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1 – Common law: ………. 
   1 ) The basic principles of law as applied in the past cases where 
   2 ) Case law where Parliament has made special rulings or Acts
   3 ) Specific laws passed as Acts of Parliament
   4 ) The basic principles of law as applie
rulings or Acts. 
2 – "Global Corporation" is used for ……….
   1 ) a company which has subsidiaries or sales facilities throughout the world
   2 ) a company which has subsidiaries throughout the world
   3 ) a company which has sales facilities throughout the world
   4 ) a business enterprise which has subsidiaries throughout the world.
3 – "Strict liabilities" means that ……….
   1 ) if a product causes injury because of a defect in manufacturing
all due care when making the product. 
   2 ) if a product causes injury because of a defect in manufacturing
care when making the product. 
   3 ) if a product causes injury because of a defect in manufacturing
due care when making the product. 
   4 ) if a product causes injury because of a defect in manufacturing
not take all due care when making the product.
4 - In deciding the issue of contractual intention,
   1 ) the courts apply a subjective test. 
   3 ) the courts apply an objective – subjective test.
5 – Representation ………. be unambiguous.
   1 ) could    2 ) should 
6 – The injured party may claim ……….
   1 ) specific relief, damages or restitution
   3 ) damages or restitution. 
7 – An exclusion clause in a contract is ……….
   1 ) a limitation clause.  
   3 ) an exemption – limitation clause. 
8 – Involuntary manslaughter includes ……….
   1 ) constructive manslaughter and gross negligence
   2 ) constructive manslaughter, gross negligence and an unlawful omission.
   3 ) constructive manslaughter and an unlawful omission
   4 ) gross negligence and an unlawful omission
9 – The sources of constitutional law comprise:
   1 ) the constitution itself and amendme
   2 ) Acts of Parliament dealing with matters of constitutional importance and judicial decisions interpreting 
the constitution. 
   3 ) the constitution itself and amendments made t
constitutional importance and judicial decisions interpreting the constitution.
   4 ) the constitution itself and amendments made to it and all judicial decisions
10 – "Inductive reasoning" means that ……….
   1 ) broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
decisions on unwritten law or on the interpretation of statutory provisions.
   2 ) broad principles of law emerge as a result of the collation and 
decisions on written law or on the interpretation of 
   3 ) broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
decisions on written law or on the interpretation of common law rules.
   4 ) broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
decisions on written law or on the interpretation of legal provisions.
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The basic principles of law as applied in the past cases where Parliament has made special rulings o
Case law where Parliament has made special rulings or Acts. 
Specific laws passed as Acts of Parliament. 
The basic principles of law as applied in the past cases where Parliament has not made any special 

rporation" is used for ………. 
a company which has subsidiaries or sales facilities throughout the world. 
a company which has subsidiaries throughout the world. 
a company which has sales facilities throughout the world. 

enterprise which has subsidiaries throughout the world. 
"Strict liabilities" means that ……….  

if a product causes injury because of a defect in manufacturing, a company is not liable if it did not take 
 

if a product causes injury because of a defect in manufacturing, a company is not liable if it took all du

if a product causes injury because of a defect in manufacturing, a company is liable even if it took all

if a product causes injury because of a defect in manufacturing, a company is not liable even if it did 
care when making the product. 

In deciding the issue of contractual intention, 
    2 ) the courts apply an objective test

subjective test.    4 ) the courts apply a subjective 
e unambiguous. 

    3 ) must    4 ) 
The injured party may claim ………. 

damages or restitution.    2 ) specific relief. 
   4 ) restitution and specific performance

An exclusion clause in a contract is ………. 
   2 ) a limitation – exemption clause.

    4 ) an exemption clause. 
Involuntary manslaughter includes ………. 

constructive manslaughter and gross negligence. 
manslaughter, gross negligence and an unlawful omission. 

constructive manslaughter and an unlawful omission. 
gross negligence and an unlawful omission. 

urces of constitutional law comprise: 
the constitution itself and amendments made to it, all Acts of Parliament as well as all judicial decisions.

matters of constitutional importance and judicial decisions interpreting 

the constitution itself and amendments made to it, Acts of Parliament dealing with matters of 
constitutional importance and judicial decisions interpreting the constitution. 

the constitution itself and amendments made to it and all judicial decisions. 
oning" means that ………. 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
n unwritten law or on the interpretation of statutory provisions. 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
interpretation of statutory provisions. 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
erpretation of common law rules. 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
decisions on written law or on the interpretation of legal provisions. 
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arliament has made special rulings or Acts. 

arliament has not made any special 

a company is not liable if it did not take 

a company is not liable if it took all due 

company is liable even if it took all 

a company is not liable even if it did 

the courts apply an objective test. 
the courts apply a subjective – objective test. 

 ) may 

restitution and specific performance. 

exemption clause. 

arliament as well as all judicial decisions. 
matters of constitutional importance and judicial decisions interpreting 

arliament dealing with matters of 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 

study of a large number of separate 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 

broad principles of law emerge as a result of the collation and study of a large number of separate 
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11 – Forum rei ………. 
   1 ) the place in which a case is being heard.
   2 ) the country in which a case is being heard
   3 ) the place or country in which a case is being heard
   4 ) the court of the country in which the subject of a dispute is situated
12 – To be guilty of a criminal attempt,
   1 ) it is not necessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted
   2 ) it is necessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted
   3 ) it is not required that the accused has the same mens rea 
   4 ) it is unnecessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted
13 – In a unitary system ……….. 
   1 ) the central government defines the powers of local government.
   2 ) the powers of local government are not at the mercy of legislative body of the central government
   3 ) the local government derives its power from the central government
   4 ) 1 and 3.  
14 – Quia timet means ………. 
   1 ) a type of injunction that is sought in order to restrain an anticipated wrong.
   2 ) a remedy. 
   3 ) an award. 
   4 ) a judgement. 
15 – The word "Authority" means ……….
   1 ) a judicial decision or other source of law used as a ground for a legal proposition
   2 ) a governing body such as a local authority
   3 ) power delegated to a person or body to act in a particular way
other source of law used as a ground for a legal proposition.
   4 ) power delegated to a person or body to act in a particular way.

1 – Pour que le contrat soit valable il faut que

   1 ) l'objet du contrat existe 

   2 ) l'objet du contrat existe, qu'il soit d

   3 ) l'objet du contrat existe et qu'il so

   4 ) l'objet du contrat soit conforme à

2 – La notion de I'enrichissement sans cause

   1 ) suit l'idée qu'il ne faut pas s'enrichir au

   2 ) correspond au principe selon lequel 

etre annulée 

   3 ) Le montant des indemnités doit etre 

   4 ) Suppose que l'action juridique dirlg

3 – La doctrine de l'autonomie de la vo

   1 ) Reent l'idée que la force obligatoire du contrat a pour source unique la volont

   2 ) Impose le principe selon lequel la lo

   3 ) Signifie que la loi emporte sur la libert

   4 ) Signifie que la volontés des parties ne peut etre autonome que lorsqu'elle est protégée par 

4 – Le principe de la non – rétroactivit

   1 ) Correspond à la philosophie selon laquelle la loi p

   2 ) Suit l'idée selon laquelle la loi péna

   3 ) Repose sur la règle selon laquelle les actes ill

n'etaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis

   4 ) Signifie que la loi pénale crée une sanction nouvelle effacant les anc
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a case is being heard. 
the country in which a case is being heard. 
the place or country in which a case is being heard. 
the court of the country in which the subject of a dispute is situated. 
To be guilty of a criminal attempt, 
it is not necessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted
it is necessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted
it is not required that the accused has the same mens rea as required by the crime attempted.
it is unnecessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted

the central government defines the powers of local government. 
the powers of local government are not at the mercy of legislative body of the central government
the local government derives its power from the central government. 

t is sought in order to restrain an anticipated wrong. 

The word "Authority" means ……….  
a judicial decision or other source of law used as a ground for a legal proposition
a governing body such as a local authority. 
power delegated to a person or body to act in a particular way; a governing body

other source of law used as a ground for a legal proposition. 
son or body to act in a particular way. 

faut que 

t déterminé et qu'il soit conforme à l'ordre public

l soit déterminé 

à l'ordre public 

enrichissement sans cause 

l ne faut pas s'enrichir aux dépens de l'autrui 

correspond au principe selon lequel toute relation contractuelle reposant sur une cause ill

s doit etre égal aux dommages causés à l'autrui 

uppose que l'action juridique dirlgée contre l'autrui doit avoir une cause légale

doctrine de l'autonomie de la voionté 

e que la force obligatoire du contrat a pour source unique la volont

mpose le principe selon lequel la loi est la source de toute autorité 

la liberté contractuelle des parties au contrat 

s des parties ne peut etre autonome que lorsqu'elle est protégée par 

troactivité de la loi pénale 

la philosophie selon laquelle la loi pénale doit abandonner l'aspect puniti

nale doit abandonner l'aspect primitif des sanctions inhumaines

gle selon laquelle les actes illégaux ne peuvent etres sanctionn

vues par la loi avant qu'ils fussent commis 

e une sanction nouvelle effacant les anciennes peines
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it is not necessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted. 
it is necessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted. 

as required by the crime attempted. 
it is unnecessary the accused has the same mens rea as required by the crime attempted. 

the powers of local government are not at the mercy of legislative body of the central government. 

a judicial decision or other source of law used as a ground for a legal proposition. 

a governing body; a judicial decision or 
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ordre public 

lle reposant sur une cause illégale doit 

gale 

e que la force obligatoire du contrat a pour source unique la volonté des parties 

s des parties ne peut etre autonome que lorsqu'elle est protégée par la coutume 

er l'aspect punitif de la sanction 

des sanctions inhumaines 

gaux ne peuvent etres sanctionnés par des peines qui 

ennes peines 
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5 - L'idée selon laquelle seuis constituent des inf

   1 ) Au principe de la proportionnalité

   2 ) Au principe de la légalité des délits et des peines issu de la loi p

   3 ) Au principe de la loi pénale la plus 

   4 ) Au principe de la non – rétroactivit

6 – La présomption d'irresponsabilité 

   1 ) Repose sur l'idée que les mineurs commettent en g

   2 ) Re�ent l'idée que le mineur est d

distinguer le bien du mal 

   3 ) Présume que les mineurs sont moins dangereux que les majeurs

   4 ) Présume qu'en droit pénal, seuls les parents do

commis pur leur enfants mineurs 

7 – L'état de récidive d'un prévenu correspond

   1 ) à une condamnation ancienne du pr

   2 ) à une condamnation ancienne et d

   3 ) Aux circonstances atténuantes pour le pr

   4 ) Aux circonstances aggravantes pour le pr

8 – Est – ce que le recours devant la C

pour les Etats? 

   1 ) Non, sauf sous certaines condi�ons

   2 ) Oui, conformément à I'ar�cle 33 de la 

   3 ) Non, sauf s'ils sont membres des N

   4 ) Oui, s'ils ont accepté le statut de la C.I.J

9 – Le droit de légitime défense est pr

   1 ) 51    2 ) 38 

10 – Les pactes internationaux des droits de

économiques et cultureis 

   1 ) Sont des textes internationaux pour promouvoir les droits de l'homme sans force obligatoire pour les 

Etats membres 

   2 ) Ont valeur juridique ayant force obligatoire pour les 

   3 ) N'ont pas de valeur juridique 

   4 ) Ont valeur de déclaration politique pour les 

11 – La succession d'Etats en droit international

   1 ) Affecte les traités de paix et les tra

   2 ) N'affecte pas les traités en matière de fronti

   3 ) N'affecte pas les traités en matière de fronti

   4 ) affecte les traités en matière de fronti

12 – Dans la hiérarchie des normes juridiques, la premi

   1 ) La loi    2 ) La constitution

13 – L'expropriation est un procédé administrati

   1 ) L'Etats empare de la propriété app

   2 ) Une partie du domaine public de 

dommages causés par l'administration publique a la propri

   3 ) Est un compromis entre I'administration publique et un particulier 

   4 ) Est une forme de propriété en commun entre l'admin

14 – La doctrine de la séparation des pouvoirs en droit signif

   1 ) L'instaura�on d'une république à 

   2 ) L'instauration de la démocratie par le pouvoir l

   3 ) L'instaura�on d'un régime politique ou les fonctions de la pr

Ministre et le ministre de la justice soit indépendantes

   4 ) L'instaura�on d'un système ou les tr

manière à ce que ces trois fonctions ne puiss
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s constituent des infractions punissables les actes prévus et punis par la loi correspond

és de la loi pénale 

lits et des peines issu de la loi pénale 

nale la plus douce 

troactivité de la loi pénale 

 pénale du mineur 

e que les mineurs commettent en général des infractions moins graves que les majeurs

que le mineur est démuni de la faculté de discernement humaine permett

sont moins dangereux que les majeurs 

nal, seuls les parents doivent etre retenus comme 

venu correspond 

mnation ancienne du prévenu 

ation ancienne et définitive passée en force de chose jugée du pr

nuantes pour le prévenu 

4 ) Aux circonstances aggravantes pour le prévenu 

Court Internationale de Justice (C.I.J) est obligato

1 ) Non, sauf sous certaines condi�ons 

ar�cle 33 de la Charte des Nations Unies, le recours est obligatoire

Nations Unies 

le statut de la C.I.J 

ense est prévu dans La Charte des Nations Unies énum

    3 ) 2    4 ) 33

nationaux des droits de l'homme en matière de droits civils et politiques, soc

s internationaux pour promouvoir les droits de l'homme sans force obligatoire pour les 

nt valeur juridique ayant force obligatoire pour les Etats memebres 

claration politique pour les Etats membres 

tats en droit international 

aités en matière territioriale 

re de frontières des Etats 

re de frontières et des territoires des Etats 

re de frontières et des territoires des Etats 

s juridiques, la première place est occupée par 

a constitution    3 ) La loi et la constitution    

administratif par lequel 

appartenant aux particuliers pour une cause d'int

Une partie du domaine public de I'Etat est conféré aux particuliers en terme de compensation li

stration publique a la propriété privée 

stration publique et un particulier à propos d'une proprit

en commun entre l'administration publique et un particulier

paration des pouvoirs en droit signifie 

 fin que la société soit gouvernée par l'élu du pe

mocratie par le pouvoir législatif 

gime politique ou les fonctions de la présidence de la République, le premier 

e de la justice soit indépendantes 

me ou les trois pouvoir législatif, exécutif et judiciaire so

s fonctions ne puissent s'exercer par un seul et unique corps
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vus et punis par la loi correspond 

ral des infractions moins graves que les majeurs 

ement humaine permettant de 

vent etre retenus comme responsables des actes 

e du prévenu 

ustice (C.I.J) est obligatoire et de plein droit 

nies, le recours est obligatoire 

numéré dans l'article 

4 ) 33 

ts civils et politiques, sociaux 

s internationaux pour promouvoir les droits de l'homme sans force obligatoire pour les 

 

   4 ) La loi et le réglement 

rtenant aux particuliers pour une cause d'intéret général 

aux particuliers en terme de compensation liée aux 

propos d'une propritété 

stration publique et un particulier 

lu du peuple 

de la République, le premier 

cutif et judiciaire soient indépendant de 

cer par un seul et unique corps 
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15 – La capacité juridique des personnes comportent

   1 ) La capacité de jouissance 

   3 ) la capacité de jouissance et d'exercice

  .تواند باشد هر نوع مالي مي)  4     .

