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پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

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 آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 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

ناشــــــــرسخن
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فهرست



پیشگفتار

وکالء  مرکز   1398 سال  دادگستری  وکالت  آزمون  در  امتحانی  مواد  از  یکی 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، پنج باب از ابواب فقه شیعه است 
که عبارتند از وکالت، اقرار، اَیمان، قضاء و شهادات. اگرچه در ادوار گذشته در ماده 
اطالعیه  از بخش وکالت طرح سوال می گردید ولی مطابق  فقط  فقه  متون  امتحانی 
صادره از مرکز مزبور، دایره مباحث منبع برای طرح سوال، از یک باب به پنج باب 
توسعه یافته است. سبب نگارش کتاب حاضر نیز در اختیار قراردادن نمونه سواالتی 
از ابواب مذکور است تا داوطلبان گرامی بتوانند پس از مطالعه ابواب پنجگانه از 
منبع معرفی شده، با نمونه سواالت امتحانی آشنا شوند. این کتاب مشتمل بر سه بخش 
است به ترتیبی که در بخش اول سواالتی از ابواب پنجگانه مذکور آمده است و در 
بخش دوم پاسخنامه سواالت به ترتیب چینش سواالت درج گردیده و در بخش سوم 

نیز پاره از الفاظ و اصطالحات عربی به کار رفته در کتاب ترجمه شده است. 
الزم به توضیح است که از بیشتر مباحث در این مجموعه طرح سوال گردیده است 
ولی بنا بر این بوده است که از برخی مباحث همچون مباحث فاقد کاربرد در عصر 
حاضر سوالی طرح نشود، توضیح آنکه با توجه به انطباق علمی این دسته از مباحث 
تعریف  و  حقوق  دانش  در  کیفری(  و  مدنی  از  دادرسی)اعم  آیین  مباحث  بر  فقه 
ضوابط و ساختارهای جدید در نظام دادرسی، عماًل مباحث مطروحه محلی از اعراب 
ندارد، به طور مثال یکی از مطالب مورد بحث در فقه چگونگی احراز هویت از 
طرفین دعوا و یا شهود است که این مسأله با توجه به وجود اسناد و مدارک هویتی 
اختصاصی برای هر فرد در دنیای امروز، عماًل کاربردی ندارد و یا چگونگی ابالغ 



و اطالع قضات از رأی صادره توسط یک قاضی در یک دعوای مشخص، در مقررات 
فعلی دستگاه قضایی و سیستم های پیشرفته و دریافت و ارسال و ابالغ اطالعات در 
متفاوت  است،  گرفته  قرار  اشاره  مورد  فقه  در  آنچه  با  تکنولوژی،  پیشرفت  پرتو 
است، لذا پرداختن به این قبیل مسائل نمی تواند ارزش علمی چندانی داشته باشد. 
طرح سواالت عموماً به زبان فارسی انجام شده ولی با عنایت به طرح سواالتی به زبان 
عربی در این آزمون، برخی سواالت این مجموعه به زبان عربی طرح شده است تا 
زمینه آشنایی داوطلبان با این دسته از سواالت نیز فراهم گردد. همچنین تالش بر 
این بوده است که در پاسخنامه ذیل هر سوال، به موضوع و مسأله ای که سوال از آن 
طرح شده است، اشاره گردد و سپس توضیحاتی در روشن شدن مسأله مطرح شود. 
پاسخ سواالت، منطبق بر منبع معرفی شده صورت گرفته و نگارنده از درج نظرات 

شخصی و غیرمرتبط به منبع آزمون خودداری کرده است.
از همه دانشمندان و دانش پژوهان گرامی تقاضامندم هرگونه خطای علمی یا امالیی 
احتمالی در متن این اثر را به نگارنده اطالع دهند تا در چاپ های آتی، با اصالح 

اشتباهات احتمالی، امکان بهرمندی بهتر مخاطبان از این مجموعه فراهم گردد.

سیدعلی بنی صدر
ربیع االول 1441 







بخش اول
سؤاالت





1فصــــــل کلیات

)فقه مشاوران- بهمن83( كدام گزينه غلط است؟ 
 
1

الف( الوکالة تفويض امر الي الغير           
ب( الوکالة ارجاع تميشه امر الي الغير

ج( الوکالة عقد يحتاج الي ايجاب و قبول
د( الوکالة ايقاع اليحتاج الي القبول

)فقه مشاوران- بهمن83(  كدام گزينه صحيح است؟ 
 
2

الف( االقوي عدم وقوع الوکالة بالمعاطاة
ب( اليعتبر في الوکالة المواالت بين االيجاب و القبول

ج( التتحقق الوکالة بالكتابة    
د( هر سه مورد

)فقه مشاوران- 87( كدام امر معتبر در عقد وكالت است؟ 
 
3

ب( مواالت بين ايجاب و قبول الف( انشاء قولي   
د( تنجيز ج( ترتيب بين ايجاب و قبول 

)فقه مشاوران- 88( كدام گزينه غلط است؟ 
 
4

ب( وكالت تفويض است.  الف( وكالت نيابت است.   
د( وكالت عقد است.  ج( وكالت نوعي ايقاع است.  

