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 (( ۱۳۹۹ سال قضاییه قوه وکالی مرکز آزمون فقه متون درس )) سواالت

 

  مناسباً؟ تراه بما التالیه العباره أکمل-۱۰۱

 

 «ذلک جمیع یف المنکر قول القول ألن……  القول أن فالظاهر الموکل إلى المال دفع فی اختلفا لو»

 

 الموکل قول( ۲                                                المستودع قول( ۱

 المدعی قول( ۴                                                   الوکیل قول( ۳

 

 :الصحیح عین. ۱۰۲ 

 

 .تعالی مشّیته على التعلیق المقصود کان إن تنعقد ال تعالى هللا مشیه على الیمین علق لو( ۱

 .الزوج منع مع الزوجه یمین تنعقد( ۲

 .السالم علیهم األئمه من او دین من بالبرائه الیمین تنعقد( ۳

 .الیمین النتحلّ  العجز علیه طرأ ثمّ  مقدورا کان إن و المقدور على الیمین تنعقد( ۴ 

 

 مناسباً؟ تراه بما التالیه الجمل أکمل. ۱۰۳

 

………  فإنها الحدود فی…….   و داده ادامه و القتل، و الطالق و کالنکاح غیرها و المالیه الدعاوى فی الیمین»…………….  

 .«محلّها فی المقرره بالشرائط البینه أو باإلقرار إاّل 

 

 تثبت – التثبت -التثبت( ۲                                   التثبت – التثبت -التثبت( ۱

 التثبت – تثبت -التثبت( ۴                                    التثبت – التثبت -تثبت( ۳

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  یناسب؟ بما التالیه الجمله أکمل –۱۰۴ 

 

 ………………. له بولد فأقّرت زوجه و إخوه للمّیت کان لو

 

 األخوه کّذبها إن للولد الباقی و الثمن لها( ۱

 أنکروا إن للولد، حّصتها باقی و الثمن للزوجه و أرباع ثالثه لهم( ۲

 أنکروا إن بالتساوی الزوجه و للولد الباقی و أرباع ثالثه لهم( ۳

 الولد الیرث و الربع للزوجه و أرباع ثالثه لإلخوه( ۴

 

  است؟ صحیح زیر، جمله تکمیل برای مورد کدام –۱۰۵

 

 .:«…………………المهیا بأبوه المحسن أقر»

 

 مطلقاً  االقرار الیصح إذن المهیاء ینکر و( ۱ 

 المهیا على ال المحسن على النفقه وجبت المحسن، المهیا یصدق و( ۲ 

 المهیا من المجن إرث فی إقراره فیمضی یصدقه، لم و( ۳ 

 علیه النفقه وجوب فی إقراره یمضی یصدقه، لم و( ۴ 

 

 یناسب؟ بما التالیه الجمل أکمل -۱۰۶

 

 ………………. .« الید ذی غیر على و ،.. …………………قوله فالقول أحدهما ید تحت کانت فان عین فی تنازعا لو »

 

 الیمین – بالبّینه( ۲                                               البّینه – البّینه و بالیمین( ۱

  البّینه – بیمینه( ۴                                                      البّینه و الیمین – بیمینه( ۳

 

 

 



 

 

 

 

  است؟ صحیح یمین، درخصوص زیر موارد از یک کدام –۱۰۷

 

 .«السالم علیهم الطاهرین األئمه  و آله و علیه هللا صلی بالنبی بالحلف…  و شأنه جل هللا هو به المقسم کان إذا إاّل   »…

 

 الیمین تنعقد – الیمین تنعقد( ۲                                     الیمین التنعقد – الیمین التنعقد( ۱

 الیمین تنعقد – الیمین التنعقد( ۴                                       الیمین التنعقد – الیمین تنعقد( ۳

 

 یناسب؟ بما التالیه الجمله أکمل –۱۰۸

 

 …………. .« الشهاده تقبل »

 

 منفعه أو عینا له نفعا بشهادته یجرّ  ممن( ۱

 خطأ الجنایه شهود بجرح العاقله کشهاده عنه، ضررا بشهادته دفع إذا(  ۲

 الفسق العداوه تستلزم لم إذا لعدّوه الدنیویه العداوه ذی من( ۳

 المال بزیاده أجر زیاده له کان إذا الوکیل من(  ۴

 

  کند؟ می بیان را صحیح حکم مورد کدام شده، مطرح موضوع خصوص در –۱۰۹

 

 .«الدار بعتُ  الیوم صباح:  فقال الحسن جاء االفاقه بعد. علیه، أغمی و کرونا بفیروس على   ابتلی ثمّ . داره بیع فی حسناً  على   وُکل»

 

 .است شده باطل وکالت( ۱

 .ندارد را وکالت فسخ حق على است، فروخته را خانه حسین چون( ۲

 .کند فسخ را وکالت تواند می علی( ۳ 

 .است نافذ خانه فروش( ۴

 

 

 



 

 

 

 

 ؟ است صحیح ، «امیر»اقرار درخصوص مورد کدام -۱۱۰

 

 .«الخمر ثمن من هو و مال على   له األمیره قال »

 

 .است محّرم ثمن چون نیست امیر عهده بر مالی اما است صحیح اقرار( ۱

 .است صحیح مال به نسبت فقط اقرار( ۲

 .است نافذ و صحیح مورد دو هر به اقرار( ۳

 .است محّرم ثمن چون نیست مسموع دو هر به نسبت اقرار( ۴

 