  
  .بر حسب مورد، بايع يا مشتري ممكن است خيار فسخ داشته باشند

االرث اصناف وراث، كدام گزينه  در خصوص سهم ؛

  يك ششم، يك سوم، يك ششم)  4     يك سوم، يك سوم، يك سوم

  وراث كدام گزينه درست است؟

شود مازاد بر فرض نيز مطرح مي و رد.  
  .برخي فرض بر و برخي قرابت برند

.  

  وحدت منشأ دو دين)  4     وحدت زمان تأديه دو دين

  .شود چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او، براي مستأجر حق فسخ ايجاد مي
  .شود براي وراث او يا مستأجر حق فسخ ايجاد مي

  عنه را خواهد داشت؟ شود و ضامن حق رجوع به مضمون

  .ضامن را تا مدت معيني فراهم سازد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد

در صورتي كه در عقد بيع شرط شده باشد كه بايع تا مدت معيني حق فسخ داشته باشد و مشتري هم اين شرط را بپذيرد، در حقيقت چه 

  .العقدي حاصل نشده است هيچ نوع شرط ضمن
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juridique des personnes comportent 

    2 ) la capacité d'exercice 

de jouissance et d'exercice    4 ) le droit de jouir du nom patronymique

  :ة تلف مبيع قبل از قبض در موردي جاري است كه مال مورد معامله

     2  (الذمه باشد كلي في)  3     .ن باشدكلي در معي.

  :مال در دورة خيار مختص مشتري

  .بيع منفسخ است)  2       
بر حسب مورد، بايع يا مشتري ممكن است خيار فسخ داشته باشند)  4       .كند

؛ي واحداخوة ام و يجدة امهرگاه وراث متوفي عبارت باشند از اخوة ابويني متعدد، 

يك سوم، يك سوم، يك سوم)  3     دو سوم، يك سوم)  2     

وراث كدام گزينه درست است؟ وراثت دختر، پدر و مادر؛ در خصوص نوعِ 3: هرگاه وراث متوفي عبارت باشند از

و ردهمه فرض برند   ) 2       
برخي فرض بر و برخي قرابت برند)  4     .شود مازاد بر فرض هم مطرح نمي

  :به، سهم مشاعي از تركه باشد

  .شود له نسبت به سهم خود با وراث شريك مي
  .له به نسبت سهام تمامي وراث، در ماترك شريك است

  .له به ميزان سهم خود، در برخي از اجزاي ماترك با وراث شريك است
  .شود له به نسبت سهم خود، با وراث در ماترك متوفي شريك مي

  :آيد للغير در هرگاه پس از اخذ به شفعه، مورد شفعه مستحق

  .حصة مبيعه باطل است
  

.دارد ممكن است شفعه باطل باشد و در صورت بطالن، شفيع معادل ثمن را از مشتري مسترد مي

  توان به عنوان شرط وقوع تهاتر محسوب نمود؟ هاي ذيل را نمي

وحدت زمان تأديه دو دين)  3     وحدت مكان تأديه دو دين  ) 2     

  هاي ذيل در عقد اجاره صحيح است؟ از نظر تحليلي كدام يك از گزينه

  .شود چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت مستأجر منعقد شده باشد، به موت مستأجر باطل مي
  .شود قد اجاره به قيد مباشرت مستأجر منعقد شده باشد، به موت مستأجر منفسخ مي

چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او، براي مستأجر حق فسخ ايجاد مي
براي وراث او يا مستأجر حق فسخ ايجاد مي ،چنانچه عقد اجاره به قيد مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او

شود و ضامن حق رجوع به مضمون له در حكم پرداخت محسوب مي كدام يك از موارد ذيل در رابطة بين ضامن و مضمون

  .حوالة دين از طرف ضامن به عهدة ثالث
  .را به ثالثي بپردازدله حواله كند كه ضامن طلب او 

ضامن را تا مدت معيني فراهم سازد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد كه موجبات برائتالعقد متعهد شده باشد 

در صورتي كه در عقد بيع شرط شده باشد كه بايع تا مدت معيني حق فسخ داشته باشد و مشتري هم اين شرط را بپذيرد، در حقيقت چه 

  العقدي حاصل شده است؟

  شرط نتيجه)  2       
هيچ نوع شرط ضمن)  4       
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4 ) le droit de jouir du nom patronymique 
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ة تلف مبيع قبل از قبض در موردي جاري است كه مال مورد معاملهقاعد – 16

   1  (ن باشدعين معي.  

17 – مال در دورة خيار مختص مشتري در فرض تلف

  .شود بيع غيرنافذ مي)  1   
كند مشتري خيار فسخ پيدا مي)  3   

هرگاه وراث متوفي عبارت باشند از اخوة ابويني متعدد،  – 18

  درست است؟

  دو سوم، يك ششم، يك ششم)  1   

هرگاه وراث متوفي عبارت باشند از – 19

  .همه قرابت برند  ) 1   
   3  (مازاد بر فرض هم مطرح نمي همه فرض برند و رد

به، سهم مشاعي از تركه باشد در صورتي كه موصي – 20

له نسبت به سهم خود با وراث شريك مي موصي)  1   
له به نسبت سهام تمامي وراث، در ماترك شريك است موصي)  2   
له به ميزان سهم خود، در برخي از اجزاي ماترك با وراث شريك است موصي)  3   
له به نسبت سهم خود، با وراث در ماترك متوفي شريك مي موصي)  4   

هرگاه پس از اخذ به شفعه، مورد شفعه مستحق – 21

  .اند بيع و شفعه هر دو باطل)  1   
حصة مبيعه باطل است فقط بيعِ)  2   
  .فقط اخذ به شفعه باطل است)  3   
ممكن است شفعه باطل باشد و در صورت بطالن، شفيع معادل ثمن را از مشتري مسترد مي )  4   

هاي ذيل را نمي كدام يك از گزينه – 22

  دو دين وحدت جنسِ  ) 1   

از نظر تحليلي كدام يك از گزينه – 23

چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت مستأجر منعقد شده باشد، به موت مستأجر باطل مي)  1   
قد اجاره به قيد مباشرت مستأجر منعقد شده باشد، به موت مستأجر منفسخ ميچنانچه ع  ) 2   
چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او، براي مستأجر حق فسخ ايجاد مي)  3   
چنانچه عقد اجاره به قيد مباشرت موجر منعقد شده باشد، در فرض وفات او  ) 4   

كدام يك از موارد ذيل در رابطة بين ضامن و مضمون – 24

حوالة دين از طرف ضامن به عهدة ثالث  ) 1   
له حواله كند كه ضامن طلب او  مضمون)  2   
العقد متعهد شده باشد  عنه ضمن مضمون )  3   
  همه موارد)  4   

در صورتي كه در عقد بيع شرط شده باشد كه بايع تا مدت معيني حق فسخ داشته باشد و مشتري هم اين شرط را بپذيرد، در حقيقت چه  – 25

العقدي حاصل شده است؟ نوع شرط ضمن

  شرط فعل)  1   
  شرط صفت)  3   
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نمايد و مشتري هم با قبول شرط، دين مديون را  ابرا

  به يكديگر كدام گزينه درست است؟

  :يت تضامني غاصبان در مورد منافع

متصدي حمل (بنگاه الف كاال را براي حمل به بنگاه باربري ب 

  .فقط حق رجوع به بنگاه حمل كننده يعني بنگاه ب دارد
  .حق رجوع به هر دو بنگاه را در عرض يكديگر دارد

نمايد ولي اقدامات تبليغاتي براي فروش سهام بالمانع ها عرضه 

  .ها عرضه نمايد و اقدامات تبليغاتي براي فروش سهام بالمانع است
  .ها عرضه نمايد يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك

نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا  تواند سهام خود را براي پذيره
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ابرابايع دارد  بايع بر مشتري شرط كند كه وي طلبي را كه از برادرِ

  از چه قرار است؟ ابراموضوع  و دينِ ابراعقد بيع را فسخ كند، وضع 

  .باطل بوده است
  .صحيحاً صورت گرفته و دين قابل اعاده بر ذمة مديون نيست

  .را از باب جبران خسارت به مشتري بدهد ابرا مورد صحيح است ولي بايع بايد معادل دينِ

  :تنفيذ عقد فضولي از نظر ماهيت حقوقي

  .ايقاع است)  2       
  3و  1هاي  گزينه)  4     .جنبة اخباري دارد نه جنبة انشايي

به يكديگر كدام گزينه درست است؟» حكم قانون«و » اراده«، »عرف

  .اراده بر عرف و قانون مقدم است
   .قانون بر عرف مقدم است و اراده بر هر دو

  .قانون تكميلي بر قاعدة عرفي مقدم است و اراده بر هر دو و قاعدة آمره به هر سه
  .قاعدة عرفي بر قاعدة تكميلي قانون مقدم است و اراده بر هر دو و قانون امري بر هر سه

  كدام گزينه نادرست نيست؟

  .گيرند ارادة اشخاص قرار نمي
  .قواعد تكميلي قانون مطلقاً وجه امري ندارند

  .توان داشت از نظر تحليلي در نظام حقوقي ما، تعليق در بطالن عقد هم مي
  .از نظر قانون مدني برخي از خيارات قابل اسقاط نيستند

يت تضامني غاصبان در مورد منافعمسئولو در بحث ترتب ايادي متعاقب بر مال مغصوب 

  .كلية غاصبان ضامن تمام منافع در مدت غصب هستند
  .مدت تصرف خود و الحقين خود است
  .يت تضامني ندارندمسئولغاصبي كه عوض منافع را پرداخته است، در مقابل او 

  شود؟ كدام يك از معامالت ذيل تجاري محسوب نمي

  منقول توسط شركت سهامي
  اموال غيرمنقولكاري معامله 

  فروشمان خانه به منظور سكونت يا تجاري به قصد ساخت

بنگاه الف كاال را براي حمل به بنگاه باربري ب . شود سپرده مي) متصدي حمل و نقل(كااليي براي حمل به بنگاه باربري الف 

  ..........در صورت تلف كاال در حين حمل توسط ب، ارسال كننده كاال 

فقط حق رجوع به بنگاه حمل كننده يعني بنگاه ب دارد)  2     .و سپس رجوع به بنگاه ب را دارد
حق رجوع به هر دو بنگاه را در عرض يكديگر دارد)  4     .فقط حق رجوع به بنگاه قبول كننده كاال يعني الف دارد

  

ها عرضه  ش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكونويسي يا فر تواند سهام خود را براي پذيره

ها عرضه نمايد و اقدامات تبليغاتي براي فروش سهام بالمانع است در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك نويسي يا فروش تواند سهام خود را براي پذيره
يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك نويسي تواند سهام خود را براي پذيره صرفاً پس از تبديل شركت به سهامي عام مي
تواند سهام خود را براي پذيره هاي سهامي عام در قانون تجارت مي از مقررات مربوط به شركت

  .ها عرضه نمايند و يا به اقدامات تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند
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بايع بر مشتري شرط كند كه وي طلبي را كه از برادرِ ،در عقد بيع چنانچه – 26

عقد بيع را فسخ كند، وضع  ،سپس بايعنمايد و  ابرا

  .قابل فسخ است ابرا)  1   
باطل بوده است ابراشود كه  كشف مي)  2   
صحيحاً صورت گرفته و دين قابل اعاده بر ذمة مديون نيست ابرا)  3   
صحيح است ولي بايع بايد معادل دينِ ابرا)  4   

تنفيذ عقد فضولي از نظر ماهيت حقوقي – 27

  .واقعة حقوقي است)  1   
جنبة اخباري دارد نه جنبة انشايي)  3   

28 – عرف« در مورد ترتب و نسبت

اراده بر عرف و قانون مقدم است)  1   
قانون بر عرف مقدم است و اراده بر هر دو)  2   
قانون تكميلي بر قاعدة عرفي مقدم است و اراده بر هر دو و قاعدة آمره به هر سه)  3   
قاعدة عرفي بر قاعدة تكميلي قانون مقدم است و اراده بر هر دو و قانون امري بر هر سه)  4   

كدام گزينه نادرست نيست؟ – 29

ارادة اشخاص قرار نمي احكام آمرة قانون معروضِ)  1   
قواعد تكميلي قانون مطلقاً وجه امري ندارند)  2   
از نظر تحليلي در نظام حقوقي ما، تعليق در بطالن عقد هم مي)  3   
از نظر قانون مدني برخي از خيارات قابل اسقاط نيستند)  4   

در بحث ترتب ايادي متعاقب بر مال مغصوب  – 30

كلية غاصبان ضامن تمام منافع در مدت غصب هستند)  1   
مدت تصرف خود و الحقين خود استهر غاصبي ضامن عوض منافع )  2   
غاصبي كه عوض منافع را پرداخته است، در مقابل او  الحقِ غاصبانِ)  3   
  3و  2هاي  گزينه)  4   
  


	�ق ���رت  
كدام يك از معامالت ذيل تجاري محسوب نمي – 31

منقول توسط شركت سهاميمعامله اموال غير)  1   
كاري معامله  العمل داللي و حق)  2   
تجاري به قصد ساخت هاي معامله غيرمنقول شركت)  3   
  تصدي به معامله غيرمنقول)  4   

كااليي براي حمل به بنگاه باربري الف  – 32

در صورت تلف كاال در حين حمل توسط ب، ارسال كننده كاال . سپارد مي) و نقل

و سپس رجوع به بنگاه ب را داردرجوع به بنگاه الف حق )  1   
فقط حق رجوع به بنگاه قبول كننده كاال يعني الف دارد)  3   

  ..........شركت سهامي خاص  – 33

تواند سهام خود را براي پذيره نمي)  1   
  .است

تواند سهام خود را براي پذيره مي)  2   
صرفاً پس از تبديل شركت به سهامي عام مي)  3   
از مقررات مربوط به شركتصرفاً با تبعيت )  4   

ها عرضه نمايند و يا به اقدامات تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند توسط بانك
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  قابل توكيل –قابل توكيل )  4     قابل توكيل

چنانچه الف ورشكسته شده باشد، طلبكاران شركت براي وصول مطالبات 

  الف، ب، ج و خود شركت

  به ب و ج ،تا پيش از صدور حكم ورشكستگي الف

چنانچه دفتر فروش شركت در تهران باشد، اقامتگاه 

  .شود

  اصفهان –اصفهان )  4     

دهد و سپس براي پرداخت ثمن اقدام به صدور برات 

  ..........چنانچه براتگير از پرداخت مبلغ برات امتناع نمايد 

  .ين برات، وثيقه را به فروش برساند

وشنده نيز قبل از فر. نمايد مبلغ صادر مي تومان، براتي بدون درج

  ..........تومان را در برات درج نمايد و به براتگير مراجعه نمايد 

  .مبلغ اضافي اعتراض كرده و از پرداخت آن تا تعيين تكليف امتناع ورزد

  .وكيل حق اقامه دعواي مدني عليه صادر كننده و ظهرنويسان را دارد اما حق اقامه دعواي كيفري عليه ايشان ندارد

