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 باطل است؟« نقل ناپذیری»وصیت به کدام مورد به دلیل   .8
  دفوعد( م ج( حق قصاص رابب( ش انه گندمالف( د 

 حکم ترتیب در عمل به وصایای مّیت چیست؟  .0
 .وصیت نامه ضروری استر هر حال مراعات ترتیب قید شده در الف( د 

 .ب( عمل به وصّیت های واجب مقدم بر سایر موارد است
 .واردی که جنبه ی عبادت دارد)مثل حج و زیارت و نماز و ...(عمل کرد مه ببتدا باید ج( ا
  .مل به مواردی که از ثلث مال تأمین می شود مقدم استد( ع

ت )و اینکه تصور نمی کردیم مبلغ زیادی شود  (صحیح است؟  .0
ّ
 آیا برگشت ورثه از تنفیذ مازاد بر ثلث به استناد ظّن قل

 ه طور مطلق باطل استب( ب الف( به طور مطلق صحیح است 
  به امر ُمشاع )کسری( باشد د( تنها در صورتی صحیح است که موصی نها در صورتی صحیح است که موصی به امر مشخص)عین( باشدج( ت

 در باب وصّیت عهدی چیست؟«موصی إلیه».منظور از 4 
 ب( فردی که عهده دار قبول وصایت و انجام مفاد آن است ال الوصایه که در اختیار وصّی قرار داده می شودالف( م 

  مان مفاد وصّیت نامه که وصّی متعّهد به انجام آن می شودد( ه فرادی که به مقتضای وصیت ، تحت سرپرستی وصی قرار می گیرندج( ا
 تعیین وصِی بر صغیر توّسط وصّی حاضر چه حکمی دارد؟  .1
 در صورت وجود مصلحت صحیح است ب( به طور کلی باطل است الف( 

  دون اذن حاکم شرع باطل استد( ب در صورت اذن پدر یا جد پدری صحیح است  ج(
 عدالت در  مورد وصّی.....  .6
  وضوعیت داردد( م اجب نفسی استج( و  ب( واجب شرطی است اجب نیستالف( و  

 حکم وصیت به نابالغ چیست؟   .9
 به طور کّلي باطل است ب( در موارد اضطرار و نبود فرد بالغ واجد شرایط صحیح است الف( 

  است ولي قبل از بلوغ حّق تصّرف ندارد صحیح د( در امور جزئي غیر مالي صحیح است ج(
 در صورت انضمام وصِي بالغ به نابالغ .........  .1
 الزم است بالغ تا رسیدن وصي دّوم به سن بلوغ از انجام هر گونه تصرف در امور وصایتي پرهیز کند. الف( 

 ضروري ُمجاز به ِاعمال تصرف است. وصّي بالغ تا رسیدن وصّي دّوم به سن بلوغ ،تنها در محدوده ي امور  ب(
 وصّي بالغ در ِاعمال هر نوع تصرف در چارچوب وصایت نامه آزاد است. ج(
  الزم است وصّي بالغ در انجام تصرفات خود از ولّي وصّي نابالغ اجازه بگیرد. د(

  ؟ندارد یدخالت« غصب»کدام گزینه در حقیقت    .3
  ثبات یدد( ا علم به حرمتج(  دوانب( ع الف( استقالل 

 چه نسبتي وجود دارد؟« ضمان»و « غصب»بین  .82
 صب اعم از ضمان استب( غ ضمان اعم از غصب است  الف( 

  م مصادیق مشترک دارند و هم مصادیق مختصد( ه ساوی و اشتراک در همه ی مصادیقج( ت
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ق غصب نقش داشته باشند ضمانت متوجه کیست؟  .88
ّ

 .در شرایطی که سبب و  مباشر در تحق
 بب و مباشر هر دو به صورت طولی )در وهله ی اول سبب و در صورت عدم امکان مباشر(الف( س 

 بب مگر اینکه سبب بعید )با چند واسطه( باشدب( س
 او بدهدج( مباشر در صورتی که عرف شهادت به قوی تر بودن 

  بب و مباشر هر دو به صورت عرضی)مالک در هر حال می تواند هر کدام را که خواست تضمین کند(د( س
  است؟« مغصوب مثلی»کدام مورد مثال برای   .80

  د( عدس امپیوترج( ک انهب( خ اشینالف( م 
 در فرض عیب دار شدن مال مغصوب، حکم ضمان غاصب چیست؟   .80

 ر صورت توبه یا حکم حاکم شرع ، ضامن نیستب( د در هر حال ضامن مابه التفاوت)ارش( است.  الف( 
  نها ضامن عیب هایی است که خودش در حصول آنها نقش داشته استد( ت نقص اوصاف است نها ضامن عیب ناشی از ج( ت

 حاصل بر عهده ی ... بعد از تحویل مال مغصوِب معیوب به مالک ، خسارت استمراِر عیِب   .83
 یت المال استالف( ب 

 مالک است مگر اینکه روند افزایشی عیب ناشی از تفریط خود او نباشد. ب(
 الک و غاصب هر دو است که به صورت مشارکتی پرداخت می کنند.ج( م
  سی است که به قید قرعه انتخاب می شود.د( ک

 و اختالف مالک و غاصب در....باشد حرف مالک با قسم پذیرفته می شود. در صورتی که منازعه  .81
  د( رّد مال مغصوب به مالک رزش افزوده ی مال تلف شدهج( ا صل تلف مالب( ا یمت مال مغصوبالف( ق 

 .اگر غاصب بدون اذن مالک ، مال غصب شده را به شهر دیگری که مالک در آنجا حضور ندارد منتقل کرد...  .86
 اید قیمت مغصوب در شهر دوم را به مالک بدهدالف( ب 

 زم است مثل مغصوب را در شهر مبد  تحویل مالک دهدب( ال 
 هزینه داشته باشد ج( الزم است دو مرتبه آن را به شهر مبد  برگشت دهد هر چند

  ین دو گزینه مخّیر است: پرداخت قیمت مغصوب در شهر مبد  و پرداخت مثل آن در شهر مبد د( ب
 گزینه ی صحیح در مورد التقاِط فرِد غیربالغ کدام است؟  .89

 ه طور کلی جایز نیستب( ب ه طور کلی جایز استالف( ب 
  قط در صورت اذن حاکم شرع جایز استد( ف فعلی نداشته باشدج( فقط در صورتی جایز است که متوّلی 

  ؟نیست« ُملَتِقط».کدام گزینه از شرایط   .81
  د( تمکن مالی سالمج( ا لوغب( ب قلالف( ع 

 درهم را بیرون از منطقه ی حرم پیدا کرد الزم است آن را یک سال تعریف کند و بعد از تعریف نمی تواند آن را... 5.اگر مالی فاسد نشدنی و به ارزش   .83
  ز طرف صاحبش صدقه دهدد( ا مانت برای صاحبش نگه داردج( ا ب( بفروشد مّلک کندالف( ت 

 شده چه حکمي دارد؟ .ذکر کردن اوصاف مال پیدا  .02
 شود حّتي اگر اوصاف پنهان را هم بگویددلیل جواز تحویل مال به واصف نمي  الف( 

 کند و به معناي لزوم تحویل مال به واصف استکار بّینه ي شرعي را مي ب(
 کند توان اثبات وجوب تحویل را ندارد ولي جواز را اثبات مي ج(
  کند به شرط سوگند خوردن بر مالکیتواصف ، تحویل مال را واجب مي .باوجود قرائِن صدِق  د(

 .            یدباش یروزموفق و پ


