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ناشــــــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ 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. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
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 ی ظهور برساند.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمدهلل رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
 اما سبب تألیف این مجموعه  آن شد که حقیر، نیاز دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی را به مجموعه ای 
موجز و مفید از سواالت چهارگزینه ای در علم اصول فقه دریافتم. به همین منظور، پس از بررسی سواالت 
چهار گزینه ای اصول فقه در آزمون های مختلف حقوقی از جمله آزمون وکالت و قضاوت، مواردی را که 
نسبت به دیگر سواالت از کیفیِت مطلوب تری برخوردار بوده و یا واجِد نکته ی مهمی بوده که فراگیری 
آن برای مخاطِب این کتاب، مفید می نمود، جداسازی و دسته بندی گردید. سپس در مباحثی که سؤال 

مناسبی یافت نشد، با طرِح سواالتی جدید، از ایجاِد خأل ُمحتوایی، جلوگیری به عمل آمد. 
الزم به توضیح است که غرض اصلی از تألیف این مجموعه، تهیه ی منبعی مناسب برای آن دسته از 
دانشجویانی است که قصد شرکت در آزمون وکالت را دارند. بنابراین اگرچه مطالعه ی سواالت و پاسخ ها 
برای هر دانش پژوهی مفید خواهد بود، ولی عمده فایده ی این کتاب برای مخاطبان خاص خود است که 
مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در این کتاب به تمامی سواالت، بدون استثنا پاسخ تشریحی داده شده، تا 
اگر پاسخ اجمالی جوابگوی نیاز مخاطب نبود، با مطالعه ی پاسِخ تشریحی، اشکاالِت احتمالی مرتفع گردد.
از تمام دانشجویان و اساتید و دانش پژوهان گرامی استدعا دارم که پس از مطالعه ی این کتاب، نظرات 
ایرادات  انتقال دهند تا در صورت لزوم در چاپ های بعدی اشکاالت و  عالمانه ی خود را به نگارنده 
احتمالی، مرتفع گردد و قابلیت بهره مندی 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 اصول فقه 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
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دانش چترمجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه 8

بخش اول: سؤاالت

 موضوع اصول فقه چیست؟
 

1 	
ب( ادلة اربعه               ج( هرچه بتواند دلیل باشد.     د( اعمال مکلفین الف( قرآن و سّنت 

 فایدة آموختن اصول فقه چیست؟
 

2

ب( امکان صدور رأی در موارد سکوت قانون گذار الف( توانایی در تفسیر مواد قانونی     
د( همة موارد ج( امکان کشف احکام از ادلة اربعه  

 بنابر عقیدة مشهور،  اولین شخصیتی که به تألیف کتاب در علم اصول فقه، اقدام نمود 
 

3 	
کیست و نام کتاب وی چیست؟

ب( قاضی ابو یوسف- االصول          الف( شافعی- الرساله                 
د( محمد بن حسن شیبانی- االصول ج( ابوحنیفه- الرساله                

 اولین کتاب اصولی که توسط شیعیان به رشتة تحریر درآمد توسط کدام دانشمند بود 
 

4 	
و چه نام داشت؟

الف( شیخ طوسی - عدة االصول              ب( سیدمرتضی - الذریعه         
ج( محقق حلی - المعتبر                       د( عالمه حلی - تهذیب

)وکالت– 87(  کالم، علم مطالعة موجودات است از طریق ................     
 

5

ب( استقرائی             الف( شرعی صرف 
د( شرعی و عقلی )تاجائی که عقل برخالف شرع نباشد( ج( عقلی صرف              

 علومی که به مطالعة اصول اعتقادات دینی، اقدام می نمایند، چه علومی هستند؟
 

6

د( رجال و حدیث ب( فلسفه و کالم      ج( فلسفه و منطق  الف( فقه و اصول فقه 

 دسته بندی مسلک های فقهی شیعی در استنباط احکام به چه ترتیب است؟
 

7

د( اصولی و کالمی ج( مالکی و حنبلی  ب( شافعی و حنفی    الف( اصولی و اخباری 

 اخباری مسلکان کدام یک از موارد ذیل را در ردیف ادله  استنباط احکام شرعیه نمی دانند؟
 

8 	
الف( سّنت           ب( اجماع             ج( عقل             د( قرآن

 قول به عدم ُحجیَّت ظواهر قرآن کریم، از نظریات کدام مکتب است؟
 

9 	
الف( متکلمان          ب( اخباریین            ج( اصولیین           د( زیدیه

 کدام اثر در ردیف آثار عالمان اخباری قرار دارد؟
 
10 	

ب( فرائد االصول        ج( کفایة االصول                 د( عدة االصول الف( فوائد المدنیه 



فصل اول: کلیات 9دانش چتر

بخش دوم: پاسخنامه

گزینه�ج  هرچه بتواند دلیل برای کشف احکام شرعی باشد موضوع علم اصول فقه است،  1
خواه در زمرة ادلة اربعه، خواه غیر از آن ها باشد. البته در این مسأله اختالف نظر وجود دارد 

برخی معتقدند که موضوع علوم اصول منحصر در ادلة اربعه )قرآن، سنت، اجماع و عقل( 

است ولی برخی دیگر قائل اند که موضوع علم اصول، »دلیل بما هو دلیل« است ولو آن که 

چیزی غیر از ادلة اربعه باشد. 