  .باشد و حق اقامه دعواي كيفري و مدني عليه صادر كننده و ظهرنويسان دارد

  .تواند طرح نمايد ي عليه صادر كننده و ظهرنويسان دارد اما دعواي كيفري را فقط عليه صادر كننده مي

  ..........و مشمول مقررات ورشكستگي 
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  .است.......... ا در هيأت مديره و حضور اعض.......... در مجامع عمومي 

قابل توكيل –بالمباشره )  3     بالمباشره –قابل توكيل )  2     

  ..........العاده  در صورت عدم نشر آگهي براي تشكيل جلسات مجامع عمومي و فوق

  .تصميمات اتخاذ شده در جلسه باطل است

  .تصميمات اتخاذ شده در جلسه نافذ نيست

  .اي تصميمات اتخاذ شده در جلسه صحيح است در صورت حضور اكثريت عددي و سرمايه

   .دنتصميمات اتخاذ شده باطل است مگر همه اعضا حاضر باش

چنانچه الف ورشكسته شده باشد، طلبكاران شركت براي وصول مطالبات . آقايان الف، ب و ج شركاي تضامني يك شركت تضامني هستند

  مراجعه نمايند؟

الف، ب، ج و خود شركت)  2       

تا پيش از صدور حكم ورشكستگي الف)  4     شركت به خود شركت

چنانچه دفتر فروش شركت در تهران باشد، اقامتگاه . اي در اراك دارد ولي محل اداره كارخانه در اصفهان است

شود ميابالغ .......... وراق قضايي به ااست و در صورت اقامه دعوا بر عليه شركت 

  اراك –اصفهان )  3     اصفهان –تهران )  2     

دهد و سپس براي پرداخت ثمن اقدام به صدور برات  اي مشتري مالي را جهت تضمين پرداخت ثمن در رهن فروشنده قرار مي

چنانچه براتگير از پرداخت مبلغ برات امتناع نمايد . شود ميبرات فوق چندين مرتبه ظهرنويسي 

  .تواند عالوه بر اعتراض عدم تأديه، وثيقه را به فروش برساند

ين برات، وثيقه را به فروش برساندمسئولتواند پس از اقامه دعوا و صدور حكم محكوميت 

  .تواند نسبت به فروش وثيقه اقدام نمايد اما فروشنده حق دارد

  .دننسبت به فروش وثيقه اقدام نماي

تومان، براتي بدون درج 000/000/100اي مشتري براي پرداخت ثمن معامله به ميزان 

تومان را در برات درج نمايد و به براتگير مراجعه نمايد  000/000/150كند، چنانچه ثالث مبلغ 

  .براتگير بايد پرداخت كند اما براي مبلغ اضافي حق رجوع به براتكش دارد

مبلغ اضافي اعتراض كرده و از پرداخت آن تا تعيين تكليف امتناع ورزد

  .يتي نداردمسئول

  .يت تضامني دارندمسئول

  ..........دار  چك وعده  با توجه به قانون تجارت و قانون صدور چك،

  .شود و سندي غيرتجاري است

  .يت كيفري در پي نداردمسئول

  .يت تضامني ظهرنويسان را در پي نداردمسئوليت كيفري و مسئول

  .شود وعده بر آن مترتب مي

  ..........شخص ثالثي را وكيل در وصول چك گرداند 

وكيل حق اقامه دعواي مدني عليه صادر كننده و ظهرنويسان را دارد اما حق اقامه دعواي كيفري عليه ايشان ندارد

  .عوا نداردوكيل حق اقامه دعوا عليه صادر كننده دارد اما نسبت به ظهرنويسان حق اقامه د

باشد و حق اقامه دعواي كيفري و مدني عليه صادر كننده و ظهرنويسان دارد وكيل داراي همه حقوق موكل نسبت به چك مي

ي عليه صادر كننده و ظهرنويسان دارد اما دعواي كيفري را فقط عليه صادر كننده مي

و مشمول مقررات ورشكستگي .......... داراي شخصيت حقوقي ) قانون تجارت 220موضوع ماده 

  .نيستند –هستند )  2     .نيستند

  .نيستند –نيستند )  4       

  ..........خير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را طلبكاران ورشكسته حق مطالبه خسارات تأ

  .در صورتي دارند كه طلب آنها وثيقه داشته باشد اما طلبكاران عادي ندارند

  .مطابق قانون آيين دادرسي مدني دارند

  .نين حقي دارندصرفاً طلبكاران طبقه اول تا چهارم قانون تصفيه امور ورشكستگي چ

% دا$� �زاد ا�#"� ارد  ��ل �9ر�6�78 ار5ن 1�234 0/�ق �ز��
  

   
 

در مجامع عمومي حضور اعضا  – 34

  بالمباشره –بالمباشره )  1   

در صورت عدم نشر آگهي براي تشكيل جلسات مجامع عمومي و فوق – 35

تصميمات اتخاذ شده در جلسه باطل است)  1   

تصميمات اتخاذ شده در جلسه نافذ نيست)  2   

در صورت حضور اكثريت عددي و سرمايه)  3   

تصميمات اتخاذ شده باطل است مگر همه اعضا حاضر باش)  4   

آقايان الف، ب و ج شركاي تضامني يك شركت تضامني هستند – 36

مراجعه نمايند؟ توانند خود به چه كساني مي

  ب، ج و خود شركت)  1   

شركت به خود شركت لتا پيش از انحال)  3   

اي در اراك دارد ولي محل اداره كارخانه در اصفهان است شركت سهامي الف كارخانه – 37

است و در صورت اقامه دعوا بر عليه شركت .......... شركت 

  اصفهان –اراك )  1   

اي مشتري مالي را جهت تضمين پرداخت ثمن در رهن فروشنده قرار مي در معامله – 38

برات فوق چندين مرتبه ظهرنويسي . نمايد مي

تواند عالوه بر اعتراض عدم تأديه، وثيقه را به فروش برساند دارنده مي)  1   

تواند پس از اقامه دعوا و صدور حكم محكوميت  ميدارنده   ) 2   

تواند نسبت به فروش وثيقه اقدام نمايد اما فروشنده حق دارد دارنده نمي)  3   

نسبت به فروش وثيقه اقدام نماي توانند دارنده و فروشنده نمي)  4   

اي مشتري براي پرداخت ثمن معامله به ميزان  در معامله – 39

كند، چنانچه ثالث مبلغ  تكميل برات، به ثالث منتقل مي

براتگير بايد پرداخت كند اما براي مبلغ اضافي حق رجوع به براتكش دارد )  1   

مبلغ اضافي اعتراض كرده و از پرداخت آن تا تعيين تكليف امتناع ورزدتواند نسبت به درج  براتگير مي)  2   

مسئولبراتگير نسبت به اصل برات )  3   

مسئولهر يك از ظهرنويسان به ثالث )  4   

با توجه به قانون تجارت و قانون صدور چك، – 40

شود و سندي غيرتجاري است اصالً چك محسوب نمي)  1   

مسئولشود اما  چك محسوب مي)  2   

مسئولشود اما  چك محسوب مي)  3   

وعده بر آن مترتب مي تمام آثار چك بي)  4   

شخص ثالثي را وكيل در وصول چك گرداند چنانچه دارنده چك،  – 41

وكيل حق اقامه دعواي مدني عليه صادر كننده و ظهرنويسان را دارد اما حق اقامه دعواي كيفري عليه ايشان ندارد)  1   

وكيل حق اقامه دعوا عليه صادر كننده دارد اما نسبت به ظهرنويسان حق اقامه د)  2   

وكيل داراي همه حقوق موكل نسبت به چك مي)  3   

ي عليه صادر كننده و ظهرنويسان دارد اما دعواي كيفري را فقط عليه صادر كننده مينوكيل حق اقامه دعواي مد)  4   

موضوع ماده ( هاي عملي شركت – 42

نيستند –به صورت محدود هستند )  1   

  .هستند –هستند )  3   

طلبكاران ورشكسته حق مطالبه خسارات تأ – 43

  .مطلقاً ندارند)  1   

در صورتي دارند كه طلب آنها وثيقه داشته باشد اما طلبكاران عادي ندارند)  2   

مطابق قانون آيين دادرسي مدني دارند)  3   

صرفاً طلبكاران طبقه اول تا چهارم قانون تصفيه امور ورشكستگي چ)  4   



��ن داد���������� ���زش ���� �زاد ��زا	 ��و� ا��                                                                                                         

  .تواند اعاده اعتبار موضوعي نمايد

  .تواند اعاده اعتبار كند

  ..........و قوانين مربوط به صالحيت ذاتي عطف به ماسبق 

  شوند نمي –شوند  نمي)  4     شوند

  .حضور داشته باشند.......... رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون 

  شعب كيفري –

  كليه شعب –

  هر يك از شعب ديوان عدالت اداري

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

نخستين صادر شود و متصرف عدواني در ملك تأسيساتي ايجاد كرده باشد حكم رفع 

  .است.......... است و تقسيم مراجع به قضايي و اداري از حيث 

  صنف –صنف )  4     

  ..........مقيم خارج كشور باشد، مهلت رفع نقص از تاريخ ابالغ اخطار به او 

..........  

  .بايد دوباره تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ شود

  .خواهد بود

  .ندارد –ي دادرسي 

  .ندارد –ي دادرسي 

  .در صورتي غيابي است كه در جلسه حاضر نشده و اليحه نداده باشد

  .تواند غيابي شمرده شود

  .بايد ضامن معتبر باشد

  .تواند وجه نقد نباشد

��و� ا��                                                                                                        - ٢٢٨٠*%  - ١٣٩١% دا$� �زاد ا�#"� ارد  ��ل 

 
  8صفحه 

 

  ..........اند  اي كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده

تواند اعاده اعتبار موضوعي نمايد مي  ) 2       

تواند اعاده اعتبار كند نمي)  4       .تواند اعاده اعتبار قانوني كند

  ..........هاي تجاري 

  .شود ممكن نيست چرا كه با ورشكستگي و ختم تصفيه شركت منحل مي

  .ممكن نيست چرا كه شركت تجاري پس از ورشكستگي شخصيت حقوقي ناقص دارد

  .ممكن است و انحالل شركت مانع اعاده حيثيت نيست

  .يت كيفري نداردمسئولشركت تجاري 

و قوانين مربوط به صالحيت ذاتي عطف به ماسبق .......... قضاوتي عطف به ماسبق 

شوند نمي - شوند  مي)  3     شوند مي –شوند  نمي)  2     

رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون .......... در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بايد 

–حداقل سه چهارم )  2       

–حداقل سه چهارم )  4     شعب حقوقي

  .است.......... ي خالف قانون وزارت دارايي در صالحيت 

هر يك از شعب ديوان عدالت اداري)  2       هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)  4       

نخستين صادر شود و متصرف عدواني در ملك تأسيساتي ايجاد كرده باشد حكم رفع  در صورتي كه حكم رفع تصرف عدواني از دادگاه

  ..........شود و تأسيسات 

  .شود نيز برچيده مي

  .ماند تا قطعيت حكم باقي مي

  .ماند كه متصرف تا يك ماه دعواي تصرف عدواني اقامه نمايد در صورتي باقي مي

  .شود

است و تقسيم مراجع به قضايي و اداري از حيث .......... تقسيم مراجع به عمومي و اختصاصي از حيث 

  نوع –نوع )  3     صنف –نوع )  2     

مقيم خارج كشور باشد، مهلت رفع نقص از تاريخ ابالغ اخطار به او  شود چنانچه شخصي كه به او اخطار رفع نقص مي

  .يك ماه است)  2     .جوار يك ماه و در ساير كشورها دو ماه است

  .دو ماه است)  4       

..........ي بعد  ي دادرسي با روز تعطيل غيرمنتظره مصادف شود، تاريخ جلسه

بايد دوباره تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ شود)  2       

خواهد بودده روز پس از آن )  4       

  ..........مجاز است و نياز به تقديم دادخواست 

ي دادرسي  اولين جلسه)  2     .دارد –

ي دادرسي  پايان اولين جلسه)  4       

  ..........حكم دادگاه نسبت به خواهان 

در صورتي غيابي است كه در جلسه حاضر نشده و اليحه نداده باشد)  2     .در صورتي غيابي است كه پاسخ نداده باشد

تواند غيابي شمرده شود نمي)  4     .در صورتي غيابي است كه دفاع ننمايد

  ..........گيرد تأميني كه دادگاه براي صدور دستور موقت مي

بايد ضامن معتبر باشد)  2     .بايد مال غيرمنقول ثبت شده باشد

تواند وجه نقد نباشد مي)  4       
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اي كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده تاجر ورشكسته – 44

.تواند اعاده اعتبار حقي كند مي)  1   

تواند اعاده اعتبار قانوني كند مي)  3   

هاي تجاري  اعاده اعتبار شركت – 45

ممكن نيست چرا كه با ورشكستگي و ختم تصفيه شركت منحل مي)  1   

ممكن نيست چرا كه شركت تجاري پس از ورشكستگي شخصيت حقوقي ناقص دارد)  2   

ممكن است و انحالل شركت مانع اعاده حيثيت نيست)  3   

شركت تجاري ممكن است چرا كه )  4   

  


 دا��� �����  
قضاوتي عطف به ماسبق قوانين مربوط به سازمان  – 46

  شوند مي –شوند  مي)  1   

در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بايد  – 47

  كليه شعب –تمامي )  1   

شعب حقوقي –حداقل سه چهارم )  3   

ي خالف قانون وزارت دارايي در صالحيت  نامه ابطال آيين – 48

هيأت عمومي ديوان عالي كشور)  1   

  شوراي عالي مالياتي)  3   

در صورتي كه حكم رفع تصرف عدواني از دادگاه – 49

شود و تأسيسات  اجرا مي.......... تصرف عدواني 

نيز برچيده مي –پس از قطعيت )  1   

تا قطعيت حكم باقي مي –پس از ابالغ )  2   

در صورتي باقي مي –پس از ابالغ )  3   

شود نيز برچيده مي –پس از ابالغ )  4   

تقسيم مراجع به عمومي و اختصاصي از حيث  – 50

  نوع –صنف )  1   

چنانچه شخصي كه به او اخطار رفع نقص مي – 51

جوار يك ماه و در ساير كشورها دو ماه است در كشورهاي هم )  1   

  .تده روز اس)  3   

ي دادرسي با روز تعطيل غيرمنتظره مصادف شود، تاريخ جلسه چنانچه جلسه – 52

  .فرداي روز تعطيل خواهد بود)  1   

  .سي روز پس از آن خواهد بود)  3   

مجاز است و نياز به تقديم دادخواست .......... افزايش خواسته تا  – 53

–ي دادرسي  پايان اولين جلسه)  1   

.دارد –ي دادرسي  اولين جلسه)  3   

حكم دادگاه نسبت به خواهان  – 54

در صورتي غيابي است كه پاسخ نداده باشد)  1   

در صورتي غيابي است كه دفاع ننمايد)  3   

تأميني كه دادگاه براي صدور دستور موقت مي – 55

بايد مال غيرمنقول ثبت شده باشد)  1   

  .بايد وجه نقد باشد)  3   

  



��ن داد���������� ���زش ���� �زاد ��زا	 ��و� ا��                                                                                                         

  بيست روز از تاريخ ابالغ رأي به ثالث
  .نمايد صادر مي.......... و دادگاه 

  قرار رد دعوا –خوانده دعواي متقابل اقامه نكرده باشد 
  قرار سقوط دعوا –خوانده راضي باشد و دعواي متقابل اقامه نكرده باشد 

