوری است اما قرارداد دوم که 77در فرض سوال 

 فاقد چنین شائبه ای است اما داللت آن بر موضوع تعهد مبهم است به قیاس با تعریف مرجح مضمونی، دارای مرجّح داللی است.

در تزاحم ادله ابتدا بر طبق مرجحات باب تزاحم و قاعده اهم و مهم ابتدا اهم را انجام می دهیم و سپس طبق قاعده ترتب اگر صحیح است.  3گزینه  -5

 اهم را انجام ندادیم باید مهم را انجام دهیم. اگر هر دو مورد مساوی بودند، تخییر عقلی واقعی داریم.

جمع عرفی و به تعبیر دیگر جمع مقبول است یعنی جمعی که مورد پسند « الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»منظور از قاعده صحیح است.  3گزینه  -6

 عرف یا مستند به شواهد و قرائن کافی باشد. اما اگر چنین نباشد جمع ادله، جمع تبرعی بوده که معتبر نیست.

ا و به صورت خود به خودی و واقعی و تکوینی و حقیقی از هم جدا بوده و متفاوت از هم هستند لذا زیرا موضوع دو دلیل از ابتدصحیح است.  4گزینه  -7

 تعارض و برخوردی بین دو دلیل پیش نمی آید.

 صحیح است. 1گزینه -8

ل محکوم( به صورت توسعه تصرف یکی از دو دلیل )دلیل حاکم( در موضوع یا محمول دلیل دیگر )دلی»حکومت عبارت است از: صحیح است.  4گزینه  -9

حالت است: یا به نحو توسعه موضوع دلیل محکوم توسط دلیل حاکم یا به نحو تضییق موضوع دلیل محکوم توسط دلیل حاکم یا به  4حکومت به «. یا تضییق

حاکم است. فرض مسأله در رابطه با نحو توسعه محمول )حکم( دلیل محکوم توسط دلیل حاکم و یا به نحو تضییق محمول )حکم( دلیل محکوم توسط دلیل 

 حالت فوق است. 4قسم اول از 

شرایط تحقق تعارض ادله عبارت است از: تعدد ادله متعارض، دارا بودن شرایط حجیت، قطعی نبودن هیچ یک از دو دلیل و صحیح است.  3گزینه  -10

ل متعارض نمی توانند هر دو قطعی باشند زیرا قطع پیدا کردن به دو امر وجود تنافی در مدلول دو دلیل. در مورد شرط سوم توضیحی الزم است: دو دلی

تواند  متنافی، محال است. همچنین اگر یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی باشد نباید از تعارض سخن گفت و دلیل قطعی با دلیل غیر قطعی )کاذب( نمی

 .تعارض کند
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( است. در حاالت دیگر غیر از 5( و اکثر مشکوک)مهر و جهیزیه( مشمول عام مخصَّص )ماده 7واج، طالق، ارث و وصیت( مشمول مخصص )مادهاقل متیقن )ازد

ایتاً دیگر یا نهاین حالت، اجمال مخصص به عام سرایت می کند و در مورد اجمال و شک به عام یا مخصص استناد نکرده و سراغ موازین قانونی دیگر یا قواعد 

 اصول عملیه می رویم.

 صحیح است. 4گزینه -100

از جمله شرایط اصل استصحاب، تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک است. در حالتی که این شرط نباشد یعنی زمان مشکوک بر صحیح است.  4گزینه  -101

پاسخ  2ر نیست مگر در بحث استنباط معانی الفاظ. علت اینکه گزینه زمان متیقن مقدم باشد استصحاب قهقری یا مقلوب یا وارونه رخ می دهد که اصوالً معتب

 سوال نیست آن است که بین شک با مشکوک و نیز بین یقین با متیقن تفاوت است. شک و یقین، حالت ذهنی انسان است اما مشکوک و متیقن وقایع

( بر زمان متیقن )نه یقین( مقدم باشد استصحاب قهقری رخ می دهد. خارجی هستند که شک و یقین به آن تعلق گرفته است. اگر زمان مشکوک )نه شک

 هم اساسًا جواب سوال نبوده و نادرست است. 1یکی از شرایط استصحاب است و گزینه  3گزینه 

قتضی و مانع به معنای مراد از مقتضی، استعداد و توانایی)قابلیت( دوام و بقای مورد استصحاب)مستصحب( است. در قاعده مصحیح است.  1گزینه  -102

 استعداد ایجاد است.