احکام  استنباط  توانایی  به شخص  که  است  آن  در  فقه  اصول  اصلی  فایدة  گزینه�د   2
دارای  نیز  حقوق دانان  برای  علم  این  آموختن  اما  می کند.  فراهم  معتبر  ادلة  از  را  شرعیه 

قانون گذار در آن مسائل سکوت  آنکه کشف حکم در مسائلی که  از جمله  فوایدی، است؛ 

اینکه اساسًا تفسیر مواد  یا  از راه تمسک به اصول عملیه امکان پذیر است و  اختیار کرده، 

قانونی جز با استناد به قواعد باب الفاظ ممکن نخواهد بود.

گزینه�الف  این کتاب از کتب اهل سنت در اصول فقه است؛ البته برخی شیعیان، هشام   3
بن حکم از شاگردان امام صادق  را اولین نویسندة اصولی می دانند.

گزینه�ب  سید مرتضی  از عالمان شیعه قرن چهارم و پنجم است. هر چند مشهور  4
ایشان یعنی جناب  استاد  از  را تدوین نموده است، ولی  اثر اصولی  است که وی نخستین 

شیخ مفید  رساله ای در علم اصول نیز منتشر گردیده که آن مشهور را تضعیف می نماید.

گزینه�د  فلسفه، علم مطالعة موجودات از طریق صرف عقلی است؛ با این توضیح که در  5
فلسفه تنها به جنبة وجود موجودات پرداخته می شود نه سایر جهات.

گزینه�ب فلسفه و کالم هر دو به مباحث اعتقادی می پردازند؛ با این تفاوت که کالم با  6
استناد به مدارک شرعیه و استدالالت عقلیه به مباحث اعتقادی می پردازد، اما در فلسفه، 

استدالالت صرفًا عقلی است و برای اثبات ادعاها به مدارک و مستندات شرعی توجه چندانی 

نمی شود. در فلسفه تعقل به حدی محترم است که اگر مطلبی با استدالل عقلی اثبات شود 

و با ادلة شرعی منافات داشته باشد، اقدام به توجیه ادلة شرعی نشده و استدالل عقلی نفی 
نمی شود. البته این شیوة مطالعاتی فلسفه از نقد و طعن فقیهان و متکلمان در امان نمانده و 

نسبت به مبانی و نتایج این رشته، انتقادات فراوانی وارد گردیده است.

گزینه�الف  اخباریون در استنباط احکام به علم اصول فقه متمسک نمی شوند و استفاده  7
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از علم اصول را موجب ضعف استنباط می دانند. ایشان معتقدند که قواعد اصول، قواعد عقلی 

ساختة ذهن بشر است که الزامًا کارکرد صحیح و مورد تأیید شارع  ندارد. اما اصولیان کسانی 
هستند که استنباط احکام را متوقف بر اجرای قواعد  علم اصول فقه می دانند.

گزینه�ج  اخباریان عقل را در زمرة ادلة استنباط به شمار نمی آورند؛ همچنین اجماع را  8
با شرایطی می پذیرند که عماًل قابلیت استناد خود را از دست داده و به عنوان دلیل مستقلی 

مسألة  از زیر مجموعه های  بلکه به عنوان یکی  در عرض کتاب و سنت محسوب نمی شود؛ 

  سنت مورد بحث قرار می گیرد. آنان ُحجیَّت ظواهر قرآن را نیز در گرو تفسیر معصومین

می دانند.

گزینه�ب  فقهای اخباری مسلک )اعلی الله مقامهم الشریف( قائل به عدم ُحجیَّت ظواهر  9
حضرات  تفسیر  گرو  در  قرآنی  معارف  دقیق  فهم  که  استدالل  این  با  هستند  کریم  قرآن 

معصومین  است؛ و گرنه هر طایفه و هر فرقه می تواند برای اثبات مدعیات خود به آیات 

قرآن کریم استناد جوید. 

 گزینه�الف  این کتاب از برجسته ترین آثاری است که توسط مرحوم مال امین استرآبادی 10
به رشتة تحریر درآمده و مسلک اخباریین در آن تشریح و تبیین گردیده است.