  .نمايد
  عدم صالحيت –د در صورتي كه عدم صالحيت ذاتي باش

  عدم صالحيت
  

  .حتي اگر سند رسمي باشد –ي سند  ابراز كننده
  .در صورتي كه سند رسمي باشد –مدعي جعل 

  .كتبي باشد و به موجب سند رسمي اثبات شود
  .كتبي باشد و به موجب سند رسمي يا عادي اثبات شود

  .مال مورد ضمانت بايد دين باشد
  .به باشد، اخذ رهن براي آن جايز نخواهد بود

  .العفو عن القصاص و الديه ال يمكن)  4     .العفو عن القصاص و الديه

  .و مؤجلٍ ، عن حالٍما يجوز الضمان مؤجالً
  .و مؤجلٍ ، عن حالٍو مؤجالً 
:  

  .الثلث، قرابتاً)  4     

  به ترتيب چيست؟

  وصيت ،شود منجزات مريض كه از ثلث حساب مي
  ، وصيتهر گونه عقد منجز در مرض متصل به موت اعم از تبرعي يا معوض

  :كنيم كه استنباط مي

  .تعهد به نتيجه يا تعهد به وسيله باشد

  :كنيم كه استنباط مي» بطال ذلك كلهإو وهب أو وقف، بل للشفيع 

  .شوند معامالت مؤخر بر بيع حصه مبيعه، خنثي و فاقد اثر نهايي محسوب مي

��و� ا��                                                                                                        - ٢٢٨٠*%  - ١٣٩١% دا$� �زاد ا�#"� ارد  ��ل 
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  .است.......... كه .......... اعتراض شخص ثالث اصلي به رأي دادگاه مهلت 
_____ -ندارد )  2     بيست روز از تاريخ آگاهي ثالث از رأي

  

بيست روز از تاريخ ابالغ رأي به ثالث –دارد )  4     دو ماه از تاريخ آگاهي ثالث از رأي
و دادگاه .......... شود كه  استرداد دعوا، پس از ختم مذاكرات طرفين، در صورتي پذيرفته مي

خوانده دعواي متقابل اقامه نكرده باشد )  2     قرار رد دعوا
خوانده راضي باشد و دعواي متقابل اقامه نكرده باشد )  4     قرار سقوط دعوا

نمايد صادر مي......... ، قرار ..........اگر دعواي متقابل از صالحيت دادگاه خارج باشد دادگاه 
در صورتي كه عدم صالحيت ذاتي باش)  2     رد دعوا –در صورتي كه عدم صالحيت ذاتي باشد 

عدم صالحيت –در هر حال )  4       
  . ..........است.......... بر دوش .......... بار اثبات چنانچه نسبت به سندي ادعاي جعل شود 

ابراز كننده –اصالت )  2     .حتي اگر سند عادي باشد
مدعي جعل  –جعليت )  4     .در صورتي كه سند عادي باشد

  ..........اقرار خارج دادگاه در صورتي قابل استناد است كه 
كتبي باشد و به موجب سند رسمي اثبات شود)  2       
كتبي باشد و به موجب سند رسمي يا عادي اثبات شود)  4       

  :كنيم كه استنباط مي» و المال المضمون ما جاز اخذ الرّهن عليه
مال مورد ضمانت بايد دين باشد)  2     .رفتتوان رهن گ
به باشد، اخذ رهن براي آن جايز نخواهد بود مال اگر مضمون)  4     .از او مطالبه رهن كرد توان آور شخص، نمي

العفو عن القصاص و الديه)  3     .القصاصالعفو عن الديه ال )  2     

ما يجوز الضمان مؤجالًإنّ)  2     .و مؤجلٍ ، عن حالٍ
 يجوز الضمان حاالً)  4     .ال مؤجلٍ ، عن حالٍ

:هاي مناسب را براي جاهاي خالي در اين عبارت پيدا كنيد با توجه به مبحث ارث، گزينه

  »..........و الباقي 

  .الثلثان، رداً)  3     .الثلثان، فرضاً)  2     

به ترتيب چيست؟» ةمؤخر«و » منجزة«منظور از » المنجزة دمت، قُمؤخرةٍو  منجزةٍ

منجزات مريض كه از ثلث حساب مي)  2       
هر گونه عقد منجز در مرض متصل به موت اعم از تبرعي يا معوض)  4     وصيت ،شود منجزات مريض كه از اصل مال محسوب مي

استنباط مي» من األجنبي و يجب عليه الجعل مع العمل المشروط الجعالة

  .تعهد به نتيجه است
  .در جعاله، تعهد به وسيله است

تعهد به نتيجه يا تعهد به وسيله باشدتواند  تعهد مندرج در جعاله قاعدة خاصي ندارد و بر حسب مورد مي
  .شود شخص ثالث اصوالً نبايد جاعل قرار بگيرد و با فرض اقدام به جعاله، متبرع محسوب مي

و وهب أو وقف، بل للشفيع أبالعقود الالحقه، كما لو باع  الشفعةال تسقط 

.  
  .شود مبيعه، ساقط نمي هشفعه با وقوع معامالت متسلسل در مورد حص

معامالت مؤخر بر بيع حصه مبيعه، خنثي و فاقد اثر نهايي محسوب مي هكلي ،با فرض اقدام به اخذ شفعه از جانب شفيع
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اعتراض شخص ثالث اصلي به رأي دادگاه مهلت  – 56
بيست روز از تاريخ آگاهي ثالث از رأي –دارد )  1   
دو ماه از تاريخ آگاهي ثالث از رأي –دارد )  3   

استرداد دعوا، پس از ختم مذاكرات طرفين، در صورتي پذيرفته مي – 57
قرار رد دعوا –خوانده راضي باشد )  1   
قرار سقوط دعوا –خوانده راضي باشد )  3   

اگر دعواي متقابل از صالحيت دادگاه خارج باشد دادگاه  – 58
در صورتي كه عدم صالحيت ذاتي باشد )  1   
  رد دعوا –در هر حال )  3   

چنانچه نسبت به سندي ادعاي جعل شود  – 59
حتي اگر سند عادي باشد –مدعي جعل  –جعليت )  1   
 –ي سند  ابراز كننده –اصالت )  3   
اقرار خارج دادگاه در صورتي قابل استناد است كه  – 60
  .كتبي باشد)  1   
  .كتبي يا شفاهي باشد)  3   
  

  ���ن ���

و المال المضمون ما جاز اخذ الرّهن عليه«از عبارت  – 61
توان رهن گ براي مال مورد ضمانت نمي)  1   
آور شخص، نمي در مورد تصرفات ضمان)  3   

  :]أي للّسفيه[له  – 62
  .العفو عن القصاص ال الديه)  1   

  كدام گزينه صحيح است؟ – 63
، عن حالٍما يجوز الضمان حاالًإنّ)  1   
، عن حالٍو مؤجالً يجوز الضمان حاالً)  3   

با توجه به مبحث ارث، گزينه – 64

و الباقي  ةًتسمي.......... فصاعداً  لألختينِ«

  .النصف، رداً)  1   

منجزةٍو لو جمع بين «در عبارت  – 65
  عقد معلق ،عقد منجز)  1   
منجزات مريض كه از اصل مال محسوب مي)  3   

الجعالةتجوز «با توجه به عبارت  – 66
   1 (  تعهد به نتيجه است عامل در عقد جعاله، تعهد
در جعاله، تعهد به وسيله استتعهد مندرج )  2   
تعهد مندرج در جعاله قاعدة خاصي ندارد و بر حسب مورد مي)  3   
شخص ثالث اصوالً نبايد جاعل قرار بگيرد و با فرض اقدام به جعاله، متبرع محسوب مي)  4   

ال تسقط «با توجه به عبارت  – 67

.حق شفعه يك حق عيني است)  1   
شفعه با وقوع معامالت متسلسل در مورد حص حق)  2   
با فرض اقدام به اخذ شفعه از جانب شفيع)  3   
  .اند همه موارد صحيح)  4   



��ن داد���������� ���زش ���� �زاد ��زا	 ��و� ا��                                                                                                         
  ؟مبناي فسخ كدام يك از خيارات ذيل است

  خيار غبن)  4     

 در فرض تحققِ» المالك أو الحاكم الرجوع، صح مع تعذر اذن

  .مالك آن است هنگهداري هر مالي به عهد
  .مال به مالك، نه اداره مال غيرنه تحميل هزينه نگهداري 

  منظور از شركت وجوه چيست؟

  .هر يك از دو شريك، كار مستقل خود را انجام دهند ولي در سود حاصل از كار مستقل يكديگر شريك باشند
  .و لو از طريق ارث، عوايدشان كالً مورد مشاركت باشد

  چرا در اين عبارت براي انعقاد معامله، قبض شرط صحت نيست؟
  .زيرا عقد صلح ولو در مقام بيع واقع شود، همان بيع صرف نيست

  

  .اد كرده باشدولو از دست ديگران آز

  .چنانچه كسي بدهكار را از دست داين با قهر و غلبه آزاد كند، اقدام او محمول بر كفالت از مديون است

لفدر فرض تلف شدن » فال ضمان العالم بحاله، استعاد ماله فإن ت

 سوا، و االأيدخل فيهم المساكين، إن جعلناهم مساوين أو 

  هاي ذيل است؟
  اولويت هقاعد ،اولويت هقاعد)  4     تساوي هقاعد

  .شود نده ميكند و سپس طالق بگيرد، چنانچه اين طالق قبل از نزديكي باشد، نصف مهر به شوهر برگردا
  .كند نصف مهر به زوجه رجوع مي هشود، سپس بين زوجين قبل از نزديكي طالق واقع شود، زوج براي مطالب

كند و سپس طالق، پيش از نزديكي واقع شود، زوجه بايد معادل نصف مهر از مال 

  .كند المسمي به زوجه رجوع مينصف مهر هنمايد و سپس زوج زوجه را پيش از نزديكي طالق دهد، زوج براي مطالب

كه در مورد ميزان مجازات گفته شده است، » باشد

  مكتب تحققي)  4     مكتب دفاع اجتماعي نوين
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  10صفحه 

 

مبناي فسخ كدام يك از خيارات ذيل است» فإن كان قبل القبض، فله الفسخ ]اإلجارهأي في [المنع 
  خيار رؤيت)  3     خيار تخلف از شرط بنايي)  2     

الرجوع، صح مع تعذر اذن بنيةعلي المالك، و لو أنفق عليه المستأجر  ةمؤونة الداب

  ؟هاي ذيل محقق است اين عبارت، كدام يك از گزينه
نگهداري هر مالي به عهد ههزين)  2     .مال غير همالك آن است؛ ادار هنگهداري هر مالي به عهد

نه تحميل هزينه نگهداري )  4       

منظور از شركت وجوه چيست؟» المفاوضةو الوجوه و  ،األعمال شركةالعنان، ال  شركة و المعتبر

  .مشاركتي كه به موجب آن اعتبار از يكي و كار از ديگري باشد و در سود حاصله شريك باشند
هر يك از دو شريك، كار مستقل خود را انجام دهند ولي در سود حاصل از كار مستقل يكديگر شريك باشند

و لو از طريق ارث، عوايدشان كالً مورد مشاركت باشد هر كدام از شركا از هر منشأ و جهتي كه تحصيل مال كرده باشند

چرا در اين عبارت براي انعقاد معامله، قبض شرط صحت نيست؟» ح علي النقدين القبض في المجلسال يعتبر في الصل
زيرا عقد صلح ولو در مقام بيع واقع شود، همان بيع صرف نيست)  2       

  3و  1اي ه گزينه)  4     .زيرا موضوع صلح دين است و از اين جهت قابل قبض نيست

  چيست؟» بإطالق الغريم من المستحق قهراً الكفالةو تحصيل 

  .هر كس درصدد كفالت از مديون باشد، بايد او را آزاد كند
ولو از دست ديگران آز. چنانچه كسي با قهر و غلبه، مالباخته را رها سازد، در واقع تحصيل كفالت كرده است

  .در صورتي كفالت است كه از روي قهر و غلبه باشد و بدون رضاي مديون
چنانچه كسي بدهكار را از دست داين با قهر و غلبه آزاد كند، اقدام او محمول بر كفالت از مديون است

العالم بحاله، استعاد ماله فإن تلف هبظهور سفهه و لو عاملو يثبت الحجر علي السفيه 
  چه كسي مستقر نيست و چرا؟

  .سفيه مستقر نيست؛ زيرا سبب اقوا از مباشر است
  .سفيه مستقر نيست؛ زيرا مباشر اقوا از سبب است

اهليت مستقر نيست؛ زيرا سبب اقوا از مباشر است واجد.  
اهليت مستقر نيست؛ زيرا مباشر اقوا از سبب است واجد.  

يدخل فيهم المساكين، إن جعلناهم مساوين أو الموصي، و  ملةللفقراء، تنصرف الي فقراء  الوصية«: با توجه به قسمت اخير عبارت

هاي ذيل است؟ شمول وصيت به فقرا نسبت به مسكينان به ترتيب كدام يك از گزينه
قاعد ،تساوي هقاعد)  3     تساوي هقاعد ،اولويت هقاعد)  2     

  دقيق اين عبارت است؟ ههاي ذيل، ترجم
  .»من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصفه

كند و سپس طالق بگيرد، چنانچه اين طالق قبل از نزديكي باشد، نصف مهر به شوهر برگردا ابراشوهر را نسبت به مهر 
شود، سپس بين زوجين قبل از نزديكي طالق واقع شود، زوج براي مطالب ابراشوهر از جانب زن از هرگونه قهري 

كند و سپس طالق، پيش از نزديكي واقع شود، زوجه بايد معادل نصف مهر از مال  ابرااز اينكه مهري در عقد وجود داشته باشد، 
  .بدهد و زوج در اين مورد حق مراجعه به او را دارد

نمايد و سپس زوج زوجه را پيش از نزديكي طالق دهد، زوج براي مطالب ابرازوج را از مهرالمسمي 

باشد كند و نه بيش از آنچه ضروري مي نه بيش از آنچه عدالت اقتضا مي
  ؟مربوط به كدام يك از مكاتب حقوق جزا است

مكتب دفاع اجتماعي نوين)  3     مكتب كالسيك)  2     
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المنع  ءلو طر«: با توجه به عبارت – 68
  خيار عيب)  1   

مؤونة الداب«: با توجه به عبارت – 69

اين عبارت، كدام يك از گزينه مدلولِ
نگهداري هر مالي به عهد ههزين)  1   
  .مال غير هادار)  3   

و المعتبر«: با توجه به عبارت – 70

  شركت در اموال)  1   
مشاركتي كه به موجب آن اعتبار از يكي و كار از ديگري باشد و در سود حاصله شريك باشند)  2   
هر يك از دو شريك، كار مستقل خود را انجام دهند ولي در سود حاصل از كار مستقل يكديگر شريك باشند)  3   
هر كدام از شركا از هر منشأ و جهتي كه تحصيل مال كرده باشند)  4   

ال يعتبر في الصل«: با توجه به عبارت – 71
  .زيرا صلح عقدي مستقل است)  1   
زيرا موضوع صلح دين است و از اين جهت قابل قبض نيست)  3   

