
 

 

 

 
 

 

 

 سازی شده متون فقه های شبیهمجموعه تست
 ( احیاء موات  - امر به معروف و نهی از منکر -انفال   -جهاد و والیت  -و شهادت قضا)

 آزمون دکتری حقوق عمومی
 

 

 شامل:  
 سواالت تالیفی 

 آزمونهای دکتریواالت سنوات قبل س

 پاسخ تشریحی

 

 

 

 

 به کوشش: 

 ابوالقاسم شم آبادی

 انفیروزه امینی
 

 

 



 

 (موات   اء یاح  -از منکر    یامر به معروف و نه  -انفال   -تیجهاد و وال  -قضا و شهادت)قه ف تون ده می شساز شبیه های تست مجموعه                        

 

2        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تلفن 

66921002-021 

66581748-021 

 :انتشارات آدرس

 4طبقه  -17واحد  -94پالک  -140ساختمان  -بیه جنوجمالزاد -بالانق -تهران 
Email:nashreadliye@gmail.com 

http://www.adlpub.com            

 

 کانال تلگرام عدلیه را در گوشی خود دنبال کنید:
  @entesharateadliye 

 کانال دکتری حقوق
https://t.me/PHDdoktori 

 استحق چاپ برای ناشر محفوظ 

 

 .شودمیحترام به حقوق معنوی ت که  باعث االق اساخط قف
 

 

 

 

 سم ادی، ابوالقاآبم ش ه:اسنشرس

 زه روفی ، نا ینیام: ده فزوا هسشنا

امر به  -انفال   -ت یجهاد و وال -قضا و شهادت) شده متون فقه یسازه یشب ی هامجموعه تست  ن:واعن

 ( موات  اءیاح -از منکر   یمعروف و نه 

 1398، عدلیه ترا شانت ان، رته ر: نش صه خشم

  صفحه   264 :یره اصات ظ خشم

 99 ریدکت ونزمآ  -مومی ع  حقوق  -یتردک هقف -مالت معا ع: وضوم

 جهاد و والیت  -شهادت  -قضا -رز منکنهی ا -عروف م مر بها -تمواء ای اح -ل افان فزوده:ا سهانش

 فی ج ن -ی حل  ققمح -ی سطو خشی   -رنتالک  -ین اثدیه ش-قیانر-ل و شهید ا: زوده افسه ناش

 کلینی  شیخ -عالمه حلی  -امام خمینی -مفید ه افزوده: شیخ شناس

 لکالمجواهرا   -رح کالنترش -ی رتفسی  لروضهرای رح ت -همشقی دلمعه ده: وز فاه اسنش

 ن هزار توما  80 :ت قیم



 

                       هیشارات حقوقی عدلانت 

  

3 

 مطالب مختصر هرست ف

 مقدمه: 

 7 .............................................. سواالت تالیفی و شبیه سازی شده بخش اول: 

 8 ....................................................................................... موات اء یاح:  اولل  صف

 55 ........................................................................................... فال اندوم:   فصل

 106 ................................................................. از منکر   ی امر به معروف و نهسوم:   فصل

 112 ...................................................................................... اوت قض هارم:  چ فصل

 120 ........................................................................................ شهادت م: پنج  فصل

 130 ............................................................................... جهاد و والیت : ششم   فصل

 227 ......................... 1398الی  1390سواالت آزمونهای دکتری سال   :دومبخش 
 228 ............................................................................................ : جهاد و والیت 

 250 ............................................................................................ : و شهادت  ا ضق

 259 ........................................................................... : امر به معروف و نهی از منکر 

 262 ...................................................................................... : انفال و احیاء موات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc#_Toc472150638
../../../../حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc#_Toc472150638
../../../../حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc#_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638
file:///F:/111111111/فایل%20ها%20فروردین%2093/کتاب%20های%20حقوقی%20دی%201398/مجموعه%20کتب%20دکتری%20حقوق%20مهر%2098/دکتری%20فقه%20و%20مبانی/فقه%20دکتری%20مبانی/حقوق%20خصوصی%20دکتری/متون%20فقه%20برای%2099-%20آبان%20ماه%20آماده%20شد/چاپ%20متون%20فقه%20مهرماه%2098/جدیدترین/نمونه%20صفحات%20کتاب%20متون%20فقه%20حقوق%20خصوصی%20بخش%20معاملات.doc%23_Toc472150638


 

 (موات   اء یاح  -از منکر    یامر به معروف و نه  -انفال   -تیجهاد و وال  -قضا و شهادت)قه ف تون ده می شساز شبیه های تست مجموعه                        

 

4        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       هیشارات حقوقی عدلانت 

  

5 

  
 مقدمه
در   مون دکتریز آکه طراحان است این حقوق عمومی ممکن است طرح شود؛  ریدکتترین موضوعاتی که برای یک داوطلب ز مهمیکی ا

حتی از انفال و احیاء موات و یا  -معروف و نهی از منکرامر به  -های پیش چه سواالتی را در آزمون دکتری )بخش جهاد و والیتسال

ها باید شبخو تبعا کدام  شودمطرح میبیشتری  تواالها ستزمون دکتری از کدام قسماند؟ در آطرح کرده  (قضاوت و شهادتهای بخش

ا  کند که در کنار سواالتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیمی رهنمونپاسخ به این سواالت ما را به این نکته ؟ مطالعه شود تربیش

ت  خوب سواال به یک منبع ل امک رتوصبه  احتیاج یک داوطلب را  های دکتری، نآزموبی دارند که افزون بر سواالت داوطلبان نیاز به کت

های با پاسخ  های شبیه ساز دکتریتست ا تالیفلب باحتیاج داوطبا ذکر این مهم،  .کند فع ر  ه آزمون دکتری حقوق عمومیوط بمرب فقهی

با  م ایده در این مجموعه سعی کرما  .شده است رفع  ( 1398الی  1390)های سنوات گذشتهزمونتشریحی و همچنین اشاره به سواالت آ

 .کنیم به داوطلب دکتری کمک شایانیشده ذکر  های ها از بخشطرح بهترین تست

های قبل های سالاالت آزمونره سوتالیفی بوده اما در قد و قواتست هایی هستند که هر چند  قهن فمتو شبیه ساز های اما منظور از تست

ونی طرح شده مورد بررسی قرار ثی که یک سوال آزمونی یا سواالت آزمبحا ماین سواالت طراحی شوند ابتد برای اینکهد و البته باشمی

طرح   ام به؛ اقدآن بخش وجود داشته باشداز های دکتری در آزمونطرح سوال رگیری امکان در صورتی که با توجه به آما د وگیرمی

