باسمه تعالي

تاريخ امتحان69/11/8 :

امتحانات میان سال خواهران

سال تحصیلي  96-97دوره عمومي پایه چهارم
نام استاد :خانم واسعی

شهرستان :مشهد

توضیحات :کتاب فقه4و:5

زمان 69 :دقیقه

عنوان درس  :فقه2

از ابتدای کتاب کفارات تا ابتدای الفصل العاشر فی االحکام و هی خمسه از کتاب متاجر

پاسخنامه

رهبر معظم انقالب(مد ظله العالي):

فکر نو الزم است ،پاسخ به نیازهای نوبهنو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید.

(بارم 0/5نمره)

سؤاالت چهار گزینهای
 .1در کفاره مخیّر کدام گزینه صحیح است؟
الف) کفاره ظهار ،قتل الخطا

ب) کفاره شهر رمضان ،حلف النذر و العهد

ج) کفاره یمین ،قتل المؤمن

د) کفاره خدش و جهها اوثق الرجل ثوبه

 .2در صورتي که امر نذر شده مباح باشد کدام گزینه نذر صحیح است؟
الف) مرجوح في طرف النذر

ب) ال رجحان في الدین او الدنیا

ج) راجح في الدین او الدنیا

د) ال یقدر للناذر

 .3در قسم دادن منکر کدام گزینه صحیح است؟
الف) حاکم منکر را قسم دهد

ب) با درخواست مدعي منکر قسم یاد کند

ج) مدعي منکر را قسم د هد

د)با درخواست مدعي حاکم منکر را قسم دهد.

 .4کدام گزینه در زمان وجود شرایط معتبر در شاهد صحیح است؟
الف) شرایط باید در وقت تحمل باشد

ب) شرایط باید در وقت تحمل و ادا باشد

ج) شرایط باید در وقت تحمل باشد

د) در هر مقطع باشد کافي است

 .5در لزوم یا جواز ،صدقه قبض شده ،هبه غیر معوضه ،سکني بدون تعیین زمان ،حبس با تعیین زمان ،کدام گزینه
صحیح است؟
الف) جواز ،لزوم ،جواز ،لزوم

ب) جواز ،لزوم ،لزوم ،لزوم

ج) لزوم ،جواز ،جواز ،لزوم

د) لزوم ،لزوم ،جواز ،جواز

 .6در حکم غیبت کدام گزینه صحیح است؟
الف) تحاکي به قول یا فعل غیبت محسوب نميشود

ب) تعریض کقوله انا لست متصفاً بکذا غیبت نیست

ج) نصح المستشیر غیبت حرام نیست

د) اگر فرد متصف به صفت باشد ،غیبت حرام نیست

 .7در تعریف بیع کدام گزینه صحیح است.
الف) ایجاب و قبول داالن علي نقل الملک
ج) اعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال

ب) االیجاب و القبول الداالن علي نقل العوض
د) االیجاب و القبول الداالن علي نقل الملک بعوض معلوم

 .8در فروش میوه بر درخت کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها

ب) ال یجوز بیع الثمرة قبل ظهورها

ج) یجوز بیعها بعد بدو صالحها

د) في جواز بیعه قبل صالحها من غیر ضمیمه خالف

( بارم نمره )2

سؤاالت عبارتی

 .1الوقف تحبیس االصل ای جمله علي حالة ال یجوز التصرف فیه شرعاً علي وجه ناقل له عن الملک اال ما
استثني و اطالق المنفعة و ال یلزم الوثف بعد تمام صیغه بدون القبض باذن الواقف فلو مات قبله بطل و اذا تم
الوقف لم یجز الرجوع فیه.
ب) شروط لزوم وقف را توضیح دهید.

الف) وقف را تعریف کنید.

 .2و ال یقیمها الشاهد ال مع العلم القطعي و ال یکفي الخط بها و ان حفظه بنفسه و امن التزویر و لو شهد معه ثقة
علي اصح القولین و قبل اذا شهد معه ثقة و کان المدعي ثقة اقامها بما عرفه من خطه و خاتمه استناداً الي روایة
ب) نظر دیگر در این مسئله را با دلیل بنویسید.

شاذة .الف) شرط اقامه شهادت چیست؟

 .3لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صحّ البیع في ملکه و وقف فیما ال یملک علي اجازة مالکه فان
اجاز صح البیع و ال خیار و ان رد تخیّر المشتری مع جهله بکون بعض المبیع غیر مملوک للبایع لتبعض الصفقة
او الشرکة.
الف) اگر مالک مال خودش را به همراه مال غیر بفروشد چه حکمي دارد؟
ب) در صورت عدم رضایت مشتری به این معامله ،حکم معامله چیست؟ چرا؟
 .4خیار الغبن :اصله الخدیعة و المراد هنا البیع او الشراء بغیر القیمة و هو ثابت في المشهور لکل من البایع و
المشتری مع الجهالة بالقیمة اذا کان الغبن و هو الشراء بزیادة عن القیمة او البیع بنقصان عنها بما ال یتغابن ای
یتسامح به غالباً.
الف) خیار غبن را تعریف کنید.

ب) شرط تحقق خیار غبن چیست؟

سواالت تشریحی (فقط به  4سوال پاسخ دهید)

(بارم نمره )2

 .1با مثال توضیح دهید اگر دعوا ملزم یا معلوم نباشد چه حکمي دارد؟
 .2آیا نذر نیاز به لفظ دارد ،چرا؟
 .3چهار شرط از شروط معتبر در شاهد را نام ببرید ،عدم تهمت را توضیح دهید.
 .4مقاص کیست؟ توضیح دهید.
 .5اقسام بیع نسبت به خبر دادن از قیمت را نام ببرد ،بهترین را تعیین کنید.
موفق باشید