و تحصيل «: مضمون و مدلول عبارت – 72

هر كس درصدد كفالت از مديون باشد، بايد او را آزاد كند)  1   
چنانچه كسي با قهر و غلبه، مالباخته را رها سازد، در واقع تحصيل كفالت كرده است)  2   
در صورتي كفالت است كه از روي قهر و غلبه باشد و بدون رضاي مديونآزادسازي مالباخته )  3   
چنانچه كسي بدهكار را از دست داين با قهر و غلبه آزاد كند، اقدام او محمول بر كفالت از مديون است)  4   

و يثبت الحجر علي السفيه «: عبارتبا توجه به  – 73
چه كسي مستقر نيست و چرا؟ همال، ضمان بر عهد

سفيه مستقر نيست؛ زيرا سبب اقوا از مباشر است هضمان بر عهد)  1   
سفيه مستقر نيست؛ زيرا مباشر اقوا از سبب است هضمان بر عهد)  2   
واجد عالمِ شخصِ هضمان بر عهد)  3   
واجد عالمِ شخصِ هضمان بر عهد)  4   

با توجه به قسمت اخير عبارت – 74

شمول وصيت به فقرا نسبت به مسكينان به ترتيب كدام يك از گزينه مبناي» فال
  اولويت هقاعد ،تساوي هقاعد)  1   

هاي ذيل، ترجم كدام يك از گزينه – 75
من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصفه هتألو أبر«

شوهر را نسبت به مهر  هاگر زن ذم)  1   
شوهر از جانب زن از هرگونه قهري  هچنانچه ذم)  2   
از اينكه مهري در عقد وجود داشته باشد، زوج را  هذم ،چنانچه زوجه)  3   

بدهد و زوج در اين مورد حق مراجعه به او را داردشخصي خود به زوج 
زوج را از مهرالمسمي  هچنانچه زوجه، ذم)  4   
  

��ق 
	ا� �����  
نه بيش از آنچه عدالت اقتضا مي«اصطالح معروف  – 76

مربوط به كدام يك از مكاتب حقوق جزا است
  )مطلق(مكتب عدالت )  1   
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  را كدام يك از نويسندگان و نظريه پردازان حقوق جزا نگاشته است؟

  ژرمي بنتام)  4     

  داند؟

  مكتب اصالت عمل)  4     

پردازان حقوق  ايران مربوط به كدام يك از نظريه 1339

  آگوست كنت)  4     

  :يباشند به استثنا كليه اشخاص ساكن در قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران تابع قوانين جزايي ايران مي

  اي اسالمينمايندگان مجلس شور

  رياست جمهوري و وزراي هيئت دولت

از  كي اتباع بيگانه كه در خدمت جمهوري اسالمي ايران در خارج از سرزمين ايران، مرتكب جرم مربوط به شغل خود شوند تابع كدام

  نامه رسمي فيمابين دولت ايران و دولت محل وقوع جرم

  1339قانون استرداد مجرمين مصوب 

باشند طبق كدام يك از قوانين صورت  هاي ساحلي ايران شناور مي

  هاي ساحلي المللي حقوق درياها و آب هاي بين

  كشتي و پرچمي كشور صاحب 

رسيدگي به شكايت مشاراليه در صالحيت  ،عليه جرم ارتكابي توسط تبعه خارجي شود

  الذكر هيچ يك از مراجع فوق  ) 4     المللي

  :دهد قانون الحق اخيرالتصويب، حداقل ضمانت اجراي كيفري جرمي را در قانون سابق افزايش و حداكثر مجازات را كاهش مي

  .ات نيافته استقانون الحق نسبت به قانون سابق تغييري از نظر ميزان مجاز

  .شود قانون الحق نسبت به قانون سابق خفيف محسوب مي

  .تر باشد ر صورتي كه قانون سابق خفيفاست حتي د

  .تابع قانون الحق است حتي در صورتي كه قانون سابق، شديدتر باشد

  :تواند عليه مي در صورت قطعيت حكم محكوميت چنانچه قانون جديد مجازات جرم را تخفيف دهد محكوم

  قانوني بودن جرم و مجازات

  گناهي متهم

  ؟براي اولين بار در كدام يك از اسناد زير عنوان شده است

  1966ميثاقين جهاني مدني و سياسي 

  1945المللي نورمبرگ  ري بيناساسنامه دادگاه كيف

.......... قانون مجازات اسالمي محمول به نظر  11تشخيص مجازات اخف و اعمال آن در ماده 

  دادگاه تجديدنظر استان

  دادستان شهرستان يا يكي از دادياران دادسرا به هنگام اجراي حكم
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  11صفحه 

 

را كدام يك از نويسندگان و نظريه پردازان حقوق جزا نگاشته است؟» 

  سزار بكاريا)  3     انريكو فري)  2     

 يت كيفري ميمسئولجرم را اصوالً فاقد كدام يك از مكاتب مشهور حقوق جزا، مرتكب 

  مكتب نئوكالسيك)  3     مكتب دفاع اجتماعي نوين)  2     

1339در قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب » حالت خطرناك بزهكاران

  گاروفالو)  3     بكاريا – ژرمي بنتام)  2     

كليه اشخاص ساكن در قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران تابع قوانين جزايي ايران مي

نمايندگان مجلس شور)  2       

رياست جمهوري و وزراي هيئت دولت)  4     هاي ديگر

اتباع بيگانه كه در خدمت جمهوري اسالمي ايران در خارج از سرزمين ايران، مرتكب جرم مربوط به شغل خود شوند تابع كدام

نامه رسمي فيمابين دولت ايران و دولت محل وقوع جرم بر اساس توافق)  2     )يياصل سرزميني بودن قوانين جزا(قانون مجازات محل ارتكاب جرم 

قانون استرداد مجرمين مصوب )  4       

هاي ساحلي ايران شناور مي ه در آبهاي نظامي خارجي ك رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي

هاي بين كنوانسيون)  2     ي جمهوري اسالمي ايران

ي كشور صاحب يقوانين جزا)  4     المللي رم بين –اساسنامه تشكيل دادگاه كيفري 

عليه جرم ارتكابي توسط تبعه خارجي شود در صورتي كه يك ايراني در خارج از كشور مجني

  

المللي دادگاه كيفري بين)  3     دادگاه كيفري ايران)  2     

قانون الحق اخيرالتصويب، حداقل ضمانت اجراي كيفري جرمي را در قانون سابق افزايش و حداكثر مجازات را كاهش مي

قانون الحق نسبت به قانون سابق تغييري از نظر ميزان مجاز)   2     .قانون الحق نسبت به قانون سابق اشد است

قانون الحق نسبت به قانون سابق خفيف محسوب مي)  4     .قانون الحق نسبت به قانون سابق شديد است

  :جرايم مستمر نسبت به ميزان مجازات

است حتي د الحقتابع قانون )  2     .تر باشد تابع قانون سابق است حتي در صورتي كه قانون الحق خفيف

تابع قانون الحق است حتي در صورتي كه قانون سابق، شديدتر باشد)  4     .تابع قانون سابق است حتي اگر قانون الحق شديدتر باشد

در صورت قطعيت حكم محكوميت چنانچه قانون جديد مجازات جرم را تخفيف دهد محكوم

  .از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست تخفيف نمايد

  .نسبت به دادنامه قطعي صادره درخواست اعاده دادرسي نمايد

  .نمايد دادگاه صادر كننده حكم قطعي، رأساً اقدام به تخفيف مجازات مي

  .باشد با توجه به قطعيت حكم، هيچ گونه اقدام قانوني ممكن نمي

  ؟ا قواعد زير استياز اصول  كي ي، مربوط به كدامياصل تفسير مضيق قوانين جزا

قانوني بودن جرم و مجازات)  2     در حقوق جزا

گناهي متهم رائت و بيب)  4     ييعطف به ماسبق نشدن قوانين جزا

براي اولين بار در كدام يك از اسناد زير عنوان شده است» ها اصل قانوني بودن جرايم و مجازات

ميثاقين جهاني مدني و سياسي )  2     1948

اساسنامه دادگاه كيف)  4     فرانسه 1789

تشخيص مجازات اخف و اعمال آن در ماده «: بر اساس رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور

دادگاه تجديدنظر استان)  2     دادگاه صادر كننده حكم يا جانشين وي

دادستان شهرستان يا يكي از دادياران دادسرا به هنگام اجراي حكم)  4       
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» ها جرايم و مجازات«رساله  – 77

  مارك آنسل)  1   

كدام يك از مكاتب مشهور حقوق جزا، مرتكب  – 78

  مكتب تحققي)  1   

حالت خطرناك بزهكاران«مفهوم  – 79

  كيفري است؟

  مارك آنسل –فيليپوگراماتيكا )  1   

كليه اشخاص ساكن در قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران تابع قوانين جزايي ايران مي – 80

  قضات دادگستري)  1   

هاي ديگر نمايندگان سياسي دولت)  3   

اتباع بيگانه كه در خدمت جمهوري اسالمي ايران در خارج از سرزمين ايران، مرتكب جرم مربوط به شغل خود شوند تابع كدام – 81

  باشند؟ قوانين زير مي

قانون مجازات محل ارتكاب جرم )  1   

  ي ايرانيقوانين جزا)  3   

رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي – 82

  ؟پذيرد مي

ي جمهوري اسالمي ايرانيقوانين جزا)  1   

اساسنامه تشكيل دادگاه كيفري )  3   

در صورتي كه يك ايراني در خارج از كشور مجني – 83

  ؟هاي زير است از دادگاه كي كدام

  دادگاه كيفري محل وقوع جرم)  1   

قانون الحق اخيرالتصويب، حداقل ضمانت اجراي كيفري جرمي را در قانون سابق افزايش و حداكثر مجازات را كاهش مي – 84

قانون الحق نسبت به قانون سابق اشد است)  1   

قانون الحق نسبت به قانون سابق شديد است)  3   

جرايم مستمر نسبت به ميزان مجازات - 85

تابع قانون سابق است حتي در صورتي كه قانون الحق خفيف)  1   

تابع قانون سابق است حتي اگر قانون الحق شديدتر باشد)  3   

در صورت قطعيت حكم محكوميت چنانچه قانون جديد مجازات جرم را تخفيف دهد محكوم – 86

از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست تخفيف نمايد)  1   

نسبت به دادنامه قطعي صادره درخواست اعاده دادرسي نمايد)  2   

دادگاه صادر كننده حكم قطعي، رأساً اقدام به تخفيف مجازات مي)  3   

با توجه به قطعيت حكم، هيچ گونه اقدام قانوني ممكن نمي)  4   

اصل تفسير مضيق قوانين جزا – 87

در حقوق جزا» قياس«ممنوعيت )  1   

عطف به ماسبق نشدن قوانين جزا)  3   

اصل قانوني بودن جرايم و مجازات« - 88

1948اعالميه جهاني حقوق بشر )  1   

1789اعالميه حقوق شهروندي )  3   

بر اساس رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور – 89

  .»است

دادگاه صادر كننده حكم يا جانشين وي)  1   

  ديوان عالي كشور)  3   
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  .شود ير ميبا توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعز

  ..........نمايد تلف ميمسترد كردن سند مالكيت اتومبيلي كه نزد او به امانت گذاشته شده خودداري و چند روز بعد آنرا 

  .به اتهام تخريب قابل مجازات است

  .شود مجرم محسوب نمي

  ؟

كليدساز با علم و اطالع از . دهد شخص الف به قصد سرقت، سفارش ساخت كليدي را در قبال پرداخت مبلغ قابل توجهي به كليدسازي مي

  ..........شود سرقت مي

  .و ارتكاب سرقت است و كليدساز معاون وي در هر دو جرم است

  .شود ا هستند و الف عالوه بر آن سارق نيز شناخته مي

  .ا و معاونت در سرقت و الف متهم به سرقت است

  ؟يك از شرايط زير ضروري است

دم نسبت به معاون گذشت  يدم شود ولي اوليا ي

  .شود محكوم مي.......... گردان نمايد  مخدر يا روان

  به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم

  اگر مجازات جرم حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال

  .هاي غيرقانوني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است

  .يرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است

  .تبديل و مبادله عوايدي به منظور پنهان كردن آنها با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده است

  .هاي غيرقانوني تحصيل شده است
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  12صفحه 

 

  :هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به

.  

با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعز

  .شود حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي

  .شود با يك درجه تخفيف نسبت به مجازات مقرر، محكوم مي

مسترد كردن سند مالكيت اتومبيلي كه نزد او به امانت گذاشته شده خودداري و چند روز بعد آنرا 

به اتهام تخريب قابل مجازات است  ) 2     .مرتكب خيانت در امانت و تخريب گرديده است

مجرم محسوب نمي)  4       

؟هاي ذيل براي تعيين حداكثر مجازات صحيح است ا، كداميك از گزينه

  عليه، ورود صدمه جسمي يا حيثيتي سال بودن سن مجني

  عليه، عمدي بودن صدمات انگيزه سوء، علم مرتكب به سن مجني

  عليه انگيزه، عمدي بودن صدمات، علم به سن مجني

  عليه انگيزه، عمدي يا غيرعمدي بودن صدمات، علم به سن مجني

شخص الف به قصد سرقت، سفارش ساخت كليدي را در قبال پرداخت مبلغ قابل توجهي به كليدسازي مي

سرقت مي بنمايد و سپس الف با استفاده از آن مرتك قصد الف مبادرت به ساخت و تحويل آن مي

  .شود او محسوب ميالف متهم به سرقت و كليدساز معاون 

و ارتكاب سرقت است و كليدساز معاون وي در هر دو جرم است) 664ماده (ارتكاب جرم قصد 

ا هستند و الف عالوه بر آن سارق نيز شناخته مي.م.ق 664 ماده الف و كليدساز متهم به ارتكاب جرم موضوع

ا و معاونت در سرقت و الف متهم به سرقت است.م.ق 664كليدساز متهم به ارتكاب جرم موضوع ماده 

يك از شرايط زير ضروري استم براي تحقق جرم اجتماع و تباني عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم وجود كدا

  قق نتيجهوضوع جرم، عدم تحگيري، مشخص بودن م

  اجتماع و تباني، مشخص بودن موضوع جرم، عدم موفقيت در تحقق نتيجه مجرمانه

  گيري، تدارك مقدمات اجرايي، عدم تحقق نتيجه بدون اراده آنها

  اجتماع و تباني، مشخص بودن موضوع جرم، عدم تحقق نتيجه بدون اراده آنها

يقتل عمدي پس از محكوميت به قصاص نفس موفق به اخذ رضايت اوليا

  .تواند مجازات معاون را به حبس از يك تا پنج سال تقليل دهد

  .دهددادگاه ملزم است مجازات معاون را به يك تا پنج سال تقليل 

  .دم تخفيف دهد يرا بدون رضايت اوليا) سه تا پانزده سال(

  .دم نيست يري مطلق است و معلق به رضايت اولياياختيار دادگاه در تخفيف مجازات تعز

مخدر يا روان هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام شمسي را ترغيب به مصرف مواد

به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم)  2       

اگر مجازات جرم حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال  ) 4     قانوني همان جرم مجازات

