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عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤاالت
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  15  آيين دادرسي كيفري

  15  المللي هاي بين سازمان

  15  )اشخاص تا وصيت و ارث(حقوق مدني 
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���   ز�ن �
	�� و ��
PART A: Vocabulary 
Directions: Choose the word phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark 
the correct choice on your answer sheet. 

 
1 – She emanated worldliness and the selfishness of one who is ………. to everything but her own 
needs and caprices. 
   1 ) visible    2 ) compensatory    3 ) indifferent    4 ) available 
2 – Concrete blocks were piled high to ………. the government center. 
   1 ) fortify    2 ) reveal    3 ) overlap    4 ) circulate 
3 – All sound has three ……….: pitch, volume, and duration. 
   1 ) impacts    2 ) merits    3 ) realms    4 ) properties 
4 – One of Britain's most ………. criminals has escaped from prison. 
   1 ) meritorious    2 ) notorious    3 ) industrious    4 ) indigenous 
5 – By the 1930s the wristwatch had almost completely ………. the pocket watch. 
   1 ) devised    2 ) thwarted    3 ) founded    4 ) supplanted 
6 – She cared for her stepmother with unfailing ………. throughout her long illness. 
   1 ) devotion    2 ) conformity    3 ) prevalence    4 ) defect 
7 – Ryan needed ………. agreement to bring his proposal up for a vote. 
   1 ) contentious    2 ) adjacent    3 ) unanimous    4 ) deliberate 
8 – With so much water having ………. its exterior, the engine was effectively ruined. 
   1 ) varnished    2 ) penetrated    3 ) exceeded    4 ) inhabited 
9 – Considering the ………. Of his injuries. He;s lucky to be alive. 
   1 ) hurdle    2 ) divergence    3 ) symptom    4 ) extent 
10 – They intend to keep their force there in the region to ………. Comlliance with the treaty. 
   1 ) verify    2 ) recollect    3 ) conquer    4 ) seize 
 
PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. 
Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 
The extensive fossil record of genera and species is testimony that dinosaurs were diverse animals, (11) 
………. Lifestyles and adaptations. Their remains (12) ………. In sedimentary rock layers (strata) dating to 
the late triassice period (227 million to 206 million years ago). The abundance of their fossilized bones is 
substantive proof (13) ………. Dinosaurs were the dominant form of terrestrial animal life during the 
Mesozoic era (248 million years ago). It is likely that the known remains (14) ………. A very small fraction 
(probably less tham 0.0001 percent) of all the individual dinosaurs (15) ………. . 
 
11 –  
   1 ) and widely various     2 ) with widely varying 
   3 ) and varying with wide    4 ) with wide varieties 
12 –  
   1 ) found    2 ) that are found    3 ) have found    4 ) are found 
13 –  
   1 ) whether    2 ) if    3 ) that    4 ) when 
14 –  
   1 ) representing    2 ) representative of    3 ) represent    4 ) a representation of 
15 –  
   1 ) were living once    2 ) that once lived    3 ) once that they lived    4 ) that lived once 
 



� /  ��١٣٩١ل ���� ��� �ز�ن ��ر
	��� ار�� �'�ن داد�&%$�                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٢٠١ Cد � زش *�(� �زاد &%زا)�� ,-./�  
  

   
   3صفحه 

  

Reading Comprehenstion 
Directions: Read the following passages and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. 
Then mark tha correct choice on your answer sheet. 

 
PASSAGE 1: 
The topic we are currently dealing with is subject to vigorous debate and sispute in academia, diplomacy, 
and politics. Certainly, there is a growing trend toward judging a state;s domestic actions in the light of 
international law and standards. Numerous people now view the nation state as the primary unit of 
international affairs, and believe that only states may choose to voluntarily enter into commitments under 
international law, and that they have the the right to follow their own counsel when it comes to interpretation 
of their commitments. Certain scholars and political leaders feel that these modern development endanger 
nation states by taking power away from state governments and ceding it to international bodies such as the 
U.N. and the world bank, argue that international law has evolved to a point where it exists separately from 
the mere consent of states, and discern a legislative and judicial process to international law that parallels 
such processes within domestic law., this expecially occurs when states violate or deviate from the expected 
standards of conduct adhered to by all civilized nations. 
 
16 – Whast does the passage mainly discuss? 
  1 ) commitments of states under international law 
   2 ) expected international standards of national law 
   3 ) interpretation of independent national sovereignties 
   4 ) international law vis-à-vis national sovereignety 
17 – The expression vigorous debate in the 1st lineis closest in meaning to ………. . 
   1 ) brutal dispute    2 ) mild argument    3 ) murderous quarrel    4 ) strong discussion 
18 – It is cleary mentioned in the passage that there is a (n) ………. a state's national actions with the 
help of international law. 
   1 ) tendency to assess     2 ) tendency to condemn 
   3 ) inclination to persuade    4 ) inclination to prevent 
19 – According to the passage, the majority of scholars ………. . 
   1 ) endanger nation states by taking power away from state governments 
   2 ) believe that international law must exist separately from the mere onsent of states 
   3 ) believe that only states may decide to intentionally enter into commitments under international law 
   4 ) cede state governments to international bodies such as the U.N. and the workd bank 
20 – What does the author say happens when a state violates international law? 
   1 ) domestic law suppresses international law. 
   2 ) international law suppresses domestic law. 
   3 ) state governments deviate from standards of counduct adhered to by all civilized nations. 
   4 ) all civilized nations come under attack by violating states. 
 
PASSAGE 2: 
A number of states place emphasis on the principla of terriortioal sovereignty, thus seeing states as having 
free rein over their internal affairs. Other states oppose this view. One group of opponents of this point of 
view, including many European nations, maintation that all civilized nations have certain norms of conduct 
expected of them, including the prohibition of genocide, slavery and the slave trade, wars of aggression, 
torture, and piracy, and that violation of these universal norms represents a crime, not only against the 
individual victims, but against humanity as a whole. 
 
21 – According to the passage, the countries that lay stress on the principle of territorial sovereignty 
consider states having ………. . 
   1 ) limited jurisdiction over domestic affairs. 
   2 ) restricted jurisdiction over internal issues 
   3 ) independent control over their domestic issues 
   4 ) confined control over their internal affairs. 



� /  ��١٣٩١ل ���� ��� �ز�ن ��ر
	��� ار�� �'�ن داد�&%$�                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٢٠١ Cد � زش *�(� �زاد &%زا)�� ,-./�  
  

   
   4صفحه 

  

22 – One can infer from the above passaged that European countries belived that states ………. Their 
internal affairs. 
   1 ) must have unlimited control over 
   2 ) have unrestricted jurisdiction over 
   3 ) must not take into account any norms of conduct in 
   4 ) consider certain norms of behavior in 
23 – What does the word genocide in line 4 refer to? 
   1 ) law or decree which forbids something 
   2 ) extermination of a large group of people 
   3 ) infliction of severe physical pain as a means of punishment 
   4 ) hostile or destructive behavior or actions 
 
PASSAGE 3: 
The arab leaue, officially called the league of arab states, is a regional organization of arab states in north 
and northeast Africa, and southwest asia (middle east). It was formed in cairo on 22 march 1945 with six 
members: Egypt, Iraq, Transjordan (renamed Jordan in 1949), Lebanon, Saudi Arabia, and Syria. Yemen 
joined as a member on 5 may 1945. The arab leaue currently had 22 members and four observers. The main 
goal of the leagus is to "draw closer the relations between member states and co-orbinate collaboration 
between them, to safeguard their independence and sovereignty, and to consider in a general way the affairs 
and interests of the arab countries." 
Through institutions such as the arab leaue educational, cultural and scientivic organization (ALECSO) and 
the economic and social of the arab league's council of arab economic unity (CAEU), the arab league 
facilitates political, economic, cultural, scientific and social programs designed to promote the interests of 
the arab world. It had served ad a forum for the member states to coordinate their policy positions, to 
deliberate on matters of common concern, to settle some arab disputes, and to limit conflicts such as the 
1958 lebanon crisis. The league had served as a platform for the drafting and conclusion of many landmark 
documnents promoting economic integration. One example is the the joint arab economic action charter 
which sets out the principles for economic activities in the region. 
Each member state has one vote in the league council, while decisions are binding only for those states that 
have voted for them. The aims of the league in 1945 were to strengthen and coordinate the political, cultural, 
economic, and social programs of its members, and to mediate disputes among them or between them and 
third parties. Furthermore, the signing of and agreement on joint defense and economic cooperation on 13 
april 1950 committed the signatories to coordination of military defense measures. 
 
24 – one can infer from the passage that the arab league had ………. Member states up to 1945. 
   1 ) six    2 ) seven    3 ) twenty – six    4 ) twenty – two 
25 – What does the work sovereignty in live 7 refer to? 
   1 ) the power that a country has to control its own territory 
   2 ) parties who are in the parliament but not in the government 
   3 ) politicians who are in the government but not in the parliament 
   4 ) the state of a country that needs other countries to support it 
26 – Which of the following is NOT regarded by the author among the principla aims of the 
organization? 
   1 ) to endanged the interests of members states 
   2 ) to take into account the interest of arab nations 
   3 ) to harmonize the cooperation between arab countries 
   4 ) to strengthen the relations between member states 
27 – One can infer from the above passage that the arab league promotes cultural programs and 
activites through ………. . 
   1 ) CAEU 
   2 ) ALECSO 
   3 ) establishing economic and commercial organizations 
   4 ) recognizing the interests of the arab world 
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28 – What does it in line 12 refer to? 
   1 ) the arab world 
   2 ) the arab league 
   3 ) the educational, cultural, and scientific organization 
   4 ) the economic and social council 
29 – The examples given by the author in the 2nd paragraph about the measures taken by the arab 
league revolve around ………. Affairs. 
   1 ) political     2 ) educational 
   3 ) educational and economic    4 ) political and economic 
30 – One can infer from the passage that decisions made by the league council are ………. . 
   1 ) obligatory for the countries that have not voted for them 
   2 ) not optional for the countries that have not voted for them 
   3 ) optional for all states 
   4 ) not obligatory for all states 

  

  ��	ن ���
براي حكم به رفع حجر، » ايناس الرشد«چه شرط ديگري در كنار لزوم » شارب الخمر سفيه«و روايت » و ال توتوا السفهاء اموالهم«از آيه  – 31

  الزم دانسته شده است؟

  وقار)  2       عقل)  1   
  عدالت)  4     عدالت نسبت به خصوص گناه شرب خمر)  3   

مراد از » .بدله من ايجاب و قبول و االيجاب ضمنت و تقبلت و شبهه فيقبل المستحق و ال عبرة بالغريمو ال «در بابت ضمان آمده است  – 32

  اند؟ به ترتيب چه كساني» غريم«و » مستحق«

  ضامن –مضمون له )  4     ضامن –ضامن )  3     مضمو عنه –مضمون له )  2     مضمون له –مضمون عنه   ) 1   
يتساويان في الربح و الخسران .......... و المشتركان شركة «كند؟  در عبارت زير، كدام گزينه جاي خالي را مطابق ديدگاه اصحاب ما كامل مي – 33

  »مع تساوي المالين

  الوجوه)  4     العنان)  3     األعمال)  2     ألمفاوضة)  1   
  »صلح علي النقدين القبض في المجلسو ال يعتبر في ال«دليل بر حكم زير، كدام است؟  – 34

  اختصاص الصرف بالبيع)  2       اصالة الصلح)  1   
  2و  1هاي  گزينه)  4     افادة عقد فائدة آخر تقتضي االتحاد)  3   

  باشد؟ اند، رضايت كدام طرف، شرط نمي تعريف كرده» التعهد بالنفس«در عقدي كه آن را به  – 35

  كفيل)  4     مكفول له)  3     فولمك)  2     متعهد له)  1   
  كدام گزينه شرط دانسته نشده است؟» سبق«در صحت  – 36

  المحلِّل عندالمشهور بين أصحابنا)  2       االيجاب و القبول علي االقرب)  1   
  المسافة رتقدي)  4       تعيين العوض السيما لو شُرط)  3   

  در كدام مورد، قائل شدن حق توكيل براي وكيل به اذن فحوا مستند است نه اذن صريح؟ – 37

  اتساع متعلق الوكالة بحيث تدل القرائن علي االذن له فيه)  2     إذا كان االذن بالتعميم ال التنصيص)  1   
  3و  2هاي  گزينه)  4     عجز الوكيل عن مباشرته و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به)  3   

  ».بل الدار اجمع بها: آجرتك البيت بمأة، فقال: قال«اختالف زير، مصداق كدام نزاع است؟  – 38

  االختالف في كيفية اإلذن)  2       االختالف في عقد االجارة)  1   
  االختالف في قدر االُجرة)  4     االختالف في قدر الشيء المستأجر)  3   
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  ر مجلس است؟كدام مورد، مسقط خيا – 39

  مفارفة كل واحد من المتبايعين المجلس مصطحبين لو تقاربا عنه حالة العقد  ) 1   
  مجرد مفارفة كل واحد من المتبايعين المجلس مصطحبين)  2   
  جعل الحائل الغليظ بين المتبايعين المانع من االجتماع)  3   
  مفارقة أحدهما صاحبه و لو بخطوة)  4   

و لو شرط غير السائغ بطل الشرط و أبطل العقد، في أصح القولين و قيل يبطل الشرط «كدام است؟ » قول غير أصح«در عبارت زير، دليل  – 40

  »خاصة

  لعدم قصده منفرداً)  4     لتعلق التراضي بكل منهما)  3     المتناع بقائه بدونه)  2     النّ للشرط قسطاً من الثمن)  1   
  چه حكمي دارد؟» الزوج من النفقةتمكّن « - 41

  .تمكن، شرط وجوب اجابت تقاضاي ازدواج مرد از ناحيه زن يا ولي است)  1   
  .تمكن بالقوه شرط صحت عقد نكاح است)  2   
  .تمكن فعلي در ابتداي عقد نكاح، شرط لزوم عقد نكاح است)  3   
  .تمكن، مطلقا شرط صحت عقد نكاح است)  4   

  د از شرايط حرمت رضاعي دانسته شده است؟كدام مور – 42

  اعتبار حياة المرضعة في ابتداء الرضاع ال في اثنائه)  2     كون الرضاع عن نكاح دواما ال متعةً)  1   
  أن يكون المرتضع في الحولين و إن كمل حوال ولد المرضعة  ) 4     صدور اللبن عن ذات حمل ال ولد)  3   

  جايز است؟» قاضي«كدام مورد براي  – 43

  أخذ الجعل و االجرة من غير الخصوم)  2     االرتزاق من بيت المال مع الحاجة و عدم تعين القضاء عليه فقط)  1   
  و االجرة من الخصومأخذ الجعل )  4     المال مع الحاجة و إن تعين القضاء عليه اإلرتزاق من بيت)  3   

  كند؟ عبارت زير را كامل مي كدام گزينه، – 44

  »..........لووطء زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالوالد «

  للرجل)  4     يلحق بالقرعة)  3     ملحق بالزوجة)  2     ملحق بالبكر علي االقوي)  1   
و البد في االجارة من كمال المتعاقدين و جواز تصرفهما فال تصح اجارة الصبي و ال المجنون مطلقاً و ال المحجور بدون اذن الولي «: از عبارت – 45

  .حكم اجاره كودك مميز را به طور مستدل، استخراج كنيد» أو من في حكمه

  »مطلقاً«ه دليل تصريح قيد بطالن ب)  2     »من في حكمه«بطالن به دليل آوردن قيد )  1   
  »صبي«بطالن به دليل اطالق كلمه )  4     »محجور«بطالن به دليل اصالق كلمه )  3   

طوء فال تحريم وو لوانعكس الحكم بان كان اآلدمي هو الم» إذا و طيء البالغ العاقل بهيمة عزّر و اُغرم ثمنها و حرم أكلها إن كانت ماكولة« - 46

  ».من االحكامللفاعل و ال غيره 

  االنسان الواطيء المذكر)  2     الحيوان الواطيء إذا كان ماكول الحم)  1   
  الحيوان الواطيء مطلقا)  4     االنسان الواطي و إن كان خنثي)  3   

ره بالشرب تخير الحاكم بين إقامة و لو تاب الشارب للمسكر بعد اقرا. و يقتل مستحلّ الخمر إذا كان عن ملّة بعد أن اُستتيب فان تاب و االقتل« - 47

  كدام است؟» أدنا العقوبتين«مراد از » الحد عليه و العفو الن التوبة إذا أسقطت تحتّم أقوي العقوبتين فاسقاطها ألدناهما أولي

  القتل)  4     العفو)  3     الحد)  2     التعزير)  1   
حكم كدام گزينه بر خالف رابطه » الزوجية، والء االعتاق، و الء ضمان الجريرة و والء اإلمامة: و السبب اربعة. يوجب اإلرث النسب و السبب« -  48

  طولي موجود ميان اسباب فوق است؟

   1  (2     م علي والء االمامةوالء ضمان الجريرة مقد  (م علي ضمان الجريرةوالء االعتقاق مقد  
   3  (والء االعتقاق ال يجامع النسب)  4     الوالءم علي سائر أقسام والء االمامة مقد  
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  يكديگر، كدام گزينه صحيح است؟» حق قصاص«يا » ديه«در مورد ارث بردن زوجين از  – 49