استصحاب کلی بر سه قسم است که قسم های اول و دوم آن حجت و معتبر می باشد و قسم سوم آن فاقد حجیت است. این صحیح است.  1گزینه  -103

این امر است که نمی دانیم کلی در ضمن کدام یک از سوال از موارد استصحاب کلی قسم دوم است به این بیان که گاهی شک و تردید در بقای کلی ناشی از 

اقی است؟ افراد خود تحقق یافته است. آیا کلی در ضمن فردی تحقق یافته که یقینًا از بین رفته است یا در ضمن فردی وجود گرفته که یقیناً هنوز ب

حاب می شود نه آثار اختصاصی یک فرد. لذا نمی توان به صورت استصحاب کلی قسم دوم حجت می باشد؛ به این بیان که آثار مشترک تمام افراد، استص

کلی در مشخص، وجود هیچ یک از افراد را استصحاب کرد و طبعاً آثاری که مربوط به شخص معین است ثابت نمی شود. در فرض سوال، وجود عقد به صورت 

کلی در ضمن کدام فرد و مصداقش)بیع یا صلح معوَّض( تحقق یافته است. حال  زمان سابق به عنوان امر متیقَّن سابق می باشد اما مشخص نیست که این امر

ر بیع باشد یقیناً اگر در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود و تردید شود که عنوان کلی عقد هنوز باقی است یا نه)چرا که اگر عقد مزبو

وض بوده باشد هنوز عقد باقی است(؛ در این حالت عنوان کلی عقد استصحاب شده و آثار مشترک عقد با اِعمال خیار مجلس فسخ شده است و اگر صلح مع

 بیع و عقد صلح معوض مترتب می شود نه آثار اختصاصی بیع و صلح معوض.

)اشتغال( اِعمال می شود. حال در حالتی که اطراف علم اجمالی در محل ابتالء و دسترس مکلف باشد طی شرایطی اصل احتیاطصحیح است.  2گزینه  -104

اما اگر برخی اگر برخی اطراف علم اجمالی سپس از ابتالء و دسترس مکلف خارج شود نسبت به فرد باقیماندِه در دسترس، اصل احتیاط هنوز اعمال می شود. 

محل ابتالء مکلف بوده و طرف دیگر در محل ابتالء مکلف اطراف علم اجمالی از ابتدا مورد ابتالی مکلف نباشد)مثالً یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج از 

ء( اصل برائت باشد( اصل احتیاط نسبت به فرد واحدی که در تحت ابتالء مکلف است اعمال نشده و نسبت به هر دو طرف)در محل ابتالء و خارج از محل ابتال

 اعمال می شود.
و نیز در حالت انحالل و تجزیه علم اجمالی به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی نسبت به  همچنین در حالت اضطرار نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی

ل علم اجمالی به اصل وجود تکلیف، اصل احتیاط اعمال نمی شود. در حالت اضطرار با استناد به ادله احکام ثانویه، ارتکاب عمل ُمجاز است و در حالت انحال

ورد علم با استناد به ادله اجتهادی)دلیل قطعی و دلیل ظنی یا اماره( تکلیف وجود دارد و نسبت به قسمت مورد علم تفصیلی و شک بدوی، نسبت به قسمت م

 شک بدوی در اصل وجود تکلیف، اصل برائت جریان می یابد.

تناد دلیل اخص )مانند قرآن یا تفاوت اساسی واجب تخییری )واجب مخیر( با اصل تخییر در این است که وجوب تخییری به اسصحیح است.  1گزینه  -105

عملیه اثبات می روایت یا قانون یا قرارداد( بوده و حکمی واقعی است که از سوی شارع در مورد برخی از واجبات بیان شده است؛ اما تخییری که توسط اصول 

و شک بین وجوب یا حرمت عملی )دَوَران امر  شود فقط حکمی ظاهری است؛ یعنی، در موردی که حکم واقعی مسئله مجهول و مورد شک و تردید است و

عمل و  بین محذورَین( وجود دارد و به حکم واقعی عمل دسترسی نیست. برای رفع تحیّر و شک مکلف در مقام عمل حکم به تخییر ظاهری او میان انجام

ا وجوب یا حرمت عمل است. نتیجه اینکه تخییر بین افراد ترک آن می شود. بنابراین، در حقیقت، در تکلیف واقعی تخییری وجود ندارد و حکم واقعی تنه

قلی یا واجب تخییری، حکم واقعی شرعی است و در بین افراد واجب مخیر، هیچ اصلی جاری نیست اما تخییر در مورد اصل عملی تخییر، یک حکم ظاهری ع

 شرعی است که مربوط به شک و تردید بین وجوب یا حرمت عملی است.