  شويي است؟ ذيل متضمن مفهوم جرم پول

هاي غيرقانوني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت

يرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده استهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غ تحصيل و تملك عوايد حاصل از فعاليت

تبديل و مبادله عوايدي به منظور پنهان كردن آنها با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده است

هاي غيرقانوني تحصيل شده است تاخفا يا پنهان كردن ماهيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه فعالي
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هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به – 90

.شود مجازات مباشر محكوم مي)  1   

با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعز)  2   

حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي)  3   

با يك درجه تخفيف نسبت به مجازات مقرر، محكوم مي)  4   

  

ق �
ا	 ا��������  
مسترد كردن سند مالكيت اتومبيلي كه نزد او به امانت گذاشته شده خودداري و چند روز بعد آنرا از كسي كه  - 91

مرتكب خيانت در امانت و تخريب گرديده است  ) 1   

  .خائن در امانت است )  3   

ا، كداميك از گزينه.م.ق 621در ماده  - 92

سال بودن سن مجني 15انگيزه سوء، كمتر از  ) 1   

انگيزه سوء، علم مرتكب به سن مجني)  2   

انگيزه، عمدي بودن صدمات، علم به سن مجني)  3   

انگيزه، عمدي يا غيرعمدي بودن صدمات، علم به سن مجني)  4   

شخص الف به قصد سرقت، سفارش ساخت كليدي را در قبال پرداخت مبلغ قابل توجهي به كليدسازي مي - 93

قصد الف مبادرت به ساخت و تحويل آن مي

الف متهم به سرقت و كليدساز معاون )  1   

قصد الف متهم به تهيه كليد به )  2   

الف و كليدساز متهم به ارتكاب جرم موضوع)  3   

كليدساز متهم به ارتكاب جرم موضوع ماده )  4   

براي تحقق جرم اجتماع و تباني عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم وجود كدا -  94

گيري، مشخص بودن م مذاكره و تصميم  ) 1   

اجتماع و تباني، مشخص بودن موضوع جرم، عدم موفقيت در تحقق نتيجه مجرمانه)  2   

گيري، تدارك مقدمات اجرايي، عدم تحقق نتيجه بدون اراده آنها مذاكره و تصميم)  3   

اجتماع و تباني، مشخص بودن موضوع جرم، عدم تحقق نتيجه بدون اراده آنها)  4   

قتل عمدي پس از محكوميت به قصاص نفس موفق به اخذ رضايت اوليااگر مرتكب  - 95

  .......... ننمايند

تواند مجازات معاون را به حبس از يك تا پنج سال تقليل دهد دادگاه نمي)  1   

دادگاه ملزم است مجازات معاون را به يك تا پنج سال تقليل )  2   

(تواند مجازات معاون  دادگاه مي)  3   

اختيار دادگاه در تخفيف مجازات تعز)  4   

هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام شمسي را ترغيب به مصرف مواد -  96

  به مجازات مباشر جرم)  1   

مجازات به يك و نيم برابر حداكثر)  3   

ذيل متضمن مفهوم جرم پول كدام يك از موارد – 97

نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت)  1   

تحصيل و تملك عوايد حاصل از فعاليت)  2   

تبديل و مبادله عوايدي به منظور پنهان كردن آنها با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده است)  3   

اخفا يا پنهان كردن ماهيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه فعالي)  4   
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در .......... بر اقتضاي شغلي هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضاتي كه بنا 

االرض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال  مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في

  ر منظور سوئيه به –ها و صور قبيحه و مضمون مخالف اخالق 

  به انگيزه سوء استفاده جنسي –آثار مستهجن و مبتذل 

رود ولي  شنگ جنگي و از فاصله نسبتاً نزديك و بدون قصد قتل، قلب ب را نشانه مي

  .گردد محسوب و به مجازات مقرر محكوم مي

  ..........يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از مشروبات الكلي را فراهم نمايد

  سوء نيت خاص، ساده ،مطلق، آني، عمدي

  شباهت، عمدي، ضرر احتمالي، مركب، انگيزه، مطلق

دهد تا  شود و سپس آن را به ب كه در جريان امر قرار دارد مي

  .است.......... اتهام آنان به ترتيب   .كند ب پس از تحويل از مسترد كردن آن به الف خودداري مي

ي كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم گردد صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار 

  .الضمان متناسب براي اين امر بدهد

  .ده دستور توقيف موقت او را براي مدتي كه بيش از دو ماه نباشد صادر نمايد

  .الضمان متناسب براي اين امر بدهد بدون درخواست شخص تهديدشده و در صورت لزوم از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه

  .او نخواهد بودناسب اخذ نمايد ولي مجاز به توقيف 
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  ؟هاي ذيل در مورد منازعه صحيح است

  .خاص در آن شرط نيستمنازعه جرمي است عمدي و مقيد به نتيجه ولي سوء نيت 

  .شود منازعه جرمي است مادي صرف كه به مجرد وقوع قتل يا جرح يا ضرب محقق مي

  .در منازعه ضروري است كه نتيجه محقق شود و مقتول يا مصدوم احد از منازعين باشد

  .خاص از سوي منازعين شرط ضروري تحقق اين جرم عمدي است

هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضاتي كه بنا  مأموران صالحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش

مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في.......... گيرد چنانچه 

   .شوند محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي

ها و صور قبيحه و مضمون مخالف اخالق  صحنه)  2     به قصد ضربه زدن به حيثيت اشخاص

آثار مستهجن و مبتذل )  4     با سوء نيت يا براي استفاده مالي

شنگ جنگي و از فاصله نسبتاً نزديك و بدون قصد قتل، قلب ب را نشانه ميشخص الف كه تيرانداز ممتازي است با اسلحه و ف

  ؟كند چه اتهامي متوجه شخص الف است وي اصابت نمي

  .شود الف به اتهام ارتكاب جرم عقيم به مجازات شروع به قتل عمدي محكوم مي

محسوب و به مجازات مقرر محكوم مي.) م.ق 206بند ب ماده ( عمل ارتكابي شروع به قتل عمدي

  .شود و مرتكب از اين نظر قابل مجازات نيست عمل ارتكابي شروع به قتل عمدي محسوب نمي

  .عمل ارتكابي شروع به ايراد ضرب و جرح عمدي و به همين اتهام قابل مجازات است

يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از مشروبات الكلي را فراهم نمايداتهام كسي كه در اثر ترغيب 

  .شود در حكم معاون در شرب خمر است و به هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي

  .شود ا تعزير مي.م.ق 43معاون در شرب خمر است و برابر صدر ماده 

  .شود ن در شرب خمر است و به هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي

  .شود ا مجازات مي.م.ق 726در حكم معاون در شرب خمر است و برابر ماده 

  ؟هاي جرم افترا است هاي ذيل واجد ويژگي

  .صراحت، عجز از اثبات، كذب بودن، شخصاً آن را ساخته باشد

  .صراحت، عجز از اثبات، كذب بودن، وسيله شرط نيست

  صراحت، عجز از اثبات، مقيد به وسيله بودن، كذب بودن

  عليه صراحت، عجز از اثبات، يقين به كذب بودن، امكان ارتكاب جرم انتسابي از سوي مفتري

  ؟م جعل استهاي كيفري در جر هاي ذيل واجد ويژگي

مطلق، آني، عمدي)  2     مطلق، آني، داشتن انگيزه، عمدي، ساده

شباهت، عمدي، ضرر احتمالي، مركب، انگيزه، مطلق)  4     عمدي، مركب، آني، مطلق، ضرر احتمالي

شود و سپس آن را به ب كه در جريان امر قرار دارد مي شخص الف با حيله و تقلب موفق به اخذ حواله يك دستگاه اتومبيل مي

ب پس از تحويل از مسترد كردن آن به الف خودداري مي. اتومبيل را تحويل گرفته و به او مسترد كند

  .الف متهم به شروع كالهبرداري و ب مرتكب جرم خيانت در امانت شده است

  .هر دو شريك در كالهبرداري هستند

  .الف كالهبردار و اتهامي متوجه ب نيست

  .الف و ب كالهبردار و ب خائن در امانت نيز هست

ي كرده بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم گردد صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار هرگاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرم

الضمان متناسب براي اين امر بدهد بنا بر تقاضاي شخص تهديدشده از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه

ده دستور توقيف موقت او را براي مدتي كه بيش از دو ماه نباشد صادر نمايد

بدون درخواست شخص تهديدشده و در صورت لزوم از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه

ناسب اخذ نمايد ولي مجاز به توقيف الضمان مت در صورت احراز خطرناك بودن تهديدكننده، وجه
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هاي ذيل در مورد منازعه صحيح است كدام يك از گزينه – 98

منازعه جرمي است عمدي و مقيد به نتيجه ولي سوء نيت )  1   

منازعه جرمي است مادي صرف كه به مجرد وقوع قتل يا جرح يا ضرب محقق مي)  2   

در منازعه ضروري است كه نتيجه محقق شود و مقتول يا مصدوم احد از منازعين باشد)  3   

خاص از سوي منازعين شرط ضروري تحقق اين جرم عمدي استاحراز سوءنيت )  4   

مأموران صالحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش – 99

گيرد چنانچه  اختيار آنها قرار مي

محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي

به قصد ضربه زدن به حيثيت اشخاص –آثار مستهجن و مبتذل )  1   

با سوء نيت يا براي استفاده مالي –آثار مستهجن )  3   

شخص الف كه تيرانداز ممتازي است با اسلحه و ف – 100

وي اصابت نميه حركت ب بگلوله بر اثر 

الف به اتهام ارتكاب جرم عقيم به مجازات شروع به قتل عمدي محكوم مي)  1   

عمل ارتكابي شروع به قتل عمدي)  2   

عمل ارتكابي شروع به قتل عمدي محسوب نمي)  3   

عمل ارتكابي شروع به ايراد ضرب و جرح عمدي و به همين اتهام قابل مجازات است)  4   

اتهام كسي كه در اثر ترغيب  – 101

در حكم معاون در شرب خمر است و به هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي)  1   

معاون در شرب خمر است و برابر صدر ماده )  2   

ن در شرب خمر است و به هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم ميمعاو)  3   

در حكم معاون در شرب خمر است و برابر ماده )  4   

هاي ذيل واجد ويژگي كدام يك از گزينه – 102

صراحت، عجز از اثبات، كذب بودن، شخصاً آن را ساخته باشد)  1   

صراحت، عجز از اثبات، كذب بودن، وسيله شرط نيست)  2   

صراحت، عجز از اثبات، مقيد به وسيله بودن، كذب بودن)  3   

صراحت، عجز از اثبات، يقين به كذب بودن، امكان ارتكاب جرم انتسابي از سوي مفتري)  4   

هاي ذيل واجد ويژگي كدام يك از گزينه – 103

مطلق، آني، داشتن انگيزه، عمدي، ساده)  1   

عمدي، مركب، آني، مطلق، ضرر احتمالي)  3   

شخص الف با حيله و تقلب موفق به اخذ حواله يك دستگاه اتومبيل مي – 104

اتومبيل را تحويل گرفته و به او مسترد كند

الف متهم به شروع كالهبرداري و ب مرتكب جرم خيانت در امانت شده است)  1   

هر دو شريك در كالهبرداري هستند)  2   

الف كالهبردار و اتهامي متوجه ب نيست)  3   

الف و ب كالهبردار و ب خائن در امانت نيز هست)  4   

هرگاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرم – 105

  ..........تواند نمايد دادگاه مي

بنا بر تقاضاي شخص تهديدشده از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه)  1   

ده دستور توقيف موقت او را براي مدتي كه بيش از دو ماه نباشد صادر نمايدبنا بر تقاضاي شخص تهديدش)  2   

بدون درخواست شخص تهديدشده و در صورت لزوم از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه)  3   

در صورت احراز خطرناك بودن تهديدكننده، وجه)  4   
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  المللي محسوب شوند؟

  عدم تعادل اقتصادي)  4     

  امپراطوري ژرمن مقدس)  4     

  .ها دارند هايي كه مشاركت مالي بيشتري در آن سازمان

  .ها برخوردارند هايي كه از حق ممتازه در آن سازمان

هاي ديگر، وضعيت اخير تعهدات  نامه ها بر طبق منشور ملل متحد و تعهدات آنها در قالب موافقت

  حقوق فضا)  4     

  مسترد نما يا محاكمه كن

  المللي كن مسترد نما يا تسليم محاكم بين

  نيست؟» ها اصول حاكم بر روابط دوستانه و همكاري فيمابين دولت

  عدم مداخله در امور داخلي يكديگر

  ها بر اساس منشور تكليف به همكاري دولت

  شود؟ ها محسوب نمي المللي دولت

  رضايت دولت به ارتكاب فعلي توسط دولتي ديگر

  المللي دولتي كه مرتكب فعل متخلفانه شده است استناد نمود؟

  سياسي با دولت مرتكب فعل متخلفانه

  المللي مشخص نشده است؟ وين در مورد حقوق معاهدات در معاهدات بين

  تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهدات

  در مورد معاهدات 1969عطف به ماسبق نشدن مقررات كنوانسيون 
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المللي محسوب شوند؟ هاي بين توانند به عنوان مانع در رشد سازمان

  استعمار زدايي)  3     شووينيسم)  2     

  كنفدراسيون كورينت توسط كدام يك از نهادهاي زير ايجاد شد؟

  امپراطوري چين)  3     امپراطوري پارس)  2     

  المللي چيست؟ هاي بين در بودجه سازمان» 

هايي كه مشاركت مالي بيشتري در آن سازمان المللي به دولت هاي بين دهاي سازمان

  .برند هايي كه منفعت بيشتر از سازمان مي تخصيص سهم بيشتر از بودجه به دولت

  هاي عضو به كليه دولت

هايي كه از حق ممتازه در آن سازمان المللي به دولت هاي بين اعطاي سهم بيشتر از قراردادهاي سازمان

ها بر طبق منشور ملل متحد و تعهدات آنها در قالب موافقت در صورت تعارض ميان تعهدات دولت

  

  .ها بر طبق منشور نسبت به آن تعهدات برتري و اولويت دارند

  .زمان اجرا نمايند توانند هر دو دسته تعهدات را هم

  اند؟ المللي منعقد شده در كدام يك از قلمروهاي زير بيشترين معاهدات بين

  حقوق درياها)  3     حقوق معاهدات)  2     

  استفاده نشده است؟» ميراث مشترك بشريت«در كدام يك از اسناد زير از عنوان 

  رام سماويكره ماه و ساير اج

  

  يونسكو در مورد ژنوم انساني

  برداري از فضاي ماوراء جو در مورد اصول حاكم بر اكتشاف و بهره

  شود؟ المللي دولت نمي يت بينمسئولير سبب 

  خودداري از صدور حكم بر طبق قانون در مورد دعاوي مطروح از سوي بيگانگان

"aut dedere aut judicare" چه معنايي دارد؟  

مسترد نما يا محاكمه كن)  2       

مسترد نما يا تسليم محاكم بين  ) 4       

اصول حاكم بر روابط دوستانه و همكاري فيمابين دولت«كدام يك از اصول زير در زمرة 

عدم مداخله در امور داخلي يكديگر)  2     سن نيت در اجراي تعهدات ناشي از منشور

تكليف به همكاري دولت  ) 4       

المللي دولت يت بينمسئولكدام يك از موارد زير از معاذير رافع وصف متخلفانه فعل در حقوق 