 .شودسواالت شبیه ساز می 

 ز:ت اهای شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت اسبنابراین تست

   سطح تخصصی باال •

 خیز  سوالهای طراحی از بخش •

 ت  ل ارائه یک نکته جدید در قالب تسو در عین حا وال به سواالت آزمونیک ساختار سشباهت نزدی •

 ی به سواالت تالیفیهای تشریحامکان طرح پاسخ •

اب یک  تهدف اصلی ما از تالیف این ک .بگیرندر قرانکته ک یبه مطالعه  این کتاب در جریان باری؛ داوطلبان عزیز الزم است قبل از شروع 

  .پیش رو دکتری آزمونهای تستوطلب بر نکته بیشتر نیست: تسلط دا

ده  ر حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کراین کتاب و خودسنجی داوطلب دن مزیت این کتاب: با مطالعه مهمتری

داوطلب  بنابراین .ستاز قلم نیافتاده ا سواالت دکتری های تشریحی بهدر پاسخ  هم کتب رفرنسم کاتای از ناست با این اطمینان که نکته

را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه آزمونی  ه خواهد رسید که یک کتاب خوبرا یک بار بخواند به این نکته جای آنکه چندین کتاب ب

ایم رضایت نکه توانستهاز ای وشحالهم خ ها نتیجه خواهد داد و مازحمت رتصو در این .دنکقبولی در آزمون دکتری کسب  رتبه قابل

دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت  نودی دل مردم چه چیزی در اینیم و اصوال بهتر از رضا و خشنسبی داوطلب را کسب کن

 .کندری میصادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضرو

ق  رنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقو به عنوان رف ه کتابشده کرفته ترین حد دقت به کار گتاب عالیک ایندر پایان هر چند در تالیف  

نکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته)کما اینکه هم داریم مبنی بر ای قرار گیرد یک خواسته عمومی

 .برسانید 1یا ایمیل زیر  دی تلگرام و ریق آیاز ط ندگانلعه عالمت زده و به اطالع نویسطام منقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگا بدون

 .کندتر میر و پختهتمک شما است که کتاب را غنیمسلما ک

 شتیکهزار و سیصد و نود و ه پاییز 
 

 

 

 

 
 

 shamabadi.abolghasem@yahoo.com:ایمیل- a_shamabadi@ : آی دی تلگرام  - 1



 

 (موات   اء یاح  -از منکر    یامر به معروف و نه  -انفال   -تیجهاد و وال  -قضا و شهادت)قه ف تون ده می شساز شبیه های تست مجموعه                        

 

6        

 

 

 



 

                       هیشارات حقوقی عدلانت 

  

7 

 

 

 

 بخش اول
 سواالت تالیفی و شبیه سازی شده 
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 احیاء مواتفصل اول: 
 است؟ ف کدام« تعرییجامهستال یُنتفع به منها لعُطلته أو ال ...أی وهو  عبارت » .1

  زمین موات -الف

 ایربین مز  -ب

  ء مواتیااح -ج

 زمین بیاض -د

 این دالیل عبارتند از: .دالیلی ممکن نیست ت است که انتفاع از آن بهرت مذکور درباره زمین مواباع .گزینه الف صحیح است

 ینمصرف بودن زمبه سبب بدون  :لعُطلته -1

 یل شدن آن زمین ه نیزار تبدب بیا به سب  :الستیجامه -۲

 نآب ماندبیبه سبب  ای: نهلعُدم الماء ع -3

 و فراگرفتن آب  ب استیالء ب یا به س :الستیالء الماء علیه -4

 ؟باشدمیمینها چه اسباب عدم انتفاء از ز ما ال یُنتفع به(أی الموات من األرض  )وهوتوجه به تعریف احیاء موات  اب .2

 لُعطلته -الف

 امه تیجالس -ب

 ء الماء علیهتیالالس -ج

 همه موارد -د

 .صحیح است  ده ینگز

 ؟دباشذیل چه میر عبارت استیجام« دمنظور از » .3

 «طلته أو الستیجامهما ال یُنتفع به منها لعُوهو أی الموات من األرض »

 زمین ماندن آبیب -الف

 نیشدن آن زم لیتبد زار ین -ب

 فراگرفتن آب  -ج

 نیمبدون مصرف بودن ز  -د

 .یح استگزینه ب صح

أعمّ  ها ألنّ .....األقسام أفرادًا  هالستیالء الماء علیه ولو جعل هذ ......منها  ع بهیُنتف ا الوهو أی الموات من األرض م .4

 منها
 لُعطلته  -لُعطلته-الف 

 الستیجامه  -لُعطلته -ب

 لُعطلته  -لُعدم الماء عنه -ج

 لُعطلته -الستیالء الماء علیه -د

که شهید  ارت بعدی مفهوم عام آن مدنظر استشده و در عب برده کار  هاص به که در ابتدا آمده، در معنای خلتعط حیح است: ف صگزینه ال

  .اردثانی به آن اشاره د

 

 



 

                       هیشارات حقوقی عدلانت 

  

9 

 در عبارت ذیل چیست؟ «الستیجامه» با «طلتهع»رابطه  .5

بین أن یکون قد سبق  ال فرق .... لُعطلته سامولو جعل هذه األق الستیجامهمنها  فع بهما ال یُنتأی الموات من األرض  وهو

 تت مااء ثمّا إحیله
 ن وجه و خصوص م عموم  -الف

 تباین  -ب

 صوص مطلق و خ  عموم -ج

 تبادر   -د

و بر  ]اسباب مذکور است  از اعمرابطه بین عطلته و هر یک از این اصطالحات عموم و خصوص مطلق است و کلمه عطلته  .یح استج صح گزینه

 . آیند یار مزمین و بدون مصرف ماندن آن بشم زده نشدن اتفااس  ق مصادیاد و  از جمله افرباشد و اسباب مذکور ل انطباق میقابتمامی آنها 

 ام بودن اشاره به کدام اصطالح  است؟ از ع ثانی منظور شهید .6

 «   بق لها إحیاء ثّم ماتتال فرق بین أن یکون قد س  ألنّها أعّم منهاکان أجود»

 لُعطلته -الف

 الستیجامه  -ب

 لُعدم الماء عنه   -ج

 علیه لماءالء اأو الستی -د

است و بر تمامی آنها ج و د  -در گزینه های ب دیگراسباب از  اعم بوده زمین« ز نشدن ا ه فاداست»عطلته که به معنای  .استحیح گزینه الف ص

 . آیند آن بشمار می مصرف ماندن زمین و بدون از نشدن  مله افراد و مصادیق استفاده از ج مذکور باشد و اسباب قابل انطباق می

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 وو 

 و

 