از آن جا که  متعلَّق تکلیف، مردّد بین دو یا چند عمل مشکوک جدا از هم است )تردید در اینکه مدیون مبلغ دو میلیون تومان صحیح است.  4گزینه  -106

مسلماً حکم  که هیچ ارتباطی با هم ندارند شبهه میان متباینین واقع شده است. با توجه به اینکه شک در حکم قضیه نبوده و«( ب»بپردازد یا به « الف»را به 

ضا می کند وجوب ادای دین وجود دارد و موضوع و مصداق، مورد تردید و شبهه است لذا شبهه موضوعیه )مصداقیه( واقع شده است. در این حالت قاعده اقت

اعمال گردد مثاًل مدیون  که اصل احتیاط )اشتغال( اعمال شده و دین به هر دو شخص پرداخت شده یا به نحوی وسیله اسقاط تکلیف نسبت به هر دو شخص

 از هر دو برائت ذمه حاصل نماید.
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برخی مشتقات مانند قاتل، زانی، سارق و... حاکی از عملی هستند که در گذشته واقع شده و اثرش هنوز باقی است برای صحیح است.  3گزینه  -177

شود.( چنین صفاتی در همین استعمال این الفاظ برای چنین اشخاصی همواره حقیقت است. )هرکس مرتکب قتل، زنا و... شده تا همیشه به این نام خوانده می

زوال غیرقابلاقع قابل انفکاک نیستند و شاید از بحث مشتق خارج باشند مانند صفات ذاتی مثل زوجیت برای عدد چهار یا ناطق بودن برای انسان که مشتق و

ل و عمالً مشغول انجام و از بحث خارج هستند. اما درباره قاضی که خوابیده نیز این استعمال حقیقی است چون درباره چنین اموری الزم نیست که ذات بالفع

أ و کاربرد مشتق حقیقت کار باشد تا او را متلبس به مبدأ و حقیقت بدانیم بلکه تا زمانی که رسماً عنوان قاضی از او گرفته نشده در هر حالی، او متلبس به مبد

 خواهد بود.

ال تلبس همواره حقیقت است، یعنی مشتق به کار برده شود و این پرسش درباره این نکته است که کاربرد مشتق به لحاظ حصحیح است.  1گزینه  -178

. اما در خواهد شدو  بودفعل مربوط به زمانی که ذات، وصف مورد نظر را داشته باشد به صورت ماضی یا مضارع به کار برود، مانند گزینه ج و دال، که مربی 

هاست که تا زمانی که درواقع مجاز به عالقه ماکان است. در گزینه ب نیز مسئله درباره شغلگزینه الف، به کسی که مربی بوده است، بگوییم: او مربی است 

 گیری نکرده، همواره متلبس به مبدأ و حقیقت است.شخص رسماً از شغل خود کناره

لفظ در معنای لفظی خودش بکار نرود وجود ندارد و با فقدان مناسبت،اگر « ازدواج»و « بیع»زیرا مناسبت و عالقه ای بین صحیح است.  1گزینه -179

مناسبت بین معنای اصلی لفظ و معنای مجازی آن،وجود دارد. استعمال لفظ در معنای وضعی  4و3،2صورت گرفته است.اما در گزینه های « غلط»استعمال

 در حالت وجود عالقه، استعمال مجازی است.اش، استعمال حقیقی و استعمال لفظ در غیر معنای وضعی اش در حالت فقدان عالقه، استعمال غلط است و 

به یک معنی نیستند . مرجع قضایی اعم از دادگاه است و مترادف  1392محاربه و افساد فی االرض از نظر قانون مجازات مصوب صحیح است.  1گزینه -180

 با دادگاه نیست . حاکم شرع و قاضی هم مترادف نیستند .