  يرث الدية الزوج و الزوجة)  2     يرث القصاص الزوج دون الزوجة)  1   
  جةيرث القصاص الزوج و الزو)  4       يرث الدية الزوج دون الزوجة)  3   
  

  ا�	ل ���
» فيهال يصح الشتراط اللزوم أو االجل في المضاربة بمعني انّه ال يجب الوفاء بالشرط و ال تصير الزمة بذالك و ال في االجل بل يجوز فسخها « - 50

  است؟از نظر مشهور منافي با مقتضاي عقد، باطل و مبطل دانسته شده » اشتراط لزوم«و » اشتراط أجل«كدام يك از دو مورد 

  اشتراط اجل و  اشتراط لزوم هر دو)  1   

  .هر دو منافي با مقتضاي عقداند ولي فقط شرط لزوم، مبطل است)  2   

  .قد مضاربه و مبطل است و اشتراط اجل فقط باطل استفقط اشتراط لزوم منافي با مقتضاي ع)  3   

  .اند هيچ كدام با مقتضاي عقد منافاتي ندارند ولي هر دو باطل)  4   

  ..........با فرض حقيقت بودن استعمال،  ».مسافر بود ،رئيس اداره روز عيد« -  51

  .اظ حال تلبس استحبه ل» مسافر«طالق امسافر نبوده و قصد داشته بعداً سفر برود؛ لذا  ،وي بالفعل رئيس بوده؛ اما ممكن است روز عيد)  1   

  .لي رئيس بوده باشدبالفعل مسافر نبوده و ،ممكن است روز عيد)  2   

  .روز عيد، وي مسافر بوده، ولي ممكن است در آن وقت رئيس نبوده باشد)  3   

  .رياست داشته و مسافر هم بوده است ،وي روز عيد)  4   

  ..........، »كن د را افطار كردي، بنده آزاداگر روزه خو« -  52

  اما كافي است يك بنده آزاد كنيم توان به اطالق لفظي تمسك كرد؛ مورد از تقسيمات ثانويه واجب است و نمي)  1   

  شود نه لزوم چند بار ر فهميده ميچون متعلق امر اطالق دارد، نه كفايت يك با)  2   

  .شود زمان آزاد كنيم، فقط يك بنده آزاد مي اگر دو بنده را هم)  3   

  .توان يك بنده آزاد كرد چون قيدي در كالم نيست، مي ) 4   

  ..........، »هرگاه فجر طلوع كرد، بايد نماز بخوانيد«: بنا به قول صاحب فصول كه قائل به واجب معلق است، اگر گفته شود – 53

  .ضو و غسل داشته باشيموقت كافي براي و ،يا غسل كرد، حتي اگر پس از طلوع فجر تبايد قبل از طلوع فجر وضو گرف)  1   

  .طلوغ فجر، ظرف اقامه نماز است)  2   

  فجر، قيد هيئت امر است، نه ماده طلوغ)  3   

  .طلوع فجر، شرط وجوب نماز است)  4   

  در مورد هيئت نهي كدام گزينه صحيح است؟ – 54

  .شود و اين استعمال حقيقي است هيئت نهي در معناي طلب ترك فعل استعمال مي)  1   

  .له هيئت نهي، معناي حرفي است موضوع)  2   

  .اگر نهي، تحريمي باشد، استعمال حقيقي است و اگر كراهتي باشد مجازي است)  3   

  .است» منع«له هيئت نهي، مفهوم اسمي  موضوع)  4   

  ..........طالق جاري شود و ندانيم كه در حضور دو شاهد بوده يا نه،  اگر صيغه – 55

  .شود؛ زيرا شك در رافع است نه مقتضي؛ زيرا در اينكه نكاح مقتضي ايجاد زوجيت است ترديدي نداريم استصحاب زوجيت جاري مي)  1   

  .اري ندانيمشود مگر اينكه استصحاب را در شبهات حكميه ج استصحاب زوجيت جاري مي)  2   

  .نكاح باقي است، مگر اينكه صحت چنين طالقي را شرعاً اثبات كنيم)  3   

  .شود اگر استصحاب را در موارد شك در مقتضي حجت ندانيم استصحاب زوجيت جاري نمي)  4   

  هاي زير بحث تداخل اسباب قابل فرض است؟ در كدام يك از گزينه – 56

  »ائض پس از طهارت بايد غسل كندح« - » جنب بايد غسل كند«  ) 1   

  »شود زاني محصن رجم مي« -» خورد تازيانه حد مي 80قاذف «)  2   

  »شود مفسد في االرض اعدام مي« -» شود محارب اعدام مي«)  3   

  »قاتل بايد كفاره بدهد« - » قاتل بايد ديه بدهد«)  4   
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  ..........، »هر يك از هدايا را كه خواستي انتخاب كن«: در جمله – 57

  .شناسيم ولي در واقع معلوم است، لذا عام دانستن آن، مسامحي است در حقيقت يكي از هدايا به نحو مجهول موضوع حكم است كه آن را نمي)  1   

  .تواند موضوع باشد هر يك از هدايا مي)  2   

  .ضوع حكم استمجموع هدايا مو)  3   

  .متعلق حكم، يكي از هدايا است)  4   

  ..........اگر شك كنيم زني از عده خارج شده است يا نه، » نكاح با معتده حرام است«: در جمله – 58

  .شود اصل عملي برائت جاري مي توان به عمومات جواز نكاح تمسك نمود؛ لذا توان به دليل حرمت تمسك كرد و نه مي ه مصداقيه مخصص است، نه ميهچون شب)  1   

  .نكاح با او جايز است، چون عمومات جواز نكاح با هر زني شامل مورد شده و شك در تخصيص داريم)  2   

  .تمسك به دليل حرمت جايز نيست چون از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است)  3   

  .شود پس از جريان دليل فقاهتي، حكم به حرمت مي)  4   

مطابق قاعده نماز او چه حكمي . فهمد جهت قبله اشتباه بوده است كسي كه جهت قبله را فهميده و بدان سمت نماز خوانده، پس از نماز مي – 59

  دارد؟

  .قبله را فهميده باشد در هر حال مجزي است؛ چه قطع به قبله داشته باشد و چه از طريق بينه)  1   

  .باشد اگر جهت قبله را با بينه به دست آورده باشد، عملش مجزي است، زيرا بينه اماره است و مجزي مي)  2   

  .اگر قطع به قبله داشته، عمل او مجزي است؛ زيرا در هنگام عمل، قطع او حجت ذاتي بود)  3   

  .ه استعمل او مجزي نيست؛ زيرا تكليف امتثال نشد)  4   

  سفر براي حج چه حكمي دارد؟ – 60

  .اگر حج شرعاً واجب باشد، واجب شرعي است ولي براي حج مندوب واجب نيست  ) 1   

  .مقدمه شرعي حج است و بنا بر قول به وجوب مقدمه، واجب خواهد بود)  2   

  .اگر مقدمه مفوته حج باشد، واجب شرعي است و اال واجب نيست)  3   

  .عقلي است و وجوب شرعي آن لغو است واجب)  4   

  ..........نهي از ضد عام،  – 61

  .جزء معناي وجوب است)  2     .نهي عقلي و عين امر به شيء يا الاقل جزء امر به شيء است)  1   

  .نهي غيري است)  4     .نهي نفسي عقلي و الزمه وجوب است)  3   

  چه چيزهايي موضوع علم اصول است؟ – 62

  .ادله اربعه به همراه مباحث اصول عمليه و قياس و مانند آن كه اهل سنت به حجيتشان قائلند)  1   

  ادله اربعه به همراه مباحث اصول عمليه)  2   

  .تواند حجت بر حكم شرعي باشد هر چه مي)  3   

  ادله اربعه)  4   

  اي دارد؟ دهد و از طرفي بايد كفاره روزه نيز بدهد، چه وظيفهكسي كه نذر كرده تمام اموال خود را در راه خداوند صدقه  – 63

  .شود بايد اطعام كند، زيرا اطعام عالوه بر اينكه كفاره است، نوعي صدقه نيز محسوب مي)  1   

  .اگر اول نذر كرده، بايد صدقه دهد و اال بايد اطعام كند)  2   

  .ستتواند روزه بگيرد، عمل به نذر واجب ا اگر مي)  3   

  .مخير بين صدقه و اطعام است)  4   

  در مورد اجماع منقول كدام گزينه صحيح است؟ – 64

  .حجت نيست، زيرا اخبار حدسي است)  2     .اگر نقل اجماع در نظر شنونده كاشف از حكم شرعي باشد، حجت است)  1   

  .دهد حجت است، چون خبر از حكم شرعي مي)  4     .شود حجت نيست و ادله حجيت خبر واحد شامل آن نمي)  3   

كه در روايات عالجيه آمده است، به چه چيزي اشاره » خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر«: مطابق نظر مرحوم مظفر، عبارت – 65

  كند؟ مي

  تقديم يك خبر بر ديگري به مالك شهرت روايي)  2     عدم تعارض بين خبر شاذ با مشهور و لزوم عمل به خبر مشهور)  1   

  تقديم به مالك مطلق شهرت)  4     تقديم يك خبر بر ديگري به مالك شهرت فتوايي)  3   
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	�� ��	ق �� ���  ا�
  .تعيين شده است.......... ها تا  فالت قاره، حداكثر فالت قاره دولت 1958طبق كنوانسيون  – 66

  ليما 350)  2       مايل 450)  1   

  .برداري را بدهد هاي روي منطقه امكان بهره جايي كه آب)  4       مايل 200)  3   

  باشد؟ به عنوان يك قاعده كلي حق تعقيب فوري در كجا قابل اجرا نمي – 67

  درياي سرزميني دولت ديگر)  2       درياي سرزميني دولت ساحلي)  1   

  منطقه انحصاري اقتصادي دولت ديگر)  4       درياي آزاد)  3   

  حقوق درياها به وجود نيامده است؟ 1982المللي ذيل بر اساس كنوانسيون  كدام نهاد بين – 68

  كميسيون تحديد حدود فالت قاره)  2       المللي دريايي سازمان بين)  1   

  ق درياهاالمللي حقو ديوان بين)  4       المللي بستر درياها مقام بين)  3   

مه ميان دول عضو عمل ابه عنوان ركني شبه قضايي در تفسير عهدن) ايكائو(المللي هواپيمايي كشوري  كدام يك از اركان سازمان بين – 69

  كند؟ مي

  مجمع عمومي)  4     شورا)  3     كميسيون هوانوردي  ) 2     دبيرخانه  ) 1   

  بيني شده است؟ المللي دادگستري پيش ها جهت مراجعه به ديوان بين ، حق توصيه به دولتدر منشور ملل متحد براي كدام يك از اركان – 70

  شوراي اقتصادي و اجتماعي)  4     دبير كل )  3     شوراي امنيت)  2     مجمع عمومي)  1   

  ؟كدام يك از اعمال زير نشانه شناسايي دولت محسوب و انكار شناسايي پس از آن مسموع نخواهد بود – 71

  انعقاد قرارداد بازرگاني)  2       برقراري روابط ديپلماتيك)  1   

  المللي دادگستري طرفيت در دعوا در ديوان بين)  4       استقرار دفاتر كنسولي)  3   

  كدام يك از نظريات زير، نظريه استرادا است؟ – 72

  .شوند نبايد مورد شناسايي قرار گيرند هايي كه از راه اعمال زور تشكيل مي حكومت  ) 1   

  .بايد از سوي ساير كشورها شناسايي شوندشوند  به هر شكل ايجاد مي كهكشورهاي جديدي )  2   

  .شوند نيازي به شناسايي ندارند به هر شكل ايجاد ميكه هاي جديد  حكومت)  3   

  .شوند نبايد به رسميت شناخت المللي ايجاد مي مغاير با تعهدات بين كهاي جديدي كشوره)  4   

  گيرد؟ المللي از كدام اصل حقوقي نشأت مي ها در حقوق بين مصونيت قضايي دولت – 73

  المللي فظ صلح و امنيت بينح)  4     تساوي حاكميت حقوقي)  3     عدم مداخله و تماميت ارضي)  2     المللي قراردادي اراده جمعي بين)  1   

هاي خويش و در عين حال كاستن از تبعات آن براي مردم يك كشور، اخيراً به چنين اقداماتي  شوراي امنيت براي كارآمدتر ساختن تحريم – 74

  مبادرت ورزيده است؟

  هاي هدفمند تحريم)  2       تشكيل كميته نظارت)  1   

  اي هاي منطقه مأموريت به سازمان تفويض)  4       هاي جامع تحريم)  3   

  دانيد؟ المللي در برابر بحران ليبي را در كدام قالب حقوقي قابل توجيه مي واكنش جامعه بين – 75

  مسئوليت حمايت)  4     دفاع مشروع)  3     اقدامات متقابل)  2     المللي هاي بين تحريم)  1   

  المللي در رابطه با معاهده مذكور، چه وضعيتي دارند؟ لتي ثالث، دول عضو آن سازمان بينالمللي با دو در معاهده ميان سازماني بين – 76

  .شوند و ملزم به رعايت معاهده هستند اصيل محسوب مي)  2     .آيند اما ملزم به رعايت معاهده هستند ثالث به حساب مي)  1   

  .شوند اما تنها سازمان ملزم به رعايت معاهده است اصيل محسوب مي)  4     .آيند و ملزم به رعايت معاهده نيستند ثالث به حساب مي)  3   

  كدام يك از معاهدات زير سبب گردش آزاد افراد در ميان اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است؟ – 77

  آمستردام)  4     لندن)  3     شنگن)  2     ليسبون)  1   

  شود؟ هاي تصرف مؤثر محسوب نمي كدام گزينه از ويژگي. باشد ها مي تصرف مؤثر يك سرزمين، از موجبات ايجاد مالكيت براي دولت – 78

  قهرآميز)  4     عمومي)  3     علني)  2     طوالني)  1   

  ام نظريات است؟المللي، مبتني بر كد وين و رويه بين 1961ها و مزاياي ديپلماتيك در كنوانسيون  مصونيت – 79

  مصلحت خدمت –برون مرزي )  4     نمايندگي)  3     مصلحت خدمت –نمايندگي )  2     نمايندگي –برون مرزي  )  1   
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  ها نيست؟ هاي اعمال صالحيت جهاني كيفري توسط دولت كدام مورد از شرايط و ويژگي – 80

  بيگانه بودن قرباني)  2       وقوع جرم در خارج كشور)  1   

  عضويت دولت رسيدگي كننده در معاهدات تحت سيطره اصل صالحيت جهاني)  4       تبعه نبودن مجرم)  3   

ها در  المللي، كدام عامل باعث نقش چشمگير ديوان در تعديل حاكميت دولت ها نزد ديوان كيفري بين با وجود عدم امكان تعقيب دولت – 81

  الملل كيفري شده است؟ حوزه حقوق بين

  الملل و دائمي بودن ديوان جنايي شدن نقض حقوق بين)  2     غير قابل استناد بودن مقام و مصونيت افراد در مقابل ديوان)  1   

  توسعه صالحيت ديوان به جرم تجاوز مسلحانه)  4     المللي كيفري براي افراد شناسايي مسئوليت بين)  3   

  الدولي از طريق تبديل يك سازمان غيردولتي ايجاد شده است؟ نالمللي بي هاي بين كدام يك از سازمان – 82

  بهداشت)  4     گردشگري)  3     هواشناسي)  2     تجارت)  1   

  :المللي درآمد فلسطين اخيراً به عنوان كشور، به عضويت اين سازمان بين – 83

  سازمان ملل)  4     يونسكو)  3     يونيسف)  2     ايكائو  ) 1   

االجرا شدن آن معاهده ضرورت داشته تنزل  االجرا شدن از حد نصابي كه براي الزم اگر تعداد متعاهدين يك معاهده چند جانبه پس از الزم – 84

  كند؟ كند آن معاهده چه وضعي پيدا مي

  .يابد خاتمه مي)  2     .آيد اجرايش به حالت تعليق در مي)  1   

  .شود ورت موقت في ما بين باقي اعضا اجرا ميبه ص)  4       .يابد خاتمه نمي)  3   

  قضيه كورفو بين كدام كشورها و در چه نهادي مطرح و حل و فصل شد؟ – 85

  المللي آلباني و يونان در ديوان دائمي دادگستري بين)  2     المللي دادگستري آلباني و انگلستان در ديوان بين)  1   

  تركيه و يونان در شوراي امنيت سازمان ملل متحد  ) 4       ايتاليا و يونان در جامعه ملل)  3   

  

�   ��	ق &%ا$ ا#"!
هرگاه شخصي به دليل حمله شديد فرد مجنون از خود دفاع كرده و با اخذ سالح از دست مجنون او را به قتل برساند، در اين صورت چه  – 86

  آن فرد صادر خواهد شد؟حكمي راجع به 

  .به دليل دفاع مشروع، مسئوليت كيفري ندارد ولي بايد ديه قتل را بپردازد)  1   

  .شود مي صبه دليل دفاع بيش از حد تناسب، قصا)  2   

  .مرتكب جرمي نشده است به دليل دفاع مشروع، )  3   

  .مقتول بپردازددم  يشود و بايد ديه قتل را به اوليا به دليل دفاع بيش از حد تناسب، تعزير مي)  4   

  منظور از سوء قصد به جان مقامات سياسي داخلي و خارجي در قانون مجازات اسالمي چيست؟ – 87

