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ناشــــــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  تمام شاخه ها  با  رشته حقوق 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون 

به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید 

تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این 
مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع 
یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

در نظام آموزشی کشور، آزمون های سراسری، پلی برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر و معیاری برای 
سنجش نبوغ علمی و فکری دانشجویان به شمار می آیند؛ بنابراین سؤاالت باید به گونه ای باشد که نقاط 
ضعف و قوت علمی و فکری دانشجویان سنجیده شود تا دانشجویان شایسته و توانمند به مقاطع باالتر 
راه یابند. برای موفقیت در این آزمون ها نیاز است، دانشجویان با فضای حاکم بر سؤاالت از قبیل نوع 
سؤاالت، میزان سهولت و سختی سؤاالت و سایر مالک های موردنیاز طراحان سؤاالت کنکور آشنایی تام 
و کافی داشته باشند تا از این گذرگاه حساس زندگی خودشان عبور کنند و در رشته مورد عالقه خود 
ادامه تحصیل دهند. برای این مهم، ابتکار آزمون های آزمایشی عالوه بر آشنایی دانشجویان با سؤاالت 
آزمون های سراسری، باعث می شود که دانشجویان به نحو کافی و وافی به ارزیابی علمی خود نیز بپردازند. 
برای  را  روش  آسان ترین  و  مناسب ترین  سراسری  کنکور  شبیه سازی  با  آزمایشی  آزمون های  واقع،  در 
داوطلبان کنکور به ارمغان آورده اند تا داوطلبان بتوانند میزان مهارت های خود را در تست زنی و سبک و 
سیاق سؤاالت به طور کامل بسنجند و میزان موفقیت خود را در آزمون های سراسری به نحو چشم گیری 

باال ببرند.
 چتر دانش از جمله مؤسسات پیشگام در برگزاری آزمون های آزمایشی در دروس حقوقی است؛ از آنجا 
که برای همه داوطلبان کنکور امکان شرکت در آزمون های آزمایشی وجود ندارد؛ چتر دانش مجموعه 
کتاب هایی را با نام »آزمون های آزمایشی« منتشر کرده است. این کتاب ها شامل دروس مختلفی از جمله 
آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و اصول فقه می شوند که مجموعه 

کامل آن می تواند دانشجویان را در کنکور یاری کند.
 کتاب »آزمون های آزمایشی اصول فقه« از جمله کتاب های منتشر شده چتر دانش است که در بیست 
مرحله طراحی شده، هر مرحله شامل 20 سؤال به همراه پاسخنامه است. از این 20 مرحله، 4 مرحله 
بودجه بندی شده  آزمون های  به  مربوط  دیگر  مرحله   16 و  جامع  آزمون های  مباحث  کلیه  به  مربوط 
و  تفکیک شده  به صورت  را  درس  هر  در  موجود  مباحث  تمام  آزمون ها  می شود.  تثبیت  آزمون های  و 
که  است  تثبیت  آزمون های  وجود  کتاب،  این  در  اهمیت  حائز  نکته  می دهند.  پوشش  طبقه بندی شده 
دانشجویان را در تثبیت مطالب فرا گرفته شده، کمک می کند و سبب می شود مطالب فرا گرفته شده 

به آسانی فراموش نشود.
آزمون های بودجه بندی شده کتاب پیِش رو، کلیه مباحث اصول فقه از جمله، اوامر و نواهی، عام و خاص، 

مطلق و مقید، مفهوم و منطوق، ادله استنباط احکام و اصول عملیه را دربرمی گیرد. 
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سؤاالت آزمون مرحله 1

مواد درسی آزمون شماره ی )1(
وضع الفاظ

مباحث: اقسام وضع - استعمال حقيقي و مجازي - اقسام حقيقت -  اصول لفظيه - ترادف و اشتراك.

که  از سرمایه شرکت سهامی  »قسمتی  له  موضوع  برای  ل.ا.ق.ت  ماده 24  در  لفظ »سهم«  1- وضع 

مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد« مصداق کدام یک 

از اقسام وضع است؟

ب(�وضع�تعّینی�یا�تخصیصی���������� � الف(�وضع�تعیینی�یا�تخّصصی��������������

د(�وضع�تعّینی�یا�تخّصصی � ج(�وضع�تعیینی�یا�تخصیصی����������

2- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

� � الف(�تفاوت�وضع�تعیینی�و�تعّینی�در�واضع�آن�می�باشد��

ب(�وضع�تعیینی�ناشی�از�کثرت�استعمال�در�عرف�بوده�و�واضع�مشخص�ندارد�

ج(�وضع�لفظ�قانون�در�معنای�مقّررات�به�صورت�تعّینی�است�

د(�گزینه�الف�و�ج�صحیح�است�

3- در عبارت حقوقی: »عقد نکاح قبل از بلوغ منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با 

تشخیص دادگاه.«، استعمال لفظ »اجازه« به صورت:   

����������ب(�مجازی�است�به�دلیل�عدم�صحت�حمل������� الف(�حقیقی�است�به�دلیل�اطراد������������

����������د(�مجازی�است�به�دلیل�عدم�صحت�سلب� � ج(�حقیقی�است�به�دلیل�تبادر����������

4- استعمال لفظ در کدام مورد مجازی است؟

���ب(�ولی�قهری�در�مورد�جد�پدری الف(�رأی�در�مورد�گزارش�اصالحی���������������������

���د(�محجور�در�مورد�سفیه������������� ج(�منقول�در�مورد�ثمره�چیده�شده�باغات������������

5- مطابق ماده 489 ق.م: »اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع 

آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر ...« در این ماده به استناد کدام 

یک از قرینه های زیر فهمیده می شود که لفظ »ید« در معنای مجازی »تصرف« استعمال شده است؟  

ب(�قرینه�صارفه�لفظیه�������������� � الف(�قرینه�معّینه�مقالیه���������������

د(�قرینه�صارفه�حالیه � ج(�قرینه�معّینه�مقامیه��������������

6- قرینه معّینه عبارت است از ...............