فصل دوم: الفاظ 11دانش چتر

الفاظ

2
فصل

�الفاظ�
:�وضع

ش�اول
��بخ

�اوامر
ش�دوم:

��بخ

نواهی
سوم:�

��بخش�

منطوق
هوم�و�

رم:�مف
ش�چها

��بخ

م�و�خاص
جم:�عا

��بخش�پن

و�مقید
مطلق�

ششم:�
��بخش�

و�مبین
مجمل�

هفتم:�
��بخش�



دانش چترمجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه 12

بخش اول: وضع الفاظ 
گفتار اول: سؤاالت

 وضع تعّینی یا تخصصی چیست؟                                                        )وکالت-86(
 

1

الف( هرگاه واضع، لفظی را به کمک قرینه در یک معنی خاص، معین کند.
ب( هرگاه واضع، لفظی را به کمک قرینه دریکی از معانی متعدد آن، تخصیص دهد.

ج( هرگاه واضع، لفظی را بدون استفاده از قرینه به یک معنی خاص، تخصیص دهد.
د( هرگاه لفظی در اثر کثرت استعمال در معنایی به غیر از معانی وضعی آن، تثبیت شود.

)وکالت-84(  تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعّینی در چیست؟                            
 

2

ب( در واضع آن است. الف( در آثار آن است.   
د( در کثرت استعمال آن است. ج( در تفاوت ماهوی آن است.  

 کدام دسته از الفاظ دارای وضع تعیینی هستند؟ 
 

3

د( هیچ یک ب( سود و زیان       ج( عین و منفعت  الف( بایع و مشتری 

 درخصوص وضع تعیینی و وضع تعینی کدام گزینه صحیح است؟
 

4

الف( وضع تعینی در نتیجة کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا به  وجود می آید.
ب( وضع تعیینی را وضع تخصصی نیز نامیده اند.

ج( اگر قانون گذار، مستقیماً اقدام به وضع یک واژة جدید نماید، وضع تعینی صورت گرفته است.
د( وضع تعیینی در قوانین، مصداقی ندارد.

 کدام گزینه دارای وضع تعینی است؟
 

5

د( فرجام خواهی ج( اوراق قرضه  ب( زوجه   الف( دادخواست 

 کدام مورد از نشانه های مجاز است؟
 

6

الف( تبادر          ب( عدم صحت سلب            ج( عدم صحت حمل         د( تصریح واضع

 کدام مورد از نشانه های حقیقت نیست؟
 

7

الف( اطراد      ب( قول لغوی                ج( اصاله الحقیقه         د( تبادر

 اگر در واژه ای، معناِی متبادر شده به ذهن یک شخص با معنای متبادر شده از همان واژه 
 

8

به ذهن شخص دیگر تفاوت داشت، کدام معنا، حقیقی خواهد بود؟
الف(  به دلیل تعارض، هر دو تبادر ساقط خواهند بود.

ب( معنایی مقدم است که نسبت به آن، تبادر عرفی وجود داشته باشد.
ج( با توجه به تحقق تبادر، نسبت به هر دو معنا، باید گفت که هردو معنا حقیقی هستند.
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د( برای رفع شک و تردید در این مسأله باید به اصول لفظیه مراجعه کرد.

سه  می برند،  ارث  نسب،  موجب  به  که  »اشخاصی  می گوید:  مدنی  قانون   862 ماده   
 

9 	
طبقه اند: 1- پدر و مادر و اوالد و اوالِد اوالد« كلمة »اوالد« در این بند نسبت به ]فرزندان[ 
متوفی:                               )وکالت-90(

الف( صحت سلب دارد و مجاز است.          ب( صحت سلب دارد و حقیقت است.
ج( عدم صحت سلب دارد و مجاز است.       د( عدم صحت سلب دارد و حقیقت است. 

غیر  و  مسکوک  از  اعم  نقره  و  طال  عاریه  »در  است:  گردیده  مقرر  ق.م   644 ماده  در   
 
10

مسکوک مستعیر ضامن است« واژة ضامن در این ماده در معنایی غیر از آنچه درخصوص 
یکی از طرفین عقد َضمان است به کار رفته است. استعمال واژة ضامن در این ماده ........

الف( حقیقت است به دلیل تبادر                 ب( مجاز است به دلیل صحت سلب
ج( مجاز است به دلیل صحت حمل            د( حقیقت است به دلیل عدم صحت حمل

»صحت سلب«، عالمت معني . . . . . است.      )وکالت-83(
 

11

ج( تعّیني )تخصصي(   د( عرفي )عرف عام( ب( مجازي  الف( حقیقي  

اگر در قرارداد استخدامي کسي، قید شود که: »به اختالفات محتمله ناشي از این قرارداد، 
 
12

)وکالت-83( دادگاه رسیدگي خواهد کرد«. کدام دادگاه صالحیت خواهد داشت؟ 
ب( دادگاه صنفي   الف( دادگاه اداري  

د( دادگاهي که طرفین بر آن، توافق خواهند کرد. ج( دادگاه صالحیت دار دادگستري 

)وکالت-86(  صحت سلب، از عالئم حقیقت است یا مجاز؟ 
 
13

الف( از عالئم معنی حقیقی وضعی است.     ب( از عالئم معنی عرفی لفظ است.
ج( از عالئم معنی مجازی لفظ است.             د( عالمت هیچ یک از معنای حقیقی یا مجازی نیست.