در قانون به کار رفته ولی دارای معنی قانونی خاصی نباشد و در اصطالح شرع، معنای خاصی داشته باشد باید آن را  اگر لفظیصحیح است.  3گزینه  -181

دارند )یعنی بر معنای شرعی حمل کرد مانند قرابت رضاعی، لعان، احرام و طالق عدّی. اما اگر الفاظی در قانون آمده ولی معنای قانونی و شرعی خاصی ن

حقیقت شرعی ندارند( باید به معنای عرفی یا لغوی مراجعه نمود. مانند اصطالحات مسکن، حسن معاشرت، مصالح خانوادگی، اطاعت از  حقیقت قانونی و

و  ی، معنای شرعیابوین، تنبیه طفل. همچنین الفاظ کشتن، اخالل در نظم جامعه، ضرب و جرح، مستی و ... که برای فهم آن ها باید به ترتیب به معنای قانون

 معنای عرفی مراجعه کرد.

اطراد به معنای کثرت استعمال لفظی در معنایی بدون قرینه ، بوده و یکی از چهار عالمت حقیقت است.لفظ تعهد در معنای به صحیح است.  3گزینه -182

در معنای مدیون شدن به حکم قانون،عدم « هدتع»عهده گرفتن چیزی توسط مدیون به اراده خود،اطراد دارد و لفظ تعهد در این معنا، حقیقت است اما لفظ 

 اطراد و قلت استعمال داشته و مجاز است.

زیرا وقتی معنای حقیقی لفظ اشجار)درخت های کاشته شده( و معنای مجاز آن)درخت های بریده شده(را دانستیم و سپس  صحیح است. 1گزینه -183

یا معنای مجاز آن،بر اساس اصالة الحقیقة می گوییم مقصود او معنای حقیقی لفظ بوده است. بوده «اشجار»شک کردیم که مراد متکلم، معنای حقیقی لفظ 

مال یا تمام زمانی به اصل عموم استناد می کنیم که احتماالت معنایی مطروحه برای لفظ، همه حقیقی بوده و لفظ مورد نظر، عام باشد و شک کنیم یک احت

الة اإلطالق استناد می کنیم که احتماالت معنایی مطروحه برای لفظ، همه حقیقی بوده و لفظ مورد نظر، مطلق باشد احتماالت مدنظر بوده است. زمانی به اص

کدام یک  و شک کنیم یک احتمال یا تمام احتماالت مدنظر بوده است. اگر احتماالت مطروحه در سوال، یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد و تردید شود که

 اصل حقیقت استناد می کنیم.مدنظر بوده است به 

وقتی عبارت و متن مورد نظر حقیقتًا بتواند شامل احتمال یا احتماالت مطروحه در سوال بشود و شک در شمول آن نسبت به  صحیح است. 2گزینه  -184

صورت مطلق بودن عبارت( می گوییم عبارت،  این احتمال یا احتماالت داشته باشیم با استناد به اصل عموم )در صورت عام بودن عبارت( یا اصل اطالق )در

احتمال شامل آن احتمال یا احتماالت هم می شود. اما اگر احتمال یا احتماالت مطروحه در سوال، حقیقت و مجاز بود و شک در شمول عبارت نسبت به 

 مجازی. مجازی باشد با استناد به اصل حقیقت می گوییم متکلم عبارت، معنای حقیقی را مد نظر دارد نه

زیرا وقتی احتمال مخفی ماندن قسمتی از کالم گوینده وجود داشته باشد و شنونده احتمال دهد بخشی از کالم گوینده در صحیح است.  3گزینه -185

 عبارت نیامده و در تقدیر گرفته شده، می گوئیم هیچ بخشی از  کالم، مخفی نمانده  در تقدیر گرفته نشده است. )اصل عدم تقدیر(.

زیرا مادر نسبی، معنای حقیقی مادر و مادر رضاعی، معنای مجازی مادر است. حال اگر تردید کنیم که لفظ در معنای حقیقی صحیح است.  3گزینه  -186

 یا مجازی استعمال شده، بر اساس اصل حقیقت می گوییم لفظ مادر در معنای حقیقی )مادر نسبی( بکار گرفته شده است. 