 و

 و

 

 و

 و

 و
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 رکات)اموال عمومی(مشت مبحث

 ؟ی)مشترکات( کدام استی اموال عمومه اصلدست هی سهاز نظر فق .7
 دریا -چشمه -آب -الف

 عمناف -معدن -بآ -ب

 رود -چشمه -معدن -ج

 دریا -رود -معدن -د

 منافع -معدن -بآد: باشروضه بیان شده است؛ سه دسته میمشترکات عمومی اصلی که در تحریرال .صحیح است  ب گزینه

 .... .قبور ائمه شهید اول،از دیدگاه  .8
 . شودحسوب میکات ممشتر -الف

 .شودی مشترکات محسوب م در حکم -ب

 . شودمیب محسو شاهدکم مدر ح -ج

 . شودیمسجد محسوب مدر حکم  -د

 .صحیح است  د گزینه

 ؟شود محسوب می )مشترکات(یاموال عموم یلاصموارد  کدام یک از موارد ذیل جزو .9
 مسجد -فلا

 فروش اجناس یبرا یعموم یهامحل -ب

 انسراهاروکا -ج

 هیچکدام -د

  -آبصلی فقط شامل مشترکات عمومی ا ست قبلی مطرح شد؛ ت همانطور که در با توجه به متن تحریرالروضه و  .صحیح استد گزینه 

 .مورد است 6مل  ه در فقه شاد کگیردر حقیقت زیر مجموعه منافع قرار میباشد و موارد ذکر شده معدن و منافع می

 ؟گیرندفع( قرار میل )منادر ذی ه هاینگزز یک ا امکد در باب احیاء موات، .10
 هاه را -آبها -مدارس -الف

 ها راه -اهاکاروانسر -مدارس -ب

 اماکن مقدسه -راه ها -مساجد -ج

 اماکن مقدسه -معادن -مساجد -د

   ند از:ارتمنافع  بر شش قسم است که عب .صحیح است  ب گزینه

o 1- مسجد 

o ۲-  اماکن مقدسه 

o 3- مدارس 

o 4- اها انسرروکا 

o 5-  راهها 

o 6- ای عمومی برای فروش اجناس  هحلم 

 

 و

 و

 و

 وو
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 بخش انفالل دوم: صف
 متعلق به چه کسی است؟  «فال نا»، «در قران نفال ره اسو» هشریفآیه  دقیق به نص .1

 )ص(امبریپخداوند و  -الف

 ونده خداص بمخت -ب

 )ص(پیامبر مختص اهل بیت -ج

 )ص(پیامبر جانشینانبه مختص  -د

( امت از تو حکم انفال را  ل مارسو  ی )ا  .... .ول  رََّس ال وَ  ه َفاُل ل لَ  ُقل  اْلَْْن  نْفَال  أَالْ ل: َیْسَأُلوَنَك َعن  ه انفا سور   1  ه ی آ  :»مطابق  . صحیح است الفگزینه 

   « به هر کس و هر قدر صالح دانند ببخشند(    نانش ی و رسول است )که رسول و جانشصوص خدا  جواب ده که انفال مخ  سؤال کنند 

 . ...ید ثانیاز نظر شه انفال  .2

 امبریپافزون بر سهم  یا )ص( برامیاست مختص به پ یاموال -الف

 ر نیست.امبیافزون بر سهم  گروه پکه از او، امام)ع( پس  ص( و)امبریپ هختص بت ماس یلاموا -ب

 و اهل بیت)ع( )ص( امبریختص به پت ماس یوالما -ج

 ت.اس و امام امبریه پسهم  گرو افزون بر هک )ص( و پس از او، امام)ع(امبریاست مختص به پ یاموال -د

 و امام. امبریام)ع( افزون بر )سهم ( گروه پمو، ااز اص( و پس )امبریپ هب صختم ستا یال، اموانفال .صحیح است  د گزینه

 ص(.... پیامبر)  انفال پس از .3

 .است امبریپ نیاست که جانش یاز آن امام معصوم -الف

 .است امامان نیشاست که جان حاکم اسالمیاز آن  -ب

 است امبریپ نیشاست که جان یمعصوم انمماا وپیامبر  -خدا آناز  -ج

 هستند. امبریپ نیاست که جانش و حاکمان شرعی یمعصوم انماما -امبرپی -خدا آن ز ا -د

از   ، بر امی پس از پ مخصوص آن حضرت بوده است)  فه ی شر  ه ی رسول الله، به نص آ  ات ی دقت شود که انفال در زمان ح . تح اسصحی الف گزینه

 است.(   امبر یپ   ن ی انشه جاست ک   ی آن امام معصوم 

چه  «  بههیلقب» ن قبیله ، ومنه سُمّی نفالً«ه السالم الذی یزید به ععلی مامونفل اإل :وله ا بقیهلإ أشار»وقد  بارتدر ع .4

 باشد؟فهومی میم

 پیامبر -الف

 مسلمانان -ب

 سادات  -ج

 حاکم اسالمی -د

 باشد. ام می ام  دت یا هم گروهان ن اصطالح، سا ور از ای نظ م  . صحیح است  ج گزینه

 .... کندمی ادپی ادتریزی همت سامام از ساداموالی که ا .5

 خمس -الف

 زکاة -ب

 فی  -ج

 انفال -د

 . کند ی م   دا یپ   ی ادت ی و ز   از یامت   از گروه خودش   امام   که به واسطه آن   الی است انفال م   . صحیح است  د گزینه
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 به نظر مصنف.....  .6

 .کندیم دایپ یادتیو ز  از یامت داته به واسطه آن امام از سات کاس یمالال انف -الف

 .کندیم دایپ یادتیو ز  از یامتنائبان عام و خاص خود از  امامآن  طهبه واس است که یلامل انفا -ب

 .کندیم دایپ یادتیو ز  از یامت حاکمان اسالمی و نواب خاصاست که به واسطه آن امام از  یمال انفال -ج

 .کندیم ادیپ یتدایو ز  از یتام سلطان عادلامام از و بر پیاماست که به واسطه آن  یالانفال م -د

وقد أشار إلیها بقوله : »ونفل  ه عبارت دیگر: ست. یا ب از نظر مصنف نفل امام نسبت به سادات بیشتر و زیادتر ا  .تح اسصحی الف ینهزگ

   : نفال   ومنه ُسّمي اإلمام علیه السالم« الذي یزید به عن قبیله ،  

 کند.ز و زیادتی پیدا میمتیات( ا)= ساداشد خو گروه از  آنسطه ( که به وااما بیان کرد: )و نفل امن ر مصنف به این صورت آ