 کمح این دلیل «حبسه جواز عدم فالظاهر علیه الحبس حکم قبل للغیر أجیرا کان أو الحبس یضره مریضا المدیون کان لو» -۱۱۱ 

 چیست؟

 

 تسلیط قاعده – الشر قاعده( ۲                             سبیل نفی قاعده – الضرر قاعده( ۱

 

 مسلم مال احترام قاعده – الضرر قاعده( ۴                                      الضرر قاعده – ید قاعده( ۳

 

 : الخطاء عّین –۱۱۲

 

 .عادالً  کان و االسالم أظهر إن و الزنا ولد شهاده التقبل( ۱

 .لصدیقه الصدیق شهاده تقبل( ۲

 .المکروهه الصنائع أرباب شهاده ترد( ۳

 .العقائد أصول من ءشی فی مخالف کل شهاده التقبل( ۴

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الوکاله؟ فی الصحیح الجواب عین -۱۱۳

 

 .الوکاله تبطل لکن الخصومه، تمت و یقیل للمدعی بالحقّ  علیه المدعى وکیل اقرّ  لو( ۱

 .األمور سائر خالف بالخصومه قصاعدا اثنین یوکلّ  أن الیجوز( ۲

 .مطلقاً  منه األبراء أو الحق عن الصلح بالخصومه للوکیل یجوز (۳

 .الوکیل ینعزل و الخصومه بقیت و منه یقبل لم فسقه البینه أن المدعی وکیل افرّ  لو(  ۴

 

 ؟است زیر موارد از یک کدام حکم، این مبنای. «لغا بالدین لِداّبه أقرّ  لو االستحقاق، أهلیه له یکون أن له المقر فی یعتبر» -۱۱۴

 

 تمتع اهلیت فقدان( ۲                                                        غیر مال در اقرار( ۱

 له مقر مالیت عدم( ۴                                                   استیفا أهلیت فقدان( ۳

 

  مناسباً؟ تراه بما التالیه الجمله أکمل –۱۱۵

 

 خّیرم فهو الحاکم عند مقبوله اّنها علم ولو إقامتها، علیه یتعّین فال المنکر، إحالف و حاضره کانت………  للمّدعی البینه وجود مع »

 .« المنکر إحالف و إقامتها بین

 

 والو إقامتها له یجب( ۲                                              لو و إقامتها عدم اله یجوز( ۱

 إن إقامتها عدم له یجوز ال( ۴                                                     إن إقامتها له یجب( ۳

 

. کند می طرح شطرنج بازی در بندی شرط در اشکان باخت از ناشی وجه مطالبه موضوع با دعوایی اشکان، علیه ساسان  -۱۱۶

 چیست؟ تکلیف پذیرد، نمی را ساسان ادعای مورد مبلغ خود، باخت به نسبت اقرار با اشکان

 

 المبهم و بالمجهول اإلقرار الیصح(۱ 

 اإلبهام رفع و بالتفسیر المقر یلزم و المبهم و بالمجهول اإلقرار یصح( ۲ 

 لاللزام قابالً  یکون أن المقربه فی یشترط الن االقرار الیصح( ۳

 ابتداء المقر من صدوره االقرار فی یعتبر الن الیصح( ۴

 



 

 

 . یناسب بما التالیه الجمل أکمل -۱۱۷

 

 . .«……………یکون فیما علیه یمضی و المقر إلى بالنسبه اإلقرار دیر…………….  »

 

 علیه ضررا – ینفذ( ۲                                                           علیه ضررا – الینفذ( ۱

 له ضررا فیه.  الینفد( ۴                                                                له نفعاً  فیه -ینقذ( ۳

 

 : الصحیح عین۔ ۱۱۸

 

 .القضاء أهلیه له من حکم تنفیذ للحاکم یجوز(  ۱

 .محقّا کان إن شیئا الحضمین أحد یلقن أن للقاضی یجوز( ۲

 .برایه بموافقته العلم عدم مع الواقعه فی الحکم للحاکم یجوز( ۳

 .الناس حق فی إقرار دون من بعلمه یحکم أن للقاضی الیجوز( ۴

 

  الصحیحه؟ باألجویه التالیه الجمل أکمل -۱۱۹ 

 

 فی………..  علیه الحقّ  تثبیت و مرافعته و مخاصمته………  الحق علیه من فجحده غیره على له حق استیفاء فی وکله لو »

 .«الخصومه

 

 وکیال یکن إن – للوکیل یکن لم( ۲                                             وکیال یکن لم ما – للوکیل( ۱

 وکیال یکن لم إن و – للوکیل یکن لم( ۴                                    وکیال یکن لم ما – للوکیل یکن لم( ۳

 

  التالیه؟ العبارات من الصحیحه باألجوبه التالیه الجمل أکمل -۱۲۰

 

 مخالفه کانت إذا بالبینه الحکم له …………بل ،……..  فی حلف أو إقرار أو بینه دون من بعلمه یحکم أن اللقاضی.. »………

 .«لعلمه

 

 یجوز – تعالى هللا حقوق – الیجوز(  ۲                          الیجوز – تعالى هللا حقوق – الیجوز( ۱

 الیجوز – الناس حقوق – بجوز( ۴                                 بجوز – الناس حقوق – یجوز( ۳
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