)فقه مشاوران- 90( راجع به عقد وكالت كدام گزينه اشتباه است؟ 
 
5

الف( وكالت عبارتست از واگذاري امري به ديگري براي انجام آن در حال حيات وي.
ب( عقد وكالت نيازمند ايجاب و قبولي است كه بين آن مواالت باشد.

ج( عقد وكالت بر هر لفظي كه داللت بر مقصود كند واقع مي شود.
د( بنا به ظاهر، عقد وكالت به صورت معاطات هم واقع مي شود.
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)فقه مشاوران- 92( آيا وكالت به صورت معاطات محقق مي شود؟ 
 
6

الف( اقوي صحت وكالت معاطاتي است.
ب( وكالت معاطاتي نافذ نيست.

ج( وكالت معاطاتي واقع نمي شود.        
د( احتياط در ترك چنين وكالتي است.

در وقوع وكالت كداميک از گزينه های زير صحيح است؟
 
7

)فقه مشاوران- 96( �

الف( توالی عرفی بين ايجاب و قبول كافی نيست.  
ب( بين ايجاب و قبول مواالت شرط نيست.

ج( به صرف ايجاب وكالت محقق می شود.  
د( مواالت بين ايجاب و قبول شرط است.

)فقه مشاوران- 90( كدام مطلب صحيح است؟ 
 
8

الف( بنابر احوط تعليق در وكالت جايز نيست.
ب( منجز بودن وكالت ضرورت ندارد.

ج( تعليق در متعلق وكالت جايز نيست.
او  براي  شدند  كشور  وارد  كه حجاج  زماني  دهد  وكالت  ديگري  به  كسي  اگر  د( 

اتومبيل خريداري كند وكالت باطل است.

با توجه به عبارت »و يَصُح تعليق التصرف َمَع تنجيز الوكالة« كدام گزينه 
 
9

)فقه مشاوران- 92( صحيح است؟ 
الف( باَن يقول: َوكلتك في كذا، و ال تتصرف اال بَعد شهر  

ب( باَن يقول: َوكلتك في كذا، اِن جاء زيد.
ج( باَن يقول: َوكلتك في كذا، بُِقدوم المسافر   

د( باَن يقول: َوكلتك في كذا، بِطلوع الشمس

)فقه مشاوران- تير83( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
10

الف( يصح التوكيل و التوكل من الصبي   
ب( اليصح التوكيل و الالتوكل من الصبي
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ج( يصح التوكيل من الصبي و اليصح التوكل منه   
د( يصح التوكل من الصبي و اليصح التوكيل منه 

)فقه مشاوران- 84( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
11

ب( در وكيل عقل شرط نيست.  الف( در وكيل عدالت شرط نيست.  
د( هيچكدام  ج( در وكيل بلوغ شرط نيست.  

)فقه مشاوران- 87( در كدام وكيل بلوغ شرط نيست؟ 
 
12

ب( وكيل در اجراء عقد  الف( وكيل در حيازت مباحات  
د( وكيل در استيفاء حق ج( وكيل در قبض و اقباض 

)فقه مشاوران- 92( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
13

الف( سفيه مي تواند در امور مالي و غيرمالي خود، ديگري را وكيل خود سازد.
ب( سفيه فقط در امور غيرمالي خود، مي تواند ديگري را وكيل خود سازد.

به دليل فقدان اختيار نمي تواند  اكراه شد،  اتومبيل خود  به فروش  اگر فردي  ج( 
فروش خودرو مزبور را به ديگري وكالت بدهد.

د( سفيه نمي تواند در امور مالي و غيرمالي ديگران وكالت نمايد.

)فقه مشاوران- 92( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
14

الف( يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه 
ب( ال تصح وکالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن ال حجر عليه

ج( ال يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه 
د( ال يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما ال حجر عليهما فيه

)فقه مشاوران- تير83( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
15

الف( تصح وکالة الكافر عن المسلم و الكافر
ب( تصح وکالة الكافر عن المسلم

ج( تصح وکالة الكافر عن الكافر 
د( ال تصح وکالة الكافر

)فقه مشاوران- بهمن83( كدام گزينه غلط است؟ 
 
16

ب( يشترط في الوكيل العقل الف( يشترط في الوكيل االسالم 



دانش چتر14 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای متون فقه آزمون های مشاوران حقوقی14

د( يشترط في الوكيل البلوغ ج( يشترط في الوكيل االختيار 

)فقه مشاوران- 84( وكالت كافر .......  
 
