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 در مواردی که کسب و کار ....... باشد حکم وضعی آن ....... است.  .8
  حرام / صحیح (د حرام/ بطالن (ج مکروه / صحیح (ب مکروه / بطالن (الف 

 کدام گزینه در باره اقاله صحیح است؟  .1
 اقاله مربوط به جایی است که معامله جایز باشد (الف 

 اقاله مربوط به ایقاعات است (ب
 ج( اقاله فسخ عقد از روی اختیار و بنا به درخواست طرف مقابل است

  اقاله قول دادن به طرف مقابل نسبت به فسخ معامله است (د
 اصل در معامالت ........  .0
  د( صحت و لزوم است صحت است نه لزوم (ج و لزوم نیست صحت (ب لزوم است نه صحت (الف 

 است.« یکره مدح البایع سلعته و ذم المشتری لها»کدام گزینه ترجمه جمله   .0
 در انجام عقد بیع، بایع و مشتری نباید اکراه داشته باشند (الف 

 در عقد بیع نباید مبیع از موارد مکروه باشد (ب
 بایع و مشتری نباید نباید کار مکروهی انجام دهند در  انجام عقد بیع (ج

  د( تعریف کاال از طرف فروشنده و تقبیح آن از طرف خریدار مکروه است
 کدام گزینه تعریف عقد بیع است؟  .5
 البیع مبادله المال بالمال تملکا (ب البیع مبادله المال بالمال تملیکا او تملکا (الف 

  د( البیع مبادله المال بالمال تملیکا و تملکا المال بالمال تملیکاالبیع مبادله  (ج
 کدام گزینه در باره خیار حیوان صحیح است؟  .0
 خیار حیوان سه روز است اگر مبیع عیبی داشته باشد (الف 

 ب( مدت خیار حیوان سه روز است حتی اگر مبیع عیبی هم نداشته باشد
 روز است اگر مبیع عیبی داشته باشدخیار حیوان بیش از سه  (ج
  خیار حیوان کمتر از سه روز است اگر مبیع عیبی داشته باشد (د

 کدام گزینه در باره عقد اجاره صحیح است؟  .9
 اجاره اعیان و اشخاص صحیح و از عقود جائز است (ب اجاره فقط در اعیان صحیح و از عقود الزم است (الف 

  اجاره فقط در اشخاص صحیح و از عقود جائز است (د ج( اجاره دو نوع اعیان و اشخاص دارد و از عقود الزم است
 کدام خیارات در عقد اجاره جاری می شود؟  .1
 خیار تأخیر (ب خیار حیوان (الف 

  خیار مجلس (د ج( همه خیارات مگر مجلس، حیوان و تأخیر
 نیست؟کدام گزینه صحیح   .3
 الف( اجاره از ایقاعات و جعاله از عقود است 

 در جعاله الزم نیست مقدار عملی که عامل باید انجام دهد معلوم باشد (ب
 در جعاله تا عامل کار مورد نظر جاعل را انجام ندهد مستحق و مالک ُجعل نمی شود (ج
  باشدمقدار ُجعل در جعاله باید مانند اجرت در اجاره معلوم  (د
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 نسبت به لزوم و جواز جعاله کدام گزینه صحیح است؟  .83
 جعاله در هر صورت الزم است (ب جعاله در صورتی که عامل تعهد بدهد الزم است (الف 

  جعاله در هر صورت جایز است (د ج( بستگی به میزان پیشرفت کار از طرف عامل دارد
 شرکت در صورتی شکل می گیرد که ...  .88

 شرکا دو نفر اما نیاز نیست مالک باشند (ب شرکا بیش از دو نفر و هر دو مالک باشند (الف 
  د( شرکا حداقل دو نفر و هر دو مالک باشند شرکا دو نفر اما مفروز بودن سهم هر کدام ضرورتی ندارد. (ج

 نیست؟کدام گزینه از انواع شرکت عقدیه   .81
  د( شرکت قهریه شرکت عنان (ج وجوهشرکت  (ب شرکت ابدان (الف 

 مضاربه از ..... است.  .80
  عقود الزم  (د ایقاعات الزم  (ج ایقاعات جایز (ب الف( عقود جایز است 

 لقب کدام گزینه است؟« سید االحکام»   .80
  عقد اجاره (د عقد مضاربه (ج ب( عقد صلح عقد بیع (الف 

 کدام گزینه صحیح است؟  .85
 قرض و دین با هم فرقی ندارند (الف 

 ب( قرض از عقود و نیازمند ایجاب و قبول است اما دین ثمره عقد قرض است
 عقد قرض تنها عقدی نیست که کارد اصلی آن ایجاد دین باشد (ج
  دین فقط از طریق عقد قرض ایجاد می شود (د

 نسبت به عقد رهن کدام گزینه صحیح است؟  .80
 عقد رهن عقدی مستقل است (ب عقد رهن مربوط به اجاره است (الف 

  د( عقد رهن مربوط به دین است عقد رهن مربوط به عقد قرض است (ج
 نیست؟کدام گزینه در باره هبه صحیح   .89

 هبه به ذی رحم الزم و به غیر ذی رحم جایز است (ب الف( هبه در هر صورت عقدی جایز است 
  هبه قربه الی الله الزم و با مقاصد دیگر جایز است (د الزم و غیر معوضه جایز استهبه معوضه  (ج

 مسئولیت نگهداری عین موقوفه با ....... است  .81
  واقف (د ج( متولی موقوف علیهم ب( مردم (الف 

 کدام گزینه در باره صدقه صحیح است؟  .83
 غیر هاشمی حتی نمی تواند صدقات مستحبی را هم به هاشمی بدهد. (الف 

 ب( غیر هاشمی نمی تواند به هاشمی صدقه بدهد
 غیر هاشمی می تواند به هاشمی صدقه بدهد (ج
  غیر هاشمی نمی تواند از هاشمی صدقه بگیرد (د

ق قسم قرار   .13
َّ
 ؟نمی گیردکدام گزینه متعل

 قسم خورنده قسم بخورد که عمل مستحبی را انجام دهد. (ب قسم بخورد که عمل مستحبی را ترک کند. الف( قسم خورنده 
  قسم خورنده قسم بخورد که عمل حرامی را ترک کند. (د قسم خورنده قسم بخورد که عمل مکروهی را ترک کند. (ج
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