خرداد  ،49الف
کتاب :فقه 9پ 4
محدوده :مكاسب ،از اول مسأله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خيارات
تستي
 .1لَ أخجش الجبٗغ ثومذاس الوج٘غ . .....
أ .خبص االػتوبد ػلِ٘ 

ة .خبص االػتوبد ػلِ٘ إى ػلن ٍثبلتِ 

ج .خبص االػتوبد ػلِ٘ ٍ کبى ثمٔ فٖ الَالغ 

د .ال ٗدَص االػتوبد ػلِ٘ هب لن ٗمذّس ثک٘ل أٍ ٍصى 

 .2اگز هؼاهلِ تز اساس رؤيت ساتقِ اًجام شَد ٍ تؼذ هؼلَم گزدد هثيغ تغييز كزدُ. ...... ،
أ .هغثَى هخيّز است 

ب .اگز تغييز تِ سيادُ تاشذ هشتزي حق خيار دارد 

ج .اگز تغييز تِ ًقيصِ تاشذ تايغ حق خيار دارد 

د .استصحاب لشٍم جاري است ،چَى هؼاهلِ قثالً السم تَدُ 

 .3ػلٖ سإٔ الوظٌف لَلِ « :إرا کبًت أخؤ ل٘س فْ٘ب لظت أخشج ش٘ئبً هي سوك فجبع ٍ هب فى األخؤ» ٗذل ػلٖ أى ضن . .....
أ .هؼلَم الومذاس إلٖ هدَْل الومذاس هظحح للج٘غ 

ة .هؼلَم الحظَل إلٖ هدَْل الحظَل هظحح للج٘غ 

ج .الوؼلَم إلٖ الودَْل ال ٗظ٘ش هظححبً للج٘غ 

د .الوؼلَم إلٖ الودَْل همذاساً أٍ حظَالً ال ٗظحح الج٘غ 

 .4األلَى أىّ خَاص اإلًذاس . .....
أ .هختضّ ثظشٍف السوي ٍالضٗت 

ةٗ .شول کلّ ظشف ثبلوؼٌى اللغَى 

جٗ .شول کلّ هظبحت للوج٘غ ٗتؼبسف ث٘ؼِ هؼِ 

دٗ .شول کلّ هظبحت للوج٘غ ٍإى لن ٗتؼبسف ث٘ؼِ هؼِ 

تشریحي
* ظبّش اإلعالق أىّ الحکن ل٘س هٌَعبً ثبلغشس الشخظٖ ٍإى کبى حکوتِ سذّ ثبة الوسبهحٔ الوفض٘ٔ إلٖ الَلَع فٖ الغشس  ...فحٌ٘ئز ف٘ؼتجش التمذٗش ثبلک٘ل