 در کدام گزینه صحت حمل برقرار است؟
 
14

الف( استعمال لفظ موصی له نسبت به کسی که به نفع او وصیت شده است.
ب( استعمال لفظ بایع نسبت به کسی که کاالیی را به اجاره می دهد.

ج( استعمال لفظ زوجه نسبت به نامزد
د( استعمال لفظ فرزند نسبت به فرزند خوانده

 در کدام گزینه صحت سلب برقرار است؟
 
15

الف( استعمال لفظ قاضی نسبت به دادِرِس محکمه         ب( استعمال لفظ فرزند نسبت به نوه
ج( استعمال لفظ فرزند نسبت به فرزند نامشروع                د( استعمال لفظ امین نسبت به مستودع

 درخصوص صحت حمل و صحت سلب کدام گزینه صحیح است؟
 
16
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الف( ممکن است نسبت به یک لفظ و معنا هم صحِت حمل برقرار باشد و هم صحِت سلب
ب( هرگاه نسبت به یک لفظ معنا، صحت حمل برقرار باشد، عدم صحت حمل نیز برقرار است.

ج( هرگاه صحت حمل برقرار شد، الزاماً عدم صحت سلب نیز برقرار است.
د( ممکن است نسبت به یک لفظ و معنا نه صحت حمل برقرار باشد و نه صحت سلب

 در باب استعمال الفاظ، مقصود از »اِّطراد« چیست؟              )وکالت-82(
 
17

الف( کثرت استعمال لفظی در معنی مجازی، اطراد گفته می شود.  
ب( کثرت استعمال لفظی در معنی عرفی، اطراد آن لفظ در آن معنی است. 

ج( کثرت اسعمال لفظی در یک معنی خاص، همراه با قرینة صارفه را اطراد گویند.
د( کثرت استعمال لفظی در یک معنی خاص، بدون استفاده از قرینه را اطراد گویند. 

)وکالت گیالن- 90(  کدام مورد، نادرست است؟ استعمال لفظ ............ استعمال مجازی است. 
 
18

الف( کارگر در مورد کارمند          ب( طالق در مورد فسخ نکاح
ج( زوجه در مورد زوجة منقطعه             د( قانون در مورد بخشنامه های دولتی

 دو شرطی که در استعمال مجازی الفاظ، باید رعایت شوند، کدامند؟            )وکالت-86(
 
19

الف( قرینة  لفظی و نیز وجود شباهت میان معنی حقیقی و مجازی لفظ. 
ب( قرینة معینه و نیز وجود نسبت قابل قبول ذوق ها میان معنی حقیقی و مجازی لفظ.

ج( قرینة معینه لفظی یا معنوی و تشابه میان معنی حقیقی و مجازی لفظ.

د( قرینة صارفه و وجود نسبت ذوق پسند، میان معنی حقیقی و مجازی لفظ.

)وکالت-95(  شرایط استعمال مجازی کدام اند؟ 
 
20

الف( قرینة صارفه و وجود عالقه بین معنای حقیقی و مجازی
ب( وجود عالقة مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی

ج( صحت سلب و وجود قرینة معینه
د( عدم تبادر و وجود قرینة لفظی

 کدام یک از عالیم زیر دلیل حقیقی بودن استعمال كلمة  تعهد در موردی است که مدیون به 
 
21

ارادة خود چیزی را بر عهده گرفته باشد؟                )وکالت-93(
الف( عدم صحت سلب           ب( اطراد                     ج( تبادر               د( صحت سلب 

)وکالت-93(  استعمال لفظ در کدام مورد مجازی است؟ 
 
22

الف( فرزند در مورد فرزند طبیعی )نامشروع(                       ب( صداق در مورد مهریه
ج( قانون در مورد بخشنامه های دولتی                              د( زوجه در مورد زوجة منقطعه

 کدام یک از استعماالت زیر مجازی نیست؟
 
23
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الف( استعمال لفظ بایع نسبت به موجر              ب( استعمال لفظ جواهر نسبت به انسان دانشمند
ج( استعمال لفظ فرزند نسبت به فرزندخوانده     د( استعمال لفظ قاضی نسبت به دادرس