 اشاره به چه کسی دارد؟ «القائم مقامه لالمام وهی بعدهو االمام لنبّی الزائد لفهی المال قائم مقام در عبارت » .7

 است. عادلن طاسلکه  عصوم امام م نانیجانش -الف

 .است امبریپ نیکه جانش ستا یامام معصوم -ب

 ت.دات اسسا که معصوم ماامان نیجانش -ج

 و سادات که جانشین است. حاکم اسالمی -د

 گردد. می   در بعده به پیامبر بر شده ضمیر ه    ذکر   جمله در    . صحیح استب  گزینه 

 .…»واالجام« وهی  .8

 به ّصةوذلك في غیر أرضه المختما ، وغیرهعدٍن وما یکون بها من شجٍر و م-الف

 مملوکة.لارض ر اْلغی فيحوه ن القصب وناْلرض المملوءة م -ب

 ائل بخالفها ظاهراّنه ال قغائبًا کان أم حاضرًا علی المشهور ، وبه روایٌة مرسلة إاّل أ -ج

 وهو من عدا اإلمام، وإاّل فهو علیه السالم وارث من یکون کذلك. -د

که  است ینی ه زم َاَجمَ  ع م ؛ ج شود ی م  ظ لف یز ت که با مد ن ن م با کسر همزة و فتح آاجا نیزارها و جنگلها،  :جامآ .تیح اسصح ب گزینه

 زمینی که مالک دارد. در غیر    سرشار از نی و مانند آن}از سایر درختان{ می باشد. 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 

 و 

 و 

 

 و 

 و 

 وو 
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 به معروف و نهی از منکرر امفصل سوم: 
 باشد؟هی می موضوع فقام کدریف ل تعال تالیفی: عبارت ذیسو .1

 «أو فعاًل اًلقو مل علی الطاعةالح ووه»                  

 المنکر النهي عن -ب                                 فاْلمر بالمعرو -فال

 هیچکدام -د            نکرعن المالنهي  و لمعروفاْلمر با -ج

 یح است.گزینه الف صح

 لئلّا خالفةالمالتخویف بر ولى اإلنذاحقّه تعا یواجب فکون الفی... لمنکروالنهی عن اف بالمعرو األمرال تالیفی: سو .2

.... 
 لیف، وقد فعل.التک یبطل -ب                                .فلیکتل الیبط -الف

 یبطل التکلیف، وقد فعل.ال لئاّل  -د                               .لیفلتکل ایبطال  -ج

 یح است.صحگزینه ب 

فعننل  مننن نننعلموهننو ا نکننرعننن الم النهیو........مل على الطاعة لحا وهو وفعرر بالمفی األمفی: ل تالیاسو .3

 ........یاصلمعا
 قواًل  -اًل أو فعاًلوق -ب                            قواًل أو فعاًل -فعاًل -الف

  أو فعاًلاًلقو -واًل أو فعاًلق -د                              فعاًل -قواًل أو فعاًل -ج

 ست.ینه د صحیح اگز

 د؟دارود جو (ماعجا) الت ح یلذ ردموا زیک ا کدام وجوب ردذیل  به متن وجهبا تال تالیفی: سو .4

 «قواًل أو فعاًل لمعاصيافعل من  نعلموهو ا منکرعن ال النهيو أو فعاًل قواًلعة علی الطا ملالح وهو عروفبالم في اْلمر»

 و شرعًا اًلنقنکرعن المالنهي و بالمعروف مراْل -الف

 رعًاش و عقاًلالمنکرعن مر بالمعروف والنهي ْلا -ب

 اًلفع أو قواًل نکرملا هي عننالو معروفلااْلمر ب-ج

 نقالو  عقاًلعن المنکربالمعروف والنهي مر اْل-د

 خیر.عقلی نظر  اما از دارد  اجماع وجود عیقلی و شردر وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر ن ت.الف صحیح اسگزینه 

 ؟ستفقهی اه ام قاعددک مبتنی بر کرز منهی ان معروف وبه وجوب عقلی امر ی: الیفال تسو .5
 لزوم -د              ستصحابا-ج             فطل -ب           ماقدا -الف

 ح است.گزینه ب صحی

 ر....نهی از منک و به معروفامر سوال تالیفی:   .6
 مستحب است. -فلا

 .استجب عینی او -ب

 است.فایی اجب کو -ج

 .تکد اسمستحب مو -د

 گزینه ج صحیح است.
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فننی أجننود  یننةووجوبهما )على الکفا »نهی از منکر به معروف و بودن امر یایفکب اجه به وبا توج :یوال تالیفس .7

 که: شود میبرداشت  کفایی بودناز  ،« ...لسابقةلآلیة الین القو
 ا حصال ارتفعإذف ،عّینمباشر م عتبار یر امن غمنکر اع التفار المعروف و الغرض شرعا وقوع ّنوْل -فال

 ارتفعن، فإذا حصال ار مباشر معّیبتمن غیر اع فالمعرواع رتفاو رنکوع المشرعا وق ّن الغرضوْل -ب

  ارتفعإذا حصالر معّین، فشبام من رتباعرتفاع المنکر المعروف وا شرعا وقوع وْلّن الغرض -ج

 ال ارتفعحصال معّین، فإذا  شربام بار اعتر من المنکفاع وارتعروف ع المقوو غرض شرعاوْلّن ال -د

 ت.اسصحیح  الفینه زگ

ما یسقط عننن عینی وإنّلاک.....به  یخاطب ائیالکفب اجلوا وألنّ: المنکرف والنهی عن وراألمر بالمعیفی: تال سوال  .8

.... 
 ام البعضقیعدم بعض بال -لمکّلفیناع جمی -الف

 ضعالبام یقعض بالب -ینفلمکّلع ایمج -ب

 لمکّلفینع اجمی -عضلباام یقالبعض ب -ج

 فینکّللما عیمج -عضالبام قیم دعالبعض ب -د

 ت.ساه ب صحیح ینگز

 « ه.دمفیه الکفایة وعمن  م بهقان صول الغرض وإقبل ح به الکلّ جوب قیامفی و» به عبارت:وجه با تال تالیفی: سو .9

 ؟شدباحیح میکدام گزینه ص
 .ستستحب اموه: رمکاز  ینه -است حبتسب: مامر به مستح -ب       .استحب ه: مستاز مکرو ینه -ستا باحممستحب:  بهر ما -الف

 .از مکروه: مستحب است یهن -است واجب: مستحب امر به -د        .ستا جبوااز مکروه:  ینه -مستحب است مستحب:امر به  -ج

 گزینه ب صحیح است.