  ضرورت)  2     دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد

رضايت دولت به ارتكاب فعلي توسط دولتي ديگر)  4       

المللي دولتي كه مرتكب فعل متخلفانه شده است استناد نمود؟ يت بينمسئول

  اعراض)  2       

سياسي با دولت مرتكب فعل متخلفانه قطع روابط)  4     مسدود نمودن اموال دولت مرتكب فعل متخلفانه

وين در مورد حقوق معاهدات در معاهدات بين 1969زير در كنوانسيون 

تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهدات)  2       

عطف به ماسبق نشدن مقررات كنوانسيون )  4       
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توانند به عنوان مانع در رشد سازمان كدام يك از عوامل زير مي – 106

  جهانگرايي)  1  

كنفدراسيون كورينت توسط كدام يك از نهادهاي زير ايجاد شد؟ – 107

  شهرهاي يوناني –دولت )  1   

» بازگردان منصفانه«تئوري  – 108

دهاي سازماناعطاي سهم بيشتر از قراردا)  1   

تخصيص سهم بيشتر از بودجه به دولت)  2   

به كليه دولتتخصيص سهم برابر از بودجه )  3   

اعطاي سهم بيشتر از قراردادهاي سازمان)  4   

در صورت تعارض ميان تعهدات دولت – 109

  چگونه است؟

   .تعهدات اخير باطل هستند)  1   

  .شوند تعهدات اخير غيرنافذ مي)  2   

ها بر طبق منشور نسبت به آن تعهدات برتري و اولويت دارند تعهدات دولت)  3   

توانند هر دو دسته تعهدات را هم ها مي دولت)  4   

در كدام يك از قلمروهاي زير بيشترين معاهدات بين – 110

  تروريسم)  1   

در كدام يك از اسناد زير از عنوان  – 111

كره ماه و ساير اج 1979كنوانسيون )  1   

تنوع زيستي 1992كنوانسيون )  2   

يونسكو در مورد ژنوم انساني 1997اعالميه )  3   

در مورد اصول حاكم بر اكتشاف و بهره 1967كنوانسيون )  4   

ير سبب زكدام يك از موارد  – 112

  اشتباه قاضي)  1   

  عدم پذيرش دعاوي بيگانگان)  2   

  آيين دادرسي صنق)  3   

خودداري از صدور حكم بر طبق قانون در مورد دعاوي مطروح از سوي بيگانگان)  4   

"aut dedere aut judicare"عبارت  – 113

  مسترد نما يا آزاد كن)  1   

  صالحيت جهاني كن اعمال)  3   

كدام يك از اصول زير در زمرة  – 114

   1  (سن نيت در اجراي تعهدات ناشي از منشورح

  ها اصل برابر حقوقي دولت)  3   

كدام يك از موارد زير از معاذير رافع وصف متخلفانه فعل در حقوق  – 115

دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد)  1   

  اضطرار)  3   

مسئولتوان به  در چه مواردي نمي – 116

  هاي متقابل انجام اقدام)  1   

مسدود نمودن اموال دولت مرتكب فعل متخلفانه)  3   

زير در كنوانسيون  هاي كدام يك از پديده – 117

  دولت متجاوز)  1   

  المللي دولت يت بينمسئول)  3   
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در اين صورت هيأت ديپلماتيك وظايف كنسولي بر اساس 

  روابط ديپلماتيك 1961مندرج در كنوانسيون 

  المللي مندرج در كنوانسيون مربوط به افراد تحت حمايت بين

  ؟أثيري در تحديد حدود ندارند

  هاي جذري برآمدگي)  4     

  نيست؟) منطقه نظارت

  امنيتي)  4     

  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

  اي خاصه

  وزارتخانه)  4     

  جلب رضايت مردم و ارباب رجوع

  ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي

.......... نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن 

  شش ماه)  4     

  رسيدگي به كدام يك از موارد زير در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است؟

  تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي

  تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي دولتي

  .قابل تجديدنظر نزد ديوان عالي كشور است

  باشد؟ صدور رأي وحدت رويه در چه موردي از جانب هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ممكن مي

  

  يعني قواي مجريه، مقننه و قضاييه داراي شخصيت حقوقي مستقل از يكديگرند؟

  

  »نظر دولت به مفهوم مجموعه حاكميت سياسي

  گري اعمال تصدي)  4     
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در اين صورت هيأت ديپلماتيك وظايف كنسولي بر اساس . تواند وظايف هيأت كنسولي را نيز اجرا نمايد دانيم كه هيأت ديپلماتيك مي

  :دهد؟ مقررات

مندرج در كنوانسيون )  2     روابط كنسولي

مندرج در كنوانسيون مربوط به افراد تحت حمايت بين)  4     هاي فرستنده و پذيرنده

أثيري در تحديد حدود ندارندكدام يك از سازندهاي زير فاقد هرگونه خط مبدأ بوده و ت

  گينجزاير آبس)  3     سكوهاي نفتي)  2     

منطقه نظارت(هاي دولت ساحلي در منطقه مجاور  كدام يك از موارد زير در زمرة صالحيت

  مهاجرتي)  3     اشياء تاريخي و باستاني)  2     

  هاي زير مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي نيست؟

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران)  2       

ه بنياد امور بيماري)  4     )قم(كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي 

  ماهيت حقوقي سازمان بازرسي كل كشور كدام يك از موارد زير است؟

  مؤسسه دولتي)  3     نهاد عمومي غيردولتي)  2     

  در تمديد قرارداد كارمندان پيماني چه شرطي وجود ندارد؟

جلب رضايت مردم و ارباب رجوع)  2       

ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي)  4     پست سازماني كارمندان

نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن  كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي

  يك سال و نيم)  3     دو سال)  2     

رسيدگي به كدام يك از موارد زير در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است؟

تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي

تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي دولتي

  تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از مقررات دولتي

  رسيدگي به اعتراضات و شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري

  .......... آراء صادره توسط شعب ديوان عدالت اداري

قابل تجديدنظر نزد ديوان عالي كشور است)  2       

  .قطعي است)  4     .قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومي است

صدور رأي وحدت رويه در چه موردي از جانب هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ممكن مي

  صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان

  .صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد آراي مشابه متعدد صادر شده باشد

  .ت رويه منحصراً در صالحيت ديوان عالي كشور است

يعني قواي مجريه، مقننه و قضاييه داراي شخصيت حقوقي مستقل از يكديگرند؟) به مفهوم مجموعه حاكميت سياسي(آيا در داخل كشور اجزاء دولت 

  .شخصيت حقوقي قواي مقننه و قضاييه وابسته به شخصيت حقوقي دولت به معناي مجريه است

  .اجزاء دولت به مفهوم فوق داراي شخصيت حقوقي نيستند

  ؟گزاره زير تعريف كدام يك از مفاهيم حقوق اداري زير است

نظر دولت به مفهوم مجموعه حاكميت سياسي منتخب مردم زير به نهادهاي محلي امور محلي

  محلي زدايي)  3     تمركز زدايي)  2     
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دانيم كه هيأت ديپلماتيك مي مي – 118

دهد؟ مقررات كدام دسته از مقررات انجام مي

روابط كنسولي 1963مندرج در كنوانسيون )  1   

هاي فرستنده و پذيرنده مورد توافق دولت)  3   

كدام يك از سازندهاي زير فاقد هرگونه خط مبدأ بوده و ت – 119

  ها صخره)  1   

كدام يك از موارد زير در زمرة صالحيت – 120

  بهداشتي  ) 1   

  

  	��ق ادار� 

هاي زير مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي نيست؟ كدام يك از سازمان – 121

  سازمان تبليغات اسالمي)  1   

كتابخانه حضرت آيت اهللا مرعشي نجفي )  3   

ماهيت حقوقي سازمان بازرسي كل كشور كدام يك از موارد زير است؟ – 122

  مؤسسه عمومي غيردولتي)  1   

در تمديد قرارداد كارمندان پيماني چه شرطي وجود ندارد؟ – 123

  احراز صالحيت اخالقي)  1   

پست سازماني كارمندان استمرار  ) 3   

كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي – 124

  .خواهند نمودباشد طي  مي

  سه سال)  1   

رسيدگي به كدام يك از موارد زير در صالحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است؟ – 125

تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي ،رسيدگي به شكايات)  1   

تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي دولتي ،رسيدگي به شكايات)  2   

تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از مقررات دولتي ،رسيدگي به شكايات)  3   

رسيدگي به اعتراضات و شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري)  4   

آراء صادره توسط شعب ديوان عدالت اداري – 126

  .قابل تجديدنظر است)  1   

قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومي است)  3   

صدور رأي وحدت رويه در چه موردي از جانب هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ممكن مي – 127

صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از شعب ديوان)  1   

صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد آراي مشابه متعدد صادر شده باشد)  2   

ت رويه منحصراً در صالحيت ديوان عالي كشور استصدور رأي وحد)  3   

  3و  2هاي  گزينه)  4   

آيا در داخل كشور اجزاء دولت  – 128

  بلي)  1   

  خير)  2   

شخصيت حقوقي قواي مقننه و قضاييه وابسته به شخصيت حقوقي دولت به معناي مجريه است)  3   

اجزاء دولت به مفهوم فوق داراي شخصيت حقوقي نيستند)  4   

گزاره زير تعريف كدام يك از مفاهيم حقوق اداري زير است – 129

امور محلي هگيري و ادار واگذاري تصميم«

  تراكم زدايي)  1   
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  ؟شعب ديوان عدالت اداري با تقديم دادخواست طرح دعوي نمايند

  اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي

  اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي

  نظريه قدرت عمومي)  4     منفعت عمومي

  ؟توان به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت نمود

  مجلس خبرگان رهبري)  4     تصميمات غيرقضايي قوه قضاييه

  .شود هايي كه زير نظر مستقيم رهبري اداره مي

  هيأت علمي و قضات

  .آيند جزء نهادهاي محلي به حساب مي

  .نهاد عمومي غيردولتي هستند

  اصل ثبات يا استمرار)  4     

  .شود قيماً به وسيله خود مردم اعمال ميدر دموكراسي نيمه مستقيم، قدرت سياسي به دو وجه موازي هم توسط نمايندگان مردم و هم مست

  .اي است

  .اي است

  .يت متقابل وجود دارد

  .رود اما در پارلماني، اين ارتباط تا اختالط وظايف نيز پيش مي

  .الملل است هاي عضو دولت فدرال، به لحاظ استقالل در امور داخلي، نظير دولتهاي عضو كنفدراسيون دولتها در روابط بين

  .اء معتبر استرهاي عضو كنفدراسيون با اتفاق آ

  .اند هاي عضو كنفدراسيون هر يك داراي سياست خارجي مستقل

گيرد؛ اما خروج آن از اين كنفدراسيون بدون رأي  المللي صورت مي

  .كنند
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شعب ديوان عدالت اداري با تقديم دادخواست طرح دعوي نمايند 

اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي)  2       

اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي)  4     اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي

  ؟اند اي حقوق اداري مطرح نگرديده هاي پايه كدام يك از موارد زير جزء نظريه

منفعت عمومي هنظري)  3     مصلحت عمومي هنظري)  2     

توان به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت نمود از تصميمات كدام يك از نهادهاي زير مي

تصميمات غيرقضايي قوه قضاييه)  3     مجمع تشخيص مصلحت نظام)  2     

  ؟كدام يك جزء مستثنيات شمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارد

هايي كه زير نظر مستقيم رهبري اداره مي سازمان)  2       

هيأت علمي و قضات ياعضا)  4       

  .......... ها در سراسر كشور

جزء نهادهاي محلي به حساب مي)  2     .شوند

نهاد عمومي غيردولتي هستند)  4     .باشند نهادهاي وابسته به قدرت مركزي مي

  ؟كدام يك از موارد زير جزء اصول حاكم بر خدمات عمومي نيست

  اصل انطباق)  3     اصل شايسته ساالري)  2     

  

  .با مردم استآن در دموكراسي غير مستقيم، تدوين قوانين با پارلمان و تصويب 

در دموكراسي نيمه مستقيم، قدرت سياسي به دو وجه موازي هم توسط نمايندگان مردم و هم مست

اي است در دموكراسي نيمه مستقيم، انتخابات با واسطه و در دموكراسي غير مستقيم انتخابات دو درجه

اي است اي و در دموكراسي غير مستقيم انتخابات دو درجه در دموكراسي مستقيم، انتخابات يك درجه

  .پارلمان پاسخگوي مردم و دولت پاسخگوي كاركرد خود در برابر پارلمان است

يت متقابل وجود داردمسئولچون تفكيك قوا نسبي است، بين پارلمان و دولت از جهت پاسخگويي، 

  .رياستي پارلمان را منحل كندتواند همانند نظام  تواند دولت را عزل و دولت نيز مي

  .نمايد قوه مقننه رأساً اعضاي دولت را تعيين و منصوب مي

  .پارلماني متناسب با تفكيك نسبي قواست ةمجرية رياستي متناسب با تفكيك مطلق و مجري

اما در پارلماني، اين ارتباط تا اختالط وظايف نيز پيش مي چنانچه مجريه رياستي باشد، قوا مستقل از يكديگرند؛

  .تفكيك مطلق متناسب با نظام دولت ساده و تفكيك نسبي متناسب با نظام فدرال است

  .وجه تمايز تفكيك مطلق و تفكيك نسبي در استقالل يا اختالط وظايف پارلمان و دولت است

  ):ند پارچه

هاي عضو دولت فدرال، به لحاظ استقالل در امور داخلي، نظير دولتهاي عضو كنفدراسيون دولتها در روابط بين

هاي عضو كنفدراسيون با اتفاق آ هاي عضو دولت فدرال همانند دولت

هاي عضو كنفدراسيون هر يك داراي سياست خارجي مستقل ولت فدرال داراي سياست خارجي متمركز است؛ اما دولت

المللي صورت مي ها، به طور ارادي و با انعقاد يك معاهدة بين عضويت هر دولت در كنفدراسيون دولت

  

  :»كشور

كنند شود كه تحت ضوابطي در يك كشور اعمال قدرت مي به مجموعه افرادي اطالق مي

  .ي متمايزندندف و در مفهوم بيرواحاكميت و حكومت در مفهوم دروني متر

  .گانه و حكومت همان قوه مجريه است حاكميت عبارت از مجموعة قواي سه

  .حاكميت دروني به معناي اقتدار و حاكميت بيروني به معناي استقالل است
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 توانند نزد چه اشخاصي مي – 130

  فقط اشخاص حقيقي)  1   

اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي)  3   

كدام يك از موارد زير جزء نظريه – 131

  خدمات عمومي هنظري)  1   

از تصميمات كدام يك از نهادهاي زير مي – 132

  شوراي نگهبان)  1   

كدام يك جزء مستثنيات شمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار ندارد – 133

  نهاد رياست جمهوري)  1   

  وزارت اطالعات)  3   

ها در سراسر كشور استانداري – 134

شوند دم تمركز محسوب مينهاد ع)  1   

نهادهاي وابسته به قدرت مركزي مي)  3   

كدام يك از موارد زير جزء اصول حاكم بر خدمات عمومي نيست – 135

  اصل تساوي)  1   

  