  داشتن قصد قتل مقامات)  2       شروع به ايراد ضرب به مقامات)  1   

  داشتن قصد قتل يا ايراد جراحت به مقامات)  4       شروع به قتل مقامات)  3   

را شخص مناسبي براي جاسوسي عليه ايران پنداشته و در نتيجه او را براي » ب«دهد،  انجام مي» ب«اتي كه دور از چشم با تحقيق» الف« - 88

مرتكب چه » الف«. كند ليكن سفارت خارجي از او استفاده نمي. كند اين منظور به سفير يك كشور خارجي داراي روابط حسنه با ايران معرفي مي

  جرمي شده است؟

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  510رم معرفي جاسوس، موضوع تبصره ماده ج)  1   

  .جرمي مرتكب نشده است)  2   

  جرم معاونت در جاسوسي)  3   

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  508جرم همكاري با دولت خارجي، موضوع ماده )  4   

  گذاري در قانون مجازات اسالمي نيست؟ با توجه به قانون مجازات اسالمي، كدام گزينه از مصاديق مربوط به ركن مادي جرم تهديد به بمب – 89

  وسايل نقليه عمومي)  4     كشتي)  3     هواپيما  ) 2     كليه وسايل نقليه)  1   

بيني شده  س و كالهبرداري، چنانچه در مواردي در اصل ارتشا انفصال دائم پيشبا توجه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختال – 90

  شود؟ باشد، در شروع به ارتشا چه مجازاتي داده مي

  .انفصال ندارد)  4     انفصال دائم)  3     سه سال انفصال موقت)  2     انفصال موقت به انتخاب قاضي)  1   
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  از دستگيري در مجازات جرم تهيه و ترويج سكه تقلبي چيست؟مطابق حقوق ايران، تأثير توبه قبل  – 91

  هاي مقرر قانوني معافيت از كليه مجازات)  2     هاي مقرر در قانون معافيت از برخي از مجازات)  1   

  هاي مقرر به نظر قاضي تخفيف در برخي از مجازات)  4     هاي مقرر به نظر قاضي تخفيف در كليه مجازات)  3   

  اشخاص درست نيست؟ يا توجه به قانون مجازات اسالمي، كدام گزينه براي تشديد كيفر بزه اخفاب – 92

  .سال باشد 15ديده كمتر از  سن بزه  ) 2     .براي بردن شخص به محل اختفا از وسيله نقليه استفاده شده باشد)  1   

  .يده وارد شده باشدد آسيب جسمي يا حيثيتي به بزه)  4       .ديده مؤنث باشد بزه)  3   

اي را كه خودش مشابه سكه قديمي عتيقه ساخته به قصد فروش  نيز سكه) ب. (كند مراجعه مي) ب(براي خريد يك سكه عتيقه به ) الف( – 93

  چه جرمي است؟) ب(رفتار شخص . شود دستگير مي) ب(در حين انجام معامله، شخص . كند به او ارائه مي

  قلب سكه و شروع به كالهبرداري)  2     ه تقلبي و شروع به كالهبرداريقلب سكه، ترويج سك)  1   

  .هيچ جرمي واقع نشده است )  4       شروع به كالهبرداري)  3   

. نامه محجور بوده است در زمان تنظيم وكالت) ب(شود كه شخص  متعاقباً معلوم مي. كند اتومبيل وي را نگهداري مي) ب(به وكالت از ) الف( – 94

  چيست؟) الف(حكم چنين رفتاري از سوي . نمايد نيز از استرداد اتومبيل خودداري مي) الف(

  .يانت در امانت استدر صورت وجود سوء نيت در تصاحب اتومبيل، خ)  1   

  .جرم مستقلي تحت عنوان تصرف غيرقانوني در مال غير است)  2   

  .در هر حالت خيانت در امانت است)  3   

  .در هيچ صورتي خيانت در امانت نيست زيرا عقد مبناي امانت غير نافذ يا باطل بوده است  ) 4   

  است؟ براي تحقق جرم جعل، طبق حقوق ايران چه شرطي الزم – 95

  .چيز ساخته شده قابليت ايراد ضرر به غير را داشته باشد)  2     .چيز ساخته شده موجب ورود ضرر بالفعل به ديگري شود)  1   

  .چيز ساخته شده در تمامي موارد مشابه اصل باشد)  4     .اليه شخص حقيقي و زنده باشد منتسب)  3   

دختر خواهان ديه، زوجه مقتول هم خواهان . ورثه حين الفوت عبارتند از يك زوجه، يك پسر و يك دختر. عمداً به قتل رسيده است) الف( – 96

  تكليف چيست؟. ديه، اما پسر خواهان قصاص است

  .ايت خواهر و مادر خود حق قصاص نداردپسر بدون جلب رض)  2     .تواند با پرداخت سهم خواهر خود از ديه، قاتل را قصاص كند پسر مي)  1   

  .تواند با پرداخت سهم خواهر و مادر خود از ديه، قاتل را قصاص كند پسر مي)  4     .پسر بدون جلب رضايت خواهر خود، حق قصاص ندارد)  3   

  محسوب شود؟» رشوه«تواند  كدام يك از موارد زير مي – 97

  ت در يك مؤسسه آموزشي متعلق به ارباب رجوعنام خارج از نوبت مستخدم دول ثبت)  1   

  جوعردرخواست مستخدم دولت از ارباب رجوع براي دادن پول به وي جهت انجام كار غيرقانوني ارباب )  2   

  توافق با مستخدم دولت داير بر پرداخت پول به وي جهت راه انداختن كار ارباب رجوع)  3   

  تر يا خريدن مال از او به قيمت گرانتر از بازار، جهت تشويق كارمند دولت به انجام كار قانوني ارباب رجوع قيمت ارزان فروختن مال به مستخدم دولت به)  4   

شخصي ذيل چك متعلق به ديگري را به امضاي خودش، كه هيچ شباهتي به امضاي صاحب چك ندارد، امضا كرده و با ارائه آن به  – 98

  وي مرتكب چه جرم يا جرايمي شده است؟ .گيرد داري از او جنس مي مغازه

  كالهبرداري –استفاده از سند مجعول )  2       تحصيل مال از طريق نامشروع)  1   

  كالهبرداري –استفاده از سند مجعول  –جعل )  4       كالهبرداري)  3   

هاي تقلبي را به آنها  ه او مراجعه نمايند و نامبرده سكههاي بهار آزادي تقلبي از متهم ب اگر چند نفر مأمور كشف جرم به بهانه خريد سكه – 99

  بفروشد، عمل متهم چه جرمي است؟

  ترويج سكه قلب و كالهبرداري)  2     ترويج سكه قلب و شروع به كالهبرداري)  1   

  .جرم نيست)  4       ترويج سكه قلب)  3   

  احتياطي مرتكب رخ دهد، دادگاه چه حكمي را صادر خواهد كرد؟ در صورتي كه قتل خطاي محض به دليل بي – 100

  پرداخت ديه از سوي عاقله مرتكب)  2     پرداخت بالمناصفه ديه از سوي مرتكب و عاقله وي)  1   

  تا سه سال حبس پرداخت ديه از سوي مرتكب به عالوه يك)  4       پرداخت ديه از سوي مرتكب)  3   

  شود؟ باشد چه نوع تخريبي محسوب مي تخريب تجهيزات يك كارخانه برق كه در انبار گمرك ورودي در انتظار ترخيص شدن مي – 101

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  677تخريب اموال منقول متعلق به ديگري، موضوع ماده )  1   

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  687وضوع ماده تخريب تأسيسات مورد استفاده عمومي م)  2   

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  675تخريب كارخانه، موضوع ماده )  3   

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  676حرق اموال منقول متعلق به ديگري موضوع ماده )  4   
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هم در نتيجه وقوع زلزله به بيرون پرتاب » ج«شخص . پرند بيرون ميبراي هنرنمايي به » ب«براي فرار از زلزله و شخص » الف«شخص  – 102

  مسئوليت هر كدام چگونه خواهد بود؟. شود در اثر اصابت هر سه با عابري، شخص عابر كشته مي. شود مي

  »ب«و نصف ديه از » الف«اخذ نصف ديه از )   2     »ب«و ثلث ديه از » الف«اخذ ثلث ديه از )  1   

  »ج«و ثلث ديه از عاقله » ب«، ثلث ديه از »الف«اخذ ثلث ديه از )  4       اخذ ديه از هر سه نفر به تساوي)  3   

  مجازات معاونت در شروع به ارتكاب قتل عمدي چه ميزان است؟ – 103

  .مجازات ندارد)  4     جزاي نقدي)  3     شش ماه حبس)  2     از شش ماه تا سه سال حبس)  1   

  شود؟ مهدورالدم بودن مقتول در چه زماني موجب عدم ثبوت قصاص مي – 104

  فقط در زمان وقوع مرگ)  2       در زمان صدور حكم)  1   

  در هر يك از دو زمان ايراد ضربه يا وقوع مرگ)  4       فقط در زمان ايراد ضربه)  3   

  شود؟ سوي چه كساني جرم محسوب مي تضييع اموال و وجوه دولتي به دليل اهمال يا تفريط از – 105

  .ها يا دارندگان پايه قضايي و نظاير آنها كه به آن اموال دسترسي پيدا كنند هاي دولتي يا شهرداري كاركنان ادارات و سازمان)  1   

  .هر كسي كه آن اموال به او سپرده شده باشد)  2   

  .كند پيدا نميچون سوء نيت در اين مورد وجود ندارد جرمي تحقق )  3   

  .ها يا دارندگان پايه قضايي و نظاير آنها كه آن اموال حسب وظيفه به آنها سپرده شده باشد هاي دولتي يا شهرداري كاركنان ادارات و سازمان)  4   

  

ت(��	ق ()'�    ).-,)ا
  :دارد قانون مدني مقرر مي 199ماده  – 106

  چيست؟» موجب نفوذ معامله نيست«منظور از . »ذ معامله نيسترضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفو«

  .معامله باطل و بالاثر است)  2       .معامله قابل ابطال است)  1   

  .معامله غيرنافذ است و نياز به تنفيذ دارد)  4       .معامله باطل يا غيرنافذ است)  3   

  .شود مي، حق خيار به ورثه منتقل ن..........در صورتي كه  – 107

  راي حق خيار شرط شده باشدله در اج مباشرت شخص مشروط)  2     متضمن تعهد به نفع شخص ثالث باشدقرارداد )  1   

  را از ارث خيار ممنوع كرده باشد ورثه خود ،دارنده حق فسخ، قبل از فوت  ) 4     دگي از شخص محجور منعقد شده باشدقرارداد به نماين  ) 3   

  كدام عبارت در مورد خيار عيب نادرست است؟ – 108

  .تلف شدن مبيع در نزد مشتري مانع فسخ و رد است)  2     .تغيير در مبيع سبب سقوط حق فسخ است)  1   

  .عيب حادث پس از قبض مبيع مانع فسخ و رد نيست)  4     .انتقال مبيع به غير، سبب سقوط حق فسخ است)  3   

  ..........ن مورد معامله معياري معيار ماليت داشت – 109

  .نوعي است مگر اينكه در نظر طرفين قرارداد، داراي ارزش باشد)  2       .مطلق و بي قيد و شرط است)  1   

  .شخصي است مگر اينكه در نظر عرف فاقد ارزش باشد)  4     .قانوني و منوط به نظر قانونگذار در هر مورد است)  3   

  .باشد.......... است و استثنائاً ممكن است .......... بر طبق قاعده » اجراي تعهد« -  110

  واقعه حقوقي –عمل حقوقي )  4     ايقاع –قراردد )  3     قرارداد –ايقاع )  2     عمل حقوقي –واقعه حقوقي )  1   

  ..........عملي است كه » عمل حقوقي« - 111

  .تحقق آن نتيجه قصد انشاء باشد)  4     .آثار حقوقي داشته باشد  ) 3     .تحقق آن ناشي از دو اراده باشد)  2     .با حكم قانون محقق شود)  1   

  وضعيت اين قرارداد چگونه است؟» بايع مدتي حق فسخ داشته باشد«اگر در قرارداد فروش يك خانه شرط شود كه  – 112

  .شود شرط هر دو صحيح بوده و مدت طبق نظر عرف تعيين مي عقد و)  2       .عقد و شرط هر دو باطل است)  1   

  .شوند عقد صحيح بوده و به حكم دادگاه، طرفين ملزم به تعيين مدت مي)  4     .عقد صحيح و شرط خيار باطل است)  3   

خسارت به متعهدله  نداد را به عنوادر صورت تخلف از اجراي تعهد، بيست درصد بهاي قرار«: اگر به موجب قرارداد، متعهد ملزم گردد كه – 113

  ..........مطالبه خسارت تعيين شده توسط متعهدله » پرداخت نمايد

  .منوط به تشخيص دادگاه است)  2       .وع استنغيرقانوني و مم)  1   

  .جاز استنباشد م يبا اثبات ورود ضرر در صورتي كه بيشتر از خسارت واقع)  4       .با اثبات تخلف مجاز است  ) 3   
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چگونه خواهد اگر متعهد براي جبران وصف شرط شده غير موجود يا براي جبران غبن فاحش، ما به التفاوت بپردازد وضعيت حق فسخ  – 114

  بود؟

  .ماند در هر دو مورد خيار به قوت خود باقي مي)  1   

  .شود و در مورد دوم خيار ساقط مي در مورد اول خيار باقيمانده)  2   

  .شود به واسطه رفع منشأ خيار يعني ضرر در هر دو مورد خيار ساقط مي)  3   

  .ماند در مورد اول خيار ساقط شده و در مورد دوم خيار باقي مي)  4   

ي در اي شرط شود كه طرف عقد مال معيني را به رهن طرف ديگر بدهد و آن مال قبل از انعقاد رهن تلف شود چه تأثير اگر در معامله – 115

  معامله دارد؟

  .شود معامله منفسخ مي)  2      .معامله باطل است)  1   

  .له حق فسخ آن را دارد معامله صحيح است و مشروط)  4     .له حق مطالبه عوض رهن دارد معامله صحيح است و مشروط)  3   

  هاي زير ضمانت اجراي تخلف از شرط نتيجه محسوب است؟ كدام يك از گزينه – 116

  له انجام مورد شرط به هزينه مشروط)  2       له حق فسخ براي مشروط)  1   

  له اسقاط حق ناشي از شرط براي مشروط)  4       الزام متعهد به اجراي شرط)  3   

  نيست؟» تبديل تعهد«كدام عبارت  – 117

  تحويل گندم به جاي برنج موضوع قرارداد  ) 1   

  تحويل پارچه موضوع قرارداد با رضاي متعهدله به ثالث)  2   

  ايفاي دين بدون رضاي مديون توسط شخص ثالث)  3   

  االجاره در دست مستأجر بها نسبت به وجوه مال جايگزيني عنوان قرض به جاي عنوان اجاره)  4   

  ..........طالبه خسارت اگر كسي طي قرارداد تعهد اقدام به امري كند، در صورت تخلف، م – 118

  .منوط به تصريح در قرارداد يا حكم عرف يا قانون است)  2       .منوط به حكم قانون است )  1   

  .منوط به امري حتي تصريح در قرارداد نيست)  4     .منوط به تصريح در قرارداد است)  3   

  ست است؟اگر شرط ضمن عقد به صورت شرط نتيجه باشد كدام گزينه نادر – 119

  .تحقق شرط نتيجه منوط به تحقق شرايط اساسي حصول شرط است)  2     .سقاط كرداتوان آن را  شود مي حق محسوب مي ،چون شرط)  1   

  .باطل استاگر شرط ناظر به عملي باشد كه تحقق آن نياز به سبب خاص دارد )  4     .عليه را وادار به انجام شرط نمايد تواند مشروط دادگاه نمي)  3   

  ليت تمتع است؟هكدام گزينه ناظر به ا – 120

  منع ورشكسته از تصرف در اموال خود)  2       منع صغير از طالق زوجه خود)  1   

  منع صغير از قيمومت ديگري)  4       ن از انجام معاملهومنع مجن)  3   

  

  ��	ق ()'�
  چگونه است؟ از حيث قابليت اسقاط» حق حضانت«و » حق خيار«وضعيت  – 121

  .هيچ كدام قابل اسقاط نيستند)  1   

  .حق خيار چه به طور كلي و چه به طور جزئي و حق حضانت به صورت جزئي قابل اسقاط است)  2   

  .در مورد خاص و جزئي هر دو قابل اسقاط هستند)  3   

  .حق خيار به طور جزئي قابل اسقاط است و حضانت چه به طور جزئي و چه به طور كلي قابل اسقاط نيست)  4   

و اال . در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود. ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد«: دارد مقرر مي. م.ق 354ماده  – 122

  ..........كم اين ماده ح» .مشتري خيار فسخ خواهد داشت

  .يد اين است كه با ارائه نمونه، توصيف موضوع غير ممكن استفم)  2     .مانع تعميم حكم به قراردادهاي نامعين و غير معوض است)  1   

  .ناظر به موردي است كه وصفي در قرارداد ذكر نشده باشد)  4     .منصرف از اوصاف ذاتي و مبيع كلي است)  3   

  كدام دسته اعمال حقوقي همه عيني هستند؟ – 123

  نام، بيع صرف، وديعه سهام بي)  2       حبس، وقف، هبه)  1   

  رهن، اجاره مال غيرمنقول، مهريه غيرمنقول)  4       بيع صرف، قرض، عاريه)  3   
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  نه است؟اگر شخصي مالي را به پدر بزرگ خود هبه كرده و به قبض او داده باشد حق رجوع او چگو – 124