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 

 و

 

 و

 

 و
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 قضاءارم: فصل چه
 .. اضی .ق اق رتزا *

 (80د آزا)   :یم کهباط می کنمن الخصم(( استن ))ال یجوز الجعل رت بااز ع -1
 یچکدام از متداعیین قرارداد ببندد. با ه تواند نمی ( قاضی 1

 د.  د نببدعوی قرارداد  طرفین  کی از با ی منحصرا    تواند ( قاضی نمی2

   د.هنار درق  زداضی م توانند برای قصاحبان دعوی نمی( 3

 رار دهد. و خصم طرف دیگر قز طرفین را دشمن ا کی ایز نیست یاضی جق بر ( 4

 و...  (درسین دای )آی* آداب قضاء 

حقه فتحرم على   صیلیتوقف علیها تحوان اال ان االثم و العدکما تحرم الرشوه على المرتشی تحرم على المعطى العانته على )) -2

 ( 75)آزاد  مرتشی خاصة.(( ال
مگر در   دد گر ان میدوع م ور اثبنت ل ایشان اعاعم ست زیران حرام اپرداخت آ اشی نیز است بر رم راشی حبر مرترشوه  ن تفگر ه کد ور م هر در  (1

   .دداربه مرتشی ن رشوه اختصاص نه حرمت و گرحق متوقف بر دادن رشوه باشد صورتی که دستیابی به 

به حق متوقف   د مگر آنکه وصول و ش وب میعدوان محسو م ک به اثکم کار این  ازیر تاس م ا ز حرنین همانگونه که گرفتن رشوه حرام است دادن آ( 2

 باشد.تنها بر مرتشی گرفتن آن حرام می  ت،ن صوردر اید که  باش  هرشو دادن  بر

ر  گ م است ن واعد  ثم و ا به ه شود نیز حرام است زیرا این عمل کمک ای رشو اعططه کسی که واس  حرام است بر وه بر مرتشی ( همانگونه که رش 3

 .نیز حرام است داخت آنپر ه و ودام بره ح گرفتن رشو اختصاصا رت صو  اشد که در اینف بر دادن رشوه بوقمتق  ابی به حدستی

مگر  ت اس و تجاوز کمک و اعانت نماید نیز حرام  ن گناه ای به م و عدوان وه به این اثت بر هر کس ک ( همانگونه که رشوه گرفتن بر مرتشی حرام اس 4

ه خصوص  ل مرتشی ب معاما یست نام داخت آن بر راشی حرپر  ورت د که در این صمتوقف بر رشوه کنق ح حبرا به صادن حق اد تشی رمه نکآ

 باشد.ه حرام میهمیش

اوت بین طرفین دعوی حرام قض نگامقاضی های بر ( کدام موردخصمین حجتة(تلقین احد البه عبارت: ))و یحرم  با توجه -3

 ( 76  یسرارس )        است؟
 دلیل  ارائه  (1

 ی یکی از طرفین ت برای ابطال دعواعافش ( 2

 گرفتن حاجب  (3

   رفیناز ط حق یکی قاط برای اس  ی ضقا اعتشف( 4

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و
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 شهادت:  پنجم فصل 
 دفصل اول: شاه

 شرایط *

نه صحیح کدام گزیمفیقاً.(( ت شهادة لبق هونه فلو دار جنونجنن حالة نوجمشهادة ال لبتق )ال)  رتابعه ب با توجه -1

 (76 آزاد) ت؟اس
 شد. محرز باصحت او ادت نماید که حال تواند ادای شهر صورتی میدواری دمجنون ا( 1

 . ا ست مطلقذیرفته نیت مجنون پادشه( 2

  دت او را قبول کند.فاد شهام ،وو مافوق ا تپرسرسگر ت مسین تهون در حال جنون پذیرفشهادت مجن( 3

 کنند. گی میر یک خانه زندنی که با او دب کساناج یست مگر از مجنون پذیرفته نشهادت علیه  (4

 دام گزینه صحیح است؟(( کاًدة مفیقهانه قبلت شو دار جنوه فللة جنونالمجنون حاشهادة  ال تقبلبا توجه به عبارت ))  -2

  (77 دزا)آ
 . ا قست مطله نیفتریمجنون پذ تدشها (1

 را قبول کند.  مافوق او مفاد شهادت  و مگر سرپرستحال جنون پذیرفته نیست  در  نوجنمشهادت ( 2

 ز باشد. رصحت او مح اید که حالهادت نم ادای ش تواندمجنون ادواری در صورتی می( 3

 کنند. گی میدنیک خانه ز  ر و دابا  که ینساک فته نیست مگر از جانبپذیر یه مجنونشهادت عل( 4

 (( کدام گزینه صحیح است؟اًدة مفیقدار جنونه قبلت شها وفلالة جنونه تقبل شهادة المجنون ح))ال  تر باعتوجه به  با -3

 ( 80آزاد ) 
  ا مطلقرفته نیست نون پذیهادت مجش ( 1

  .قبول کند ار دت اهد شمفا وا وق یست مگر سرپرست و مافنون پذیرفته نحال ج ون در ت مجنشهاد( 2

 باشد. رزصحت او مح ند ادای شهادت نماید که حالاوتیرتی ممجنون ادواری در صو( 3

  کنند.ی مینه زندگر یک خانی که با او دنیست مگر از جانب کسارفته مجنون پذی شهادت علیه ( 4

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 وو

 

 و
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 فصل ششم: جهاد و والیت
 
 

 ....وجود اإلمام، أو مَْن نَصبه لِلْجِهاد  ایة بِشَرطرضه عَلَى الکفوفَ -1

 ال أن یعینه اإلماموال یتعین، إ -فال

 إلمامیعینه االوال یتعین، إال أن  -ب

 مامینه اإلأن یعال ین، إعیت -ج

 ینه اإلمامیعال أن  ال یتعین، إ -د

 .ستا حیصحالف  نهیگز

صور ُق، أو ل ةحل ْصالَم اء  قتض، ْل اإلمام  یعینه وال یتعین، إال أن  .هادج ْلصبه ل  َن ْنإلمام، أو َمرط: وجود اَشب  یة الکفا  ی لَ َع رضه فَ و  تشریحی: پاسخ

 .بههو ش  نذر ب  هس ْفلی َنینه َعیع ع، أوااالجتمال بفع إالد  ن القائمین َع

واجب  یو بر شخص خاص .جهاد یز برانصب کرده باشد اکه امام او را  یسک اید امام، است بوجواست، و مشروط  یئ جهاد، کفاو وجوبِ

ر  ن، مگدشمدفع  ز ند اول جهادکه مشغ  ینکردن کسان تی کفا ا ی ، ید بجهت اقتضاء مصلحتکن نیمع م او راکه اما ی مگر هر کس ست،ین

