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 مراد از انفال چیست؟  .8
  ملک مجاهدین در جهاد (د ملک سلطان (ج ملک مسلمین (ب ملک امام  الف( 

 ؟نیستکدام مورد از مصادیق انفال   .2
  سواحل دریا (د آباد و معمور اراضی (ج غنائم جنگی بدون اذن امام  (ب اراضی میته الف( 

 کدام مورد ملک جمیع مسلمین است؟  .0
  اراضی میته (د اراضی خراجیه  (ج کوه ها (ب معادن (الف 

ک در می آیند؟  .3
ّ
 کدام مورد با حیازت به تمل

  مباحات عامه (د جنگل ها (ج معادن (ب اراضی میته (الف 
 مدرک حجیت اقرار چیست؟  .0
 دلیل عقل  (ب سیره عقالئیه (الف 

  داللت بعض آیات قرآن (د حدیث مشهور اقرار العقالء علی انفسهم جائز (ج
 اگر شخصی اقرار کند که این مال ملک فالنی است سپس بگوید ملک فالن شخص دیگر است چگونه حکم می شود؟  .6
 دومی می دهند و ضامن اولی نیست. مال را به (ب مال را به اولی می دهند و ضمان دومی نیست. (الف 

  مال را به دومی می دهند و ضامن قیمت آن است به اولی. (د مال را به اولی می دهند و ضامن قیمت آن است برای دومی. (ج
 اگر مردی ادعای زوجیت زنی را بکند و زن انکار کند کدامیک از آثار زیر بر مرد ثابت می شود؟  .9
  ارث بردن از آن زن (د وجوب نفقه آن زن (ج حرمت تزویج با خواهر آن زن (ب زن جواز نظر به (الف 

 در کدام مورد حکم زنا جلد و رجم است؟  .1
 پیرمرد و پیرزن چه محصن باشند چه نباشند. (ب پیرمرد و پیرزن اگر محصن باشند. (الف 

  اکراه چه محصن باشند چه نباشند.زنای با زور و  (د زنای با زور و اکراه اگر محصن باشند. (ج
 در کدام مورد مجازات زنا جلد و جز شعر و نفی بلد است؟  .3
  زنای با محارم (د زنای ذمی (ج مرد بکر (ب زن بکر (الف 

 در کدام مورد شهود ابتدای به رجم می کنند؟  .83
 اثبات شده باشد.اگر زنا با بینه  (ب اگر زنا با اقرار اثبات شده باشد. (الف 

  اگر زنا محصنه باشد. (د اگر زنا اکراهی باشد. (ج
 در کدام مورد حکم زنای زن ولو محصنه باشد فقط جلد است؟  .88

  زانی غیرمسلمان باشد. (د زانی نابالغ باشد. (ج زانی پیرمرد باشد. (ب زانی غیرمحصن باشد. (الف 
 نیست؟به نظر مصنف کدام مورد حد لواط   .82

 پایین انداختن از بلندی (ب خراب کردن دیوار بر روی او (الف 
  رجم (د سوزاندن با آتش (ج

 در کدام مورد شخصی که یک گناهی را تکرار می کند در مرتبه چهارم کشته می شود؟  .80
  زنا (د شرب مسکر (ج قذف (ب تفخیذ (الف 
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 سحق چگونه اثبات می شود؟  .83
  با شهادت چهار مرد عادل (د با شهادت چهار زن (ج با شهادت یک مرد و دو زن (ب شهادت دو مرد عادلبا  (الف 

 قذف چگونه اثبات می شود؟  .80
  شهادت دو مرد و یک زن  (د شهادت چهار مرد عادل (ج شهادت دو مرد عادل (ب با دو مرتبه اقرار (الف 

 کدام مورد از موارد تعزیر است؟   .86
  شرب مسکر (د کم فروشی (ج محاربه (ب سرقت (الف 

 در کدام مورد حکم زنا قتل است؟   .89
  نای مرد محصن با دختر بچهد( ز  نای زن محصنه با پسر بچهج( ز  ب( زنای به عنف نای محصنهالف( ز  

 حد قذف چیست؟  .81
 د ضربه تازیانه و نفی بلدب( ص د ضربه تازیانهالف( ص 

  شتاد ضربه تازیانه و نفی بلد د( ه هشتاد ضربه تازیانهج( 
 شرب مسکر چگونه اثبات می شود؟  .83

 و مرتبه اقرار و شهادت دو مرد عادلب( د الف( یک مرتبه اقرار و شهادت دو مرد عادل 
  و مرتبه اقرار و شهادت یک مرد و دو زند( د ک مرتبه اقرار و شهادت یک مرد و دو زنج( ی

 اگر وحدت زمان و مکان در شهادت شهود در زنا رعایت نشود حکم شهود چیست؟   .23
  عزیرد( ت بس ج( ح د تازیانه ب( ص الف( هشتاد تازیانه 
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