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آزمون وکالت سال 1379

سؤاالت آزمون وکالت سال 1379
 -1شک در اصل تکلیف را شبهة  ...........مینامند[ .موضوع :اصول عملیه  اصل برائت]
		
الف) تحریمیه

ب) حکمیه

ج) مصداقیه

د) موضوعیه

 -3بر فرزندی واجب شده نفقة پدر خود را بپردازد ،حال تردید داریم که پدر دارا شده یا خیر.
استصحاب درمورد عدم تمکن مالی پدر چه نوع استصحابی است؟ [موضوع :اصول عملیه 

استصحاب]

الف) استصحاب حکم تکلیفی 		
			
ج) استصحاب مسببی

ب) استصحاب حکم وضعی
د) استصحاب سببی

نــــــــــشر چتر دانش

 -2زوجه بهسبب حق حبس میتواند تا قبل از پرداخت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع
کند .وجوب تمکین زوجه چه نوع از انواع وجوب است؟ [موضوع :الفاظ  اوامر]
منجز
		
مضیق	      ج) واجب کفایی
الف) واجب مشروط
د) واجب ّ
ب) واجب ّ

 -4نص عبارت است از[ :موضوع :الفاظ  مجمل و مبین]
الف) ظاهر قانون	    			
ج) منطوق قانون 				

ب) مدلول صریح قانون        
د) کلمات مندرج در قانون

 -5الزام به رساندن مصدوم به بیمارستان برای نجات جان او توسط رانندهای که با او تصادف
نموده ،مشمول  .......است[ .موضوع :اصول عملیه  اصل برائت]
ب) امر ظاهری ثانوی
الف) امر ظاهری اولی 			
د) حکم واقعی اولی
			
ج) حکم واقعی ثانوی

 -6لزوم پرداخت هزینة دادرسی برای اقامة دعوی از قبیل حکم[ :موضوع :الفاظ  اوامر]
الف) ارشادی است	 .

ب) تکلیفی است	 .

ج) مولوی است	 .

د) تأسیسی است.

 -7در نزاعی جمعی ،قتلی واقع شده است ،تعداد شرکتکنندگان در نزاع معلوم است ،ولی بین
آنها قاتل شناخته نمیشود .در این صورت مسأله مشمول[ :موضوع :اصول عملیه  اصل احتیاط]
ب) شبهة غیرمحصوره است.
الف) شبهة محصوره است			 .
د) شبهة وجوبیه است.
ج) شبهة حکمیه است			 .
 -8استعمال لفظ موات درمورد زمینی که سابقة عمران ندارد بهکار بردن لفظ است در:

[موضوع :الفاظ  وضع الفاظ]

الف) حقیقت شرعیه (قانونیه)		.
				
ج) معنای مجازی.

موضوعله خود.
ب)
ٌ
د) معنای حقیقی.
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 -9استخراج علت احکام و تعمیم دادن آن را  ..........میگویند[ .موضوع :ادله اسنباط  قیاس]
الف) استقراء

ب) تنقیح مناط	      ج) تقلید

د) قیاس اولویت

 -10هرگاه طبق قانون ،امتناع زندانی از بازگشت به زندان ،پس از پایان مرخصی فرار محسوب
شود ،رابطة این حکم با فرار به معنای حقیقی چه نوع رابطهای است؟ [موضوع :اصول عملیه 

تعارض ادله]

		
الف) تخصیص

		
ب) تقیید

ج) حکومت 	

د) ورود

نــــــــــشر چتر دانش

 -11اگر کسی دیون متعدد به یک نفر دارد ،تشخیص اینکه تأدیه بابت کدامیک از دیون است،
بر عهدة مدیون است؛ لذا پرداخت مزبور از مصادیق عمل به [ . .....موضوع :الفاظ  اوامر]
ب) واجب موسع است.
الف) واجب غیری است			 .
د) واجب تخییری است.
ج) واجب تعینی است			 .
 -12دولت نمیتواند از کسی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او .کلمات «مگر به
درخواست خود او»[ :موضوع :الفاظ  عام و خاص]
ب) مخصص عقلی است.
			