 کدام یک از استعماالت زیر  مجازی است؟
 
24

الف( استعمال لفظ فحاش نسبت به انسان  تندخو       ب( استعمال لفظ معیر نسبت به عاریه دهنده
ج( استعمال لفظ استاد نسبت به شاگرد                  د(  استعمال لفظ نکاح نسبت به طالق

کدام یک از استعماالت زیر مجازی نیست؟
 
25

الف( استعمال لفظ مبیع نسبت به ثمن           ب( استعمال لفظ شیر نسبت به انسان تنبل
ج( استعمال لفظ ابراء نسبت به اعراض            د( استعمال لفظ ودیعه نسبت به عاریه

 کدام یک از استعماالت زیر مجازی است؟
 
26

الف(  استعمال لفظ قاضی نسبت رییس دادگاه      ب( استعمال لفظ پدر نسبت به معلم
ج( استعمال لفظ پزشک نسبت به نجار               د( استعمال لفظ مشتری نسبت به خریدار

 اگر در استعمال لفظ نسبت به معنایی که برای آن وضع نشده است، تناسب بین آن معنا 
 
27

و معنای حقیقی رعایت نشود.........
الف( استعمال واقع شده، مطلقاً استعمال مجازی خواهد بود.

ب( اگر قرینة صارفه ای موجود باشد، استعمال مجازی خواهد بود.
ج( استعمال نه مجازی است و نه حقیقی؛ بلکه استعمال غلط است.

د( اگر قرینة صارفه ای موجود نباشد، استعمال غلط خواهد بود.

به  توجه  با  کنید«.  بیرون  خانه شان  از  را  خود  »فرزندان  عبارت:  در  »خانه شان«  كلمة 
 
28

)وکالت-80( مالکیت پدر نسبت به خانه در معناي مجازي .... است.  
ب( به  قرینة مقایسه     ج( به  قرینة مقالیه       د( به  قرینة عقلیه الف( به  قرینة صارفه  

 ماده 858 ق.م مقرر می دارد:»وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می باشد، 
 
29

حکم امین را دارد...«. قانون گذار در این ماده واژة »ید« را در معنای مجازی آن استعمال نموده 
است. قرینه به کار رفته در این ماده، مصداق کدام گزینه است؟

الف( قرینة صارفة حالیه                       ب( قرینة معینة مقالیه  
 ج( قرینة صارفة مقالیه                        د( قرینة معینة حالیه

 مطابق ماده 859ق.م:»وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و اال ضامن و منعزل 
 
30

است«. در این ماده لفظ »ضامن« در معنای مجازی به کار رفته است. قرینة به کار رفته در این 
ماده مصداق کدام گزینه است؟ 

الف( قرینة صارفة حالیه                         ب( قرینة معینة مقالیه  
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ج( قرینة صارفه مقالیه                           د( قرینة معینة حالیه

 اطالق مشتق بر فرد در کدام صورت به اجماع اصولیان حقیقت است؟                 
 
31

الف( اطالق مشتق بر فرد درهرحال حقیقت است.
ب( اطالق مشتق بر فرد در حین تلبس به مبدأ حقیقت است.

ج( اطالق مشتق بر فرد قبل از تلبس به مبدأ حقیقت است.
د( اطالق مشتق بر فرد پس از تلبس به مبدأ و انقضای آن حقیقت است.

 اطالق لفظ زوج و زوجه بر پسر و دختری که در ایام نامزدی هستند.......
 
32

الف( حقیقت است از باب حقیقی بودن اطالق مشتق بر افراد در حین تلبس
ب( مجاز است از باب مجازی بودن اطالق مشتق برافراد پیش از تلبس

ج( حقیقت است از باب حقیقی بودن اطالق مشتق برافراد قبل از تلبس
د( مجاز است از باب مجازی بودن اطالق مشتق برافراد در فرض انقضای تلبس

 کدام مورد از موضوعات عرفی است؟             )وکالت-93(
 
33

الف( لعان          ب( قرابت رضاعی         ج( طالق عدی          د( بیع     

 حقیقت قانونی چیست؟                           )وکالت-86(
 
34

الف( هرگاه قانون گذار با اقدام خود، لفظی را از معانی عادی آن جدا کرده و در معنی منظور خود 
تثبیت کند به طوری که بدون قرینه همان معنی، از آن لفظ استفاده شود.

ب( هرگاه قانون گذار به کمک قرینه، لفظی را در یکی از معانی حقیقی مشترک آن به کار برده باشد.
ج( هرگاه قانون گذار، معنی حقیقی لفظی را از معانی مجازی آن، مشخص ساخته باشد.
د( هرگاه قانون گذار، لفظی را در یک متن قانونی در معنی حقیقی آن به کار برده باشد.