  .ي باشد حق رجوع نداردراگر متهب جد ماد  ) 2       .حق رجوع دارد)  1   

  .اگر متهب جد پدري باشد حق رجوع ندارد)  4       .حق رجوع ندارد)  3   

  .......... .توابع عرفي مبيع در صورتي متعلق به مشتري است كه  – 125

  دخول آن توابيع در مبيع با دليل ثابت شود)  2     باشددر قرارداد نسبت به اين امر تصريح شده   ) 1   

  طرفين بر خالف حكم عرف توافق نكرده باشند)  4     متعاملين نسبت به عرف جاهل نباشند)  3   

كدام گزينه فوق  درباره حكم» .شود به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي«: قانون مدني 362بر اساس بند اول ماده  – 126

  صحيح است؟

  .شود قرارداد معوض در هر حال تمليكي محسوب مي  ) 1   

  .حكم ماده ناظر به موردي است كه مبيع عين معين باشد)  2   

  .شود حكم اين ماده شامل همه اقسام مال اعم از كلي و شخصي مي)  3   

  .حتي اگر قبض شرط صحت باشدشود  بر اساس اين حكم، مالكيت از لحظه وقوع عقد منتقل مي)  4   

  ؟شود اگر وراث متوفي منحصر به يك برادر و پدر و مادر باشد، تركه او چگونه تقسيم مي – 127

  .رسد سدس تركه به مادر و بقيه تركه به پدر مي)  2     .رسد يك سوم به مادر و بقيه به پدر مي)  1   

  .شود تركه ميان پدر و مادر به تساوي تقسيم مي)  4     .شود تركه به نسبت پدر دو برابر مادر ميان آن دو تقسيم مي)  3   

  اي را تلف كند تكليف چيست؟ اگر شخص ثالث عين معين مرهونه – 128

  .عقد رهن منفسخ شده و ثالث ملزم به جبران خسارت مرتهن خواهد بود  ) 1   

  .وت خود باقي بوده و ثالث در سررسيد دين تا حدود عين مرهونه ضامن خواهد بودقرهن به عقد )  2   

  .ثالث ملزم به دادن بدل شده و بدل مزبور رهن خواهد بود تا در صورت ضرورت دين از آن استيفا شود)  3   

  .دين خواهد بودرهن منفسخ و دين حال شده و ثالث تا حدود بهاي عين مرهونه ملزم به پرداخت )  4   

عليه پس از وقوع عقد ذمه ثالث را  ذمه شخص ثالث از ديني كه به يكي از طرفين عقد دارد، شرط شده و مشروط يدر قرارداد منعقده، ابرا – 129

  عليه چيست؟ اگر قرارداد اصلي فسخ شود تكليف دين ثالث به مشروط. ابرا كرده است

  .عليه بپردازد له بايد معادل آن را به مشروط مشروط)  2     .گردد ميعليه  مجدداً ثالث مديون مشروط)  1   

  .تواند از ثالث، مطالبه خسارت كند عليه از باب دارا شدن بال جهت مي مشروط)  4     .عليه خود مسئول است ابرا كننده يا مشروط)  3   

  در صورت فسخ يا اقاله عقد بيع، حكم قانون مدني درباره منافع و نمائات مبيع چگونه است؟ – 130

  .شود نصي درباره فسخ وجود ندارد و از وحدت مالك با اقاله استنباط مي)  1   

  .شود نصي درباره اقاله وجود ندارد و از وحدت مالك با فسخ استنباط مي)  2   

  .سخ و اقاله حكم جداگانه داردقانون مدني درباره ف)  3   

  .شود نصي درباره هيچ كدام وجود ندارد و از وحدت مالك با معامله فضولي استنباط مي)  4   

  اگر مال مشاعي نياز به تعمير داشته باشد و تعدادي از شركا از مشاركت در تعمير امتناع نمايند، ترتيب حكم دادگاه چگونه است؟ – 131

  شاع، فروش و افراز مال مشاعتقسيم مال م)  1   

  مشاركت در تعمير مال مشاع، فروش و افراز مال مشاع)  2   

  تقسيم مال مشاع، مشاركت در هزينه تعمير مال مشاع، اجاره يا فروش سهم ممتنعين)  3   

  مشاركت در هزينه تعمير مال مشاع، تقسيم مال مشاع)  4   

  ه صورت شرط نتيجه چگونه است؟وقوع رهن و تعهد به نفع شخص ثالث ب – 132

  .در تعهد به نفع ثالث صحيح و در رهن باطل است)  2       .در هر دو مورد صحيح است)  1   

  .در رهن صحيح و در تعهد به نفع ثالث باطل است)  4       .در هر دو مورد باطل است)  3   

  ..........مسئوليت اين شخص  .اي را براي استفاده در يك ميهماني به عاريه گرفته و مورد سرقت واقع شده است بند نقره شخصي گردن – 133

  .مقيد به تعدي و تفريط است)  2       .با وقوع سرقت منتفي است)  1   

  .ان در قرارداد استمقيد به تعدي و تفريط يا شرط ضم)  4       .قيد و شرط است مطلق و بي)  3   

  كدام عبارت درباره عدم تعيين دقيق منافع در دو عقد اجاره و عاريه صحيح است؟ – 134

  .از نظر كمي در هر دو قرارداد سبب بطالن عقد است)  2     .سبب بطالن هر دو قرارداد است)  1   

  .خالف اجاره باعث بطالن آن نيستريه بر ادر عقد ع)  4     .سبب بطالن هيچ يك از دو قرارداد نيست)  3   
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  كدام گزينه درباره سرقفلي صحيح است؟ – 135

  .تواند به اجاره خود ادامه داده و در عين حال حق سرقفلي خود را به غير منتقل كند مستأجر مي)  1   

  .حق سرقفلي مثل اجاره ملك مستقالً و با سند عادي قابل انتقال است)  2   

  .حق سرقفلي ويژه مستأجر ملك است و قابل انتقال به غير نيست)  3   

  .جدا از منافع عين قابل انتقال نيست)  4   

  :دارد قانون مدني مقرر مي 199ماده  – 136

  چيست؟» موجب نفوذ معامله نيست«منظور از . »رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست«

  .معامله باطل و بالاثر است)  2       .معامله قابل ابطال است)  1   

  .معامله غيرنافذ است و نياز به تنفيذ دارد)  4       .معامله باطل يا غيرنافذ است)  3   

  كدام عبارت در مورد خيار عيب نادرست است؟ – 137

  .در نزد مشتري مانع فسخ و رد استتلف شدن مبيع )  2     .تغيير در مبيع سبب سقوط حق فسخ است)  1   

  .عيب حادث پس از قبض مبيع مانع فسخ و رد نيست)  4     .انتقال مبيع به غير، سبب سقوط حق فسخ است)  3   

له به متعهد در صورت تخلف از اجراي تعهد، بيست درصد بهاي قرارداد را به عنوان خسارت«: اگر به موجب قرارداد، متعهد ملزم گردد كه – 138

  ..........مطالبه خسارت تعيين شده توسط متعهدله » پرداخت نمايد

  .منوط به تشخيص دادگاه است)  2       .غير قانوني و ممنوع است)  1   

  .با اثبات ورود ضرر در صورتي كه بيشتر از خسارت واقعي نباشد مجاز است)  4       .با اثبات تخلف مجاز است)  3   

  نيست؟» يل تعهدتبد«كدام عبارت  – 139

  تحويل گندم به جاي برنج موضوع قرارداد)  1   

  تحويل پارچه موضوع قرارداد با رضاي متعهدله به ثالث)  2   

  ايفاي دين بدون رضاي مديون توسط شخص ثالث)  3   

  االجاره در دست مستأجر بها نسبت به وجوه مال جايگزيني عنوان قرض به جاي عنوان اجاره)  4   

  رست است؟داگر شرط ضمن عقد به صورت شرط نتيجه باشد كدام گزينه نا – 140

  .تحقق شرط نتيجه منوط به تحقق شرايط اساسي حصول شرط است)  2     .سقاط كرداتوان آن را  شود مي چون شرط، حق محسوب مي)  1   

  .شرط ناظر به عملي باشد كه تحقق آن نياز به سبب خاص دارد باطل استاگر )  4     .عليه را وادار به انجام شرط نمايد تواند مشروط دادگاه نمي)  3   

  

�0  ��	ق ا1
به نظر شما اين اصل به . كند توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي قانون اساسي هيچ كس را نمي 32مطابق اصل  – 141

  كدام يك از انواع آزادي عملكرد اشاره دارد؟

  حق حيات)  4     آزادي رفت و آمد)  3     حق آزادي تن)  2     حق امنيت)  1   

  باشد؟ كدام گزينه قانون مي – 142

  .هاي گروهي ممنوع است هاي محلي و قومي در رسانه استفاده از زبان)  1   

  .ان فارسي آزاد استبهاي محلي به جاي تدريس ز تدريس ادبيات ساير زبان)  2   

  .اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد به زبان فارسي باشد)  3   

  .هاي محلي و قومي نيستند مطبوعات مجاز به استفاده از زبان)  4   

  باشد؟ حقوق خود، كدام گزينه ميبه مؤثرترين حربه سنديكاهاي كارگري در رسيدن  – 143

  المللي كار رجوع به سازمان بين)  2       اعتصاب)  1   

  ه دادخواست به محاكم حقوقيئارا)  4       شكايت كيفري)  3   

  باشد؟ استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن متعاقب ظهور كدام نظريه مي – 144

  حاكميت مردم)  4     تفكيك قوا)  3     دموكراسي مستقيم)  2     حاكميت ملي)  1   

  ؟گردد شود، از چه طريق اعمال مي قوه مجريه جز در مواردي كه مستقيماً بر عهده رهبري گذارده مي – 145

  هيأت وزيران)  2       رييس جمهور)  1   

  هر يك از مقامات اجرايي كشور حسب مورد)  4       ءرييس جمهور و وزرا)  3   
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  نه صحيح است؟در مقايسه بين نظام رياستي و پارلماني كدام گزي – 146

  .وليتي ندارندئوزيران و همكاران رييس جمهور در نظام رياستي هيچ گونه مس)  1   

  .استيضاح در رژيم پارلماني ناشي از نظارت مستمر پارلمان در امور قوه مجريه است)  2   

  .نامه را ندارد در نظام رياستي قوه مجريه حق وضع آيين)  3   

  .يأت دولت حق انحالل پارلمان را دارددر نظام پارلماني ه)  4   

  ؟با توجه به قانون اساسي، كدام گزينه در مورد نظام مالياتي كشور صحيح است – 147

  .شود موارد تخفيف مالياتي به موجب مقررات دولتي معين مي)  1   

  .كند مالياتي تعيين ميدگي آن را سازمان امور وگردد و موارد تخفيف و بخش ماليات به موجب قانون وضع مي)  2   

  .شود هم موارد تخفيف و هم بخشودگي مالياتي به موجب قوانين معين مي)  3   

  .شود موارد بخشودگي مالياتي به موجب مقررات دولتي تعيين مي)  4   

وانين كشور باشد، در مورد با توجه به اينكه طبق اصل يكصد و پنجم قانون اساسي، تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالم و ق – 148

  انطباق با موازين اسالم، كدام گزينه صحيح است؟

  .دهد شوراي نگهبان مصوبات شوراها را با موازين اسالم انطباق مي)  1   

  .شود مغايرت آن پس از طرح ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و كسب نظر از فقهاي شوراي نگهبان احراز مي)  2   

  .كند دهد و در صورت مغايرت به آن اعتراض مي فرمانداري و شوراي استان مصوبات شوراي شهر را با موازين اسالم تطبيق مي)  3   

  .توانند درخواست ابطال مصوبات شوراها را از دادگاه عمومي درخواست نمايند مردم مي)  4   

  ..........تغيير نظام سياسي كشور به نظام پارلماني  – 149

  .پذيرد با تصميم شوراي بازنگري قانون اساسي صورت مي)  1   

  .عمومي ميسر خواهد شد يه به آراعبا تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس و تأييد مقام رهبري پس از مراج)  2   

مصوبات پس از تأييد مقام رهبري از طريق مراجعه  مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع را به شوراي بازنگري پيشنهاد و)  3   

  .رسد عمومي به تصويب مي يبه آرا

  .باشد مغاير جمهوري بودن حكومت است و مطلقاً ممكن نمي)  4   

 .اسالمي برسد المللي بايد به تصويب مجلس شوراي هاي بين نامه ها، قراردادها و موافقت نامه ها، مقاوله قانون اساسي عهدنامه 77طبق اصل  – 150

  :با توجه به اصل ياد شده، تصويب مجلس

  .خر بر انعقاد، اما مقدم بر اجراي قرارداد استؤم)  2       .خر بر انعقاد قرارداد استؤم)  1   

  .مقدم بر انعقاد قرارداد است)  4       .قرارداد است يزمان با اجرا هم)  3   

  شود؟ مطابق اصول قانون اساسي، كدام گزينه قانون محسوب مي – 151

  فقط مصوبات مجلس)  1   

  .مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسالمي را خالف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد)  2   

  .شوند بان قانون قلمداد ميصرفاً مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگه)  3   

  پرسي در صورت تأييد مجلس نتايج همه)  4   

  شود؟ شهروندان تكليف همگاني محسوب مي به طبق قانون اساسي، كدام يك از موارد زير نسبت – 152

  فاظت از محيط زيستح)  4     ها حق انتخاب وكيل در دادگاه)  3     آزادي انتخاب شغل)  2     برخورداري از تأمين اجتماعي)  1   

قانون اساسي، وزير دادگستري مسئوليت كليه امور مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه را بر عهده دارد؛ در  160طبق اصل  – 153

  .مسئول است.......... نتيجه وزير دادگستري در برابر 

  رييس قوه قضاييه و رييس جمهور)  2       رييس جمهور)  1   

  رييس قوه قضاييه)  4       هيأت وزيران)  3   

  هاي قانوني به عهده كدام نهاد قانون اساسي است؟ انجام عمل تفسير از صالحيت – 154

  شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي)  2       شوراي نگهبان)  1   

  مجلس شوراي اسالمي)  4       ديوان عالي كشور)  3   

  :رييس جمهور زماني موظف به حضور در مجلس براي پاسخ به نمايندگان است كه – 155

  .حداقل يك سوم كل نمايندگان مجلس از رييس جمهور سؤال كنند)  2     .حداقل سه چهارم كل نمايندگان مجلس از رييس جمهور سؤال كنند)  1   

  .حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس از رييس جمهور سؤال كنند)  4     .نندحداقل دو سوم كل نمايندگان مجلس از رييس جمهور سؤال ك)  3   
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  45 دا�02 ()'�
فرستاده .......... به .......... زمان، به دعواي افراز رسيدگي نمايند، پرونده بايد براي  چنانچه دادگاه عمومي و اداره ثبت در يك محل، هم – 156

  .شود

  دادگاه تجديدنظر استان –حل اختالف در صالحيت )  2     ديوان عالي كشور –تعيين مرجع صالح  )  1   

  دادگاه تجديدنظر استان –تعيين مرجع صالح )  4     شوراي عالي ثبت –حل اختالف در صالحيت )  3   

  ..........اگر دعواي خواهان مطالبه مالي باشد كه با هبه بدون قبض مالك گرديد، خوانده  – 157

  .نمايد» عدم ترتب آثار قانوني به دعوا«تواند ايراد  مي)  2     .نمايد» جزمي نبودن دعوا«تواند ايراد  يم)  1   

  .تواند از اين حيث ايراد نمايد نمي)  4     .نمايد» عدم مشروعيت مورد دعوا«تواند ايراد  مي)  3   

نوشته شده تعارض داشته » شرح دادخواست«اي كه در  خواسته چنانچه خواسته دعوا كه در قسمت مخصوص دادخواست نوشته شده با – 158

  ..........باشد بايد 

  .اي كه در شرح دادخواست نوشته شده معتبر دانسته شود خواسته)  2     .دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر نمايد  ) 1   

  .اي كه در قسمت مخصوص نوشته شده معتبر دانسته شود خواسته)  4     .دفتر دادگاه براي تعيين خواسته اخطار رفع نقص صادر نمايد)  3   

قابل رسيدگي باشد و در اين صورت، براي تعيين خواسته بايد .......... چنانچه خواسته دعوا مقداري گندم باشد اعتراض به بهاي خواسته  – 159

  .تاس.......... و در اين صورت پرداخت هزينه كارشناسي به عهده .......... 