الف) مخصص متصل است.
د) مخصص مجمل است.
			
ج) مخصص منفصل است.
 -13هرگاه شک ابتدایی ،بدون علم اجمالی و فاقد حالت سابق باشد ،چه اصلی را باید جاری ساخت؟

[موضوع :اصول عملیه  اصل برائت]

الف) احتیاط	    ب) استصحاب	       ج) برائت	          د) تخییر

 -14انتشار قوانین بهمنظور رعایت کدامیک از قواعد زیر است؟ [موضوع :اصول عملیه 
برائت]
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الف) قاعدة الضرر
			
ج) قاعدة دفع ضرر محتمل

اصل

ب) قاعدة فراغ
د) قاعدة قبح عقاب بالبیان

 -15طبق مادة  12قانون مدنی مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل
نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بهواسطة عمل انسان .کلمات بعد از «اعم از اینکه:»...

[موضوع :الفاظ  مجمل و مبین]

الف) مب َّین است				 .
ج) قرینة متصله است			 .

ب) قرینه لفظیه است.
مبین است.
د) َّ

 -16عقد رهن محقق نمیشود مگر با دادن مال مرهونه به قبض مرتهن .لذا قبض در عقد رهن:

[موضوع :ادله استنباط  عقل]

الف) مقدمة عادی است			 .
ج) مقدمة واجب است			 .

ب) مقدمة علم است.
د) مقدمة صحت است.

آزمون وکالت سال 1379

 -17مبنای مادة  35قانون مدنی که میگوید«:تصرف بهعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر
آنکه خالف آن ثابت شود» .قاعدة  .......است[ .موضوع :ادله استنباط  امارات]
ج) غلبه	       د) عموم و خصوص من وجه
		
ب) تبادر
الف) استصحاب 		

 -18مفهوم مخالف کالم  .......قطع ًا حجت است[ .موضوع :الفاظ  مفهوم و منطوق]

 -19نتیجة تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟ [موضوع :اصول عملیه  استصحاب]
الف) استصحاب مقدم است			 .
ج) به لحاظ تعارض ،متساقط هستند		 .

ب) برائت مقدم است.
د) حتیالمقدور به هردو عمل خواهد شد.

نــــــــــشر چتر دانش

الف) اگر منطوق ایجابی و مفهوم سلبی باشد      	 .
ب) اگر منطوق سلبی و مفهوم ایجابی باشد.
ج) در تمام موارد مخالف یا منطوق سلباً یا ایجاباً
د) فقط در صور وجود حصر یا شرط و یا غایت در کالم

 -20اذن در شیء ،اذن در لوازم آن است .کدام گزینة زیر مصداق آن است؟ [موضوع :ادله استنباط

 عقل]

الف) اذن در بردن آب از چاه به غیر ،مستلزم اجازة عبور تانکر آب است.
ب) اذن در بردن آب از چاه غیر ،متضمن اذن در عبور از ملک غیر تا وصول به چاه است.
ج) اذن در انتفاع از ملک ،اذن در انتفاع عائلة منتفع هم خواهد بود.
د) اذن در استفاده از مجرای آب ،متضمن اذن در مرمت خواهد بود   .
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پاسخنامه سؤاالت آزمون وکالت سال 1379

