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 مقدم است؟ یک و بر چه اساسیاط کدام یدر تعارض قاعده الحرج و احت  .8
 الحرج به خاطر حکومت (ب یاط به خاطر علم اجمالیاحت (الف 

  د (د تساقط به خاطر عدم تقدم (ج
 ست؟یبا قاعده احترام چ (ن مال و مالک آنیه بیفرق قاعده )وجوب تخل  .2

 ب:   الف: 

 ج: 
 مربوط به قبل تصرف است یمربوط به بعد تصرف و دوم یاول (ب ر هستندیهر دو مانع تصرف غ (الف 

  د (د است یحکم وضع یو دوم یفیحکم تکل یاول (ج
 ؟یا شخصیاست  یا مضمون الحرج، رفع حرج نوعیآ  .0
  د (د یجمع (ج ینوع (ب یشخص (الف 

 ؟یادیا اصطیقاعده منصوص است  (سور بالمعسوریسقط المیقاعده )ال   .3
  د (د منصوص (ج یادیاصط (ب یتواتر معنو  (الف 

 نسبت به مال خودش قابل قبول است؟ یست ولیمعتبر ن یبا اذن ول یحت یاقرار صب -ه یطبق نظر کدام فق  .5
  د (د یعالمه حل (ج سیابن ادر  (ب یمحقق حل (الف 

 ک محتاج امضاء شارع است؟یره عقالء کدام یره متشرعه و سین سیاز ب  .6
  د (د چ کدامیه (ج ره عقالیس (ب ره متشرعهیس (الف 

 شامل: (ه الغرمیقاعده )من له الغتم فعل  .9
 ع باطل استیب (ب ان خسارت و منفعت استیتالزم م (الف 

  د (د شامل غصب خواهد بود (ج
 باشد؟یم (قاعده )من حاز ملک یکدام عبارت معن  .1
 احترام از آثار ملک است (ب مالک حائز احترام است (الف 

  د (د الء سبب ملک استیسبقت در است (ج
 دارند؟ یمتروکه چه حکم یهانیزم یمرحوم خوئ یطبق مبنا  .3
  د (د باشندیموات م (ج مجهول المالک اند (ب جزء مشترکات هستند (الف 

 .(ییل در انتقال آن نمایکه مرا وک یفروشم به شرطیام را به شما ماست)خانه یانگر چه نوع شرطین جمله بیا  .83
  د (د شرط فعل (ج شرط صفت (ب جهیشرط نت (الف 

 ار نشده؟ید جعل خیگویم یا نه کدام قاعده فقهیار در آن شده یم شرط خیدانیرد که نمیصورت پذ یعیاگر ب  .88
  د (د اصالةاللزوم (ج اصل عدم جواز (ب اصل عدم فسخ (الف 

 ؟(داتیالتحد یکند که )ال مسامحة فیل اثبات میکدام دل  .82
  د (د ُخلف باطل (ج سلطه فاعل (ب سلطنت عامل (الف 
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 ندیگویرنده میه گیبه عار   .80
  د (د معار (ج ریمستع (ب ریمع (الف 

 شود؟یمثل خمس و زکات نم یضرر متوجه به امور  یچرا قاعده الضرر شامل نف  .83
 ص اکثریبه خاطر وقوع تخص (ب خمس و زکات یبه خاطر خروج تخصص (الف 

  د (د به خاطر تزاحم با مصلحت (ج
 م؟یکنیرد چرا حکم به بطالن وضو نمیوضو بگ یبدن ضرر دارد اگر کس ین که وضو برایبا ا  .85

  د (د بودن الضرر یبه خاطر امتنان (ج الله عما سلف یبه خاطر عف (ب ا مشقتیبه خاطر تعارض  (الف 
 ست؟یچ (ضمن بفاسدهیحه ال یضمن بصحیل )ما ال یدل یخ طوسیبه نظر ش  .86

  د (د ل بر ضمانیعدم دل (ج تیاولو (ب استقراء (الف 
 مراد از دو قاعده  .89

 ]عیار من مال البایزمن الخ یالتلف ف[
 ست؟یچ ]عیع قبل القبض من مال البایتلف المب[و 

 (نمره 3) ر و اگر هست چگونه قابل رفع است؟یا خیهست  ین دو قاعده تعارضین ایا بیآ
 

 (نمره 3) ن مورد در کجاست؟یم در ایدحکیو س یخوئ یست و قلمرو سوق تا کجاست و اختالف مرحوم آقایمراد از قاعده سوق چ  .81
 

 (نمره 3) با هم دارند؟ ییهان دو قاعده چه تفاوتیست و ایمراد از قاعده احترام و قاعده اتالف چ  .83
 

 (نمره 3) آن کجاست ؟ یست و مورد استثناید و مراد از انکار بعد از اقرار چییت ذکر نمایک روایه و یک آیدر مورد قاعده اقرار   .23
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


