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 گردد یبرگزار م ریز یخهایزمون در سه نوبت در تارآ زمان

 69 ریت 03نوبت اول: 

 69مرداد  41دوم:  نوبت

 نهیشیسوم: بعد از دوره پ نوبت

 کی  قانون ا در م دت    ن د و موظف دی  کن افتیتا سواالت را در در دیدو روز فرصت دار ی سواالتهنگام بارگذار از -

 نشود جادیا یزمان جواب به سواالت وقفه ا نی. و بدیساعت به سواالت جواب ده

از دسترسی خارج می شود و به پاسخنامه های ارسالی از بع د   شهریور 41پنجشنبه صبح روز  6در ساعت  سواالت -

 از آن زمان ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 ارسال پاسخ نامه ها در موعدد مقرر به منزله نمره صفردر امتحان است عدم -

 ارسال نمائید. 36309609196شماره تلگرام   قیاز از طر دیتوان یجواب سواالت را م  -

 .شهریه تیرماه پس از تصحیح اوراق و بر اساس نمره و ساعت فعالیت قابل پرداخت خواهد بود
 می باشد 51نمره قبولی در امتحان 

 به همراه پاسخنامه ارسال نمائید.  69مرداد51تیلغا رماهیت15 خیاز تاری موارد زیر را ساعت فعالیت ها

 ساعات آموزشی: زمان

 ت امتحانات:اساع زمان

 ت پژوهشی:اساع زمان

 زمان ساعات مطالعه بوستان کتاب تابستان:

 ت مطالعات تبلیغی:اساع زمان
 

  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 سواالت

 69امتحان طرح مطالعاتی تابستان 
 (محقق داماد) قواعد فقهیه
 سومنوبت 

 محدوده امتحان نوبت اول:

 931تا ص 19از ص

 نتیجه:  61/1/61تاریخ:   8کد:                پایه:                  نام خانوادگی :                         نام :    



 

 کند؟ یم انیرا ب یمانیاست دی قیاز مصاد یبرخ ر،یز یا نهیاز گز کیکدام  -4

 مومن دی ر،یمستع دی( الف

 مستودع دیموجر،  دی( ب

 ماذون دیمحسن،  دی( ج

 ریمستع دیمستودع،  دی( د

 است؟ حیصح نهیکدام گز -2

 است مانیاز استثنائات قاعده است بی: قاعده تسبالف

 قاعده اتالف است قیاز مصاد دی: قاعده ضمان ب

 است دیاز استثنائات قاعده ضمان  مانی: قاعده استج

 باشد ینم حیفوق صح یها نهیاز گز چکدامی: هد

(، نیام   ی) نه به سبب تع د ندیبب بیآس یو آن مال به سبب نقص سماو دینما طیمال، تفر یدر نگهدار نیاگر شخص ام -0

 ضامن خواهد بود؟ چرا؟ نیشخص ام ایآ

خواه د ب ود؟    یمعامله بر صحت خود ب اق  ایالف: آ د،ینما یکه اجاره کرده است، کوتاه یمال یچنانچه انسان در نگهدار -1

 ؟یاجرة المسم ایشود  یمستاجر ملزم به پرداخت اجرة المثل م ایب: آ

 .دیده حیرا با مثال توض یعدوان ریغ یضمان دیاز موارد  یکی -9

ک ه   دی  مثال بزن یو قاعده اتالف وجود دارد؟ ب: مورد دیقاعده ضمان  انیم ینسب اربعه، چه نوع رابطه ا انیالف: از م -9

 شود؟ یمشمول هر دو قاعده م

 چرا؟ ر؟یخ ایشوند  یمشمول قاعده اتالف م ایآ ریز یهر کدام از مثال ها -7

 کند یبرخورد م یبه گوسفند یکند و به صورت اتفاق یرا به قصد شکار رها م ریکه ت ی: شکارچالف

 شود. یم عیدوشش افتاده و ضابردن بار، بواسطه برخورد با سنگ بار از  نیکه در ح ی: باربرب

 .دیده حیتوض یبا مثال ست؟یمقصود از مباشر و مسبب چ ب،یدر قاعده تسب -1

 .دیده حیمثال توض کیرا با  مانیمفاد قاعده است -6

 در هر دو ضمان وجود دارد؟ ایآ ست؟یچ یو اتالف حکم یقیمقصود از اتالف حق -43