  تواند، كارشناس تعيين شود، خواهان مي)  2       - ،  - تواند،  نمي)  1   

  - تواند، بهاي دولتي گندم در نظر گرفته شود،  مي)  4     كارشناس تعيين شود، خوانده تواند، مي)  3   

  ..........تواند به علم خود استناد كند  دادگاه حقوقي، براي احراز درستي يا نادرستي هر ادعايي نمي – 160

  .مگر علم او مستند به ادله موجود در پرونده باشد)  2       .مگر مجتهد باشد)  1   

  .شرايط باشدمگر مجتهد جامع ال)  4     .حتي اگر علم او مستند به ادله موجود در پرونده باشد)  3   

چنانچه خواهان دعوا در مرحله نخستين جزئاً محكوم شده باشد و حكم نسبت به خوانده غيابي باشد و واخواهي نمايد، خواهان دعوا  – 161

عوا راجع به تمامي د.......... نسبت به آن جزء از حكم كه عليه او صادر شده درخواست محكوميت واخواه را نمايد .......... در اين مرحله ) واخوانده(

  .يك مال غيرمنقول باشد

  مگر –تواند  مي)  4     حتي اگر –تواند  مي)  3     مگر –تواند  نمي)  2     حتي اگر –تواند  نمي)  1   

  .......... و.......... چنانچه دادگاه تجديدنظر احراز نمايد كه حكم تجديدنظرخواسته از دادگاه غيرصالح صادر شده بايد حكم را فسخ  – 162

  .پرونده را، حسب مورد به دادگاه صالح و يا ديوان عالي كشور بفرستد –نمايد )  2     .پرونده را مختومه اعالم نمايد –نمايد )  1   

  .حكم مقتضي صادر نمايد –نمايد )  4     .پرونده را به مرجع صالح بفرستد –ننمايد )  3   

دادگاهي صادر شده باشد كه در زمان صدور حكم، صالحيت ذاتي داشته اما در زمان رسيدگي فرجامي خواسته از  چنانچه حكم فرجام – 163

  ..........القاعده،  علي صالحيت خود را از دست داده باشد، ديوان عالي كشور،

  .بايد حكم را به اين علت فسخ نمايد)  1   

  .ح دادگاه انقالب باشدنبايد حكم را به اين علت فسخ نمايد مگر دادگاه صال)  2   

  .بايد حكم را به اين علت فسخ نمايد مگر دادگاه صالح دادگاه انقالب باشد)  3   

  .نبايد حكم را به اين علت فسخ نمايد)  4   

  ..........باشد براي رسيدن به اين حق » جالب«چنانچه شخصي، به عنوان ثالث در دعوايي جلب شود و در عين حال مدعي حقي عليه  – 164

  .تواند اليحه دهد مگر مجلوب ثالث اصلي باشد مي)  2       .بايد اقامه دعوا نمايد)  1   

  .تواند اليحه دهد مي)  4     .بايد اقامه دعوا نمايد مگر مجلوب ثالث اصلي باشد)  3   

  ..........اع نمايد، بايد دعوايي در دادگاه مطرح شود و در جريان دادرسي، دادگاه دعوا را به داوري ارجچنانچه  – 165

  .تا صدور رأي داور و قطعيت آن قرار توقيف دادرسي صادر كند)  2     .قرار عدم استماع دعوا صادر نمايد)  1   

  .قرار عدم صالحيت صادر كند)  4     .تا صدور رأي داور قرار توقيف دادرسي صادر كند)  3   

و ارائه كننده آن، در صورت درخواست .......... اصل سند  هرونوشت سند رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهي شده باشد به منزل – 166

  .......... طرف مقابل، ملزم به ارائه اصل آن

  نيست –است )  4     نيست –نيست )  3     است –است )  2     است –نيست )  1   
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دعواي متقابل اقامه نمايد و پس از آن خواهان اصلي، در همان جلسه اول دادرسي، دعواي خود را استرداد نمايد، دادگاه، چنانچه خوانده،  – 167

  ..........و نسبت به دعواي متقابل .......... نسبت به دعواي اصلي 

  .نمايد قرار سقوط دعوا صادر مي –نمايد  قرار رسيدگي توامان صادر مي)  2     .نمايد قرار رد صادر مي –نمايد  قرار رد صادر مي)  1   

  .نمايد قرار رد صادر مي –نمايد  قرار عدم استماع صادر مي)  4     .نمايد رسيدگي مي –نمايد  قرار رد صادر مي)  3   

  ..........چنانچه قاضي تحت پيگرد انتظامي استعفا دهد اين استعفا  – 168

  .در صورتي مانع پيگرد است كه تخلف از درجه پنج به باال نباشد)  2       .در هر حال، مانع پيگرد است)  1   

  .مانع پيگرد نيست  در هر حال،)  4     .در صورتي مانع پيگرد است كه پذيرفته شود)  3   

ماهيت و اصل آن، مورد نظر وي باشد دعوايي كه  چنانچه شخصي مدعي داشتن حق انتفاع در ملك ديگري باشد و شناسايي اين حق، در – 169

  ..........بايد اقامه نمايد 

  .دعواي مزاحمت است)  4     .دعواي تصرف عدواني است)  3     .دعواي ممانعت از حق است)  2     .از دعاوي تصرف نيست)  1   

زيرا دعوا .......... چنانچه دعوايي عليه صادر كننده سفته و ظهرنويس تضامناً اقامه شده باشد استرداد دعوا نسبت به يكي از آنها شدني  – 170

  .است.......... 

  غير قابل تجزيه –است )  4     قابل تجزيه –نيست )  3     غير قابل تجزيه –نيست )  2     قابل تجزيه –است )  1   

  

  )د9و$ 87	اد�6(دا�02 ()'� 45 
  ..........ي ازدواج دهد و سپس از وصلت خودداري نمايد، زن، از حيث صرف خودداري مرد از وصلت  چنانچه مردي به زني وعده – 171

  .تواند مطالبه خسارت نمايد نمي)  2       .تواند مطالبه خسارت نمايد مي)  1   

  .تواند مطالبه خسارت نمايد مگر زن باكره باشد نمي)  4     .مگر ازدواج دايم باشد تواند مطالبه خسارت نمايد نمي)  3   

.......... قرابت رضاعي، از حيث حرمت نكاح، تنها در صورتي در حكم قرابت نسبي است كه از جمله، شيرخواري طفل قبل از تمام شدن  – 172

  ..........زن و شوهر سال از تولد طفل باشد و مقدار شيري كه طفل خورده از يك 

  .باشد –يك سال )  4     .باشد –دو سال )  3     .باشد يا نباشد –يك سال )  2     .باشد يا نباشد –دو سال )  1   

  ..........در عقد ازدواج، توالي عرفي ايجاب و قبول، شرط صحت عقد  – 173

  .است)  4     .نيست)  3     .است، مگر در عقد دايم)  2     .نيست، مگر در عقد دايم)  1   

  .مقدم خواهند بود.......... بر اقارب در خط عمودي .......... اگر منفق نتواند نفقه همه اقارب را بدهد، اقارب در خط عمودي  – 174

  -صعودي، نزولي، )  2       -، يصعود ،نزولي)  1   

  .ي، حتي اگر از يك جنس باشندصعودي، نزول)  4     .نزولي، صعودي، مگر از يك جنس باشند)  3   

  .تواند درخواست نمايد مي.......... خروج از قيمومت را  – 175

  تنها قيم)  2       عليه تنها خود مولي)  1   

  تنها خود مولي عليه يا دادستان يا قيم  ) 4       عليه يا هر ذينفعي خود مولي)  3   

  .است.......... شود موجب  ميلعان حاصل  تفريقي كه با  در ازدواج، – 176

  حرمت ابدي)  2       .حرمت ابدي نيست)  1   

  .ابدي است مگر زن باكره باشد)  4     .ابدي نيست مگر زن باكره نباشد)  3   

  ..........ي بدون قبض مالك گرديد، خوانده  اگر دعواي خواهان مطالبه مالي باشد كه با هبه – 177

  .نمايد» جزمي نبودن دعوا«تواند ايراد  مي)  2     .نمايد» دم ترتب آثار قانوني به دعواع«تواند ايراد  مي)  1   

  .تواند از اين حيث ايراد نمايد نمي)  4     .نمايد» عدم مشروعيت مورد دعوا «تواند ايراد  مي)  3   

  ..........استناد كند  تواند به علم خود دادگاه حقوقي، براي احراز درستي يا نادرستي هر ادعايي نمي – 178

  .مگر مجتهد باشد)  2       .الشرايط باشد مگر مجتهد جامع)  1   

  .ي موجود در پرونده باشد مگر علم او مستند به ادله)  4     .ي موجود در پرونده باشد حتي اگر علم او مستند به ادله)  3   

باشد و حكم نسبت به خوانده غيابي باشد و واخواهي نمايد، خواهان دعوا چنانچه خواهان دعوا در مرحله نخستين جزئاً محكوم شده  – 179

دعوا راجع به تمامي .......... نسبت به آن جزء از حكم كه عليه او صادر شده درخواست محكوميت واخواه را نمايد .......... در اين مرحله ) واخوانده(

  .يك مال غيرمنقول باشد

  حتي اگر –تواند  مي)  4     مگر –تواند  مي)  3     حتي اگر –تواند  نمي)  2     مگر –تواند  نمي)  1   



� /  ��١٣٩١ل ���� ��� �ز�ن ��ر
	��� ار�� �'�ن داد�&%$�                                                                                                                                                                                                                                                                                 ٢٠١ Cد � زش *�(� �زاد &%زا)�� ,-./�  
  

   
   19صفحه 

  

  ..........و .......... چنانچه دادگاه تجديدنظر احراز نمايد كه حكم تجديدنظرخواسته از دادگاه غيرصالح صادر شده بايد حكم را فسخ  – 180

  .پرونده را مختومه اعالم نمايد –نمايد )  2     .حكم مقتضي صادر نمايد –نمايد )  1   

  .پرونده را، حسب مورد به دادگاه صالح و يا ديوان عالي كشور بفرستد –نمايد )  4     .پرونده را به مرجع صالح بفرستد –ننمايد )  3   

ر زمان رسيدگي فرجامي خواسته از دادگاهي صادر شده باشد كه در زمان صدور حكم، صالحيت ذاتي داشته اما د چنانچه حكم فرجام – 181

  ..........القاعده  ديوان عالي كشور، علي  صالحيت خود را از دست داده باشد،

  .نبايد حكم را به اين علت فسخ نمايد)  1   

  .بايد حكم را به اين علت فسخ نمايد)  2   

  .بايد حكم را به اين علت فسخ نمايد مگر دادگاه صالح دادگاه انقالب باشد)  3   

  .نبايد حكم را به اين علت فسخ نمايد مگر دادگاه صالح دادگاه انقالب باشد)  4   

  ..........چنانچه دعوايي در دادگاه مطرح شود و در جريان دادرسي، دادگاه دعوا را به داوري ارجاع نمايد، بايد  – 182

  .مايدقرار عدم استماع دعوا صادر ن)  2       .قرار عدم صالحيت صادر كند)  1   

  .تا صدور رأي داور و قطعيت آن قرار توقيف دادرسي صادر كند)  4     .تا صدور رأي داور قرار توقيف دادرسي صادر كند)  3   

و ارائه كننده آن، در صورت درخواست .......... رونوشت سند رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهي شده باشد به منزله اصل سند  – 183

  .......... ملزم به ارائه اصل آن طرف مقابل،

  است –است )  4     نيست –نيست )  3     است –نيست )  2     نيست –است )  1   

چنانچه خوانده، دعواي متقابل اقامه نمايد و پس از آن خواهان اصلي، در همان جلسه اول دادرسي، دعواي خود را استرداد نمايد، دادگاه،  – 184

  ..........و نسبت به دعواي متقابل .......... نسبت به دعواي اصلي 

  .نمايد قرار رد صادر مي –نمايد  قرار رد صادر مي)  2     .نمايد قرار رد صادر مي –نمايد  قرار عدم استماع صادر مي)  1   

  .نمايد قرار سقوط دعوا صادر مي –نمايد  قرار رسيدگي توامان صادر مي)  4     .نمايد رسيدگي مي –نمايد  قرار رد صادر مي)  3   

  ..........چنانچه قاضي تحت پيگرد انتظامي استعفا دهد اين استعفا  – 185

  .در هر حال، مانع پيگرد است)  2       .، مانع پيگرد نيستدر هر حال  ) 1   

  .مانع پيگرد است كه تخلف از درجه پنج به باال نباشددر صورتي )  4     .در صورتي مانع پيگرد است كه پذيرفته شود)  3   

  

  ��	ق �;رت
  ..........كاري كه كاالي آمر را فروخته است، اصوالً  العمل شود كه حق از قانون تجارت چنين استفاده مي – 186

  .اختيار تسليم مبيع و قبض ثمن را ندارد)  2     .اختيار تسليم مبيع و قبض ثمن را داراست)  1   

  .اختيار قبض ثمن را داراست اما اختيار تسليم مبيع را ندارد)  4     .اختيار تسليم مبيع را داراست اما اختيار قبض ثمن را ندارد)  3   

در بيعي كه توسط دالل منعقد شده، شرط شده است كه در صورت برگشت هر يك از دو چك مربوط به  اولين و دومين قسط ثمن، بيع  – 187

  .گردد مستحق اجرت مي.......... در اين صورت طبق قانون تجارت، دالل . گردد منفسخ مي

  با وصول وجه هر يك از دو چك)  4     وجه هر دو چك با وصول ) 3     نامه با امضاي مبايعه)  2     صول وجه اولين چكوبا )  1   

چنانچه افزايش سرمايه . دار الف، ب، ج و د به طور مساوي تقسيم شده است سهم است كه بين چهار سهام 100يك شركت سهامي داراي  – 188

ج، محقق گردد، نسبت سهام الف به كل سهام شركت عبارت به نفع ب و   سهم، با سلب حق تقدم الف، 200به  100از طريق افزايش تعداد سهام از 

  ..........خواهد شد از 

  يك هشتم)  4     يك هفتم)  3     يك چهارم)  2     يك ششم  ) 1   

» ج«ه رأي به گزين 2و » ب«به گزينه رأي  5، »الف«رأي به گزينه  3رأي،  10در انتخاب اعضاي هيأت مديره شركت سهامي، اگر از مجموع  – 189

  ..........داراي اكثريت نسبي » ج«و » الف«نسبت به » ب«تعلق گرفته باشد، 

  .است اما داراي اكثريت مطلق آرا نيست)  2     .نيست اما اكثريت مطلق آرا را داراست )  1   

  .داراي اكثريت مطلق آرا است)  4     .نيست و داراي اكثريت مطلق آرا هم نيست)  3   

  ..........يأت مديره شركت سهامي، مجمع عمومي شركت را دعوت نكند، بازرس شركت چنانچه ه – 190

  .در هر حال، مكلف به دعوت مجمع عمومي شركت است)  1   

  .مكلف به دعوت مجمع عمومي شركت نيست)  2   

  .مكلف به دعوت مجمع عمومي شركت نيست، مگر از وي درخواست شود)  3   

  .مكلف به دعوت مجمع عمومي نيست، مگر يك پنجم دارندگان سهام شركت از وي درخواست نمايند)  4   
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  هاي سهامي صحيح نيست؟ كدام گزينه در مورد افزايش و كاهش سرمايه در شركت – 191

  .كاهش سرمايه از طريق خريد سهام يكي از شركا توسط همان شركت باطل است  ) 1   

  .مايه از طريق انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع استافزايش سر)  2   

ان در صورتي كه افزايش سرمايه از طريق باال بردن مبلغ اسمي سهام موجود، پرداخت جديدي از سوي صاحبان را ايجاب كند موافقت كليه سهامدار)  3   

  .ضرورت دارد

  .در صورتي كه به نسبت مساوي صورت نگيرد حتي در صورت اتفاق آرا باطل است مسها كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي)  4   

  ..........عضويت اشخاص ورشكسته در هيأت مديره شركت سهامي موجب بطالن تصميمات هيأت مديره  – 192

  .مزبور شخص حقيقي باشدنيست هر چند عضو )  1   

  .است مگر در مورد اشخاص حقيقي ورشكسته)  2   

  .است هر چند عضو مزبور، شخص حقوقي و داراي نماينده غير ورشكسته باشد)  3   

  .است مگر در مورد اشخاص حقيقي ورشكسته و اشخاص حقوقي داراي نماينده ورشكسته)  4   

ظهرنويسي » ج«در وجه نيز آن را بابت ثمن معامله » ب«. كند در وجه وي صادر مي» ب«اي را به تصور نادرست بدهكاري به  سفته» الف« - 193

  ..........» ج«در اين صورت . كند مي

  .گردد در صورت دارا بودن قصد اضرار به الف، دارنده محسوب نمي)  2     .گردد ، دارنده محسوب نمي»ب«به » الف«به دليل بدهكار نبودن )  1   

  .گردد ، دارنده محسوب نمي»ب« به» الف«در صورت آگاهي به بدهكار نبودن )  4     .گردد عليرغم بدهكار نبودن الف به ب، دارنده محسوب مي)  3   

» ج«آن را در وجه » ب«ضمانت كرده و سپس » ب«پرداخت وجه سفته را از طرف » م«و » ض«. كند صادر مي» ب«اي در وجه  سفته» الف« - 194

  :عبارتند از» ج«قانوني، مسئولين تضامني در برابر هاي  در صورت واخواست سفته و با فرض رعايت كليه مهلت. كند ظهرنويسي مي

  فقط الف، ب)  4     فقط ب، م)  3     الف، ب، ض، م)  2     فقط ب، ض، م)  1   

عليه باشد يا حساب جاري  اي كه داراي شرايط شكلي چك باشد اما صادر كننده آن اساساً فاقد قرارداد حساب جاري با بانك محالٌ نوشته – 195

  ..........ه باشد، بسته شد

  .گردد چك محسوب نمي  ) 2       .گردد چك محسوب مي )  1   

  .فقط نسبت به دارندگان ثالث سند، چك محسوب است)  4     .گردد فقط در فرض بسته بودن حساب جاري، چك محسوب مي)  3   