الف(�قرینه�ای�که�برای�تعیین�معنای�مجازی�و�حقیقی�به�کار�می�رود�

ب(�قرینه�ای�که�برای�استعمال�لفظ�بیش�از�یک�معنا�به�کار�می�رود�

ج(�قرینه�ای�که�برای�تعیین�یکی�از�معانی�حقیقی�لفظ�مشترک�که�مورد�نظر�متکلم�است�به�کار�می�رود�
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د(�قرینه�ای�که�برای�تعیین�یکی�از�معانی�مجازی�که�مورد�نظر�متکلم�است�به�کار�می�رود�

7- ماده 1171 ق.م مقّرر می دارد: »در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد 

بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.« مطابق این ماده قانونی، کدام یک 

از الفاظ زیر در معنای مجازی استعمال شده است؟

الف(�فوت������������������ب(�حضانت��������������������ج(�طفل������������������د(�قیم

8- برابر ماده 995 ق.م: »تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر 

به موجب حکم محکمه.« بر اساس این ماده، کدام یک از عالیم زیر دلیل حقیقی بودن استعمال کلمه 

»محکمه« در معنای دادگاه می باشد؟

الف(�صحت�سلب�������������������ب(�اّطراد�������������������ج(�عدم�صحت�حمل����������������د(�عدم�تبادر

9- کدام یک از گزینه های زیر مصداق حقیقت قانونی می باشد؟

الف(�ابراء�����������������ب(�اقرار��������������������ج(�قرار�����������������د(�افتراء�

10- مطابق ماده 656 ق.م: »وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای 

انجام امری نایب خود می نماید.« لفظ »وکالت« در این ماده مصداق کدام مورد است؟ 

الف(�حقیقت�عرفی�����������������ب(�حقیقت�قانونی���������������ج(�حقیقت�شرعی��������������د(�حقیقت�متشرعه

11- کدام مورد از موضوعات عرفی محسوب نمی شود؟

الف(�نکاح����������������ب(�لعان��������������ج(�قرض��������������د(�وصایت

12- کدام یک از گزینه های زیر از مصادیق ترادف می باشد؟

الف(�ثمن�و�مثمن���������������ب(�رجم�و�جلد��������������ج(�معسر�و�ورشکسته�������������د(�سوگند�و�قسم

13- اطالق لفظ »طالق« بر مصادیق بائن و رجعی در ماده 1143 ق.م از باب ................ است.

الف(�اشتراک�معنوی��������������ب(�اشتراک�لفظی��������������ج(�ترادف��������������د(�مجاز�

بین  اینکه  مگر  آید  بعمل  واقع شده  عقد  که  محلی  در  باید  تعهد  »انجام  ق.م:   280 ماده  برابر   -14

متعاملین قرارداد مخصوصی باشد ...« بین دو لفظ »عقد« و »قرارداد« چه نسبتی برقرار است؟

ب(�ترادف�����������������ج(�اشتراک����������������د(�عموم�و�خصوص�من�وجه� � الف(�تباین�

15- وضع لفظ »جاعل« برای معانی، »ملتزم در عقد جعاله« و نیز »مرتکب جرم تعزیری جعل«، مصداق 

کدام گزینه می باشد؟ 

الف(�ترادف�����������������ب(�اشتراک�معنوی����������������ج(�اشتراک�لفظی�����������������د(�تباین

16- مطابق ماده 125 ق.آ.د.م: »درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر 

کرده است ...« در صورتی که شک شود، در این ماده قانونگذار لفظ »درخواست« را در معنای اصلی 

اینکه آن را در غیر معنای موضوع له خود یعنی دادخواست استعمال نموده  خود بکار برده است یا 

است، در این صورت برای رفع تردید به کدام یک از گزینه های زیر باید تمسک نمود؟

د(��اصاله��عدم�النقل ج(��اصاله�االطالق� ب(��اصاله�الحقیقه� الف(��اصاله��عدم�التقدیر�

17- برابر ماده 195 ق.ت: »ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون 
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ثبت شرکتها است.« به استناد کدام یک از  اصول لفظیه زیر این ماده شامل شرکت نسبی نیز می شود؟

د(��اصاله��عدم�التقدیر ج(��اصاله��عدم�النقل� ب(��اصاله�االطالق� � الف(�اصاله�العموم�

18- مطابق ماده 799 ق.م: »در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.«  اگر تردید 

شود که این ماده صغیر ممیز را هم در بر می گیرد یا خیر، جهت رفع شبهه به کدام یک از  اصول لفظیه 

ذیل باید تمسک نماییم؟

د(��اصاله��عدم�التقدیر ج(��اصاله�االطالق� ب(��اصاله�العموم� � الف(��اصاله�الحقیقه�

19- برابر ماده 957 ق.م: »حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.« 

هرگاه با توجه به ماده مذکور شک شود که، قانونگذار لفظ »حقوق« را در معنای حقیقی دیگری نیز 