17

ب( از كافر صحيح است.  الف( از مسلمان صحيح است.  
د( صحيح نيست.  ج( از مسلمان و كافر صحيح است.  

)فقه مشاوران- 86( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
18

ب( يشترط في الوكيل العدالة الف( يشترط في الوكيل االسالم 
د( يشترط في الوكيل البلوغ ج( يشترط في الوكيل البصر 

وكالت دادن به كافر براي مخاصمه با مسلمان چه حكمي دارد؟
 
19

)فقه مشاوران- 87( �

ب( صحيح است.  الف( باطل است.   
د( از طرف كافر صحيح است.  ج( از طرف مسلمان صحيح است.  

)فقه مشاوران- 90( وكيل بايد ............................... باشد.  
 
20

الف( عاقل، بالغ، مسلمان، غيره مكره. 
ب( قاصد،  مختار، مؤمن و رشيد.

ج( مسلمان، قاصد، غير محجور و بالغ. 
د( بالغ،  عاقل،  قاصد و مختار.

)فقه مشاوران- 86( كدام گزينه صحيح است؟ 
 
21

الف( تصح وکالة المحجور عليه عن غير المحجور عليه 
ب( تصح وکالة المحجور عليه عن المحجور عليه

ج( التصح وکالة المحجور عليه عن المحجور عليه  
د( التصح وکالة المحجور عليه مطلقا

)فقه مشاوران- 87( وكالت محجور چه حكمي دارد؟ 
 
22

الف( وكالت محجور جايز است.  
ب( وكالت محجور جايز نيست. 

ج( وكالت محجور از محجور جايز است.
د( وكالت محجور از غير محجور جايز است. 



بخش دوم
پاسخنامه





1فصــــــل کلیات

ایقاعی است که  د ر.ک مقدمه کتاب الوکالة. ترجمه گزینه د: وکالت    گزینه1
نیازمند قبول نیست. )مقدمه(

ب ر.ک مقدمه کتاب الوکالة. ترجمه گزینه ب: در وکالت مواالت بین    گزینه2
ایجاب و قبول، شرط نیست. )مقدمه(

د ر.ک مقدمه کتاب الوکالة. مقصود از تنجیز آن است که وکالِت معلق،    گزینه3
باطل است، بنابراین وکالت باید ُمنجز باشد. )مقدمه(

الفوج ر.ک مقدمه کتاب الوکالة. از یک سو می دانیم که وکالت عقد است    گزینه4
و به هیچ عنوان ایقاع نیست و از سوی دیگر می دانیم که نیابت، امری غیر 

اما وکالت  نیابت در عبادات بدنی ممکن است  اینکه  از وکالت است، کما 

این سؤال دارای دو گزینه صحیح  در آن ها صحیح نیست. بنابراین ظاهراً 

می باشد هر چند کلید منتشره گزینه ج را پاسخ سؤال دانسته است. 

ب ر.ک مقدمه کتاب الوکالة. مواالت بین ایجاب و قبول ضروری نیست    گزینه5
بلکه اگر مواالت نیز رعایت نشود، عقد وکالت واقع خواهد شد. سایر گزینه ها 

صحیح هستند. 

الف ر.ک مقدمه کتاب الوکالة. می دانیم که بسیاری از ضوابط عقود الزم    گزینه6
در عقد وکالت الزم الرعایه نیست، از جمله آنکه در فقه شیعه، بسیاری از 

عقود الزم به صورت معاطاتی تحقق نمی یابند ولی عقد وکالت به صورت 

معاطاتی، محقق می شود.

به  الزم  ج  گزینه  نادرستی  توضیح  در  الوکالة.  کتاب  مقدمه  ر.ک:  ب    گزینه7
توضیح است که وکالت همانند سایر عقود به مجرِد ایجاب، واقع نمی شود 
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بلکه نیازمند قبول است. حتی در خصوص گزینه الف نیز باید گفت که هیچ 

مطلبی در تحریرالوسیلة، دال بر لزوم توالی عرفی مشاهده نشد بلکه به نظر 

می رسد که حتی بدون رعایت توالی عرفی نیز عقد وکالت، واقع شود. 

الف ر.ک مسأله1 کتاب الوکالة. نسبت به گزینه های الف و ج توجه شود    گزینه8
است.  متفاوت  وکالت  متعَلِق  در  تعلیق  با  وکالت  عقِد  اصِل  در  تعلیق  که 

تعلیق در اصِل وکالت، جایز نیست ولی تعلیق در متعلِق وکالت جایز است. 