لفظ مشتق )همسر( در فرض سؤال، در متلبس به مبدأ اشتقاق در زمان گذشته بکار رفته و مجاز است. اگر لفظ مشتق در است.  صحیح 4گزینه  -187

بدأ اشتقاق قبل متلبس به مبدأ اشتقاق در زمان اتصاف به صفت یا دارا بودن حالت )زمان حال( بکار رود این لفظ حقیقت است و اگر این لفظ در متلبس به م
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ن , انصراف بدوی را بیان می کند که به سبب کثرت ) غلبه ( مصداق خاصی در عالم خارج است و این انصراف , مانع اطالق نیست و لفظ , همچنا 4و  3و  1

 گزینه مطلق است . 3در این 

 ال ( بر انواع و اقسام ) منقول و غیر منقول (, اطالق است . زیرا شمولیت لفظ ) مصحیح است.  2گزینه -202

 زیرا این ماده ، بیانگر اصل عملی برائت است و از اصل عملی ، حکم ظاهری صادر می شود .صحیح است.  4گزینه -203

واقعی اولی بوده و حکمی که شارع در حالت حکم واقعی که شارع برای افعال انسان در حالت عادی او وضع کرده است حکم صحیح است.  1گزینه -204

 عارض شدن عنوان ثانوی بر موضوع، بیان می دارد حکم واقعی ثانوی یا اضطراری  است.

، حکم تکلیفی جواز یا اباحه 4، حکم تکلیفی حرمت یا ممنوعیت و گزینه 2، حکم تکلیفی وجوب یا لزوم و گزینه 1گزینه صحیح است.  4گزینه  -205

 همگی حکم واقعی اولیه هستند. 4و  2، 1های  است. گزینه

احکامی که ناشی از دلیل اخص یا اماره است حکم واقعی می باشد و در صورتی که عناوین ثانوی بر موضوع عارض نشود حکم  صحیح است. 4گزینه -206

ولی، حکم حالت عادی مکلف است و حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی بوده و اگر عنوان ثانوی بر موضوع عارض شود حکم واقعی ثانوی است. حکم واقعی ا

...( می باشد.  حالت استثنایی و خاص مکلف )همراه با عناوین ثانوی: ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار، دفاع مشروع، شرط، نذر، عجر، مرض، تقیه، اجبار و

ن احکام ظاهری، ناشی از اماره هم می باشد. حکم حکومتی، حکمی است که از حکم ظاهری، احکام ناشی از اصول عملیه است البته طبق نظر برخی اصولیی

ای مختلف سوی ولی امر و حاکم جامعه بر طبق مصالح عمومی جامعه و برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط آنها با دولت و حکومت، در زمینه ه

 فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صادر می شود.

در فرض قانونی، قانونگذار بنا به مالحظات اجتماعی، وجود امری را الزم می داند و بر پایه آن، قاعده ای وضع می کند که صحیح است.  3ه گزین-207

ج از ق.م، مثال های فرض قانونی است زیرا این موارد حقیقتا خار 310و  308ممکن است قاعده یاد شده با واقعیت های اجتماعی هم منطبق نباشد. مواد 

 نیست.مفهوم غصب هستند ولی در حکم غصب دانسته شده اند. در اماره و اصل عملی، اثبات خالف آن امکان دارد ولی اثبات خالف فرض قانونی، ممکن 

دلیل  صل عملی، یک دلیل به معنی عام است اما زمانی سراغ اصل عملی می رویم که دلیل قطعی )دلیل به معنی اخص( و صحیح است. 1گزینه -208

 ظنی( نباشد.ظنی )اماره یا ظاهر( وجود نداشته باشد و به تعبیر دیگر اصل عملی )دلیل فقاهتی( زمانی دلیل است که دلیل اجتهادی )دلیل قطعی و دلیل 

 زیرا این ماده بیان کننده اماره تصرف است.صحیح است.  1گزینه -209

 صحیح است. 3گزینه  -210

 صحیح است. 3گزینه -211

احکامی که از اماره قانونی یا اماره قضایی به دست می آید حکم واقعی و به  تعبیر مرحوم دکتر محمدی، حکم مماثل با حکم صحیح است.  3زینه گ-212

نی می گوئیم ق.م به حکم قانونگذار، دلیل بر امری قرار داده شده است لذا آن را اماره ی قانو 109واقعی است نه حکم ظاهری. چون وضعیت مذکور در ماده 

 نه اماره قضایی که اوضاع و احوالی است که در نزد قاضی، دلیل بر امری است.