توأم با امضاي » .كند تضمين مي» ب«پرداخت وجه چك را شركت با مسئوليت محدود «متضمن عبارت » الف«چك صادره از سوي  – 196

  ..........با فرض اينكه امضا مطابق با اساسنامه و در حدود اختيارات باشد، ظهرنويسي مزبور . مديرعامل، رئيس هيأت مديره و مهر شركت است

  .سازد مسئول مي از دو امضا كننده ظهر چك را متضامناً شركت و هر يك)  1   

  .سازد مسئول مي فقط هر يك از دو امضا كننده ظهر چك را متضامناً)  2   

  .سازد عالوه بر شركت، هر يك از دو امضا كننده ظهر چك را متناصفاً مسئول مي)  3   

  .سازد فقط شركت را مسئول مي)  4   

هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن ترتيب اثر ... «: دارد قانون صدور چك مقرر مي 3 عبارت پاياني ماده – 197

  در تفسير اين ماده كدام گزينه صحيح نيست؟» دهد نمي

  .احكام چك را نسبت به چنين سندي اعمال كند تواند وجه نمي دادگاه به هيچ)  1   

  .اند پرداخت چك را موكول به تحقق شرط كندتو عليه نمي بانك محال)  2   

  .تواند بدون توجه به شرط، احكام چك را در مورد چنين سندي اعمال كند دادگاه مي)  3   

  .چنين سندي همراه با شرط مندرج در آن به عنوان سند عادي در دادگاه قابل استناد است)  4   

  ..........اينك مالك مال . شود شده است، با تقصير وي تلف مي ه نگهداري ميمالي مثلي كه نزد ورشكسته در قالب عقد وديع – 198

  .بايد در رديف غرما قرار بگيرد)  2     .حق استرداد مثل مال تلف شده را داراست)  1   

  .نسبت به قيمت، بر طلبكاران داراي وثيقه حق تقدم دارد)  4     .نسبت به قيمت، فقط بر طلبكاران عادي، حق تقدم دارد)  3   

  ..........اختيارات اداره تصفيه در صلح دعاوي تاجر ورشكسته  – 199

  .همانند مدير تصفيه است اما تصديق دادگاه به جاي اجازه ناظر الزم است  ) 1   

  .به اداره تصفيه تسري نيافته است)  2   

  .تصفيه است اما تصديق دادگاه موضوعيت نداردهمانند مدير )  3   

  .همانند مدير تصفيه است اما اجازه عضو ناظر موضوعيت ندارد)  4   
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  ..........طبق قانون تجارت اگر دادگاه در حكم ورشكستگي تاريخ توقف را تعيين ننمايد، عمليات تصفيه  – 200

  .يابد با تعيين تاريخ توقف توسط مرجع تصفيه، جريان مي)  2     .يابد بدون توجه به اين نقيصه، جريان مي)  1   

  .ماند تا صدور قرار دادگاه راجع به تاريخ توقف، معلق مي)  4     .يابد با فرض فقدان فاصله زماني ميان توقف و صدور حكم، جريان مي)  3   

  

��	
  ��	ق &%ا$ �
  شود؟ نمي ي شخصي محسوب از جمله كيفيات مشددهكدام گزينه  – 201

  كارمند دولت بودن)  2       مستي)  1   

  نداشتن پروانه رانندگي)  4     استفاده از عنف به هنگام انجام جرم)  3   

  ها در حقوق جزا، اجزاي كدام گزينه هماهنگي ندارد؟ از نظر اهداف مجازات – 202

  بازسازگاري –اصالح )  4     بازدارندگي –مكافات )  3     سزادهي –مكافات )  2     ترساندن –ارعاب )  1   

  هايي است؟ توبيخ و اخطار و اخراج، اصوالً ضمانت اجراي چه نوع تخلف – 203

  تخلف مدني )  4     تخلف كيفري)  3     تخلف انضباطي)  2     ها شبه جرم)  1   

  طبق قانون مجازات اسالمي، معيار تبديل كيفر در حقوق ايران چيست؟ – 204

  .كيفر، صرفاً بازدارنده باشد)  2       .كيفر، صرفاً تعزيري باشد ) 1   

  .كيفر مبدل، از نوع بدني نباشد)  4     .تر به حال متهم باشد كيفر مبدل، مناسب)  3   

  ..........چنين قانوني . بيني نموده است جديدي را پيشمخففه قانوني حداكثر مجازات جرمي را افزايش داده است اما براي آن جرم كيفيات  – 205

  .شود تر است و عطف بماسبق مي نسبت به قانون سابق خفيف)  2     .شود نسبت به قانون سابق اشد است و عطف بماسبق نمي)  1   

  .از لحاظ شدت و خفت با قانون سابق متعادل و يكسان است)  4     .شدت يا خفت آن به نوع كيفيات مخففه بستگي دارد)  3   

  حالت ضرورت در فرآيند ارتكاب عمل مجرمانه چه تأثيري دارد؟ – 206

  .برد عنصر قانوني را از بين مي)  2       .برد مجازات را از بين مي)  1   

  .برد عنصر معنوي را از بين مي )  4     .برد وليت كيفري را از بين ميئمس)  3   

د ناموال را از منزل ديگري خارج كن) ب(و ) الف(ند تا با هم سرقت كنند به نحوي كه گير تصميم مي) ج(و ) ب(و ) الف(هاي  سه نفر به نام – 207

  چيست؟) ج(در صورت وقوع سرقت، عنوان اتهامي . با وانتي كه از قبل تهيه كرده، همدستان و اموال را منتقل كند) ج(و 

  معاونت در سرقت)  2       شركت در سرقت)  1   

  مباشرت در اخفاي اموال مسروق)  4     ادله جرممباشرت در مخفي كردن )  3   

  ..........در جرايم مركب، شركت در جرم  – 208

  .غير قابل تصور است  ) 1   

  .داشته باشند هشود كه تمامي شركا در تمامي اجزاي تشكيل دهنده جرم مداخل زماني محقق مي)  2   

  .دهنده جرم مداخله داشته باشندشود كه تمامي شركا در آخرين جزء از اجزاي تشكيل  زماني محقق مي)  3   

  .شود كه هر يك از شركا در هر يك از اجزاي تشكيل دهنده جرم مداخله داشته باشند زماني محقق مي)  4   

  بيانگر كدام كيفيت مشدده مجازات است؟ –مبني بر تشديد كيفر مجرمين خطرناك  –مكرر قانون مجازات اسالمي  48ماده  – 209

  تعدد واقعي جرايم)  4     تعدد مادي جرايم)  3     تعدد اعتباري)  2     تكرار جرم ) 1   

  باشد؟ مطابق حقوق موضوعه كيفري ايران، كدام گزينه جزء اقدامات تأميني و تربيتي نمي – 210

  نگهداري مجرمين در تبعيدگاه)  2     مجرمين مجنون در تيمارستان نگهداري)  1   

  وادار كردن مجرمين براي كار در منزل سالمندان)  4     نگهداري مجرمين معتاد به الكل و مواد مخدر در مكان مناسب)  3   

  فري است؟ي شخصيت به ضميمه پرونده قضايي از دستاوردهاي كدام يك از مكاتب كي تشكيل پرونده – 211

  نئوكالسيك)  4     )يا نوين(دفاع اجتماعي جديد )  3     تحققي يا اثباتي)  2     دفاع اجتماعي)  1   

  ديده شود، چه نوع جرمي است؟ اگر قتل در نتيجه خوراندن مواد سمي و با گذشت زمان طوالني سبب مرگ بزه – 212

  جرم مستمر)  4     جرم مركب)  3     جرم به عادت  ) 2     جرم آني)  1   
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انگاري كرده است، بيانگر تعامل حقوق كيفري با كدام شعبه  را جرم »تمرد نسبت به مأموران دولت«قانون مجازات اسالمي كه  607ماده  – 213

  حقوق است؟

  اداري)  4     خصوصي)  3     اساسي)  2     المللي بين)  1   

  بيني نشده است؟ هاي حقوقي زير جنبه كيفري پيش براي كدام يك از وقايع و پديده – 214

  تصرف عدواني  ) 4     ازدواج پيش از بلوغ)  3     غصب)  2     ترك انفاق)  1   

  .مجازات نخواهد شد شود و در ايران يافت شود،.......... اي در خارج ايران مرتكب  با توجه به قانون مجازات اسالمي، اگر بيگانه – 215

  جعل دست خط مقام رهبري)  2       جعل اسكناس رايج ايران)  1   

  يس جمهوريجعل نوشته رسمي ر  ) 4     يس جمهوريجعل نوشته غيررسمي ر)  3   

  

  ��	ق &%ا و 45 دا�02 ?<=>$
  طبق قانون مجازات اسالمي، معيار تبديل كيفر در حقوق ايران چيست؟ – 216

  .كيفر، صرفاً بازدارنده باشد)  2       .كيفر، صرفاً تعزيري باشد ) 1   

  .از نوع بدني نباشد  كيفر مبدل،)  4     .تر به حال متهم باشد كيفر مبدل، مناسب)  3   

د نرا از منزل ديگري خارج كناموال ) ب(و ) الف(گيرند تا با هم سرقت كنند به نحوي كه  تصميم مي) ج(و ) ب(و ) الف(هاي  سه نفر به نام – 217

  چيست؟) ج(در صورت وقوع سرقت، عنوان اتهامي . با وانتي كه از قبل تهيه كرده، همدستان و اموال را منتقل كند) ج(و 

  معاونت در سرقت)  2       شركت در سرقت )  1   

  مباشرت در اخفاي اموال مسروق)  4     ي جرم مباشرت در مخفي كردن ادله)  3   

  بيانگر كدام كيفيت مشدده مجازات است؟ –مبني بر تشديد كيفر مجرمين خطرناك  –مكرر قانون مجازات اسالمي  48ماده  – 218

  تعدد واقعي جرايم)  4     تعدد مادي جرايم)  3     تعدد اعتباري)  2     تكرار جرم)  1   

  ي شخصيت به ضميمه پرونده قضايي از دستاوردهاي كدام يك از مكاتب كيفري است؟ تشكيل پرونده – 219

  نئوكالسيك)  4     )يا نوين(دفاع اجتماعي جديد )  3     تحققي يا اثباتي)  2     دفاع اجتماعي)  1   

گاري كرده است، بيانگر تعامل حقوق كيفري با كدام شعبه ان را جرم» تمرد نسبت به مأموران دولت«قانون مجازات اسالمي كه  607ماده  – 220

  حقوق است؟

  اداري)  4     خصوصي)  3     اساسي)  2     المللي بين)  1   

را شخص مناسبي براي جاسوسي عليه ايران پنداشته و در نتيجه او را براي » ب«دهد،  انجام مي» ب«با تحقيقاتي كه دور از چشم » الف« - 221

مرتكب چه » الف«. كند ليكن سفارت خارجي از او استفاده نمي. كند به سفير يك كشور خارجي داراي روابط حسنه با ايران معرفي مي اين منظور

  جرمي شده است؟

  جرم معاونت در جاسوسي  ) 1   

  .جرمي مرتكب نشده است)  2   

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  508جرم همكاري با دولت خارجي، موضوع ماده )  3   

  )تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  510جرم معرفي جاسوس، موضوع تبصره ماده )  4   

ي مقتول هم  دختر خواهان ديه، زوجه. الفوت عبارتند از يك زوجه، يك پسر و يك دختر ي حين ورثه. عمداً به قتل رسيده است) الف( – 222

  تكليف چيست؟. خواهان ديه، اما پسر خواهان قصاص است

  .پسر بدون جلب رضايت خواهر خود، حق قصاص ندارد)  1   

  .در خود حق قصاص نداردپسر بدون جلب رضايت خواهر و ما)  2   

  .از ديه، قاتل را قصاص كند خود تواند با پرداخت سهم خواهر و مادر پسر مي)  3   

  .تواند با پرداخت سهم خواهر خود از ديه، قاتل را قصاص كند پسر مي)  4   

  محسوب شود؟» رشوه«تواند  كدام يك از موارد زير مي – 223

  بر پرداخت پول به وي جهت راه انداختن كار ارباب رجوعتوافق با مستخدم دولت داير )  1   

  ي آموزشي متعلق به ارباب رجوع نام خارج از نوبت مستخدم دولت در يك مؤسسه ثبت)  2   

  درخواست مستخدم دولت از ارباب رجوع براي دادن پول به وي جهت انجام كار غيرقانوني ارباب رجوع)  3   

  تر از بازار، جهت تشويق كارمند دولت به انجام كار قانوني ارباب رجوع تر يا خريدن مال از او به قيمت گران فروختن مال به مستخدم دولت به قيمت ارزان)  4   
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  احتياطي مرتكب رخ دهد، دادگاه چه حكمي را صادر خواهد كرد؟ در صورتي كه قتل خطاي محض به دليل بي – 224

  ي مرتكب پرداخت ديه از سوي عاقله)  2       اخت ديه از سوي مرتكبپرد)  1   

  ي وي ي ديه از سوي مرتكب و عاقله پرداخت بالمناصفه)  4     ي يك تا سه سال حبس پرداخت ديه از سوي مرتكب به عالوه)  3   

  شود؟ ميتضييع اموال و وجوه دولتي به دليل اهمال يا تفريط از سوي چه كساني جرم محسوب  – 225
  .كند چون سوء نيت در اين مورد وجود ندارد جرمي تحقق پيدا نمي)  1   

  .هر كسي كه آن اموال به او سپرده شده باشد)  2   

  .ي قضايي و نظاير آنها كه آن اموال حسب وظيفه به آنها سپرده شده باشد ها يا دارندگان پايه هاي دولتي يا شهرداري كاركنان ادارات و سازمان)  3   

  .دا كنندي قضايي و نظاير آنها كه به آن اموال دسترسي پي ها يا دارندگان پايه هاي دولتي يا شهرداري كاركنان ادارات و سازمان)  4   

  .شود تشكيل مي.......... هاي عمومي جزايي و انقالب با حضور  دادگاه – 226

  البدل يس دادگاه يا دادرس عليير)  2       يس دادگاه و منشيير  ) 1   

  يس دادگاه و دادستان عمومي و انقالب محلير)  4     البدل و دادستان يا نماينده او يس دادگاه يا دادرس عليير )  3   

  .ممنوع است.......... استراق سمع مكالمات تلفني اشخاص به دستور قاضي  – 227
  به علت مغايرت با حقوق بنيادين آنان در همه موارد)  2     جز در موارد مربوط به امنيت كشور و يا احقاق حقوق اشخاص)  1   

  رد مربوط به احقاق حقوق اشخاصجز در موا)  4     ربايي و اسيدپاشي جز در موارد قتل عمدي، آدم)  3   

  .ساقط كرده باشند.......... تجديدنظرخواهي مسموع نخواهد بود چنانچه طرفين دعوا آن را  – 228
  با توافق كتبي)  2       با توافق شفاهي  ) 1   

  ده حكم بدويبا توافق كتبي نزد قاضي صادر كنن)  4     )با حضور در دفاتر اسناد رسمي(فقط با توافق رسمي )  3   

چنانچه شخصي از تهران براي شخص ديگري در اصفهان ايجاد مزاحمت تلفني نمايد رسيدگي به اتهام متهم در صالحيت كدام دادگاه  – 229

  است؟
  دادگاه عمومي جزايي اصفهان)  4     دادگاه انقالب اسالمي اصفهان)  3     دادگاه انقالب اسالمي تهران)  2     دادگاه عمومي جزايي تهران)  1   

شخصي به اتهام ارتكاب جرم كالهبرداري تحت تعقيب دادسراي محل قرار گرفته و به علت عجز از توديع وثيقه در بازداشت موقت به سر  – 230

  :بازپرس مكلف است. برد مي
  .چنانچه چهار ماه از مدت بازداشت گذشته باشد از دادستان كسب تكليف كند)  1   

  .چنانچه دو ماه از مدت بازداشت سپري شده باشد نظر دادستان را اعمال نمايد)  2   

  .چهار ماه از مدت بازداشت وي سپري شده باشد نسبت به فك يا تخفيف قرار تأمين اتخاذ تصميم نمايدچنانچه  )  3   

  .گيري كند قرار تأمين، تصميم فيچنانچه دو ماه از مدت بازداشت وي سپرده شده است نسبت به فك يا تخف)  4   

  

  ��	ق ادار$ 
نامه با مصاديق اجرايي  كدام يك در زمره مصوباتي قرار دارد كه جنبه درون سازماني داشته و براي انطباق و اجراي صحيح قانون و آيين – 231

  گردد؟ توسط مقام عالي به كارمندان و مرئوسين ابالغ مي
  دستورالعمل)  2     يس جمهورينامه نمايندگان ويژه ر تصميم)  1   

  بخشنامه)  4       نامه آيين)  3   

  :سازمان وابسته به يك وزارتخانه – 232
  .داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارتخانه نبوده و وابسته به آن است)  1   

  .ي و حقوقي مستقل استاز نظر اداري تابع وزارتخانه بوده اما از نظر مال)  2   

  .از نظر حقوقي و مالي وابسته به وزارتخانه بوده اما از نظر اداري داراي استقالل است)  3   

  .گونه وابستگي و تبعيتي از وزارتخانه نداشته و صرفاً به عنوان زيرمجموعه نامگذاري شده است هيچ)  4   