الف ر.ک مسأله1 کتاب الوکالة. ترجمه متن: می توان علیرغم منجز بودن    گزینه9
وکالت، تصرف را در آن معلق نمود. گزینه الف مثال تعلیق در تصرف است. 

ترجمه این گزینه عبارت است از:»مانند آنکه موکل بگوید: تو را در فالن کار، 

وکیل کردم و تا یک ماه تصرف نکن«. گزینه های ب و ج و د مثال های تعلیق 

ترجمه  می شوند.  عقد  این  بطالن  موجب  که  هستند  وکالت  عقد  اصل  در 

گزینه ب:»مانند آنکه موکل بگوید: تو را در فالن کار، وکیل کردم، به شرط 

آنکه زید بیاید«. ترجمه گزینه ج:»مانند آنکه موکل بگوید: تو را در فالن کار، 

وکیل کردم، به شرط آنکه مسافر بازگردد«. ترجمه گزینه د:»مانند آنکه موکل 

بگوید: تو را در فالن کار، وکیل کردم، به شرط آنکه آفتاب طلوع کند«.

به  دادن  وکالت  گزینه صحیح:  ترجمه  الوکالة.  کتاب  مسأله2  ر.ک  ب    گزینه10
کودک و وکالت گرفتن از کودک صحیح نیست. 

الف ر.ک مسأله2 کتاب الوکالة. در عقد وکالت همچون سایر عقود الزم و    گزینه11
جایز، بلوغ و عقل از شرایط اساسی صحت محسوب می شود ولی عدالت نه 

شرط صحت عقد است و نه شرط نفوذ آن.

ب ر.ک مسأله2 کتاب الوکالة. شرط نبودن بلوغ به این معنا نیست که حتی    گزینه12
صغیر غیرممیز بتواند در این خصوص وکالت بگیرد بلکه وکیل در این خصوص 

حداقل باید صغیر ممیزی که شرایط صحت عقد را رعایت می کند، باشد.

مالی،  امور  در  سفیه  اینکه  به  باتوجه  الوکالة.  کتاب  مسأله2  ر.ک  ب    گزینه13
ممنوع التصرف محسوب می شود لذا نمی تواند در این امور برای خود وکیل 

بگیرد ولی در امور غیرمالی می تواند. در خصوص گزینه ج باید توجه نمود 
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که اگرچه اکراه بر بیع واقع شده ولی اکراهی بر تحقق وکالت وجود ندارد 

لذا می تواند وکالت دهد و این وکالت صحیح است.

ج ر.ک مسأله2 کتاب الوکالة. ترجمه گزینه ج: سفیه یا ورشکسته در    گزینه14
امور مالی نمی توانند به دیگری وکالت دهند. 

از  الوکالة. ترجمه گزینه صحیح: کافر می تواند  الف ر.ک مسأله3 کتاب    گزینه15
جانب مسلمان یا کافر وکیل شود.

الف ر.ک مسأله3 کتاب الوکالة. ترجمه گزینه الف: مسلمان بودن در وکیل    گزینه16
شرط است. 

وکیل،  بودن  مسلمان  اینکه  به  باتوجه  الوکالة.  کتاب  مسأله3  ر.ک  ج    گزینه17
شرط صحت وکالت نیست لذا وکالت گرفتن کافر از کافر و یا حتی مسلمان، 

صحیح است.

د ر.ک مسأله 2و3 کتاب الوکالة. ترجمه گزینه د: بالغ بودن در وکیل    گزینه18
الزم و ضروری است. ترجمه گزینه ج: بینا بودن در وکیل شرط است.

از جانب مسلمان  کافر  به  دادن  وکالت  الوکالة.  الف ر.ک مسأله3 کتاب    گزینه19
جاِیز است مگر در اموری که انجام آن ها توسط کافر ممنوع است ماننِد مورِد 

همین سوال و یا ماننِد خریِد قرآن. 

د ر.ک مسأله 2و3 کتاب الوکالة. در گزینه های الف و ج قید مسلمان و    گزینه20
در گزینه ب قید مومن نادرست است.

الف ر.ک مسأله4 کتاب الوکالة. ترجمه گزینه الف: کسی که )به واسطه    گزینه21
سفه یا فلس( محجور است، می تواند وکیل غیرمحجور شود. 

د ر.ک مسأله4 کتاب الوکالة. صحت وکالت محجور به این معنی است    گزینه22
که سفیه و ورشکسته می توانند وکیل شخص غیر محجور گردند هر چند 

سفیه و ورشکسته نمی توانند در امور مالی به دیگری وکالت دهند. 
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