 آن هیذر و شببر خود به سبب ن کند مکلف نیمع نکهآ ای اع و اتفاق،اجتمبطور 

        .....نیمشرکجهاد ال -2
 مِن الکفّار نیالمُسلم یعل دهمی جهاد مَن -الف

 االسالم یابتداء لِدَعائهم إل -ب

 الهمبِالدهم أو أخذ م یعل الءهمیاست خافونیَ ثیبِح -ج

 الجهادع،ال فام الدّسهذا الق یعل -د

 .تاس حیصح ب هنیگز

 .وت آنها به اسالمدع یمشرکان برا با ییجهاد ابتدا ؛االسالم یإل دَعائهمابتداء لِ نیلمشرکجهاد ا یحی:پاسخ تشر

 منظور از حریم در عبارت ذیل چیست؟   -3

 .اعم الدّفسالق هذا یعل قلرُبَمّا اططلقاً؛ وم مٍیحر ینفس محترمةٍ، أو أخذ ماٍل، أو سب قتل دیریُمن  ادجه
 یاعرض محارم  -الف

 یحارم سببم -ب

 .ردکسی که حرمت دا -ج

 نسبیحارم م -د

  .است حیصحج  نهیگز

که قصد کشتن نفس  یکسجهاد با ؛مطلقاً، أو أخذ ماٍل، أو سبی حریٍم رید قتل نفس محترمةٍاد من یُ جه پاسخ تشریحی:

 . باشدرکس که رد، هدا را یمیدن حرارت بربه اس ای یگرفتن مال ای یمحترم

 ؟رت ذیل چیستل در عبااو منظور از  -4

 «بأمر االمام له  هیعل نیّ م التعمع عد األول یلمعنمن الجهاد باالوالد  منع نیولألبو »
 جهاد دفاعی  -الف

 اول  آزمون شبیه ساز
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 جهاد با مشرکان  -ب

 اد با کفار هج -ج

 جهاد واجب عینی -د

 .گزینه ب صحیح است

انند در می تو : پدر و مامام لهبأمر اال هیعل نیّ تعال ألول مع عدما یند بالمعالجهامن والد لمنع ا نی بوولأل یحی: پاسخ تشر
 .ینی نشده باشدمشرکان منع کنند در صورتی که به دستور امام بر او واجب ع دایی یا جهاد باود را از جهاد ابتفرزند خ

  . ةُ یکفا هیفبه من کان  قام صوص وإنالخ یعل ألحدٍ بأمر االمام نیّتعی و قد ة،یالکفا یعل جبیو با توجه به عبارت » -5

« امر جهاد چند بار در سال ..... م و ضعفهم و و قلّتهم و قوّته نیثرة المشرکة بسبب کبحسب الحاج ةیکفاو تختلف ال

 واجب است؟
 الدر س یکبار  حداکثر -الف

 ل یک بار در سال حداق -ب

 یکبار در سال   -ج

 ر در سالدو با -د

 .است حیصح ب نهیگز

 یکسان اگر یگردد، حت ینیواجب ع یخاص ت به شخص امر امام  نسب  لین است به دلست و ممکا یی، واجب کفاجهاد شریحی: سخ تاپ

 نیکمشر یو ضعف قوا یرومندین ،یکم ،یادیاز ز  یشنا اجِ یحتب با امتناس ت،یکفا زانیم .به انجام آن اقدام کرده باشند تیکفا به مقدار 

 بار است؛ کی یآن سالار قدم ن یکمتر وشود  یوت ممتفا

بطه با تعداد و دفعات جهاد در را ن«یمُشرِکرُُم فَاقتُلوا الشْهُرِ الحُ لَخَ اال:»فإذا انسَ ن کریمن عبارت قراجه به ایتو با -6

 است؟ در سال از چه اصلی استفاده شده
 تعلیل حسن -الف

 استحباب -ب

 تخییر -ج

 تباین -د

 .است حیصح الف نهیگز

؛ فاقتلوا المشرکین الشهر الحرم ذا انسلخقرآن فرموده :»فإخداوند در  ؛ زیراستر اسالی یک با  جهادمقدار   رینمتک :شریحیتپاسخ 

پری شدن ماه های حرام واجب کرده و آن را جهاد را پس از سرام به پایان رسید، مشرکان را به قتل برسانید«؛ این آیه، وقتی ماههای ح

گردد؛   ال تکرار نمیر بقیه سم یک بار جهاد، دپس از انجا می شود وجب جهاد نیز وارط، تحقق ش ین بابرا؛ بناترار داده اسط جهاد قشر

حکم یاد شده در صورتی است که   .استفاده می شود 1ولی در این بیان اشکالی هست که از تعلیل .ر را نمی رسانددون قرینه، تکرازیرا امر ب

یا  جهاد در سال یک بار  توانایی، بیش از  با توجه به ب نیاز وحس ورت باید بهین صر غیر اشد؛ دنبایازی نک بار جهاد بیش از یدر سال، به 

 .ن جهاد جایز استامام اقدام به جهاد کرد؛ وگرنه بسته به شرایط، عقب انداخترک جهاد از سوی صالح ندانستن ت

 و

 و

 و

 و

 و

 
 نیبا وجود ا ت..اس یزیودن چنم بایز ای هنر آن زشت و ستاهیبر تشب یعموما  مبتن یسازعلت نیند خواننده را قانع کند. اکه بتوا یاه گونهب ،یامر یاست برا ییو ادعا یب اد یآوردن علت لیعلن تحس - 1

 .ابدییم رتریدلپذ یاصل ب آن را از علت. مخاطستین  یعقل ای یمعل ،یواقع ل،یلعحسن ت
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ترک التّعرض  م أحکامنا ووالتزا ةیجزل الو هی بذ» ست؟ا ام معنام گزینه هکده رو با کلمه »الجزیه« در متن رو ب -1

و  نیالمشرک نیع واءیو سرقة أموالهم و إ همیعل قیالطر و قطع نهمیعن د بالفتنةمطلقاً  نیلماح والمسللمسلمات بالنک

 « وسهمجاس

  امان  -الف

 دنه مها -ب

 رضخ  -ج

 النفل -د

 پردازد؛ یاو م نحفظ جا لیدلمت به ه حکوب یماسال نیزمسر در سلمانرمیکه غ یغلبمجزیه:  منظور از پاسخ تشریحی:

   .استمهادنه  آن گرینام د

 .است حیصح ب نهیگز

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 ست؟ابع چه چیزی اعه اسالمی تشه حاکم جاماندیعبارت ذیل  جه بهبا تو -1
 « استبدادا بالرأي   ات الهل حوزته، ولیس ذلك مل في الموضوع یع   لي أن نعم للوا » 

