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  : تستي

  ... .    در بيع نخل، طلع آن در مبيع . 1
 � داخل نيست مطلقا. ب � داخل است مطلقا. أ

  � تلقيح شده باشد، داخل استدر صورتي كه هنگام بيع . د  � در صورتي كه هنگام بيع تلقيح نشده باشد، داخل است. ج

  .        صحيح يا غلط را تعيين كنيد. 2
  �غلط  �صحيح   .اليجوز تأجيل الحالّ بزيادة في الحالّ وال بدون الزيادة. أ

  �غلط   �صحيح   . لو باعه حالّاً بثمن ومؤجالً بأزيد منه صح البيع. ب

 ... .   فعليلو أمر البائع والمشتري، الدلّالَ بتولّي اإليجاب والقبول . 3

 � األُجرةُ كُلُّها -ال المشتري-البائع. ب �البائع والمشتري أُجرةٌ واحدةٌ بالتنصيف . أ

  � األُجرةُ كُلُّها -ال البائع-المشتري. د  � المشتري،األُجرةُ إن سبق باألمر. ج

  ... .   بل البقر  :فقال ،رهنتك الفرس :عين الرهن فقاللو اختلفا في . 4
  � حلفا ويتعين بالقرعة. د  � حلف المرتهن وبطال. ج � يتحالفان ويبطل الرهن. ب �حلف الراهن وبطال . أ

  .    حكم موارد زير در باب صلح را از جهت صحت يا بطالن تعيين كنيد. 5
  �باطل  �صحيح  .المدعي سنة فيهالو صالح منكر الدار علي سكني . أ

  �باطل   �صحيح   .حد الجانبينألو ظهر استحقاق العوض المعين من . ب

  : تشريحي

فلو  بهلكن يشترط استتاره  ذلكعلي  لهلو باع الذّمي ما اليملكه المسلم كالخمر ثم قضي منه دين المسلم صح قبضه ولو شاهده المسلم إلقرار الشارع * 

  .تظاهر به لم يجز

  .     را مشخص كنيد» ذلك«و مشار إليه » به«و » له«مرجع ضمير در. أ. 1

  با توجه به عبارت، در چه صورتي أخذ ثمن خمر به عنوان اداي دين صحيح است؟    . ب

  

  

  

  

  

  

 قم استان علميه  مركز مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش
 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  3فقه  :موضوع  5 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 18 - 19:30 :ساعت  9/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

 :نتيجه         :شناسنامه. ش      :متولد
  كد مصحح به حروف به عدد

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

)470تا ص  327از ص . (شرح لمعه، از أحكام النقد والنسيئة تا كتاب الوديعة :متن و محدوده     :بازبيني 

        )نمره 5/2نمره و تشريحي  5/0تستي (    .صورت پاسخ به همه، به سؤال آخر نمره داده نمي شودسؤال تشريحي پاسخ دهيد، در  7لطفاً به تمام سؤاالت تستي و فقط 



 ٢

يتم بدونه؛ لألصل وضعف مفهوم : وقيل. ومعني عدم تماميته بدونه كونُه جزء السبب }فَرِهانٌ مقبوضة{: إنّما يتم الرهن بالقبض علي األقوي؛ لقوله تعالي* 

  .    الوصف في اآلية، واشتراطُه بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلي كونه لإلرشاد

  .    استدالل به آيه و دو اشكال آن را بنويسيد. ب    .را بيان كنيد» أصل«مراد از . أ. 2

  

  

  .  را توضيح دهيد» يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه إذا كان وكيالً في البيع«رت مراد از عبا. 3

  

  

أما المضمون له اليشترط علم الضامن بالغريم وهو المضمون عنه بل تميزهما أي المستحق والغريم ليمكن توجه القصد إليهما، أما الحقّ فليمكن أداؤه و* 

ويشكل بأنّ المعتبر القصد إلي الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له وذلك غير متوقف .كن القصد إليهفليمكن إيفاؤه وأما المضمون عنه فليم

  .علي معرفة من عليه الدين

  .     اشكال بر چه مطلبي است؟ توضيح دهيد» ...ويشكل «عبارت . 4

  

  

  .لوأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب علي المحيل األ: دور الحوالة* 

  .   را در قالب مثال بيان كرده، حكم آن را بنويسيد» دور الحوالة«مراد از . ب.     را تعريف كنيد» ةحوال«. أ. 5

  

  

  

  ... .المعتبر من الشركة عندنا شركة العنان الشركة األعمال والشركة المفاوضة * 

  .   را بنويسيد» عمالشركة األ«و »العنان شركة«مراد از. 6

  

  
  ضامن است؟    » عامل«را توضيح داده، بيان كنيد آيا در مضاربه، » اليصح اشتراط اللزوم أو األجل في المضاربة«فرع . 7

  
  

فإن كان الّذي عليه {: يثبت الحجر علي السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به؛ ألنّ المقتضي له هو السفه، فيجب تحقّقه بتحقّقه ولظاهر قوله تعالي* 

   .حيث أثبت عليه الوالية بمجرّده }سفيهاًالحقّ 

  .   دو استدالل مذكور در عبارت را توضيح دهيد. 8

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 12تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