  :؟شود ن نياز به ثبت داراي شخصيت حقوقي ميكدام يك از اشخاص حقوقي زير به محض ايجاد بدو – 233
  (NGO)هاي غيردولتي  سازمان)  4     شركت تعاوني)  3     وليت محدودئشركت با مس)  2     مؤسسه عمومي غيردولتي)  1   

  :اشخاص حقوقي حقوق عمومي – 234
  .رسانند ندارند و به عنوان دولت رأساً اعمال اداري، مالي و حقوقي را به انجام مي يبه شخصيت حقوقي مستقل نياز)  1   

  .شوند تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مي هبدون نياز به ثبت با تصويب وزارتخانه مربوط)  2   

  .شوند به محض ثبت در مرجع ذيصالح و تصويب اساسنامه داراي شخصيت حقوقي مي)  3   

  .شوند يجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي ميبه محض ا)  4   
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  شود كه قبالً به تصويب كدام نهاد زير رسيده باشد؟ اي انجام مي ضي مطابق با نقشهادر شهرها عمل تفكيك و افراز ار – 235

  استانداري)  2     سازمان نظام مهندسي ساختمان)  1   

  شهرداري )  4       اداره ثبت اسناد و امالك كشور)  3   

كدام يك از مقامات زير مجاز به اعمال مجازات انفصال موقت از يك ماه تا يك سال در مورد كارمندان بدون مراجعه به هيأت رسيدگي به  – 236

  باشد؟ تخلفات اداري مي

  معاون پشتيباني وزير تعاون)  2     مدير كل حقوقي سازمان ثبت احوال كشور)  1   

  شهردار اصفهان)  4       رييس كانون وكالي دادگستري)  3   

  باشد؟ هاي زير در مورد عرف به عنوان منبع حقوق اداري، صحيح مي از نظر شما كدام يك از گزينه – 237

  .شود در انطباق موضوعات و مصاديق در حقوق اداري با مقررات اداري از عرف به عنوان منبع استفاده مي)  1   

  .هاي عرفي مصداق دارد استفاده از عرف به عنوان منبع حقوق اداري فقط در نظام ) 2   

  .مبناي تصميمات اداري قانون بوده و كاربرد عرف در حقوق اداري به عنوان منبع مردود است)  3   

  .عرف در ادارات به صورت بخشنامه درآمده و قابل اجراست)  4   

  شوند؟ جمهوري اسالمي ايران، چه نوع نهاد اداري محسوب ميهاي ورزشي آماتوري  فدراسيون – 238

  مؤسسه دولتي وابسته به وزارت ورزش و جوانان)  2       مؤسسات خصوصي و مستقل)  1   

  شركت دولتي)  4       مؤسسه عمومي غيردولتي)  3   

  ...........ن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي در صالحيت يتعي – 239

  .هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، ديوان عدالت اداري و دادگاه عمومي جزايي است)  1   

  .رسيدگي به تخلفات اداري و دادگاه عمومي جزايي استهيأت )  2   

  .هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و ديوان عدالت اداري است)  3   

  .باشد فقط دادگاه عمومي جزايي مي)  4   

  ..........ور دستور موقت توسط شعب ديوان عدالت اداري در صورت صد – 240

  .باشد در صورت اعتراض رييس ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به تقاضاي لغو دستور موقت مي)  1   

  .قرار صادره قابل اعتراض در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري خواهد بود)  2   

  .كافي بر عدم ضرورت ادامه دستور، تقاضاي لغو آن را بنمايدتواند با ابراز داليل  طرف شكايت مي)  3   

  .باشد قرار صادره قطعي بوده و تا پايان رسيدگي ديوان قابل لغو نمي)  4   

  :در ديوان عدالت اداري، قرار گرفتن شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي به عنوان خوانده دعوي – 241

  .با نظر رييس ديوان حسب مورد ممكن خواهد بود)  2     .ن، مطلقاً ممكن نيستهاي مقرر براي ديوا با توجه به صالحيت)  1   

  .باشد هاي عمومي ممكن مي همچون دادگاه)  4     .پذير است در دعاوي طاري مانند اعتراض ثالث استثنائاً امكان)  3   

  :و اشخاص دولتي و عمومي به شهروندان و اشخاص حقوقي خصوصي اتتعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسس – 242

  .هم به عهده ديوان عدالت اداري و هم به عهده دادگاه عمومي است  ) 1   

  .باشد به هيچ صورتي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي)  2   

  .به نيستبودن اقدامات اشخاص مذكور خسارت مذكور قابل مطال يبا توجه به حاكميت)  3   

  .فقط در صالحيت ديوان عدالت اداري است)  4   

  باشد؟ رسيدگي به ساخت و سازهاي خارج از محدوده و حريم شهرها در صالحيت كدام مرجع زير مي – 243

  كميسيون مستقر در استانداري مربوطه)  2     قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي 5كميسيون ماده )  1   

  شهرداري مربوطه 100كميسيون ماده )  4       ارت راه و شهرسازيوز)  3   

  باشد؟ اعتراض به مصوبات شوراي اسالمي روستا در موارد مغايرت با قوانين و مقررات در صالحيت كدام مي – 244

  فرمانداري و شوراي اسالمي شهرستان)  2     بخشداري و شوراي اسالمي شهرستان)  1   

  فرمانداري و بخشداري  ) 4       راي اسالمي شهربخشداري و شو)  3   

  باشد؟ مطابق قانون مديريت خدمات كشوري، مديريت فضاي فركانس كشور جزء كدام دسته از امور زير مي – 245

  امور تصدي)  2     امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي)  1   

  امور حاكميتي)  4       امور زيربنايي و كالن)  3   
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� A@	 � ���	ق ��  ا�
قانون حاكم بر ارث قانون . گذارد رود و اموال منقولي به جا مي يك زن خارجي كه داراي شوهر و فرزند خارجي است در ايران از دنيا مي – 246

  .است.......... 

  دولت متبوع فرزند)  2       دولت متبوع زني كه از دنيا رفته)  1   

  حل وقوع مالم)  4       دولت متبوع شوهر)  3   

  .است.......... اثر شديد و خفيف نظم عمومي به ترتيب در  – 247

  ها مسئله احاله و توصيف)  2     المللي حق و ايجاد حق تأثير بين)  1   

  ها و احاله مسئله توصيف)  4     المللي حق ايجاد حق و تأثير بين)  3   

همان  962و مطابق ماده » ..........ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود جز در موارد «: قانون مدني 961مطابق ماده  – 248

 962، ماده ..........مربوط به  961ماده » ..........تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود «: قانون

  .است.......... مربوط به 

  وضع حقوقي خارجيان، تعارض قوانين)  2     تعارض قوانين، تقسيم جغرافيايي اشخاص)  1   

  تعارض قوانين، وضع حقوقي خارجيان)  4     تقسيم جغرافيايي اشخاص، تعارض قوانين)  3   

  .سال است.......... ايران  سال، سن رد تابعيت.......... سال، سن ترك تابعيت ايران .......... سن تحصيل تابعيت ايران  – 249

   1  (25 ،18 ،18     2  (18 ،18 ،15     3  ( 15 ،25 ،18     4  (18 ،25 ،18  

  .دهد احاله دهد، احاله درجه اول رخ مي.......... به قانون .......... اگر قانون  – 250

  خارجي –ايران )  4     خارجي –خارجي )  3     ايران –خارجي )  2     ايران –ايران )  1   

  .است.......... هاي مختلف تابع قانون  شرايط و موانع ازدواج زن و مرد داراي مذاهب مختلف و تابعيت – 251

  مذهب شوهر)  4     مذهب هر يك از طرفين)  3     دولت متبوع شوهر)  2     دولت متبوع هر يك از طرفين)  1   

حال اگر مسئله صحت ازدواج آنان در دادگاه ايران مطرح شود، قانون . كنند يي در انگليس ازدواج مييك زن فرانسوي با مردي ايتاليا – 252

  حاكم بر شرايط و موانع ازدواج ايشان بر اساس قاعده حل تعارض كدام كشور تعيين خواهد شد؟

  ايتاليا)  4     انگليس)  3     ايران)  2     فرانسه و ايتاليا)  1   

  اشخاصي كه تحصيل تابعيت نموده يا بنمايند از تصدي كدام سمت محروم نخواهند بود؟. م.ق 982اده به موجب م – 253

  عضويت در شوراي نگهبان)  2     عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام)  1   

  عضويت شوراي شهر)  4     عضويت در مجلس شوراي اسالمي)  3   

  ..........نمايد  زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي – 254

  .دهد مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر بر زوجه تحميل شود تابعيت ايراني را از دست نمي)  1   

  .دهد تابعيت ايراني را از دست نمي )  2   

  .دهد مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت ايراني زوجه باقي بماند تابعيت ايراني را از دست مي)  3   

  .دهد تابعيت ايراني را از دست مي  ) 4   

  .است.......... اثر منفي و مثبت نظم عمومي مربوط به  – 255

  ت قوانينتعارض منفي و مثب)  2       تعارض زماني و ضمني قوانين)  1   

  ي جايگزين شدن قانون مقر دادگاه نحوه)  4       تعارض صريح و ضمني قوانين)  3   

سال از تاريخ ترك تابعيت، .......... سال سن داشته باشد و تعهد نمايد كه در ظرف .......... براي ترك تابعيت ايران، الزم است متقاضي  – 256

  .باشد به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل كند ران دارا ميحقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در اي

  دو –بيست و پنج )  4     يك –هجده )  3     يك –بيست و پنج )  2     دو –هجده )  1   

  .شده باشدامر به اجراي آنها صادر .......... مطابق توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه  م صادره از محاكم خارجي را نميااحك – 257

  له قانون كشور محكوم)  4     قانون كشور محل صدور حكم)  3     قانون ايران)  2     المللي قواعد و مقررات بين)  1   

  .است.......... هاي مختلف دارند تابع قانون  آثار ازدواج زن و شوهري كه مذاهب مختلف و تابعيت – 258

  مذهب شوهر)  4     وع شوهربدولت مت  ) 3     اقامتگاه زن و شوهر)  2     مذهب زن و شوهر)  1   
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  :ها در رابطه بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه – 259

  .ها مطرح نيست تقدم و تأخري در حل مسئله تعارض قوانين و تعارض دادگاه)  1   

  .نيستها موجود  اصوالً ارتباطي بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه)  2   

  .ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است حل مسئله تعارض دادگاه)  3   

  .هاست حل مسئله تعارض قوانين مقدم بر حل مسئله تعارض دادگاه)  4   

  .وضع شده است.......... اصل لزوم تابعيت به منظور جلوگيري از  – 260

  دو تابعيتي)  2     المللي نظمي در انعقاد قراردادهاي بين بي)  1   

  تابعيتي بي  ) 4       تغييرپذيري تابعيت  ) 3   

  

  45 دا�02 ?<=>$
  .است.......... از بازپرسي به تقاضاي شاكي  هقرار منع تعقيب صادر – 261

  .قابل اعتراض است ليكن نظر دادگاه قطعي نيست)  1   

  فقط با موافقت دادستان قابل اعتراض)  2   

  غير قابل اعتراض)  3   

  .قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر  اين دادگاه قطعي و غير قابل اعتراض است)  4   

  :پس از كشف جرم و ختم تحقيقات مقدماتي در صورت مجهول ماندن محل وقوع آن تكليف دادسراي مجري تحقيقات عبارت است از – 262

  آوردن داليل و شواهد جديد دال بر محل وقوع جرم توقف تحقيقات تا زمان به دست)  1   

  صدور قرار تعليق تعقيب)  2   

  صدور قرار موقوفي تعقيب)  3   

  .كند صدور كيفرخواست پس از احراز مجرميت و ارسال پرونده جهت رسيدگي به دادگاهي كه در حوزه آن انجام وظيفه مي)  4   

  ..........در صورت توقيف قبلي نشريه ........... حكم دادگاه مطبوعات مبني بر  – 263

  .درنگ است موجب رفع توقيف بي –برائت يا محكوميت فاقد سلب حقوق اجتماعي )  1   

  .درنگ است موجب رفع توقيف بي –محكوميت فاقد سلب حقوق اجتماعي )  2   

  .است درنگ موجب رفع توقيف بي –برائت )  3   

  .درنگ است و قطعيت حكم موجب رفع توقيف بي –برائت يا محكوميت فاقد سلب حقوق اجتماعي )  4   

  شود؟ كدام يك از جرايم اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در مراجع عمومي رسيدگي مي – 264

  .شوند كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي جرايمي  ) 2     .هاي كيفري استان است جرايمي كه در صالحيت دادگاه  ) 1   

  .هاي انقالب است جرايمي كه در صالحيت دادگاه)  4       كليه جرايم ارتكابي آنان)  3   

يكي از كننده به  از شعبه رسيدگي.......... و موافقت .......... تواند با درخواست  هاي نظامي مي احاله دعواي جزايي در دادسراها يا دادگاه – 265

  .شعب مشابه در استان ديگر صورت گيرد

  كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه قاضي رسيدگي –يس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ير  ) 1   

  لحسيس سازمان قضايي نيروهاي مير –كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه در موارد ضروري  قاضي رسيدگي)  2   

  كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه قاضي رسيدگي –وهاي مسلح در موارد ضروري يس سازمان قضايي نيرير)  3   

  ديوان عالي كشور –يس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور ير)  4   

  .است.......... رسيدگي به اتهام سرقت تعزيري و اتهام لواط نوجوان شانزده ساله در صالحيت  – 266

  دادگاه كيفري استان)  2       بدادگاه عمومي جزايي و انقال)  1   

  سرقت در صالحيت دادگاه اطفال و لواط در صالحيت دادگاه كيفري استان)  4       دادگاه اطفال)  3   

  .است.......... منع تعقيب مرجع رسيدگي به حل اختالف بين بازپرس و دادستان در صدور قرار  – 267

  دادگاه عمومي جزايي)  2     انقالبحسب مورد دادگاه عمومي جزايي و   ) 1   

  حسب مورد دادگاه عمومي جزايي، انقالب و كيفري استان)  4       دادگاه صالحه)  3   
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  .الزامي است.......... ه روحانيت صدور قرار بازداشت از سوي دادگاه ويژ – 268

  فقط در موارد خوف قرار متهم)  1   

  متهم موجب مفسده است در مواردي كه آزادي  ) 2   

  فقط در موارد مهمه از قبيل جرايم ضد انقالبي، مواد مخدر، كالهبرداري، ارتشا و قتل عمد)  3   

  فاقد وجه)  4   

  .تعقيب دارد.......... وظيفه دادسرا در تعقيب متهمان و اقاله دعواي عمومي عليه آنان عنوان  – 269

  اقتضاي)  4     نوني بودنقا)  3     تعويق)  2     تعليق)  1   

عليه را به ده ميليون ريال جزاي نقدي تبديل نمايد  ماه حبس مندرج در حكم محكوم 6چنانچه دادگاه بدوي، در جرايم تعزيري، مجازات  – 270

  مالك تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت كدام است؟

  جزاي نقدي تعييني در حكم دادگاه)  4     حبس مقرر در قانون)  3     نجزاي نقدي مقرر در قانو  ) 2     حبس تعييني در حكم دادگاه)  1  

  .شود تشكيل مي.......... هاي عمومي جزايي و انقالب با حضور  دادگاه – 271

  البدل يس دادگاه يا دادرس عليير)  2     يس دادگاه و دادستان عمومي و انقالب محلير)  1   

  البدل و دادستان يا نماينده او يس دادگاه يا دادرس عليير)  4       يس دادگاه و منشيير)  3   

  .ممنوع است.......... استراق سمع مكالمات تلفني اشخاص به دستور قاضي  – 272

  به علت مغايرت با حقوق بنيادين آنان در همه موارد)  2     جز در موارد مربوط به احقاق حقوق اشخاص)  1   

  ربايي و اسيدپاشي جز در موارد قتل عمدي، آدم)  4     بوط به امنيت كشور و يا احقاق حقوق اشخاصجز در موارد مر)  3   

  .ساقط كرده باشند.......... تجديدنظرخواهي مسموع نخواهد بود چنانچه طرفين دعوا آن را  – 273

  با توافق كتبي)  2     با توافق كتبي نزد قاضي صادر كننده حكم بدوي)  1   

  )با حضور در دفاتر اسناد رسمي(فقط با توافق رسمي )  4       با توافق شفاهي ) 3   

چنانچه شخصي از تهران براي شخص ديگري در اصفهان ايجاد مزاحمت تلفني نمايد رسيدگي به اتهام متهم در صالحيت كدام دادگاه  – 274

  است؟

  دادگاه انقالب اسالمي اصفهان)  4     دادگاه عمومي جزايي تهران)  3     ي تهراندادگاه انقالب اسالم)  2     دادگاه عمومي جزايي اصفهان)  1   

شخصي به اتهام ارتكاب جرم كالهبرداري تحت تعقيب دادسراي محل قرار گرفته و به علت عجز از توديع وثيقه در بازداشت موقت به  – 275

  :بازپرس مكلف است. برد سر مي

  .گيري كند چنانچه دو ماه از مدت بازداشت وي سپري شده است نسبت به فك يا تخفيف قرار تأمين، تصميم)  1   

  .چنانچه دو ماه از مدت بازداشت سپري شده باشد نظر دادستان را اعمال نمايد)  2   

  .چنانچه چهار ماه از مدت بازداشت گذشته باشد از دادستان كسب تكليف كند)  3   

  .شده باشد نسبت به فك يا تخفيف قرار تأمين اتخاذ تصميم نمايد يچنانچه چهار ماه از مدت بازداشت وي سپر)  4   