 سلمینمصالح اسالم وم -الف

 مصالح حکومت  -ب

 مصالح دینی -ج

 جمعی  لحمصا -د

 .گزینه الف صحیح است

 ؟دارد امری چهمتن ذیل اشاره بر  کلمه »بها« در -2
 « بها ال  أحکام الله إ   راء کن إج جرائه، وال یم لهي وتتکفل ال القانون اال حفظ سیادة    تضمن والیة    و » 

 قانون الهی -الف

 حکومت اسالمی -ب

 وحی الهی  -ج

 الهی  سیادت  -د

 مدو  آزمون شبیه ساز
 

 همدوازد ازسه شبیمون زآ
 



 

 (موات   اء یاح  -از منکر    یامر به معروف و نه  -انفال   -تیجهاد و وال  -قضا و شهادت)قه ف تون ده می شساز شبیه های تست مجموعه                        
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 .گزینه ب صحیح است

 ... المعتدینسلمین عن التهاجم وبالدهم عن غلبة ور المثغحفظ  أنمضافا إلى  -3

 عا  وشرب عقالاجو -الف

 واجبا -ب

 واجب عقال -ج

 اواجب شرع  -د

 .حیح استگزینه الف ص

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و
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 بخش دوم

 ( 1398الی  1391)  مونهای دکتریآز
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 91 حقوق عمومیکتری د و والیت از آزمون دامرتبط با جه سواالت

 .شده استدکتری استخراج  مونهایهاد و والیت از آزبا بخش ج واالت مرتبطنکته: فقط س

**** 

 موارد زیر است؟ ک ازیدام »ترک قتال« برای ک وجوب (1
 مرافقه، المهادنهی، البلکتاغیر او عن  و ل ، بذل الجزیهاالسالمالف(  

 االسالم   لصنم،لو عن عابد الجزیه و  امان، مصالحه، بذل اب(  

 دنه المها  مام، االسالم، بذل الجزیه،علی حکم اال  مان، النزولاج(  

 ادنهالمه  .یعهحکم االمام، المبا  لنزول علىالسالم، اامان، اد(  

ید به رجوع کن) .است «م، االسالم، بذل الجزیه، المهادنهاالما حکم ل علیالنزوان، امتال برای »وجوب ترک ق ی:پاسخ تشریح
 (حث جهادمب -القتال  بخش موانع  -لمعهالفی شرح  لروضهتحریرا

  .*گزینه ج صحیح است

 حیح است؟مهادنه ص م عبارت در خصوصکدا  (2
  .لحه للمسلمینه مع المص جایز هالمهادنالف(  

 مین المسل  هلحمع المص  هاجبو  هالمهادنب(  

 .لحاجهالتی ال تبلغ حد ا  هلمجرد المصلح هواجب  هنمهادلاج(  

 .ین إلیهامسلم ال  همع حاج  هایزج هالمهادن(  د

دنه را ین که مهانه چهارم به دلیل اتند و گزینادرست هستن قید »واجب«، یل داشهای دوم و سوم به دلگزینه اسخ تشریحی:پ

 (جهاد مبحث  -البخش موانع القت  -اللمعهریرالروضه فی شرحبه تح  رجوع کنید) .ستست ان کرده، نادرنیاز مسلمانا  متوقف بر

  .صحیح است ه الف*گزین

 .... بیاورداسالم مالش توسط حاکم،  ذقتل و اخاز حکم به  گر کافر بعدا   (3
  .دشوکمی ساقط نمیهیچ حب(               .شودیکم ساقط مهر دو ح( الف

 .شودساقط می  ط قتلقفج(               .ودشل ساقط نمیفقط قتج(  

شود، ولی حکم به رد یقتل ساقط م بیاورد، فقطالم ط حاکم، اسش توستل و اخذ مالاز حکم قاگر کافر بعد پاسخ تشریحی:

 .تشود و پابرجاسیاقط نم مال س

  .ستد صحیح ا *گزینه

 و

 و

 و

 جهاد و والیتخش ب
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 92عمومی  حقوق والیت از آزمون دکتریسواالت مرتبط با جهاد و 

**** 

 :یالبغ ینو معما ه -1

 نیفثه من المسلم   یروج عل( الخالف

 وجوبه  نیترک مقاتله الکفار ح (ب

 السالم   همیئمه علالمعصوم من اال  یعلالخروج  (  ج

 لنساءافال و  قتله کاالط  جوزیمن ال   ( قتلد

سد ی با مقباغ ت کهالزم به ذکر اس .شودج شود، باغی محسوب میرکس از اطاعت معصومی از ائمه)ع( خاره  حی:یپاسخ تشر

بخش  -اللمعهی شرحد به تحریرالروضه فجوع کنیر) .کنندمی م راجع به خود پیرویاتفاوت داشته و هریک از احک االرضفی
 ( مبحث الجهاد  -البغاهاحکام  

  .ح استج صحی *گزینه

 

 98عمومی  حقوق آزمون دکتریوالیت از و هاد سواالت مرتبط با ج

**** 

 ارد؟دداللت ت زیر، بر کدام مورد ارعب -1

  قطة.«ح فحکمه حکم اللو ألهل الحرب کالخیمة و السالب یحتمل أن یکون للمسلمین جد شیء فی دار الحرلو و»

 ه است.  در حکم لقط اشد،ا کفار بیکه احتمال دارد متعلق به مسلمین ( اگر در دارالحرب مالی پیدا شود 1

 کم لقطه است. ار باشد و لذا در حا کفیلمین سق به مد، احتمال دارد متعلوش اگر در دارالحرب مالی پیدا( 2

 شود.  غنایم ملحق می لمین یا کفار باشد، در حکم لقطه است و بهبه مسمال دارد متعلق ارالحرب مالی پیدا شود که احتاگر در د( 3

   .شودیم ملحق میغنا به ت و سلقطه ار باشد و لذا در حکم فادارد متعلق به مسلمین یا کود، احتمال مالی پیدا شحرب اگر در دارال( 4

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 

 

 

 



 

 (موات   اء یاح  -از منکر    یامر به معروف و نه  -انفال   -تیجهاد و وال  -قضا و شهادت)قه ف تون ده می شساز شبیه های تست مجموعه                        

 

24        

 

 

 

 

 

 

 
 ا و شهادتضق ی از بخشتری دک هان وسواالت آزم 

بنکوله« کدام  یقضیاو  ف حلی  ان یحبس ال ر من الحلف المنک ی»ان اب بارتعترجمه درست  -1393ا سال دکتری جز .1