 کدام مورد، مثالی برای حقیقت عرفی است؟     )ارشدسراسری-94(
 
35

الف( تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار: »کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در 
مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار می کند.«

ب( تعریف اقامتگاه در ماده 1002 ق.م: »اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخص در 
آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی، غیر از مرکز 

مهم امور باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.«
ج( تعریف بیع در ماده 338 ق.م: »بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.«

د( تعریف حکم و قرار در ماده 299 ق.آ.د.م: »چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن 
به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.«

 استعمال لفظ »موات« در مورد زمینی که سابقه عمران ندارد، به کاربردن لفظ است در:
 
36

)وکالت-79(  
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ب( موضوع له خود  الف( حقیقت شرعیه )قانونیه(  
د( معنای حقیقی ج( معنای مجازی   

 به کاربردن كلمة قرار برای تصمیمی از دادگاه ها که مربوط به ماهیت دعوی نیست، در 
 
37

)وکالت-80( معنای ..... است. 
د( حقیقت شرعیه )قانونی( الف( حقیقی       ب( حقیقت عرفیه   ج( مجازی  

تبصره ماده 11 ق.آ.د.م مقرر می دارد: »حوزة قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا   
 
38

شهرستان که دادگاه در آن واقع شده است« عبارت »حوزة قضایی« در این ماده مصداق کدام 
گزینه است؟

د( موارد الف و ب ج( حقیقت عرفیه  ب( حقیقت قانونیه  الف( حقیقت شرعیه 

 کدام گزینه حقیقت قانونیه نیست؟
 
39

الف(  بازپرس                 ب( دادورز               ج( معدن           د( مدیرتصفیه

 کدام گزینه حقیقت شرعیه نیست؟
 
40

الف( صوم )روزه(                 ب( صالة )نماز(       ج( لعان          د( ودیعه

 کدام گزینه حقیقت عرفیه است؟
 
41

الف( دادخواست            ب(  ُخمس                ج( وصیت          د(  واخواهی

کدام گزینه حقیقت عرفیه نیست؟
 
42

الف( بیع                     ب( نکاح                   ج( دفینه           د( دستور موقت

 اصول لفظیه در چه مواردی کاربرد دارند؟
 
43

الف( در موارد تردید در اعتبار یک دلیل
ب( در مواردی که دلیل یا اماره در کشف حکم شرعی موجود نباشد.

ج( در مواردی که در تخصیص خوردن یک دلیل عام تردید شود.
د( در مواردی که نسبت به مراد و منظور متکلم، تردید شود.

 کدام مورد از اصول لفظیه نیست؟
 
44

د( اصالة االطالق ج( اصالة التخییر     ب( اصالة العموم        الف( اصالة الظهور      

)وکالت-83(  اصالة الحقیقة، در چه مواردی کاربرد دارد؟                         
 
45

الف( درموارد تردید در منظور گوینده میان معنی حقیقی و مجازی یک لفظ.
ب( در موارد تردید در تشخیص معنی حقیقی و مجازی که از یک لفظ، اراده می شود.

ج( درموارد تردید میان معنی لغوی و معنی عرف )عرف عام( یک لفظ.
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د( درموارد تردید میان معانی متعدد از الفاظ مشترک.

 اصالة الحقیقه، چه اصلي است؟                               )وکالت-81(
 
46

الف( اصلي است که معني حقیقي لفظ را مشخص مي سازد.   
ب( اصلي است که عالئم حقیقت و مجاز را معین مي کند. 

ج( اصلي است که مکلف را به رعایت حقیقت، الزام مي کند. 
د( اصلي است که در صورت تردید در استعمال معني حقیقي و مجازي، توجه به معني حقیقي را 

الزام مي کند. 

 بازگشت اصول لفظیه به ................. است.           )وکالت- 87(
 
47

د( اصالة العدم ج( اصالة االطالق  ب( اصالة الظهور  الف( اصالة الصحه 

48 اصول لفظیه در کدام مورد،  قابل استناد است؟     )وکالت-95(

د( سنت ج( بنای عقال  ب( اجماع   الف( حکم عقل  

49 در آیه شریفه: »اَحَل اهلل البیع« احتمال اینکه لفظ »بیع« موضوع له متمایز از موضوع له زمان 

)ارشد سراسری- 92( ما داشته که تغییر کرده است با چه اصلی دفع می شود؟ 
ب( اصالة عدم القرینه الف( اصالة عدم االشتراک  

د( اصالة عدم النقل ج( اصالة االطالق  

 شخصی که دارای یک پسر نسبی و یک دختر خوانده است، در وصیت نامة خود می نویسد: 
 
50

»ثلث اموالم به فرزندم تعلق دارد«، پس از وفات موصی، ثلث مال به چه کسی می رسد و چرا؟       
)ارشد سراسری- 88(  