نــــــــــشر چتر دانش
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 -1پاسخ صحیح این سؤال در میان گزینهها وجود ندارد .شک در اصل تکلیف ،ممکن است بهصورت
شبهات موضوعیه یا حکمیه و یا وجوبیه یا تحریمیه باشد.
 -2گزینه الف صحیح است .در این مثال از آنجا که وجوب تمکین ،متوقف بر پرداخت مهریه است ،واجبی
مشروط است .الزم به ذکر است که برخی نویسندگان پرداخت مهریه را شرط وجوب تمکین ندانسته
بلکه آن را شرط انجام واجب دانستهاند که در این صورت باید این واجب را واجب معلق بدانیم.
 -3گزینه د صحیح است .عدم تمکن ،حکم نیست ،بلکه موضوعی خارجی است ،بنابراین نمیتوانیم که
گزینههای «الف و ب» را صحیح بدانیم .اما با دقت در فرض سؤال ،روشن میشود که دو تردید وجود
داشته و نسبت به هردو نیز میتوان استصحاب جاری نمود .همچنین وضعیت ،به ترتیبی است که اگر در
یکی از دو تردید ،استصحاب را جاری نماییم ،شک دیگر ناخودآگاه مرتفع میشود .چنانکه اگر نسبت به
شک در عدم تمکن ،استصحاب را جاری کنیم ،شک در وجوب ادای نفقه به پدر مرتفع گشته و روشن
میشود که وجوب ادا ،همچنان پابرجاست .استصحاب عدم تمکن را در اصول ،استصحاب سببی و
استصحاب وجوب ادای نفقه را استصحاب مسببی مینامند .در چنین مواردی که امکان هردو استصحاب
فراهم است ،باید استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی مقدم داشت ،چرا که با اجرای استصحاب
سببی ،شک دوم بهطور ناخوداگاه مرتفع و جایی برای اجرای استصحاب دیگر باقی نمیماند.
 -4گزینه د صحیح است .البته منظور از نص قانون ،کلمات مندرج در قانون است وگرنه خود کلمة نص
به معنای تصریح گوینده به مراد در کلمات است که هم در قانون و هم در شرع مصداق دارد .همچنین
نص عبارتی است که نسبت به آن احتمال بیش از یک معنا (ولو بهطور ضعیف) نمیرود.
 -5گزینه د صحیح است .لزوم نجات و حفظ جان یک انسان ،یک حکم واقعی اولی بوده و در این حکم
تفاوتی میان آن شخص که به دیگری صدمه وارد نموده و غیر او نیست.
 -6گزینههای ب و ج و د صحیح میباشند .حکم مذکور در فرض سؤال «وجوب» میباشد.
 -7گزینه الف یا ب صحیح است .این سؤال دارای ابهام است ،به ترتیبی که مشخص نیست که شرکت
کنندگان در این نزاع دستهجمعی چند نفر بودهاند؟ اگر تعداد آنها به حدی کم باشد که احتمال
قاتل بودن هر فرد زیاد باشد ،شبهه محصوره است اما اگر ،تعداد افراد به حدی زیاد باشد(مث ً
ال صد نفر
یا بیشتر) که احتمال قاتل بودن هر فرد بسیار کم باشد ،شبهة غیرمحصوره خواهد بود.
 -8گزینههای ب و د صحیح هستند .اوالً باید تشخیص داد که چه کسی لفظ موات را اولینبار در
معنای مورد نظر استعمال کرده است .اگر آن استعمال اولیه که موجب وضع لفظ گردیده ،توسط
عرف صورت گرفته باشد ،این لفظ حقیقت عرفیه است ،اما اگر اولینبار توسط شارع مورد استعمال
قرار گرفته باشد ،استعمال شرعیه خواهد بود .بهنظر میرسد که استعمال لفظ موات در معنای مطرح
شده ،اولینبار توسط شارع مقدس صورت گرفته است پس این لفظ حقیقت شرعیه میباشد .در هر
صورت ،این لفظ را چه حقیقت شرعیه و چه حقیقت عرفیه بدانیم ،استعمال لفظ در معنای مطروحه،
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موضوعله واقعی لفظ است .دقت شود که در این