 است؟ 
 .دشوی ت حبس م قضاوا زمان کند تد ر  گریف دطر نکر قسم خوردن را به اگر م( 1

 . شودیم  وتضالش ق اس نکور اس ب ای شودی م  ینند زنداک ی قسم خوردن خوددارکر از  ناگر م( ۲

 .ودش ی م  حکومکند واال م اد یتا قسم  شودی م  یزندانکند  ی خوددارکر از قسم خوردن  اگر من( ۳

 اماده شود.  اوت  قض یبرا پرونده  نکه یا ات شودی کند حبس م  ی دداراگر منکر از قسم خوردن خو( ۴

 ح است. یصح ۲نه گزی

 ؟ یرتقب االتمام«، کدام استاقی حدّوا و لم البه یبی غفشهاده م ال ضهعب»لو اقام  ترجمه -1394دکتری جزا سال  .2
 د.شور اتمام شهادت نمیخورند و منتظشهادت دهند، حد می اشند،یب باکه بقیه غیهود در حال( اگر بعضی از ش 1

 د.رنوخیهمه حد م شوند وند، منتظر اتمام شهادت نمیهیگر شهادت دنا علیه یکد ان زاز مدیعتعدادی  ( اگر۲

 ورند.خمی طر فسق حد اشود و به خآنها پذیرفته نمی رخی از افراد شوند، شهادتغیبت ب شهود، مرتکبز ا ( اگر برخی۳

 شود.بین نمیئظر برگشت غاخورند و منتمی شهود حد بقیه  ،د ایب شونغ در دادگاه از دادگاه ( اگر برخی از شهود پس از حضور۴

 اضی؟  قی العل مای شی یحر -1395ل دکتری جزا سا  .3
 ره  البصیاهل  کانوا من   االشهوا اذ ( التفریق بین۲    ء                       لحاجب وقت الفضاذ اخا ات( 1

 القلبی  ین فی المیللخمصه بین االتسوی  ( عدم۴     ار اال فی حقه تعالی  االقر( وقوف عزم الغریم عن ۳

 صحیح است.  ۳ه نگزی

 یست؟  چ اصد از علم خمرا زیر در عبارت -1395ال دکتری جزا س .4
 لخاص« اهنا العلم مه و المراد بعلمه بعلکم عالمًا بالحق، قضی »ان کان الحا

 واقعه  وصیات الخص( االطالع ب ۲        دث فی من والیه الحاکم           الحا  لعلم( ا1

 م  ازالع الج( االط ۴                   الحکم      ادث فی مکانم اح( العل ۳

 است. حیح ص ۴ گزینه 

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 قضا و شهادتخش ب
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 ر به معروف و نهی از منکرخش امب  دکترینهای زموسواالت آ

 د؟دارت داللورد م امکدن زیر، بر مت: 94 ل عمومی سا دکتری (4

لننک مننن ذزم ، و ال یلل لعدد اتضی قواعهو واجب علی مق و فطلها نال ن عقالًواجباکر منهی عن العروف و الن»االمر بالم

 لننیعلقیام بننه ستلزام اال تعالی ان لم تقم، مهبحک االخالل و به ان قام قع اانه خالف الوم زمالال لیاهلل تعا بهما علیوجو

 «یف.کلالت ع فیتنمماله االلجاء الوج
 خداست.  رب رمنک ز ا هیف و نمعرو به مری لزوم ادالت، مقتضالف( قواعد ع

 ت. اسف یتکل البار و ابطستلزم اج، مخدابر  نکرنهی از م ووف معرامر به  ب( وجوب

 و بر خدا.جوب آن دد ومنکر، الزم می آی از نهی عروف و م ر بهقلی اموب عجج( از و

 .ستف واجب ای قاعده لطقتضانیز، به م خدار کر بز منا هین به معروف وامر  د(

 روف.عاألمر بالم فی ، دلجهاا دوم، کتابر(، جلد نتکال -حشیالملدمشقیه )اعه للمفی شرح االروضه البهیه  هب دیکن عوجر  :شریحیاسخ تپ

 یح است.صحه ب *گزین

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امر به معروف و نهی از منکر
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 د؟ ان مهد اخو یاق ب نآ  نحبااص آن  از ریز  یضاار از کیم داک :1393 ل اسی وص صخ یدکتر (1

 ه ه عنو وح تمفالض راال ( 2   اعوط لهااه یهالع م اسل ارض ل ک( 1

 ه لها  ادب م م ثلمسلاک مل یه لری عجی ض رالا نم  واتمکل   ( 4   اهترماع اههلاک ر رضی تا ل ک (3

  م و ههى لفا وعطها لهأ ایهعل ملس ض أرأ کل و :تس ا هد مآ نر آ د که 22۷ص ات،وملاء یاحا بکتا ،ةقی شملد ة اعمللا :ر.ک  است؛ حیح ص 1گزینه 

و   ه نید م ل هاثل م] ت فگرهد واخعلق تا هنآ به  ن یزم ن د آناهدرو آ م الس ا د خو یل م ن به آ لها ه ک  زمینی ر ه . ئط ارشال ع م  اة کزلاى سو  هایم فهیلعلیس 

 . ودب  د هاوخ هانآی را ب نآ یط راش ق قت تحرو ص ردت  زکا ا فر ص و  [نمیف ارطا و بحرین 

ه  تع غیبم امّا نیلمسلما ح المصی فوه نع حهوتفمال رض الاصل اح ملسالیه الام عمالا ف یصر و » :1392 لا س لللمن ابی یرتکد (2

  ه یال همرفا یعر شل ا اکم حو اله و هباالمام  بئ ان لالقتاس نمکی ماو   هایمه فکح یف همع  یضالم جوزی  رئا جلادیب ناک ماف

 « صل الکان ی مسلالم حلامصی فه فیصر
   ه اح باال ه لاصا (1

 ان سحالاة عد اق (2

 م  السلالیه ام عماال سنف( 3

 تغوطال ی ال إ وعجرلاه حرم(4

 . تس ا ح یح ص 3نه زیگ

ما  و  . هافی مه کفی ح ه مع  یمضال  ر وجی  زئاجا بید  ناک امع غیبة فم  اما . نیممسللا حلصای م ف  ة عنو ة وح تفملا ض راال لحاص م السلا ه یعل م امالاف رو یص

 .لصکاال، نلمیسملاالح ی مصفرفه  صی یه له اراصف عی شرلا م حاکلا هو  و  مامالا ب ائنل القستا نکیم

 .واتمالا ءایح اب اتک  _ه یشق ممعه دللا حرشلا ة فی یمهلبا ضةوالر ع: نبم

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 مواتء ل و احیافاان