الف( به پسر نسبی تعلق دارد به دلیل اصالة الحقیقة

ب( به پسر نسبی تعلق دارد به دلیل انصراف

ج( به پسر نسبی و دخترخوانده می رسد به دلیل اصالة االطالق

د( به پسر نسبی و دختر خوانده می رسد به دلیل اصالة العموم

 ... از میان رجال مذهبی و سیاسی  باید  به حکم اصل 115 قانون اساسی »رئیس جمهور   
 
51

انتخاب گردد.« گفته شده است مراد مقنن از كلمة »رجال« خصوص افراد مذکر است. دلیل این 
استظهار کدام است؟              )ارشد سراسری- 87(

د( انصراف ج( اصالة عدم التقدیر   ب( اصالة العدم  الف( اصالة الحقیقة 

 بازگشت کدام یک از اصول لفظیه به »اصِل عدِم تعدِد وضع« است؟
 
52

الف( اصالة الظهور       ب( اصالةاالطالق      ج( اصالة عدم االشتراک    د( اصالة العموم

 اجرای کدام یک از اصول لفظیه به معنای اجرای استصحاب قهقری در معانی الفاظ است؟
 
53
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ج( اصالة االطالق            د( اصالة الظهور   الف( اصالة الحقیقة     ب( اصالة عدم النقل    

)وکالت-93(  کدام مورد، مثالی برای لفظ مترادف است؟ 
 
54

الف( محاربه و افساد فی االرض            ب( دادگاه و مرجع قضایی
ج( قاضی و حاکم شرع                      د( رجم و سنگسار

)ارشد سراسری- 87(  اطالق لفظ بیع بر مصادیق مختلف بیع از باب ................ است.             
 
55

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

 مطابق ماده 445ق.م:»هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود«.
 
56

اگر تردید شود که مطابق ظاهر عام این ماده، حکم آن بر همة اقسام خیار جاری است یا 
برخی خیارات از این حکم مستثنی هستند، مسأله با استناد به کدام یک از اصول لفظیه 

روشن می شود؟
الف( اصالة الحقیقة        ب( اصالة العموم    ج( اصالة الظهور        د( موارد ب و ج

مستاجره شرط  عین  تسلیم  بر  قدرت  اجاره  می دارد:»در صحت  مقرر  ق.م   470 ماده   
 
57

است«. در صورت تردید در اینکه این حکم به اجاره به طور مطلق تعلق گرفته است یا 
مرتفع  لفظیه  اصول  از  کدام یک  به  استناد  با  آمده  پیش  تردید  قید خاص،  با یک  اجاره 

خواهد شد؟
د( اصالة عدم النقل ب( اصالة العموم     ج( اصالة االطالق       الف( اصالة الحقیقة 

 کدام گزینه صحیح نیست؟
 
58

الف(  در صورت شک در تخصیص خوردن یک مصداق خاص از حکم عام، اصالة العموم جاری است.
ب( اصول لفظیه در تفسیر قانون نیز به کار می روند و اختصاص به ادلة شرعی ندارند.

ج( در صورت تردید در تغییر معنای یک لفظ)خواه در فقه یا در حقوق( اصلِ عدمِ نقل جاری می شود.
د( نتیجة اجرای اصالة الحقیقة  ممکن است با نتیجه تبادر یا اطراد، متعارض باشد.

 مشترک لفظی چیست؟                             )وکالت- 81(
 
59

الف( لفظی است که بر مصادیق متعددی داللت کند.    
ب( لفظی است که دارای معانی حقیقی و مجازی باشد. 

ج( لفظی است که در معنی، مترادف با لفظ دیگری باشد.  
د( لفظی است که برای بیش از یک معنی، وضع شده باشد. 

 كدام گزینه، مصداِق مشترِک لفظی است؟
 
60

الف( اجاره نسبت به اجارة اشخاص و اشیا و حیوانات          ب( نکاح نسبت به دائم و موقت
ج( دفتر نسبت به دفتریادداشت و دفترکار و مالقات                 د( مال نسبت به منقول و غیر منقول
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 كدام گزینه مشترک معنوی نیست؟ 
 
61

الف( بیع نسبت به نقد و نسیه                         ب( طالق نسبت به بائن و رجعی
ج( شرکت نسبت به مدنی و تجاری                   د( جرم نسبت به تعزیری و حدی

 مشترک معنوی با كدام اصطالح شباهت دارد؟
 
62

د( انصراف ج( مختص         ب( جزیی            الف( کلی          

)وکالت-81(  قرینه معینه در چه مواردي ضرورت دارد؟  
 
63

الف( در استعمال مجازي الفاظ          ب( در استعمال الفاظ مترادف 
ج( در استعمال لفظ مشترک در یکي از معاني آن         د( در استعمال لفظ، در اکثر از معني واحد

 کدام گزینه صحیح است؟
 
64

الف(  مشترک لفظی در قوانین وجود ندارد.
ب( مشترک معنوی دارای چند وضع متعدد است.