 صحیح است. 2گزینه -213

از جلد دوم کتاب اصول فقه کاربردی، نوشته استادان سعید قاضی و حسین شریعتی. هرگاه علم و یقین و  28ر.ک به صفحه صحیح است.  1گزینه  -214

قینی که در آگاهی و قطع، در ماده ای بیان شود و در بخش موضوع ماده بیاید آن را قطع موضوعی می گویند. در برابر آن، قطع طریقی است یعنی قطع و ی

 ی پی بردن به حقیقت حاصل می شود. ذهن انسان برا

اماره تولید کننده و موجب ظن خاص وظن نوعی است در حالی که ظن شخصی وظن مطلق نامعتبر هستند. اماراتی که مفید صحیح است.  2گزینه -215

ا این امارات، هر چند باعث قطع و یقین معروف هستند زیر« طرق علمی»ظن خاص هستند )مانند خبر واحد و ظواهر قرآن و ...( در اصطالح اصول فقه به 

 هم گفته می شود. « علمی»نیستند اما دلیل قطعی بر اعتبار و حجیت آنها وجود دارد. گاه به این امارات، 

 زیرا از کلمات )مفردات( و تمام عبارت، تنها یک معنا برداشت می شود. صحیح است.1گزینه -216

ا عبارتی است که معنای آن روشن باشد و ابهامی در آن نباشد. مبیِّن با توجه به درجه ظهور لفظ در معنا به دو مبیِّن، لفظ یصحیح است.  4گزینه  -217

ذهن نمی رسد. قسم تقسیم می شود: نص و ظاهر. نص لفظی است که داللت آن بر معنا به اندازه ای آشکار و صریح است که غیر از آن معنا، معنای دیگری به 

یح است. ظاهر لفظی است که ظهور قوی و اطمینان بخش در یک معنا دارد ولی معنای دیگری هم در مورد آن به صورت ضعیف، محتمل نام دیگر نص، صر

 است. چنین لفظی باید بر معنای ظاهر و راجح حمل شود مگر در صورت وجود قرینه بر اراده خالفِ معنای ظاهر.

 صحیح است. 4گزینه  -218

 ( متشابه که شامل مؤول و مجمل است. 2( محکم که شامل نص و ظاهر است 1داللت لفظ برمعنای دو نوع است: . صحیح است 4گزینه -219

در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد است آیا اشتباه، موجب  ابهام دارد و معلوم نیستدر این ماده « خلل»زیرا لفظ صحیح است.  3گزینه  -220

 فوذ آن؟ مجمل لفظ یا عبارتی است که معنای آن، ظاهر و روشن نباشد.بطالن عقد است یا سبب عدم ن
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زند. ایراد شیوه حس و لطف این است که پیروان، دیدگاه پیشوا نیز وجود دارد. در این شیوه نیز مخالفت علمای معلوم و مجهول به حجیت آن آسیب می

یابی به چنین اجماعی ممکن نیست چون اما دستدر زمان غیبت معصوم ممکن نیست. اما حدس موردقبول فقهاست  مربوط به زمان حضور هستند و تذکر

 آرای بسیاری فقها در طول تاریخ نابودشده است

قیاس در احکام شرعی فرعی اعم از تکلیفی و وضعی جریان می یابد و البته در سه حکم وضعی )سببیت و شرطیت و مانعیت( صحیح است.  1گزینه -232

کلمات جاری نیست و برای شناخت معنی الفاظ، باید به عقاید اهل لغت و لغت دانان مراجعه نمود. اجرای قیاس استثنائا جاری نیست. قیاس در الفاظ و معانی 

ق.م.ا( و قاعده قبح عقاب بالبیان منافات دارد و لذا قیاس در قوانین  2ق.ا و ماده  36در قوانین کیفری معموال با اصل قانونی بودن مجرم ومجازات )مفاد اصل 

 است. کیفری ممنوع

از جمله شرایط یازده گانه قیاس آن است که حکم شرعی اصل از طریق قیاس، استنباط نشده باشد. شرایط قیاس در کتاب صحیح است.  2گزینه  -233

 ( بیان شده است.198و  197اصول فقه فاضل )صفحات 

عدم اهلیت(( از سوی قانونگذار تصریح شده است و چنین زیرا علت حکم اصل )علت بطالن معامله محجورین )به واسطه صحیح است.  2گزینه  -234

شارع یا  قیاسی را منصوص العله می گویند. قیاس مستنبط العله آنجاست که شخص با اجتهاد و نظر خویش، علت حکم را استنباط کند و بی آنکه در کالم

، قوی تر و بارزتر از اصل باشد و قیاس أدنی، قیاسی است که علت حکم در قانونگذار بیان شده باشد دست به قیاس بزند. در قیاس اولویت، علت حکم در فرع

 فرع به صورت ضعیف تر از اصل وجود دارد.