استعمالی حقیقی خواهد بود؛ معنای حقیقی همان
ٌ
سؤال از لفظ موات سؤال نشده تا گزینة «الف» را صحیح بدانیم بلکه از معنای این لفظ سؤال شده
پس باید گزینههای «ب» و «د» را صحیح دانست.
 -9گزینه ب صحیح است .هرچند تعریف دقیق تنقیح مناط ،تعریف ارائه شده نیست اما نزدیکترین
گزینه ،گزینة «ب» محسوب میشود.
 -10گزینه ج صحیح است .هرگاه قانونگذار یک موضوع را در حکم موضوع دیگر بداند ،حکومت واقع
شده است.
 -11گزینه د صحیح است .واجب تخییری را واجب بدلدار نیز مینامند؛ چرا که  در این قسم از واجب،
مکلف میان چند دستور ،مخیر است که هرکدام را که خواست برگزیند.
 -12گزینه الف صحیح است .زیرا مخصص بیواسطه به دنبال عام آمده است.
 -13گزینه ج صحیح است .اگر شک دارای حالت سابق باشد ،اصل استصحاب و اگر با وجود شک ،علم
اجمالی نسبت به توجه تکلیف وجود داشته باشد ،اصل احتیاط جاری میگردد.
 -14گزینه د صحیح است .قاعدة قبح عقاب بالبیان ،یک قاعدة عقلی است که مستند اصل قانونی بودن
جرایم مجازاتها است.
 -15گزینه د صحیح است .مبین (به کس ِر یاء) عبارتی است که اجمال را برطرف میکند.
 -16گزینه د صحیح است .مقدمه صحت ،مقدمهای است که برای صحت ذیالمقدمه انجام آن ضروری
است.
 -17گزینه ج صحیح است .هرچند در فقه و اصول قاعدهای با عنوان قاعدة غلبه وجود ندارد اما بهنظر
میرسد که منظور طراح سؤال این بوده است که مبنای مادة  35ق.م بر غلبه بوده است؛ یعنی از
آنجا که اغلب تصرفات بهطور مالکانه است ،هر تصرفی مالکانه به حساب میآید ،مگر آنکه خالفش
ثابت شود.
 -18گزینه د صحیح است .مفهوم مخالف بر شش قسم است که عبارتند از :شرط ،وصف ،حصر ،غایت،
لقب و عدد .از این موارد ،سه مورد دارای حجیت و سه مورد فاقد حجیت است .موارد دارای حجیت
عبارتند از :شرط ،غایت و حصر و موارد فاقد حجیت عبارتند از :وصف ،عدد و لقب .باید دقت داشت
که گاهی بهجای اینکه گفته شود ،فالن مفهوم حجیت ندارد ،گفته میشود که فالن مفهوم ،مفهوم
ندارد .مث ً
ال میگویند وصف مفهوم ندارد یا این جمله مفهوم ندارد .که این بیان هم به همان معناست
ولی صورتش متفاوت است .پس فرقی ندارد که گفته شود مفهوم وصف حجیت ندارد یا گفته شود
وصف مفهوم ندارد.
 -19گزینه الف صحیح است .در تعارض استصحاب با هریک از اصول عملیه ،تقدم با استصحاب است.
 -20گزینه ب صحیح است .اذن در شیء ،اذن در لوازم آن است؛ به این معنا که ،هرگاه به انجام امری
یا تصرف در چیزی اذن داده شود ،آن اذن نه تنها تصرف در آن امر و آن شیء را مجاز مینماید ،بلکه
تصرف در لوازم آن را نیز مجاز میکند.

11

 18دوره پرسشهای اصول فقه آزمون وكالت

پراکندگی موضوعی سؤاالت سال 1379

نــــــــــشر چتر دانش

موضوع کلی

موضوع جزیی

تعداد سؤاالت

جمع بر مبنای موضوع کلی

مقدمات

-

-

-

اوامر

3

عام و خاص

1

مجمل و مبین

2

مطلق و مقید

-

مفهوم و منطوق

1

نواهی

-

وضع الفاظ

1

اجماع

-

امارات

1

سنت

-

عقل

2

قرآن

-

قیاس

1

مصالح مرسله

-

استصحاب

2

اصل احتیاط

1

اصل برائت

4

اصل تخییر

-

تعارض ادله

1

الفاظ

ادله استنباط

12
اصول عملیه

8

4

8