ج( مشترک معنوی مصادیق متعدد دارد و نیازمنِد استعماِل قرینه نیست.
د( مشترک لفظی دارای معانِی حقیقِی متعدد است و نیازمنِد استعماِل قرینه نیست.

 كدام گزینه مثالی برای »مختص« نیست؟
 
65

الف( اجاره              ب( پدر               ج( زوجه                 د( زوج

 كدام گزینه مثالی برای »لفظ جزیی« است؟
 
66

الف(  تهران            ب( عقد               ج( رییس جمهور       د( اقامتگاه

 كدام گزینه صحیح نیست؟
 
67

الف( استعمال لفِظ مختص، همواره باید به همراه قرینه باشد.

ب( قرینة معینه ممکن است به صورت حالیه باشد، یا مقالیه.
ج( اگر مشترک لفظی بدون قرینه استعمال شود، اجماِل مفهومی )شبهه مفهومیه( ایجاد می شود.

د( استعمال قرینه در ضمن مشترک معنوی، ممکن هست ولی الزم نیست.

 استعمال لفظ در دو معنا در یک زمان توسط متکلم، جایز است؟
 
68

الف( اگر هر دو معنا حقیقی باشد، جایز است.
ب( فقط در صورتی که هر دو معنا، مجازی باشند، جایز نیست.

ج( جایز نیست مگر آنکه قرینه ای در کار باشد.
د( مطلقاً جایز است ولو بدون قرینه
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گفتار دوم: پاسخنامه

گزینه�د  وضع تعّینی  آن است که لفظی در اثر کثرت استعمال در عرف، واجد معنایی شود.  1
خواه آن لفظ سابقًا معنای دیگری داشته یا این طور نباشد. به عبارت دیگر، لفظی که واضع آن 

مشخص نبوده، بلکه کثرت استعمال در عرف موجب وضع آن گردیده، دارای وضع تعینی است.

گزینه�ب در وضع تعیینی، واضع، شخص معین بوده، ولی در وضع تعّینی، وضع لفظ با  2
کثرت استعمال صورت می پذیرد. وضع تعیینی را وضع تخصیصی نیز می نامند.

گزینه�د کلیة الفاظ مطرح شده در گزینه های اول تا سوم دارای وضع تعّینی هستند؛ به  3
این معنا که واضع معین نداشته و در اثِر کثرِت استعمال، توسِط مردمان وضع  شده اند. الزم 

به توضیح است که غالِب واژگان، دارای وضِع َتعّینی هستند؛ زیرا کمتر الفاظی هستند که 

واضِع ُمعین داشته باشند. مثاًل نام اشخاص وضع تعیینی دارد؛ زیرا یک فرد معین اقدام به 

نام گذاری کرده است. همچنین برخی الفاظ و اصطالحات حقوقی مستقیمًا توسط قانون گذار 

وضع شده اند. این واژگان نیز دارای وضع تعیینی هستند. مثاًل واژة »بازپرس« یا واژة »سند 

رسمی« و یا »فرجام خواهی« از جمله واژگانی هستند که وضع تعیینی دارند.

گزینه�الف وضِع تعینی یا تخصصی، واضع معّین ندارد؛ بلکه با کثرت استعمال یک لفظ در  4
یک معنا به  وجود می آید که بیشتر واژگان دارای چنین وضعی هستند. اما وضِع تعیینی یا 

تخصیصی دارای واضع معین است. ناگفته نماند که این واضِع معین، ممکن است قانون گذار 

باشد؛ به ترتیبی که در قانون، مبادرت به وضِع واژه ای جدید مانند »واخواهی« نماید، بنابراین، 

وضِع تعیینی در قانون نیز ممکن است واقع شود.

که  هستند  معین  واضِع  دارای  فرجام خواهی  و  قرضه  اوراق  دادخواست،  گزینه�ب  5
قانون گذار است؛ بنابراین، واژگان مذکور دارای وضِع تعیینی هستند. اما واژة »زوجه« واضِع 

معین ندارد و با کثرت استعمال در عرف به  وجود آمده؛ بنابراین، وضِع تعینی دارد.

گزینه�ج عدم صحت حمل و صحت سلب از نشانه های مجاز بوده و صحت حمل و عدم  6
صحت سلب از نشانه های حقیقت هستند.

از اصول لفظیه است که در صورت شک در منظور گوینده،  الحقیقه،  گزینه�ج اصالة  7
اصل بر حقیقی بودن معنای مورد نظر متکلم گذاشته می شود. الزم به تذکر است که اصالة 

الحقیقة هنگامی به کار می آید که پیش از استعمال یک واژه در جمله، با استفاده از تبادر 
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