تخصیص قرآن به وسیله آیات قرآن و سنت )خبر متواتر و خبر واحد( امکان پذیر است اما نسخ قرآن به وسیله خبر واحد صحیح است.  4گزینه  -235

 ممنوع است.

متشابهات که داللت  -1قرآن از جهت سند، قطعی الصدور است اما از جهت داللت، آیات قرآن کریم، بر سه دسته هستند: صحیح است.  1گزینه  -236

اند  نصوص قرآنی که داللت کاماًل صریح و  روشن بر یک معنا دارند یعنی قطعی الدالله -2روشنی بر یک معنا ندارند و دارای اجمال هستند لذا حجیت ندارند. 

ظواهر قرآنی که به صورت ظنی بر یک معنا داللت دارند هرچند معنای دیگری هم به صورت ضعیف محتمل است. ظواهر قرآنی  -3و قطعًا حجیت دارند. 

 حجیت و اعتبار دارند مگر اینکه قرینه ای بر خالف آن وجود داشته باشد.

ه کردن مال مشترک داده شد)اذن در شی(،این اذن،شامل لوازم و امور ضروری و همراه با زیرا وقتی اذن به شریکی برای ادارصحیح است.  2گزینه -237

 اداره کردن مال مشترک هم می شود)اذن در لوازم آن است(.

 صحیح است. 4گزینه -238

از مقدمه ممکن نیست. چنین  گاهی بین مقدمه و ذی المقدمه، مالزمه عقلی وجود دارد بدین معنا که جدای ذی المقدمهصحیح است.  3گزینه  -239

ایی ذی مقدمه ای را علت گویند. مثل زوجیت دائم که علت توارث زوجین از یکدیگر است و مانند نیروی محرکه که علت حرکت اشیاء است. اما گاهی جد

پیدا می کند اما با وجود یا عدم وجود المقدمه از مقدمه ممکن است در این صورت مقدمه را حکمت می نامند. با وجود علت حکم شرعی، حکم شرعی تحقق 

منوط به حکمت  حکمت، نمی توان پی به وجود یا عدم وجود حکم شرعی و قانونی ُبرد. از این رو حکم شرعی و قانونی، منوط به علت و دائر مدار آن است اما

ت و جلوگیری از اختالط نسل و احترام به نکاح پیشین، و دائر مدار آن نیست. انحالل نکاح زن مدخوله، علت حکم وجوب نگهداری عده از سوی زن اس

 حکمت حکم وجوب نگهداری عده از سوی زن است و این حکم منوط به این حکمت نیست.

 صحیح است. 2گزینه -240

غیر زنا فرزندی از آنان متولد اگر میان زن و مردی رابطه زوجیت وجود نداشته باشد و در اثر تلقیح مصنوعی یا هر گونه ارتباط صحیح است.  2گزینه  -241

دانست؛ زیرا ماده گردد قانون مدنی درباره حکم این طفل ساکت است اما نمی توان این کودک را به ولد الزنا قیاس کرد و حکم ولد الزنا را درباره او جاری 

 ق.م یک حکم استثنایی و برخالف قاعده است. 884

 صحیح است.  2گزینه  -242

مجاز به عالقه مشابهت است.  3مجاز به عالقه مایکون یا مشارفت است. گزینه  2، مجاز به عالقه مشابهت است. گزینه 1گزینه است.  صحیح 4گزینه  -243

 )معنی حقیقی ضامن یکی از طرفین  در عقد ضمان است.(

فت یا دارا بودن حالت( بکار رود حقیقت است اما لفظ مشتق اگر در متلبس به مبدا در زمان حال )یعنی در حال اتصاف به صصحیح است.  4گزینه  -244

استعمال غلط در زمان های گذشته یا آینده بکار رود مجاز است. استعمال مجازی و استعمال حقیقی هر دو از اقسام استعمال صحیح لفظ هستند و در برابر 

 قرار می گیرند. 

ل از صدور حکم موت فرضی غایب مفقوداألثر، اطالق حقیقی نیست و منظور از بر اشخاص مذکور قب« وارث»زیرا اطالق صحیح است.  4گزینه  -245

 محکمه هم قاضی محکمه است نه خود محکمه.


