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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی 
کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، 

وارد عرصه ی 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 ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. 
به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 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 ی 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 ی حقوق بردارد. این مؤسسه 
افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید 
باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  گمارد که مهم ترین دستاورد  آثاری همت 
انتشارات چتردانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی 

بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                           فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر
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الحمدهلل رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.

 اما سبب تالیف این مجموعه  آن شد که حقیر، نیاز دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی به مجموعه ای از 
سواالت چهارگزینه ای در فقه الوکاله را دریافتم. به همین سبب، ابتدا سواالت فقه الوکاله که در آزمون های 
مشاوران حقوقی سال های 83، 84، 86، 87، 88، 90 و 92 طرح شده بود، جمع آوری و به ترتیِب سنوات، 
مدّون شد. در ادامه، پاسِخ صحیح هر سوال نیز تعیین شده و در بیشتِر موارد، توضیحاتی برای روشن تر 
شدن پاسِخ صحیح، ارائه شد. الزم به توضیح است که توضیحات ارائه شده در پاسِخ هرسوال در چاپ 
دوم به این کتاب اضافه شده و در چاپ نخست، به ذکر گزینه صحیح اکتفا شده بود. باتوجه به اینکه 
تمامی این سواالت بر مبنای کتاب الوکالة از تحریرالوسیلة مرحوم امام خمینی)ره( طراحی شده، در پاسخ 
هر سوال، شماره مسأله موردنظر از کتاب الوکالة در تحریرالوسیله در پرانتز )( ذکر شده است تا مراجعه 

مخاطبان را به مرجِع اصلی، تسهیل نماید.
کتاب،  این  مطالعه  از  پس  که  می نمایم  استدعا  گرامی  پژوهان  دانش  و  اساتید  و  دانشجویان  تمام  از 
نظرات عالمانه خود را به نگارنده انتقال دهند تا در صورت لزوم در چاپ های بعدی اشکاالت و ایرادات 
احتمالی، مرتفع گشته و قابلیت بهرمندی از این مجموعه، بیش از گذشته، برای مخاطبان فراهم شود. از 
خداوند متعال خواهانم که این مجموعه را وسیله ای سودمند برای تعلیم و آموزش فقه امامیه به طالبان و 

جویندگان علوم اسالمی، قراردهد؛ ان شاء اهلل تبارک و تعالی.

         و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
       سید علی بنی صدر

         مرداد ماه 1396

مقدمه
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سؤاالت آزمون تير 1383 

1 كدام گزینه صحيح است؟

الف( الوکالة عقد جائز من طرف الوکیل و الزم من طرفي الموکل
ب( الوکاله عقد جائز من طرف الموکل و الزم من طرفي الوکیل

ج( الوکاله عقد جائز من الطرفین
د( الوکاله عقد الزم من الطرفین
2 كدام گزینه صحيح است؟

الف( تبطل الوکاله بموت الوکیل دون موت الموکل
ب( تبطل الوکاله بموت الموکل دون موت الوکیل

ج( التبطل الوکاله بموت الموکل او الوکیل   
د( تبطل الوکاله بموت الوکیل و کذا بموت الموکل

3 كدام گزینه صحيح است؟

الف( الیجوز اقرار الوکیل في الخصومه علي موکله
ب( الیقبل اقرار الوکیل في الخصومه علي موکله

ج( یقبل اقرار الوکیل في الخصومه علي موکله  
د( یجوز اقرار الوکیل في الخصومه علي موکله

4 كدام گزینه صحيح است؟

الف( الوکیل امین بالنسبه الي مافي یده الیضمنه   
ب( الوکیل امین بالنسبه الي ما في یده و یضمنه 

ج( الوکیل لیس امینا بالنسبه الي ما في یده و یضمنه 
د( الوکیل لیس امینا بالنسبه الي ما في یده و ال یضمنه 

5 كدام گزینه صحيح است؟

الف( لو اختلفا في التوکیل فالقول قول مدعیه         ب( لو اختلفا في التوکیل فالقول قول منکره
ج( لو اختلفا في التوکیل فالقول قول الوکیل           د( لو اختلفا في التوکیل فالقول قول الموکل

6 كدام گزینه صحيح است؟

الف( لو اختلفا في التلف فالقول قول منکره           ب( لو اختلفا في التلف فالقول قول مدعیه
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ج( لو اختلفا في التلف فالقول قول الوکیل           د( لو اختلفا في التلف فالقول قول الموکل
7 كدام گزینه صحيح است؟ »لو وكله في الدعوي و تثيبت حقه علي خصمه ...«

الف( یجوز له بعد االثبات قبض الحق          ب( یجب له بعد االثبات قبض الحق
ج( یستحب له بعد االثبات قبض الحق          د( لم یکن له بعد االثبات قبض الحق

8 كدام گزینه صحيح است؟

الف( یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا بالخصومه           ب( یستحب ان یوکل اثنین فصاعدا بالخصومه
ج( الیجوز أن یوکل اثنین فصاعدا بالخصومه         د( الیصح ان یوکل اثنین فصاعدا بالخصومه

كدام گزینه صحيح است؟
 

9

ب( وکیل المدعي علیه وظیفته االقرار الف( وکیل المدعي علیه وظیفته السکوت  
د( وکیل المدعي علیه وظیفته االنکار ج( وکیل المدعي علیه وظیفته الدفاع  

10 كدام گزینه صحيح است؟

الف( الیجوز التوکیل في الخصومه و المرافعه          ب( الیقبل التوکیل في الخصومه و المرافعه
ج( یجوز التوکیل في الخصومه و المرافعه            د( یکره التوکیل في الخصومه و المرافعه 

11 كدام گزینه صحيح است؟

الف( الیجوز للوکیل ان یوکل غیره             ب( یجوز للوکیل ان یوکل غیره
ج( یصح للوکیل ان یوکل غیره             د( یکره للوکیل ان یوکل غیره 

12 كدام گزینه صحيح است؟

الف( الیصح التوکیل في الطالق          ب( الیجوز التوکیل في الطالق
ج( یستحب التوکیل في الطالق          د( یجوز التوکیل في الطالق 

13 كدام گزینه صحيح است؟

ب( تجوز الوکاله في حیازه المباح الف( التصح الوکاله في حیازه المباح  
د( التنعقد الوکاله في حیازه المباح ج( التجوز الوکاله في حیازه المباح  

14 كدام گزینه صحيح است؟

ب( تصح وکاله الکافر عن المسلم الف( تصح وکاله الکافر عن المسلم و الکافر  
د( ال تصح وکاله الکافر ج( تصح وکاله الکافر عن الکافر  

15 كدام گزینه صحيح است؟

الف( تصح الوکاله في العبادات   


