خرداد  ،49ب
کتاب :فقه 3پ 5
محدوده :شرح لمعه ،از ابتداي الفصل العاشر «نقد و نسيه» تا كتاب االجاره
تستي
 .1کذام گسیٌِ غلظ است؟
أ ٍ .لَ جعل لحبلٍّ ثوٌبً ٍ لوؤجٍل أصٗذ هٌِ ،أٍ فبٍت ث٘ي أجل٘ي ثطل 
ة ٍ .لَ اشتشاُ الجبئع فٖ حبلٔ کَى ث٘عِ األٍل ًس٘ئٔ صحٍ قجل األجل ٍ ثعذُ ثجٌس الثوي ٍ غ٘شُ ثضٗبدٓ ٍ ًقصبى 
ج .الحجش فٖ صٗبدٓ الثوي ٍ ًقصبًِ علٖ الجبئع ٍ الوشتشٕ إرا عشف الوشتشٕ الق٘ؤ 
دٗ ٍ .جت قجط الثوي لَ دفعِ إلٖ الجبئع هع الحلَل هطلقبً 
 .2لَ هبت الوکفَل قجل إحعبسُ . .....
أ .لن تجطل الکفبلٔ ألًّْب عقذٌ الصم 

ة .ثطلت الکفبلٔ لفَات هتعلّقْب 

ج .لن تجطل الکفبلٔ ٍ ٗجت احعبسُ هع طلجِ فٖ الثبًٖ 

د .ثطلت الکفبلٔ ألًّْب هي العقَد الجبئضٓ 

 .3لَ إستَدع هي طفل أٍ هجٌَى . .....
أ .ظوي ألًّْوب ل٘سب أّالً لإلرى 

ة .إرا ٗخبف تلفْب فٖ أٗذْٗوب ف٘قجعْب ثٌٍ٘ٔ الحسجٔ فبألقَٕ العوبى 

ج .لن ٗعوي؛ ألىّ الٌبس هسلّطَى علٖ اهَالْن 

د .فبألقَٕ عذم العوبى هطلقبً 

 .4کذام گسیٌِ درست است؟
أ .إرا أطلق الوضاسعٔ لن ٗضسع العبهل هب شبء إى کبى الجزس هٌِ 

ة .الخشاج علٖ الضاسع ألًِّ هَظَع علٖ األسض اثتذاءً 

ج .ال ٗجَص لصبحت األسض الخشص علٖ الضاسع 

د .إرا ثطلت الوضاسعٔ فبلحبصل لصبحت الجزس ٍ علِ٘ األجشٓ 

تشریحي
 .1حکن گسیٌِّای زیر ،در بحث اختالف هتبایعیي را ّوراُ با دلیل بٌَیسیذ.
أ .لَ إختلفب فٖ تع٘٘ي الوج٘ع:

ة .لَ اختلفب فٖ ششغٍ هفسذٍ:

* ٍ ال تحلّ الذَٗى الوؤجلٔ ثحجش الوفلّس عوالً ثبألصل.
 .2چرا دیَى هؤجلِ با هحجَر شذى هفلس فَری ًویشًَذ؟ تَضیح دّیذ.
* لَ کبى الشّي هشبعبً فالثذٍ هي إرى الششٗک فٖ القجط أٍ سظبُ ثعذُ ٗ ٍ ...شکل ف٘وب ٗکفٖ فِ٘ هجشّد التخل٘ٔ . ...
 .3أ .در فرع فَق ،چرا «إرى شریک» در قبض ،شرط است؟ ب .هراد از «تخلیِ» چیست؟
* ٍ ٗثجت الششذ ثشْبدٓ الٌسبء فٖ الٌسبء ال غ٘ش ٍ ثشْبدٓ الشجبل هطلقبً.
 .4أ .عبارت را ترجوِ کردُ ،دلیل آى را بٌَیسیذ .ب .هراد از «رشذ» چیست؟
* ٗشتشغ فِ٘ إٔ فٖ العبهي الوالءٓ أٍ علن الوستحقّ ثئعسبسُ ح٘ي العوبى فلَ لن ٗعلن ثِ حتّٖ ظوي تخٍ٘ش الوعوَى لِ فٖ الفسخ.
 .5أ .هراد از «الوالءٓ» چیست؟ ب .آیا «الوالءٓ» شرط «فٖ االثتذاء» است یا «فٖ االستذاهٔ»؟
 .6حَالِ را تعریف کردُ ،هقصَد از «الثالثٔ» در «ٗشتشغ فٖ الحَالٔ سظٖ الثالثٔ» را بیاى کٌیذ.
* لَ علّق الکفبلٔ ثششغ هتَقّع أٍ صفٔ هتشقجٔ ثطلت الکفبلٔ.
 .7عبارت را تَضیح دادُ ،برای شرط «هتَقع» ٍ صفت «هتشقجٔ» هثال بسًیذ.
 .8اشتراط لسٍم یا أجل ،در هضاربِ چِ تأثیری دارًذ؟ تَضیح دّیذ.
* لَ ادٍعٖ الوستع٘ش التلف حلف ألًِّ أه٘ي ف٘قجل قَلِ فِ٘ کغ٘شُ سَاء ادٍعبُ ثأهش ظبّش أم خفٍٖ . ...
 .9عبارت را تَضیح دادُ ،برای قسوتّای هشخص شذُ هثال بسًیذ.
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