  

نBز1 � $C �DE�  ا�
  ..........توان با كشور مقايسه كرد، زيرا  المللي را نمي المللي دادگستري الهه، سازمان بين طبق نظر ديوان بين – 276

  .المللي يكسان نيستند هاي بين شخصيت حقوقي و حقوق و تكاليف كشورها و سازمان)  1   

  .المللي هاي بين فقط كشورها از شخصيت حقوقي برخوردارند و نه سازمان  ) 2   

  .ها ندارند المللي دارند ولي سازمان ي دعوي بين كشورها حق اقامه)  3   

  .المللي هاي بين در نظر گرفته شده است و نه براي سازمان ط براي كشورهاالمللي فق حقوق و تكاليف بين)  4   

  حق وتو از كدام تجربه سياسي تاريخي براي سازمان ملل متحد اخذ شده است؟ – 277

  امپراطوري ايران باستان)  4     امپراطوري رم باستان)  3     امپراطوري مصر باستان)  2     دولت شهرهاي يونان باستان)  1   

  عضويت در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد درست است؟ ي كدام مورد درباره – 278

  .تواند به طور دايم به عنوان عضو شورا انتخاب شود مگر اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد هيچ كشوري نمي)  1   

  .طور پيوسته به عضويت شورا در آيد حتي اگر عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد باشد تواند به هيچ كشوري نمي)  2   

  .كشور عضو است 52شوراي اقتصادي و اجتماعي متشكل از )  3   

  .شود تقسيم ميمي شوراي امنيت سازمان ملل، بين نمايندگان چهار قاره يهاي اعضاي دا هاي شورا، به استثناي كرسي در هر دوره، كرسي)  4   
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  .آور است هاي مجمع عمومي، الزام از قطعنامه.......... هاي مربوط به  قطعنامه – 279

  المللي حفظ صلح و امنيت بين)  4     خلع سالح)  3     مسايل داخلي)  2     حقوق بشر)  1   

  هاي داخلي سازمان ملل داراي چه ماهيتي هستند؟ قطعنامه – 280

  اداري، تقنيني، حقوقي)  4     اداري)  3     اداري، حقوقي)  2     اداري، تقنيني  ) 1   

  :هاي اول قرن بيست و يكم آن است كه تمايل آمريكا، اتحاديه اروپايي و ژاپن در سازمان تجارت جهاني در سال – 281

  .مذاكرات جديدي توسط سازمان صورت نگيرد)  2     .هاي گمركي روز به روز كاهش يابد تعرفه)  1   

  .هاي خود قرار دهد لي چون واردات و صادرات روز را در رأس برنامهيسازمان مسا)  4     .چين وضعيت داخلي بازار خود را اصالح كند)  3   

  .بود.......... المللي  ميثاق جامعه ملل، بخشي از معاهده بين – 282

  ورساي)  4     الهه)  3     سور)  2     سن ژرمن)  1   

  .باشد مي.......... اي كه سازمان ملل با آن روبروست،  ترين مسأله ترين و حساس ترين و در عين حال مشكل عمده – 283

  ل اقتصادييمسا)  4     استعمارزدايي)  3     سياست و امنيت)  2     ل اجتماعي و انسانييمسا)  1   

  باشد؟ اهداف اصلي سازمان ملل نمي ءذيل جز كدام يك از موارد – 284

  به وجود آوردن مركزي براي هماهنگ نمودن اقدامات ملل مختلف جهت حصول به اين اهداف)  1   

  ها الملل به عنوان ضابطه عملي سلوك ميان دولت استقرار حقوق بين)  2   

  المللي حفظ صلح و امنيت بين)  3   

  الملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل توسعه روابط دوستانه بين)  4   

  علت ناديده گرفته شدن منافع كشورهاي در حال توسعه در سازمان ملل متحد چيست؟ – 285

   1  (تفرقه ميان كشورهاي در حال توسعه)  2     ي بين كشورهاي شمال و جنوبعدم همكاري جد  

  ل جهانيينگرش غلط كشورهاي قدرتمند و ثروتمند به مسا)  4       نفوذ آمريكا بر اين سازمان)  3   

  المللي صادر شد؟ از سوي كدام نهاد بين 1950قطعنامه اتحاد براي صلح در نوامبر  – 286

  شوراي اقتصادي و اجتماعي)  2     شوراي امنيت سازمان ملل متحد)  1   

  المللي دادگستري ديوان بين)  4     ان ملل متحدمجمع عمومي سازم)  3   

  كند؟ هاي ملي با چه نهادهايي همكاري مي سازمان ملل متحد غير از دولت – 287

  المللي هاي بين ها و گروه فقط با سازمان)  2     المللي دولتي و غيردولتي هاي بين فقط با سازمان)  1   

  هاي غيردولتي، جامعه مدني المللي، سازمان هاي بين سازمان)  4       المللي هاي بين فقط با سازمان)  3   

  شود؟ نشست عادي مجمع عمومي سازمان ملل در چه زماني و با چند كميته اصلي برگزار مي – 288

  كميته 5اكتبر هر سال و )  2       كميته 6سپتامبر هر سال و )  1   

  كميته 6اكتبر هر سال و )  4     كميته 5هاي فرد و  سپتامبر سال)  3   

  ها در سازمان ملل چيست؟ شرايط عضويت دولت – 289

  صلح دوست بودن)  1   

  .صلح دوست بودن و پذيرش تعهدات منشور كافي است)  2   

  صلح دوست بودن، پذيرش تعهدات منشور و توانايي آنها به تشخيص سازمان)  3   

  تمايل به همكاري ) 4   

  .شود مربوط مي.......... المللي به  سازي بين چشمگيرترين توسعه نهادي در نهضت سازمان – 290

  سازمان تجارت جهاني)  4     جامعه ملل)  3     سازمان ملل متحد)  2     ي اقتصادي اروپا جامعه)  1   

  

ص J وGHI و ارث(��	ق ()'� LMا(  
  له مؤثر نيست؟ در كدام مورد، قبول موصي – 291

  .له صغير باشد قبول ولي صغير اگر موصي)  2     له قبل از فوت موصي قبول موصي)  1   

  .اگر قبول با تأخير اعالم شود و موجب تضرر ورثه شود)  4     در صورت رد وصيت قبل از فوت موصي)  3   
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  شود؟ آنها تقسيم مي مي و يك پسر باشد، ماترك چگونه بينيهرگاه شخصي فوت كند و وارث او دو زوجه دا – 292

  .شود ميو بقيه بالسويه بين زوجات تقسيم است يك دوم ماترك متعلق به پسر )  1   

  .به پسر واحد استمتعلق مانده  شود و باقي مي بالسويه تقسيم ميييك هشتم ماترك بين زوجات دا)  2   

  .پسر است برد و بقيه سهم يك چهارم ماترك سهم زوجات كه هر يك يك هشتم مي)  3   

  .شود يك هشتم ماترك سهم زوجات و دو سوم سهم پسر و بقيه بين زوجات و پسر به همين نسبت تقسيم مي)  4   

  شخص حقوقي از لحاظ اهميت تمتع چه تفاوتي با شخص طبيعي دارد؟ – 293

  .داراي حقوقي است كه در اساسنامه صريحاً ذكر شده است)  1   

  .ي حقوق شخص طبيعي، مگر حقوقي كه ويژه شخص طبيعي است، برخوردار است از كليه)  2   

  .تواند حقوقي را كه در قانون تصريح شده دارا باشد مي)  3   

  .گونه تفاوتي با شخص طبيعي ندارد شخص حقوقي از لحاظ اهميت تمتع هيچ)  4   

  االثر نصب امين خواهد شد؟اموال غايب مفقود  در چه مورد، براي اداره – 294

  .اي نداشته باشد در موردي كه غايب ورثه)  1   

  .اموال خود وكيل تعيين كرده باشد هنگامي كه غايب براي اداره)  2   

  .در موردي كه غايب ولي يا قيم نداشته باشد)  3   

  .اموال خود تعيين نكرده و كسي هم قانوناً متصدي امور او نباشد هنگامي كه غايب، شخصي را براي اداره)  4   

  بر نيست؟ كدام وارث فرض – 295

  پدر)  4     برادر)  3     مادر)  2     دختر)  1   

  كدام عقد فضولي، قابل تنفيذ نيست؟ – 296

  شركت)  4     بيع)  3     وكالت)  2     وصيت)  1   

ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد، ارث آنها  و برند، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم اگر اشخاصي كه از يكديگر ارث مي – 297

  شود؟ چگونه تقسيم مي

  .برد فقط آنكه تاريخ فوتش معلوم است ارث مي)  2       .برند هر دو از يكديگر ارث مي)  1   

  .برد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ارث مي)  4     .برند كدام از يكديگر ارث نميهيچ )  3   

  شود؟ شخصي فوت كرده است و ورثه او منحصر به پدر و مادر و يك دختر است، تركه او چگونه تقسيم مي – 298

  دختر دو سوم ومادر يك ششم  ،پدر يك ششم)  1   

  .برد دختر بقيه را مي وپدر يك سوم مادر يك ششم )  2   

  .شود دختر يك سوم و بقيه بين آنها به همين نسبت تقسيم مي ،مادر يك ششم ،پدر يك ششم)  3   

  .شود دختر يك دوم و بقيه بين آنها به همين نسبت تقسيم مي ،مادر يك ششم ،پدر يك ششم)  4   

  باشد؟ ول در ساير عقود، در كدام يك از موارد زير متفاوت نميحكم قبول در وصيت تمليكي با قب – 299

  امكان قبول پس از رد به طور كلي)  4     لزوم اظهار اراده قبول)  3     مطابقت ايجاب با قبول)  2     فوريت قبول)  1   

  آيا جنين داراي اهليت تمتع و استيفا است؟ – 300

  .فقط داراي اهليت تمتع است، ليكن داراي اهليت استيفا نيست)  2     .ستبلي، داراي اهليت تمتع و استيفا ا)  1   

  .فقط داراي اهليت استيفا است، ولي داراي اهليت تمتع نيست)  4     .فقط داراي اهليت تمتع است، مشروط بر اينكه زنده متولد شود)  3   

  نامه خود نوشت، كدام بيان نادرست است؟ در مورد وصيت – 301

  .نامه عادي است نوشت نوعي از وصيتنامه خود وصيت)  1   

  .نوشت در صورتي معتبر است كه تماماً به خط موصي نوشته شده باشدنامه خود وصيت)  2   

  .نوشت توسط شخص موصي ضروري استخود نامه امضا وصيت)  3   

  .نوشتي كه به خط يكي از معتمدين موصي نوشته شده باشد معتبر استي خود نامه وصيت)  4   

  از آثار قرابت زير، كدام يك اختصاص به قرابت نسبي دارد؟ – 302

  محرميت براي نكاح)  4     رابطه توارث)  3     رابطه واليت و حضانت)  2     رابطه انفاق)  1   

  از حيث قابليت اسقاط چگونه است؟» حق حضانت« و» حق خيار«وضعيت  – 303

  .هيچ كدام قابل اسقاط نيستند)  1   

  .حق خيار چه به طور كلي و چه به طور جزئي و حق حضانت به صورت جزئي قابل اسقاط است)  2   

  .ط هستنداقدر مورد خاص و جزئي هر دو قابل اس)  3   

  .و حضانت چه به طور جزئي و چه به طور كلي قابل اسقاط نيستحق خيار به طور جزئي قابل اسقاط است )  4   
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  شود؟ اگر وراث متوفي منحصر به يك برادر و پدر و مادر باشد، تركه او چگونه تقسيم مي – 304

  .رسد سدس تركه به مادر و بقيه تركه به پدر مي)  2     .رسد يك سوم به مادر و بقيه به پدر مي)  1   

  .شود تركه ميان پدر و مادر به تساوي تقسيم مي)  4     .شود پدر، دو برابر مادر ميان آن دو تقسيم مي تركه به نسبت)  3   

  تمتع است؟ كدام گزينه ناظر به اهليت – 305

  منع ورشكسته از تصرف در اموال خود)  2       منع صغير از طالق زوجه خود)  1   

  منع صغير از قيمومت ديگري)  4       منع مجنون از انجام معامله)  3   

  

تNOPق ار	��  
  مقررات مربوط به ضرورت كسب اجازه قبلي دولت براي انتشار مطبوعات، نخستين بار در كدام كشور غربي ملغي شد؟ – 306

  اياالت متحده آمريكا)  4     فرانسه)  3     انگلستان)  2     سوئد)  1   

  مشروطيت، از قانون مطبوعات وقت كدام كشور اقتباس شده بود؟ هدر دورنخستين قانون مطبوعات ايران  – 307

  قانون مطبوعات بلژيك)  4     قانون مطبوعات فرانسه)  3     قانون مطبوعات انگلستان)  2     قانون مطبوعات آلمان)  1   

  كند؟ هاي زير را دنبال مي ژي نوين ارتباطي يونسكو، كدام يك از مجموعه هدفتاسترا – 308

  گرا در جهان هاي آزاد، مستقل و كثرت پيشبرد رسانه)  2       حمايت از جريان آزاد اطالعات)  1   

  المللي هاي ارتباطات جهاني و عدم تعادل اطالعات بين مقابله با نابرابري)  4     برقراري نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات)  3   

  اند؟ بيني نشده هاي آزادي اطالعات، پيش المللي زير، محدوديت قررات حقوقي ملي و بيندر كدام يك از مواد مورد عرضه در م – 309

  )1966(المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين 19ماده )  2     )1948(اعالميه جهاني حقوق بشر  19ماده )  1   

  )1789(بشر و شهروند انقالب كبير فرانسه  اعالميه حقوق 11ماده )  4     )1950(عهدنامه اروپايي حقوق بشر  10ماده )  3   

  تلويزيون در كشور فرانسه، توسط كدام يك از قوانين زير از ميان برداشته شد؟ –انحصار دولت بر راديو  – 310

  1986سپتامبر  30قانون )  4     1957ژانويه  10قانون )  3     1982ژوييه  29قانون )  2     1945نوامبر  2قانون )  1   

  تلويزيون در انحصار دولت است؟ –به موجب كدام اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، راديو  – 311

  44اصل )  4     68اصل )  3     175اصل )  2     15اصل )  1   

  ها و تكثر آنها، نام برده است؟ كدام يك از متون حقوق بشري زير، به صورت صريح از اصل آزادي رسانه – 312

  )1948(اعالميه جهاني حقوق بشر  19ماده )  2     )1950(عهدنامه اروپايي حقوق بشر  10ماده )  1   

  )1966(المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين 19ماده )  4     )2000(منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپايي  11ماده )  3   

  شناخته است؟» لزوم ضرورت آن در يك جامعه دموكراتيك«زادي بيان را المللي، معيار ارزيابي مشروعيت حدود آ كدام سند بين – 313

  كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر)  2       اعالميه جهاني حقوق بشر)  1   

  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)  4     المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين)  3   

  .باشد مي.......... از ديدگاه قانون مطبوعات ايران، انتقاد سازنده مشروط به  – 314

  دارا بودن منطق و استدالل)  2       پرهيز از توهين)  1   

  ، تحقير و تخريبنيدارا بودن منطق و استدالل و پرهيز از توه)  4       پرهيز از تحقير و تخريب)  3   

  :ابع خبردر حقوق ايران، حمايت از من – 315

  .بيني شده است در قانون مطبوعات پيش)  2     .بيني نشده است در هيچ متن قانوني پيش)  1   

  .بيني شده است در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات پيش)  4     .بيني شده است در اساسنامه صدا و سيما پيش)  3   

  هاي مزبور نيست؟ هاي كودكان و نوجوانان در بررسي كتاب نظارت بر نشر كتاب هاي زير از معيارهاي هيأت كدام يك از گزينه – 316

  داشتن خالقيت)  4     اسالمي بودن)  3     اصول تربيتي)  2     ايراني بودن)  1   

  بيني شده است؟ المللي پيش ممنوعيت تبليغ براي جنگ در كدام سند بين – 317

  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)  2       اعالميه جهاني حقوق بشر)  1   

  المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين)  4       ي حقوق بشريكنوانسيون آمريكا)  3   

  .محسوب است.......... گرا، جرايم مطبوعاتي در رديف  بر اساس رويه قضايي معمول در كشورهاي آزادي – 318

  جرايم سياسي و عادي)  4     جرايم نظامي)  3     جرايم عادي)  2     جرايم سياسي)  1   
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  در حقوق  ايران صاحب امتياز ظرف چند ماه پس از صدور پروانه نشريه بايد مبادرت به انتشار آن نمايد؟ – 319

  يك سال)  4     شش ماه)  3     نه ماه)  2     سه ماه)  1   

  ..........اختيارات محوله قانوني خود، ي وظايف و  تصميمات هيأت نظارت بر مطبوعات در حيطه – 320

  .قطعي و غير قابل شكايت است)  1    

  .قطعي است، اما مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذينفع در محاكم نيست)  2   

  .غير قطعي و قابل شكايت توسط ذينفع ظرف ده روز پس از ابالغ در محاكم است)  3   

  .ينفع ظرف ده روز پس از ابالغ در محاكم نيستقطعي است، اما مانع شكايت ذ)  4   

  

  