بکار برده است یا خیر، در این صورت با اجرای کدام یک از  اصول لفظیه ذیل، احتمال معنای حقیقی 

دیگر برای لفظ مذکور منتفی می گردد؟

د(��اصاله��عدم�االشتراک ج(��اصاله��عدم�التقدیر� ب(��اصاله�الحقیقه� الف(��اصاله��عدم�النقل�

20- با اثبات حجّیت کدام یک از  اصول لفظیه زیر، اعتبار سایر  اصول لفظیه نیز به اثبات می رسد؟ 

د(��اصاله�االطالق ج(��اصاله�الظهور� ب(��اصاله�الحقیقه� � الف(��اصاله�العموم�
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1- گزینه ج صحیح است.�)متوسط(�هرگاه�واضع�مشخص،�لفظی�را�برای�معنا�و�مقصود�معّینی�استعمال�
نماید�و�سایرین�نیز�از�او�پیروی�کنند،�این�نوع�وضع�را�وضع�تعیینی�یا�تخصیصی�می�نامند��در�واقع،�وضع�تعیینی�

برآمده�از�اراده�فرد�یا�افراد�خاص�است��در�ماده��24ل�ا�ق�ت�نیز�قانونگذار�به�عنوان�واضع�معّین�لفظ�»سهم«�را�

برای�معنا�یا�موضوع�له�»قسمتی�است�از�سرمایه�شرکت�سهامی�که�مشخص�میزان�مشارکت�و�تعهدات�و�منافع�

صاحب�آن�در�شرکت�سهامی�می�باشد«�تعیین�نموده�است��اّما�وضع�تعّینی�یا�تخّصصی�ناشی�از�کثرت�استعمال�

در�عرف�بوده�و�واضع�معین�ندارد��

آن�می�باشد�� واضع� تعّینی�در� و�وضع� تعیینی� تفاوت�وضع� ترین� )آسان(�مهم� 2- گزینه د صحیح است.�
چنانچه�واضع�در�وضع�تعیینی�مشخص�است،�اّما�واضع�در�وضع�تعّینی�مشخص�نمی�باشد��به�عنوان�نمونه�لفظ�

»قانون«�سابقًا�به�معنای�خط�کش�بوده�است،�ولیکن�مردم�)افراد�نامعین(�این�لفظ�را�در�طی�گذشت�زمان�به�قدری�

در�معنای�»مقّررات«�استعمال�نموده�اند�که�دیگر�با�شنیدن�این�لفظ�این�معنا�به�ذهن�خطور�می�نماید��اّما�گزینه�ب�

صحیح�نمی�باشد؛�زیرا�همانطور�که�بیان�شد،�در�وضع�تعیینی�واضع�مشخص�است�و�این�وضع�تعّینی�یا�تخصصی�

است�که�ناشی�از�کثرت�استعمال�در�عرف�بوده�و�واضع�مشخص�ندارد�

3- گزینه ب صحیح است.�)سخت(�لفظ�»اجازه«�در�عبارت�حقوقی�مذکور،�در�معنای�اذن�و�به�صورت�
مجازی�استعمال�شده�است��چنانچه�اصولیین�برای�تشخیص�استعمال�الفاظ�در�معنای�حقیقی�و�مجازی،�عالئمی�

را�ذکر�نموده�اند��عالئم�حقیقت�عبارت�است�از:�1-�تصریح�واضع�)تنصیص(�2-�تبادر�3-�اّطراد�4-�عدم�صحت�

سلب�و�صحت�حمل���عالئم�مجاز�نیز�عبارتند�از:�1-�تصریح�واضع�2-�عدم�تبادر�3-�عدم�اّطراد�4-�صحت�سلب�

و�عدم�صحت�حمل���

این� بکار�رود،� برای�آن�وضع�شده�است� لفظ�در�معنایی�که� 4- گزینه الف صحیح است.�)آسان(�هرگاه�
استعمال�را�حقیقی�گویند��اّما�استعمال�مجازی�عبارت�است�از�بکار�بردن�لفظ�در�غیر�معنای�موضوع�له�خودش�

به�شرط�وجود�عالقه�مجّوزه�و�قرینه��چنانچه�در�گزینه�الف�گزارش�اصالحی�)مستفاد�از�ماده��184ق�آ�د�م(�به�

مفهوم�اخص�رأی�شمرده�نمی�شود��بنابراین�استعمال�لفظ�رأی�در�مورد�گزارش�اصالحی�با�توجه�به�عالقه�شباهت�

و�قرینه�صارفه�مجازی�محسوب�می�گردد��

5- گزینه ب صحیح است.�)متوسط(�در�مجاز�عالوه�بر�وجود�عالقه�باید�قرینه�ای�نیز�موجود�باشد�تا�ذهن�
شنونده�را�از�معنای�حقیقی�که�برای�لفظ�وضع�شده،�به�سوی�معنای�مجازی�آن�برگرداند��به�قرینه�ای�که�به�اعتبار�

آن،�معنای�حقیقی�از�مجازی�تشخیص�داده�می�شود،�قرینه�صارفه�گویند��قرینه�ممکن�است�لفظی�باشد�که�به�

آن�قرینه�لفظیه�یا�مقالیه�گویند؛�و�ممکن�است�اوضاع�و�احوال�مقرون�به�کالم�متکلم�باشد،�که�آن�را�قرینه�حالیه�

یا�مقامیه�نامند��چنانچه�از�عبارات�در�ماده��489ق�م�فهمیده�می�شود�که،�لفظ�»ید«�در�معنای�مجازی�»تصرف«�

به�کار�برده�شده�است�

6- گزینه ج صحیح است.�)آسان(�قرینه�معّینه،�قرینه�ای�است�که�برای�تعیین�یکی�از�معنای�حقیقی�لفظ�
مشترک�که�مورد�نظر�متکلم�است،�به�کار�می�رود��به�عبارت�دیگر،�قرینه�ای�است�که�همراه�لفظ�مشترک�آورده�
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بنابراین�قرینه�صارفه�در� اراده�نموده�است�� می�شود�تا�مشخص�شود�متکلم�کدام�یک�از�معانی�حقیقی�لفظ�را�

خصوص�استعمال�مجازی�است�و�قرینه�معّینه�مربوط�به�استعمال�حقیقی�می�باشد�

منصوب«� »وصی� معنای� در� مجازاً� ق�م� ماده��1171 در� »قیم«� لفظ� )سخت(� است.� گزینه د صحیح   -7
استعمال�شده�است��بدین�معنا�که�در�صورت�فوت�پدر،�حتی�در�صورت�وجود�وصی�منصوب�نیز،�حضانت�بر�عهده�

مادر�خواهد�بود��چنانچه�صحت�سلب�و�عدم�صحت�حمل�معنای�مذکور�از�لفظ�قیم�در�ماده�فوق�جایز�می�باشد�

8- گزینه ب صحیح است.�)آسان(�یکی�از�نشانه�های�حقیقت�اّطراد�می�باشد��اّطراد�آن�است�که�لفظ�در�
معنایی�مشخص،�بدون�آنکه�قرینه�ای�در�کار�باشد،�مکرراً�استعمال�شود،�بطوری�که�استعمال�آن�لفظ�در�کلیه�

مصادیق�آن�معنا�صحیح�باشد��به�بیان�دیگر�اطراد�عبارت�است�از�شیوع�و�کثرت�استعمال�لفظ�در�یک�معنی�خاص�

بدون�وجود�قرینه��مانند�استعمال�کلمه�»محکمه«�در�معنای�دادگاه��زیرا�این�معنا�در�عرف�شایع�بوده�و�زیاد�مورد�

استعمال�قرار�می�گیرد��سایر�گزینه�ها�از�عالئم�مجاز�محسوب�می�گردند�

9- گزینه ج صحیح است.�)آسان(�حقیقت�قانونی�عبارت�است�از،�کلمات�و�اصطالحاتی�که�قانونگذار�در�
قانون�آنها�را�برای�معانی�جدید�وضع�نموده�است��در�واقع�قانونگذار�الفاظ�را�از�معنای�عادی�جدا�کرده�و�در�معنی�

قانونی� بر�معانی� نیز�داللت� قرینه� بدون� الفاظ� این� امر�آن�است�که� این� فایده� نموده�است�� تثبیت� منظور�خود�

می�نمایند��چنانچه�قانونگذار�لفظ�»قرار«�را�در�قوانین�آیین�دادرسی�مدنی�و�کیفری�در�معنی�خاصی�وضع�نموده�

است��

از،�استعمال�لفظ�در�معانی�غیر�از�معنای� 10- گزینه الف صحیح است.�)متوسط(�حقیقت�عرفیه�عبارت�
لغوی�که�بر�اثر�کثرت�استعمال�از�طرف�عرف�تثبیت�شده�است��کلمات�و�اصطالحاتی�که�در�میان�مردم�متداول�

بوده�و�شارع�نیز�آنها�را�برای�بیان�مفاهیم�و�مقاصد�شرعی�بکار�برده�است،�حقیقت�عرفیه�محسوب�می�شوند��مانند�

بسیاری�از�الفاظ�عقود�و�ایقاعات��همچنین�الفاظی�که�از�قبل�دارای�معنی�عرفی�بوده�و�قانونگذار�نیز�بدون�اینکه�

معانی�جدیدی�برای�آن�وضع�کند،�در�قوانین�آورده�است،�نیز�حقیقت�عرفیه�محسوب�می�شوند�نه�حقیقت�قانونی�

از�جمله�مواردی�است� 11- گزینه ب صحیح است.�)متوسط(�لفظ�»لعان«�دارای�حقیقت�شرعیه�بوده�و�
که�وضع�اولیه�آن�توسط�عرف�نبوده�است،�بلکه�توسط�شارع�مقدس�برای�معنای�خاصی�وضع�شده�است��سایر�

گزینه�ها�از�موضوعات�عرفی�محسوب�شده�و�دارای�حقیقت�عرفیه�می�باشند��الزم�به�ذکر�است،�عرف�متشرعه�

عبارت�از�اصطالح�مردمی�است�که�شریعت�را�پذیرفته�اند�و�معمواًل�از�زمان�امام�جعفر�صادق�)ع(�به�بعد�را�عرف�

متشرعه�نامند�

12- گزینه د صحیح است.�)آسان(�اگر�دو�یا�چند�لفظ�دارای�یک�معنا�باشد،�یعنی�چند�لفظ�برای�یک�
معنا�وضع�شده�باشد،�آن�الفاظ�را�مترادف�گویند��به�بیان�دیگر�مترادف�لفظی�است�که�از�نظر�معنا�کاماًل�منطبق�

انطباق�معنایی�مصداق�ترادف� باشد��چنانچه�در�گزینه�د�دو�لفظ�سوگند�و�قسم�به�جهت� با�معنای�واژه�دیگر�

می�باشند��ولیکن�در�گزینه�های�الف�و�ب�و�ج�انطباق�معنایی�کامل�بین�الفاظ�وجود�ندارد��چرا�که�مثمن�همان�

مبیع�و�ثمن�به�معنای�بهای�کاالی�مورد�معامله�است��لفظ�رجم�نیز�به�معنی�سنگسار�و�جلد�به�معنی�شالق�است��

همچنین�لفظ�معسر�نسبت�به�فرد�غیرتاجر�و�ورشکسته�در�خصوص�افراد�تاجر�استعمال�می�شود��

13- گزینه الف صحیح است.�)سخت(�اشتراک�معنوی�آن�است�که�یک�معنای�حقیقی�برای�لفظ�وجود�دارد�
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و�آن�معنا�دارای�افراد�متعدد�می�باشد��به�دیگر�سخن،�مشترک�معنوی�یعنی�یک�لفظ�با�یک�معنا�و�چند�مصداق��

مانند�لفظ�طالق�به�معنی�جدایی�و�رهایی�زوجین�و�از�هم�گسیختن�رابطه�زناشویی�)در�عقد�نکاح�دائم(�است�و�

دارای�افراد�و�مصادیق�طالق�بائن�و�طالق�رجعی�می�باشد�

14- گزینه ب صحیح است.�)آسان(�رابطه�الفاظ�عقد�و�قرارداد�به�جهت�انطباق�معنایی�ترادف�می�باشد��
همانطور�که�بیان�شد،�هرگاه�دو�یا�چند�لفظ�به�یک�معنای�واحد�داللت�کنند،�به�این�الفاظ�مترادف�گویند��در�

تباین�برخالف�ترادف�دو�لفظ�الفاظ�متعدد�دارای�معانی�جداگانه�هستند�و�بین�معانی�آنها�وجه�اشتراکی�وجود�

ندارد،�مانند�دو�لفظ�اعسار�و�ایسار���

15- گزینه ج صحیح است.�)متوسط(�اشتراک�لفظی�آن�است�که�معانی�حقیقی�یک�لفظ�در�یک�زبان،�
متعدد�باشد��به�بیان�دیگر�در�اشتراک�لفظی،�لفظ�واحد�است�و�معنی�متعدد�می�باشد�برخالف�ترادف�که�لفظ�

متعدد�است�و�معنا�واحد�می�باشد��بنابراین�با�توجه�به�اینکه�لفظ�جاعل�دارای�معانی�حقیقی�متعدد،�یعنی�ملتزم�

به�عقد�جعاله�)ماده��562ق�م(�و�نیز�شخص�مرتکب�عمل�مجرمانه�جعل�است،�مشترک�لفظی�محسوب�می�شود�

16- گزینه ب صحیح است.�)آسان(�هرگاه�شک�کنیم�که�متکلم�از�لفظ،�معنای�حقیقی�را�اراده�نموده�است�
یا�معنای�مجازی�را،�در�این�صورت�با�استناد�به��اصاله�الحقیقه�گفته�می�شود�اصل�بر�آن�است�که�معنای�حقیقی�لفظ�

از�سوی�متکلم�اراده�شده�است��یعنی�اصل،�اقتضاء�می�کند�که�کالم�را�بر�معنی�حقیقی�آن�حمل�کنیم��چنانچه�

در�مانحن�فیه،�اگر�شک�نماییم�که�قانونگذار�در�ماده��125ق�آ�د�م�از�لفظ�»درخواست«،�معنای�حقیقی�آن�را�اراده�

نموده�است�یا�معنای�مجازی�را�)دادخواست(،�در�این�صورت�برای�کشف�مراد�قانونگذار�باید�به��اصاله�الحقیقه�استناد�

جست�و�کالم�را�بر�معنای�حقیقی�آن�حمل�نمود���

17- گزینه الف صحیح است.�)متوسط(�هرگاه�لفظی،�به�صورت�عام�در�کالم�بکار�رود،�ولی�تردید�شود�
که�آیا�مراد�متکلم�تمام�افراد�آن�عام�می�باشد�یا�برخی�از�آن�افراد�را�شامل�می�شود؛�در�این�صورت�با�استناد�به�

�اصاله�العموم�گفته�می�شود،�اصل�بر�عموم�است��یعنی�کالم�را�بر�معنای�عام�آن�حمل�می�کنیم��چنانچه�به�استناد�

�اصاله�العموم�گفته�می�شود،�مراد�قانونگذار�از�لفظ�»کلیه�شرکتها«�در�ماده��195ق�ت،�تمام�افراد�آن�از�جمله�شرکت�

نسبی�می�باشد�

18- گزینه ج صحیح است.�)آسان(�اگر�لفظی�مطلق�در�کالم�ذکر�شده�باشد�و�قرینه�قطعی�و�قید�مسلمی�
این� در� یا�خیر،� است� نموده� قیدی� به� مقید� را� لفظ�مطلق� گوینده� آیا� که� تردید�شود� نباشد،�چنانچه� در�کالم�

صورت�با�استناد�به��اصاله�االطالق�باید�احتمال�تقیید�را�بی�اعتبار�دانست�و�لفظ�را�بر�معنای�مطلق�آن�حمل�نمود��

در�مانحن�فیه�نیز�لفظ�»صغیر«�در�ماده��799ق�م�به�طور�مطلق�بیان�شده�و�شامل�هم�صغیر�ممیز�و�هم�صغیر�

آن�حمل� مطلق� معنای� بر� را� صغیر� لفظ� استناد��اصاله�االطالق� به� تردید� صورت� در� بنابراین� می�شود؛� غیرممیز�

می�نماییم��

19- گزینه د صحیح است.�)سخت(�هرگاه�شک�شود،�لفظ�بکار�برده�شده�در�کالم�در�معنای�)حقیقی(�دیگری�
هم�استعمال�شده�است،�در�این�صورت�با�اجرای��اصاله��عدم�االشتراک،�احتمال�معنای�حقیقی�دیگر�برای�لفظ�منتفی�

می�گردد��به�بیان�دیگر�هرگاه�تردید�شود�که�آیا�لفظ،�مشترک�لفظی�است�یا�خیر،�با�اجرای��اصاله��عدم�االشتراک،�

حکم�به��عدم�اشتراک�لفظی�می�نماییم��چنانچه�لفظ�»حقوق«�دارای�معانی�حقیقی�متعدد�)امتیازات�و�توانایی�های�
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قانونی،�دستمزد،�رشته�ای�تحصیلی�و���(�است��لذا�در�صورت�تردید�به�استناد��اصاله��عدم�االشتراک�حکم�می�کنیم�که�

قانونگذار�معنای�حقیقی�دیگری�از�لفظ�حقوق�در�عبارت�مربوطه�اراده�ننموده�است��

20- گزینه ج صحیح است.�)متوسط(�اصالت�ظهور�از�چنان�گستردگی�برخوردار�است،�که�بازگشت�تمام�
�اصول�لفظیه�به�این�اصل�می�باشد��چنانچه�به�عنوان�نمونه�وقتی�گفته�می�شود�در�کالم،�اصل�بر�حقیقت�است؛�

و� ریشه� اینکه� به� توجه� با� لذا� هستند�� خود� حقیقی� معنای� در� ظاهر� عبارات،� و� الفاظ� که� است� جهت� این� به�

خواستگاه�سایر��اصول�لفظیه،��اصاله�الظهور�می�باشد،�بنابراین�با�اثبات�حجّیت�آن،�اعتبار�دیگر��اصول�لفظیه�برآمده�از�

�اصاله�الظهور�نیز�به�اثبات�می�رسد�
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مواد درسی آزمون شماره ی )2(
اوامر و نواهی

مباحث: ماده و صيغه امر – حكم تكليفي و وضعي – حكم مولوی و ارشادي – اقسام واجب – ماده و صيغه نهي – نهي 
در عبادات و معامالت – فور و تراخي – مّره و تكرار.

1- مطابق ماده 55 ق.آ.د.ک: »ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی 

اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام  قضایی است.« متن ماده فوق .................

الف(�جمله�انشائی�است�و�داللت�بر�وجوب�دارد����������������������

ب(�جمله�خبری�در�مقام�انشاء�و�آکد�در�معنای�امر�می�باشد����

ج(�جمله�خبری�است�و�ظاهر�در�جواز�است�����������������������

د(�جمله�انشائی�است�و�فاقد�معنای�امر�می�باشد������������������

2- ماده 668 ق.م که مقّرر می دارد: »وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را 

که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.« بیانگر چه حکمی  می باشد؟

الف(�حکم�تکلیفی��������������ب(�حکم�ظاهری��������������ج(�حکم�وضعی��������������د(�حکم�ارشادی

3- کدام یک از گزینه زیر از مصادیق حکم وضعی محسوب نمی گردد؟

ب(�لزوم�مالیت�داشتن�مورد�معامله � � الف(�بطالن�وقف�بر�مقاصد�غیرمشروع�

د(�ممنوعیت�شکنجه�برای�گرفتن�اقرار � ج(�ضمان�مستأجر�در�صورت�تعّدی�و�تفریط�

4- کدام عبارت، متضمن حکم تکلیفی است؟

الف(�در�ودیعه،�طرفین�باید�اهلیت�برای�معامله�داشته�باشند�

ب(�مقترض�باید�مثل�مالی�را�که�قرض�کرده�است�رد�کند�

� � � ج(�واهب�باید�مالک�مالی�باشد�که�هبه�می�کند��

د(�موصی�له�باید�موجود�باشد�و�بتواند�مالک�چیزی�بشود�

5- طبق نظر مشهور اصولیین، »امر عقیب حظر« ظهور در چه چیزی دارد؟ 

الف(�وجوب�������������������ب(�استحباب�����������������ج(�نهی�کراهتی������������������د(�جواز�و�ترخیص

6-  مطابق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، کمک به 

اشخاصی که در معرض خطر جانی هستند، چه نوع واجبی محسوب می شود؟

الف(�واجب�عینی���������������ب(�واجب�کفایی��������������ج(�واجب�تبعی����������������د(�واجب�تعّبدی�

7- برابر ماده 44 ق.م.ا: »در مدت تعویق، ... در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند 

برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.« این ماده 

مصداق کدام یک از اقسام واجب می باشد؟
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الف(�واجب�تخییری��������������ب(�واجب�عینی���������������ج(�واجب�تعیینی������������د(�واجب�کفایی

8- مطابق ماده 1157 ق.م: »زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده ی طالق نگاه دارد.« امر به 

نگه داشتن عده ی طالق در ماده مذکور، مصداق چه نوع واجبی است؟

الف(�واجب�فوری���������������ب(�واجب�غیرفوری�������������ج(�واجب�مضّیق��������������د(�واجب�موّسع

9- ماده 31 قانون حمایت خانواده مقّرر می دارد: »ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد وجود جنین 

یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است ...« مطابق این ماده، الزام به ارائه گواهی پزشک ذی صالح، 

مصداق چه نوع واجبی است؟

د(�واجب�تبعی� � ج(�واجب�عینی� ب(�واجب�غیری� � الف(�واجب�نفسی�

10- ماده 115 ق.آ.د.م که مقّرر می دارد: »در صورتی که درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلف 

است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ...« در بردارنده کدام یک از اقسام واجب می باشد؟

د(�واجب�کفایی � ج(�واجب�غیرموقت� ب(�واجب�معّلق� � الف(�واجب�موقت�

11- برابر ماده 331 ق.م: »هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد ...« این ماده 

مصداق چه نوع واجبی است؟ 

د(�واجب�غیری � ج(�واجب�تخییری� ب(�واجب�تبعی� الف(�واجب�تعیینی�

12- طبق ماده 1198 ق.م: »کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ...« بر این اساس 

وجوب پرداخت نفقه اقارب، چه نوع واجبی محسوب می گردد؟

د(�واجب�معّلق � ج(�واجب�مشروط� ب(�واجب�مطلق� الف(�واجب�تخییری�

13- برابر ماده 4 ق.آ.د.م: »دادگاه ها مکلف اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و 

نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.« این ماده مصداق:

ب(�واجب�تخییری،�مشروط،�غیری الف(�واجب�تعیینی،�مطلق،�نفسی�����������

����������������د(�واجب�تخییری،�مشروط،�نفسی ج(�واجب�تعیینی،�مطلق،�غیری����������

14- واجب از جهت مکّلف به یا متعلق تقسیم می شود به ..........

ب(�واجب�عینی�و�کفایی���������� � الف(�واجب�اصلی�و�تبعی������������

د(�واجب�نفسی�و�غیری � ج(�واجب�تعیینی�و�تخییری�����������

15- کدام گزینه در رابطه با فرق واجب مشروط و معّلق صحیح می باشد؟

الف(�در�واجب�مشروط،�وجوب�متوقف�بر�تحّقق�شرطی�است؛�ولیکن�در�واجب�معّلق،�واجب�متوقف�بر�تحّقق�

شرطی�است�

ب(�در�واجب�مشروط،�واجب�متوقف�بر�تحّقق�شرطی�است؛�ولیکن�در�واجب�معّلق،�وجوب�متوقف�بر�تحّقق�

شرطی�است�

ج(�در�واجب�مشروط،�انجام�مقدمات�عمل�واجب�نیست؛�ولیکن�در�واجب�معّلق،�فراهم�نمودن�مقدمات�عمل�

واجب�است�

د(�گزینه�الف�و�ج�صحیح�می�باشد�
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16- مطابق ماده 514 ق.آ.د.ک: »نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است...« نهی در 

این ماده داللت بر چه چیزی می نماید؟

الف(�فور�و�تکرار���������������ب(�تراخی�و�مّره��������������ج(�فور�و�مّره�������������د(�تراخی�و�تکرار

17- نهی در کدام یک از گزینه های زیر داللت بر بطالن ندارد؟

الف(�نهی�از�تقسیم�مال�مشترکی�که�موجب�از�مالیت�افتادن�حصه�یک�یا�چند�نفر�از�شرکاء�گردد�

ب(�نهی�از�ازدواج�اتباع�بیگانه�با�زن�ایرانی�بدون�اجازه�دولت�

ج(�نهی�از�معامله�با�مجنون�و�صغیر�غیرممیز�

د(�نهی�از�بیع�چیزی�که�خرید�و�فروش�آن�قانونًا�ممنوع�است��

18- برابر ماده 617 ق.م: »امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از 

انحاء از آن منتفع گردد ...« نهی مندرج در این ماده قانونی ناظر بر کدام حکم است؟

الف(�کراهت����������������ب(�بطالن�������������ج(�مسئولیت�مدنی��������������د(�صرفًا�حرمت�شرعی

19- طبق اصل 148 ق.ا: »هر نوع بهره  برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از 

افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.« در خصوص متعلق نهی در 

اصل مذکور، کدام گزینه صحیح است؟

���� � الف(�متعلق�نهی�داللت�بر�کّف�نفس�دارد����

ب(�متعلق�نهی�داللت�بر�ترک�فعل�دارد�

ج(�متعلق�نهی�داللت�بر�ترک�فعل�و�کّف�نفس�دارد��

د(�متعلق�نهی�داللت�بر�ترک�فعل�یا�کّف�نفس�ندارد�

20- کدام گزینه در خصوص وجه افتراق امر و نهی صحیح است؟

الف(�امتثال�امر�نیازمند�قصد�نیست،�ولی�امتثال�نهی�نیازمند�قصد�است�

ب(�اطالق�امر�اقتضای�تکرار�را�دارد،�ولی�اطالق�نهی�اقتضای�مّره�را�دارد��

ج(�اطاعت�از�امر�با�انجام�یک�فرد�از�افراد�متعلق�آن�تحقق�می�یابد،�ولی�امتثال�از�نهی�مستلزم�ترک�تمام�افراد�

متعلق�آن�است�

د(�امر�در�همه�موارد�دربردارنده�الزام�نیست،�ولی�نهی�در�همه�جا�موجب�فساد�است�
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1- گزینه ب صحیح است.�)متوسط(�جمله�های�خبری�گاهی�در�معنا،�بر�انشای�طلب�داللت�داشته�و�همانند�
صیغه�امر�)فعل�امر(�ظهور�در�وجوب�دارند��چنانچه�هرگاه�جمله�خبریه�در�مقام�انشای�طلب�باشد،�داللت�آن�در�

مقام�طلب�بر�وجوب�شدیدتر�از�جمله�انشائیه�بوده�و�به�بیان�دیگر�آکد�در�معنای�امر�است��زیرا�جمله�خبریه�در�

حقیقت�از�تحقق�و�وقوع�فعل�خبر�می�دهد�و�گویی�فرمان�پذیری�و�امتثال�صورت�پذیرفته�و�تکلیف�انجام�شده�

است�و�این�تأکید�بیشتر�را�می�رساند��در�ماده��55ق�آ�د�ک�نیز�اگر�چه�قانون�گذار�از�فعل�امر�)باید�و�الزام(�استفاده�

ننموده�و�حکم�ماده�را�در�قالب�جمله�خبریه�بیان�نموده�است؛�اّما�ماده�داللت�بر�این�دارد�که،�ورود�به�منازل،�

اماکن�تعطیل�و�بسته�و�تفتیش�آنها،�همچنین�بازرسی�اشخاص�و�اشیاء�در��جرایم�غیرمشهود�باید�با�اجازه�موردی�

مقام��قضایی�صورت�پذیرد�

2- گزینه الف صحیح است.�)آسان(�حکم�تکلیفی،�حکمی�است�که�مستقیمًا�به�افعال�مکّلفین�تعلق�می�گیرد�
و�دایر�مدار�انجام�و�ترک�فعل�است��در�واقع،�حکم�تکلیفی�همان�بایدها�و�نبایدها�و�موارد�مجاز�)حدفاصل�میان�

بایدها�و�نبایدها(�می�باشد��حکم�تکلیفی�بر�پنج�قسم�وجوب،�حرمت،�استحباب،�کراهت�و�اباحه�است��وجوب�)دایر�

مدار�الزام�به�انجام�فعل(�و�حرمت�)الزام�به�عدم�انجام�فعل(�از�نوع�احکام�تکلیفی�الزامی�و�سه�قسم�استحباب،�

کراهت�و�اباحه�از�نوع�احکام�تکلیفی�ترخیصی�می�باشند��چنانچه�لفظ�»باید«�در�ماده���668ق�م�داللت�بر�الزام�

و�امر�دارد،�زیرا�مطابق�مادهی�مذکور�وکیل�مکلف�به�دادن�حساب�مدت�وکالت�خود�به�موکل�)پس�از�ختم�عمل�

وکالت(�است�

3- گزینه د صحیح است.�)آسان(�حکم�وضعی،�حکمی�است�که�به�طور�مستقیم�متوجه�افعال�و�رفتار�افراد�
نمی�شود،�بلکه�وضعیت�معینی�را�بیان�می�کند�که�به�صورت�غیرمستقیم�بر�رفتار�انسان�تأثیر�دارد��اقسام�حکم�

وضعی�محدود�و�محصور�به�موارد�خاصی�نمی�باشد،�از�این�رو�هر�حکم�قانونی�که�از�موارد�حکم�تکلیفی�نباشد،�

حکم�وضعی�محسوب�می�شود��مانند�بطالن،�صحت،�الزم�و�جایز�بودن�)عقود(،�علّیت،�شرطیت،�مانعیت،�ضمانت،�

زوجیت،�مالکیت،�سببّیت،�ملکیت،�رخصت،�حجّیت،�والیت،�عزیمت�و�غیره��گزینه�الف�بیانگر�حکم�وضعی�بطالن،�

گزینه�ب�بیانگر�حکم�وضعی�شرطیت�)مالیت�داشتن�مورد�معامله�شرط�صحت�آن�است(�و�گزینه�ج�بیانگر�حکم�

وضعی�ضمان�است��ولیکن�گزینه�د�بیانگر�حکم�تکلیفی�حرمت�)ممنوعیت�قانونی(�محسوب�می�شود��

4- گزینه ب صحیح است.�)سخت(�همان�طور�که�بیان�شد،�در�حقوق�موضوعه�هر�قانونی�که�مشتمل�بر�
امر�و�نهی�و�اباحه�)جواز(�و�احیانًا�استحباب�و�کراهت�باشد�حکم�تکلیفی�است��از�این�رو�لفظ�»باید«�در�گزینه�ب�

داللت�بر�الزام�و�امر�دارد�و�بیانگر�حکم�تکلیفی�وجوب�می�باشد��ولیکن�لفظ�»باید«�در�سایر�گزینه�ها�بیانگر�الزام�

بر�انجام�کار�نیست�تا�حکم�تکلیفی�به�حساب�آید،�بلکه�داللت�بر�حکم�وضعی�شرطیت�دارد��

5- گزینه د صحیح است.�)متوسط(�امر�عقیب�حظر،�عبارت�اند�از�ظهور�امر�پس�از�یک�حظر�)نهی(��در�
واقع،�هرگاه�انجام�عملی�از�سوی�شارع�یا�قانون�گذار�ممنوع�و�نهی�شده�باشد�و�سپس�بعد�از�مدتی�در�همان�مورد�

امری�صادر�گردد؛�مطابق�نظر�مشهور�اصولیین،�این�امر�داللت�بر�وجوب�ندارد،�بلکه�بیانگر�این�مطلب�است�که�

ممنوعیت�قبلی�برداشته�شده�و�انجام�آن�عمل�جایز�می�باشد��مانند�اینکه�شارع�مقدس�بفرماید:�»در�حین�ِاحرام�
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