ٍالَصى ٍإى لن ٗکي فٖ شخض الومبم غشس کوب لَ ثبع همذاساً هي الغؼبم ثوب ٗمبثلِ فٖ الو٘ضاى هي خٌسِ أٍ غ٘شُ الوسبٍٕ لِ فٖ الم٘ؤ.
 .1آيا جْل تِ هقذار هثوي در هؼاهلِ هذكَر ،هَجة تطالى هيگزدد؟ چزا؟
* اختلفَا ف٘وب إرا کبى الجالد هختلفٔ فٖ أىّ لکلّ ثلذ حکن ًفسِ هي ح٘ث الشثب أٍ أًِّ ٗغلت خبًت التحشٗن لکي الظبّش اختظبص ّزا الحکن ثبلشثب ال فٖ خَاص
الج٘غ خضافبً فٖ ثلذ ال ٗتؼبسف فِ٘ التمذٗش.
 .2أ .هحل ًشاع را تثييي كٌيذ .ب .ػثارت «ٍلکي الظبّش  ...ال فٖ الدَاص» اشارُ تِ چيست؟
* لبل فى االٗضبح فى تشخ٘ح تٌضٗل طبع هي الظجشٓ ػلى اإل شبػٔ :إًِّ لَ لن ٗکي هشبػبً لکبى غ٘ش هؼّ٘ي ،فال ٗکَى هؼلَم الؼ٘ي ٍَّ ،الغشس الزى ٗذلّ
الٌْى ػٌِ ػلى الفسبد إخوبػبً؛ ٍألىّ أحذّوب ثؼٌِ٘ لَ ٍلغ الج٘غ ػلِ٘ تشخّح هي غ٘ش هشخّحٍ ،ال ثؼٌِ٘ َّ الوجْنٍ ،إثْبم الوج٘غ هجغل.
 .3ادلۀ صاحة ايضاح تز تطالى تيغ كلى در هؼيّي را تَضيح دّيذ.
* لَ فشضٌب أىّ الجبٗغ ثؼذ هب ثبع طبػبً هي الدولٔ ثبع هي شخض آخش طبػبً کل٘بً آخش ،فبلظبّش أًِّ إرا ثمٖ طبع ٍاحذ کبى لألٍّل؛ ألىّ الکلّٖ الوج٘غ ثبً٘بً إًّوب
َّ سبسٍ فٖ هبل الجبٗغ ٍَّ هب ػذا الظبع هي الظجشٓ فئرا تلف هب ػذا الظبع فمذ تلف خو٘غ هب کبى الکلّٖ فِ٘ سبسٗبً فمذ تلف الوج٘غ الثبًٖ لجل المجض.
ٍ .4جِ صحت تيغ اٍل ٍ تطالى تيغ دٍّم را در قالة هثال تقزيز كٌيذ.
* ل٘ل ثبلجغالى فٖ هب إرا اشتشٕ اػتوبداً ػلٖ الشؤٗٔ السبثمٔ ثنّ تجّ٘ي التغّ٘ش ٍلؼلِّ ألىّ الؼمذ إرا ٍلغ ػلٖ الشٖء الوَطَف اًتفٖ هتؼلّمِ ثبًتفبء ٍطفِ ٍإالّ
فال ٍخِ للخ٘بس هغ أطبلٔ اللضٍمٍ .فِ٘ أىّ األٍطبف الخبسخٔ ػي حم٘مٔ الوج٘غ إرا اػتجشت فِ٘ ػٌذ الج٘غ ال تؼذّ همَّهبتٍ للؼمذ کوب أًـِّ ل٘ست همَّهبت للوج٘غ
ففَاتْب فَات حكٍّ للوشتشٕ ثجت ثسججِ الخ٘بس.
ٍ .5جِ تطالى ٍ اشکال آى را تياى كٌيذ.
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 .6تِ ًظز هصٌف ،اطبلٔ الظحٔ در جايي كِ تيؼى اًشاء شَد ٍ شك كٌين كِ در سهاى اًشاء ،هثيغ ٍجَد داشتِ (تا تيغ صحيح تاشذ) يا ًذاشتِ
(تا تيغ فاسذ تاشذ) جارى هىشَد؟ چزا؟
* ٍ صػن ثؼضْن أىّ هؼٌى اشتشاط الجشاءٓ فى کالهْن :اشتشاط الوشتشى ػلى الجبئغ الجشاءٓ هي الؼَ٘ة ،ف٘کَى هشادفبً الشتشاط الظحٍّٔ .أًت خج٘ش ثفسبد
رلك فئىّ کالهْن ظبّش فى أىّ الوشاد ثشاءٓ الجبئغ هي الؼَ٘ة ال الوشتشى.
 .7دٍ هؼٌاى هذكَر تزاي تزائت اس ػيَب را تَضيح دّيذ.
* لبل فى المَاػذ فى ثبة ششٍط الؼَض٘ي :کلّ ه دَْل همظَد ثبلج٘غ ال ٗظحّ ث٘ؼِ ٍإى اًضنّ الى هؼلَمٍٗ ،دَص هغ االًضوبم الى هؼلَم إرا کبى تبثؼبً.
 .8هزاد اس «هدَْل همظَد» ٍ «إرا کبى تبثؼبً» را تا هثال تياى كٌيذ.
* هي ث٘غ الوظشٍف هغ الظشف أى ٗج٘ؼِ هغ الظشف کلّ سعل ثکزا ػلى أى ٗکَى التسؼ٘ش للظشف ٍ الوظشٍف ٍ .عشٗمٔ التمس٘ظ ـ لَ احت٘ح إلِ٘ ـ أى َٗصى
الظشف هٌفشداً ٍ ٌٗست إلى الدولٔ ٍ ٗؤخز لِ هي الثوي ثتلك الٌسجٔ.
 .9صَرت هذكَر را تا هثالى كِ هجوَع ظزف ٍ هظزٍف ،دُ رطل ٍ ظزف تٌْا ،دٍ رطل تاشذ تَضيح دادُ ٍ طزيقۀ هذكَر تقسيط ثوي ًسثت
تِ ظزف ٍ هظزٍف را تياى كٌيذ.
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