	�ق ا����  

  :در بيان مفهوم دموكراسي – 136

در دموكراسي غير مستقيم، تدوين قوانين با پارلمان و تصويب )  1   

در دموكراسي نيمه مستقيم، قدرت سياسي به دو وجه موازي هم توسط نمايندگان مردم و هم مست)  2   

در دموكراسي نيمه مستقيم، انتخابات با واسطه و در دموكراسي غير مستقيم انتخابات دو درجه)  3   

در دموكراسي مستقيم، انتخابات يك درجه)  4   

  :در نظام پارلماني – 137

پارلمان پاسخگوي مردم و دولت پاسخگوي كاركرد خود در برابر پارلمان است)  1   

چون تفكيك قوا نسبي است، بين پارلمان و دولت از جهت پاسخگويي، )  2   

تواند دولت را عزل و دولت نيز مي پارلمان مي)  3   

قوه مقننه رأساً اعضاي دولت را تعيين و منصوب مي)  4   

  :در نظام تفكيك قوا – 138

مجرية رياستي متناسب با تفكيك مطلق و مجري  ) 1   

چنانچه مجريه رياستي باشد، قوا مستقل از يكديگرند؛)  2   

تفكيك مطلق متناسب با نظام دولت ساده و تفكيك نسبي متناسب با نظام فدرال است)  3   

وجه تمايز تفكيك مطلق و تفكيك نسبي در استقالل يا اختالط وظايف پارلمان و دولت است)  4   

ند پارچهچ(هاي مركب  در دولت – 139

هاي عضو دولت فدرال، به لحاظ استقالل در امور داخلي، نظير دولتهاي عضو كنفدراسيون دولتها در روابط بين روابط بين دولت)  1   

هاي عضو دولت فدرال همانند دولت تصميمات متخذه بين دولت)  2   

ولت فدرال داراي سياست خارجي متمركز است؛ اما دولتد)  3   

عضويت هر دولت در كنفدراسيون دولت)  4   

  .هاي عضو ميسر نيست تاكثريت دول

كشور –دولت «در بيان مفهوم  – 140

به مجموعه افرادي اطالق ميحاكميت )  1   

حاكميت و حكومت در مفهوم دروني متر )  2   

حاكميت عبارت از مجموعة قواي سه  ) 3   

حاكميت دروني به معناي اقتدار و حاكميت بيروني به معناي استقالل است)  4   
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  .تر منعي ندارد هاي پايين ؛ اما عضويت و فعاليت ردههاي سياسي، به لحاظ حساسيت سمت، ممنوع است

ي در مجلس، اعضاي ارتش و سپاه از دخالت در امور سياسي ممنوعند؛ اما فرمانده كل سپاه پاسداران در صورت رسوخ عناصر ناباب از طريق انتخابات عموم

انقالب  آن منحصراً دفاع از استقالل و تماميت ارضي كشور است، اعضاي سپاه، به خاطر اينكه مسئول حفظ دستاوردهاي

  .نمايندگان در داخل مجلس از مصونيت پارلماني و در خارج مجلس از مصونيت كيفري برخوردارند

  .توانند با اكثريت دو سوم آراء از وي سلب مصونيت كنند

اند مورد تعرض و  توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده

  .توان آنها را بدين سبب در دورة نمايندگي مورد مؤاخذه قرار داد

  .شوند عزل مي

  .شود شود؛ اما رئيس جمهور به صرف رأي عدم كفايت عزل نمي

شود؛ همچنين چنانچه دو سوم كل نمايندگان به  ندهد عزل مي

شود، اما عزل رئيس جمهور  ت بدهد، وزير عزل ميدر صورتي كه مجلس با اكثريت مطلق آراء به وزير رأي عدم اعتماد و يا به رئيس جمهور رأي عدم كفاي

  .كند حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي

  .كند اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي

  .م تعزيري حاكم شرع و به موجب قانون

  .جلس باشدالمللي و فروش بناها و اموال دولتي به خارجيان از هر قبيل، بايد با تصويب م

  .هاي بدون عوض خارجي بايد با تصويب مجلس باشد

  

  .هيچ محدوديتي حق طرح هر پيشنهادي را دارند تواند در عموم مسائل در حدود قانون اساسي قانون وضع كند، نمايندگان نيز بي

  .هاي قانوني را، قبل از تصويب نهايي، از مجلس دارند

  .اند

اي از  تواند نسبت به عموم مسائل لوايح قانوني خود را به مجلس تقديم دارد، در حالي كه نمايندگان، در تسليم طرح به مجلس، با پاره

  .ول دانست مگر به اقتضاي مصلحت جامعه

ير در موضوع يا صبدون محاكمه و ثبوت جرم و تخلفي كه موجب انفصال است عزل كرد؛ ولي در صورت تق

  .قاضي به سبب تقصير و يا اشتباه در موضوع يا در حكم شخصاً ضامن است؛ اما عزل وي مگر به اقتضاي مصلحت جامعه ممكن نيست
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  17صفحه 

 

  :تواند در نظام جمهوري اسالمي ايران، رئيس جمهور مي

  .ن قرار دهدسئوالممصوبات مجلس را امضا كند و براي اجرا در اختيار 

  .بسيار مهم، با رعايت قانون اساسي، تصويب قانوني را به همه پرسي بگذارد

  .سفيران را تعيين و استوارنامة آنها را امضا كند

  .رأساً براي دولت نمايندگان ويژه تعيين كند

  :نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تحت امر مقام رهبري هستند؛ بنابراين

  .هاي سياسي را ندارند و حق فعاليت سياسي ندارند اعضاي ارتش و سپاه حق عضويت در گروه

هاي سياسي، به لحاظ حساسيت سمت، ممنوع است عضويت و فعاليت فرماندهان عالي ارتش و سپاه در گروه

اعضاي ارتش و سپاه از دخالت در امور سياسي ممنوعند؛ اما فرمانده كل سپاه پاسداران در صورت رسوخ عناصر ناباب از طريق انتخابات عموم

آن منحصراً دفاع از استقالل و تماميت ارضي كشور است، اعضاي سپاه، به خاطر اينكه مسئول حفظ دستاوردهاي عكس ارتش كه وظيفه اعضاي

  .است، ناگزير از دخالت در امور سياسي است

  :مقننة جمهوري اسالمي ايران

نمايندگان در داخل مجلس از مصونيت پارلماني و در خارج مجلس از مصونيت كيفري برخوردارند

توانند با اكثريت دو سوم آراء از وي سلب مصونيت كنند اي خالف مصلحت نظام است، مي اگر نمايندگان مجلس تشخيص دهند كه اظهارنظر نماينده

توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كنند و از اين بابت نمي

توان آنها را بدين سبب در دورة نمايندگي مورد مؤاخذه قرار داد نمايندگان در اظهارنظر و رأي آزادند و نمي

  :تيضاح رئيس جمهور و وزيران

عزل مي» عدم كفايت«و رئيس جمهور با حصول رأي » رأي اعتماد«وزير يا هيأت وزيران با عدم حصول 

شود؛ اما رئيس جمهور به صرف رأي عدم كفايت عزل نمي عزل مي» رأي عدم اعتماد

ندهد عزل مي» رأي اعتماد«زير تقاضاي رأي اعتماد كند، چنانچه اكثريت مجلس به وي 

  .شود رئيس جمهور رأي كفايت ندهند عزل مي

در صورتي كه مجلس با اكثريت مطلق آراء به وزير رأي عدم اعتماد و يا به رئيس جمهور رأي عدم كفاي

  

  كدام يك از عبارات ذيل قانوني است؟

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي

اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي توان به صرف داشتن عقيده تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي

  اصل، برائت است مگر در صورت تعقيب و دستگيري قانوني

م تعزيري حاكم شرع و به موجب قانونهرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار ممنوع است مگر از طريق حك

  :در حق نظارت مجلس شوراي اسالمي بر امور

  .دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان بدون تصويب مجلس مطلقاً ممنوع است

المللي و فروش بناها و اموال دولتي به خارجيان از هر قبيل، بايد با تصويب م

هاي بدون عوض خارجي بايد با تصويب مجلس باشد استخدام كارشناسان خارجي و گرفتن و دادن وام و كمك

.برقراري حكومت نظامي ممنوع است، مگر با تصويب مجلس به شرط آنكه از سي روز تجاوز نكند

  :هاي قانوني به مجلس

تواند در عموم مسائل در حدود قانون اساسي قانون وضع كند، نمايندگان نيز بي

هاي قانوني را، قبل از تصويب نهايي، از مجلس دارند دولت و نمايندگان، در صورتي كه صالح بدانند، حق استرداد لوايح و طرح

اند بهره هر يك از وزيران حق استرداد اليحه تقديمي را دارند، در حالي كه نمايندگان از اين حق بي

تواند نسبت به عموم مسائل لوايح قانوني خود را به مجلس تقديم دارد، در حالي كه نمايندگان، در تسليم طرح به مجلس، با پاره

  .موضوعي رو به رو هستند

  :به موجب اصول يكصد و شصت و چهارم و يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي

ول دانست مگر به اقتضاي مصلحت جامعهئتوان از مقامي كه شاغل آن است عزل كرد و به بهانة تقصير مس

بدون محاكمه و ثبوت جرم و تخلفي كه موجب انفصال است عزل كرد؛ ولي در صورت تقتوان از مقامي كه شاغل آن است 

  .در حكم، طبق موازين اسالمي ضامن است

قاضي به سبب تقصير و يا اشتباه در موضوع يا در حكم شخصاً ضامن است؛ اما عزل وي مگر به اقتضاي مصلحت جامعه ممكن نيست

  .توان عزل كرد، مگر آنكه رئيس قوة قضائيه شخصاً او را فاقد صالحيت امر قضا بداند
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در نظام جمهوري اسالمي ايران، رئيس جمهور مي – 141

مصوبات مجلس را امضا كند و براي اجرا در اختيار )  1   

بسيار مهم، با رعايت قانون اساسي، تصويب قانوني را به همه پرسي بگذارددر مسائل )  2   

سفيران را تعيين و استوارنامة آنها را امضا كند )  3   

رأساً براي دولت نمايندگان ويژه تعيين كند)  4   

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تحت امر مقام رهبري هستند؛ بنابراين – 142

اعضاي ارتش و سپاه حق عضويت در گروه)  1   

عضويت و فعاليت فرماندهان عالي ارتش و سپاه در گروه)  2   

اعضاي ارتش و سپاه از دخالت در امور سياسي ممنوعند؛ اما فرمانده كل سپاه پاسداران در صورت رسوخ عناصر ناباب از طريق انتخابات عموم)  3  

  .شرعاً و قانوناً حق دخالت دارد

عكس ارتش كه وظيفه اعضاي بر)  4   

است، ناگزير از دخالت در امور سياسي است

مقننة جمهوري اسالمي ايران  در قوة – 143

نمايندگان در داخل مجلس از مصونيت پارلماني و در خارج مجلس از مصونيت كيفري برخوردارند)  1   

اگر نمايندگان مجلس تشخيص دهند كه اظهارنظر نماينده)  2   

همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كنند و از اين بابت نمي نمايندگان حق دارند در)  3   

  .مؤاخذه قرار داد

نمايندگان در اظهارنظر و رأي آزادند و نمي)  4   

تيضاح رئيس جمهور و وزيراندر اس – 144

وزير يا هيأت وزيران با عدم حصول )  1   

رأي عدم اعتماد«وزير استيضاح شونده با )  2   

زير تقاضاي رأي اعتماد كند، چنانچه اكثريت مجلس به وي در صورتي كه و)  3   

رئيس جمهور رأي كفايت ندهند عزل مي

در صورتي كه مجلس با اكثريت مطلق آراء به وزير رأي عدم اعتماد و يا به رئيس جمهور رأي عدم كفاي)  4   

  .موكول به تصويب مقام رهبري است

كدام يك از عبارات ذيل قانوني است؟ – 145

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي)  1   

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي)  2   

اصل، برائت است مگر در صورت تعقيب و دستگيري قانوني)  3   

هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار ممنوع است مگر از طريق حك)  4   

در حق نظارت مجلس شوراي اسالمي بر امور – 146

دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان بدون تصويب مجلس مطلقاً ممنوع است)  1   

المللي و فروش بناها و اموال دولتي به خارجيان از هر قبيل، بايد با تصويب م د قراردادهاي بيناانعق)  2   

استخدام كارشناسان خارجي و گرفتن و دادن وام و كمك)  3   

برقراري حكومت نظامي ممنوع است، مگر با تصويب مجلس به شرط آنكه از سي روز تجاوز نكند)  4   

هاي قانوني به مجلس در مورد لوايح و طرح – 147

تواند در عموم مسائل در حدود قانون اساسي قانون وضع كند، نمايندگان نيز بي گونه كه مجلس مي همان)  1   

دولت و نمايندگان، در صورتي كه صالح بدانند، حق استرداد لوايح و طرح)  2   

هر يك از وزيران حق استرداد اليحه تقديمي را دارند، در حالي كه نمايندگان از اين حق بي)  3   

تواند نسبت به عموم مسائل لوايح قانوني خود را به مجلس تقديم دارد، در حالي كه نمايندگان، در تسليم طرح به مجلس، با پاره دولت مي)  4   

موضوعي رو به رو هستند هاي خاص محدوديت

به موجب اصول يكصد و شصت و چهارم و يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي – 148

توان از مقامي كه شاغل آن است عزل كرد و به بهانة تقصير مس قاضي را نمي)  1   

توان از مقامي كه شاغل آن است  قاضي را نمي)  2   

در حكم، طبق موازين اسالمي ضامن است

قاضي به سبب تقصير و يا اشتباه در موضوع يا در حكم شخصاً ضامن است؛ اما عزل وي مگر به اقتضاي مصلحت جامعه ممكن نيست)  3   

توان عزل كرد، مگر آنكه رئيس قوة قضائيه شخصاً او را فاقد صالحيت امر قضا بداند را نمي قاضي)  4   
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  .مقام رهبري قابل اجرا است

  .پذير خواهد بود

  .آزادي افراد غير قابل سلب است، مگر براي حفظ استقالل كشور با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

  .عمل قضايي است)  4     .ماهيت انشايي دارد

  چنانچه در عقود تبرعي اشتباه در شخص طرف معامله صورت بگيرد، وضع عقد چگونه است؟

  .ستتأثير ا اشتباه بي)  4     

ناظر بر عين (كشف شود كه مورد معامله قبل از عقد تلف شده بوده است و در معاملة ب 

  مورد معامله بعد از عقد و قبل از تسليم تلف شود، دربارة دو وضعيت مزبور به ترتيب كدام گزينه درست است؟

  .در هر دو مورد عقد قابل فسخ است

  .عقد باطل است ،عقد منفسخ و در مورد دوم

  .له جاهل حق فسخ دارد

  .له به قيد تضرر حق فسخ دارد اعم از اينكه عالم باشد يا جاهل

  .ماهيت مختلط و اخباري دارد)  4     .

  .فقط با توافق داين و مديون قابل ابرا است

  .متعلق به كسي است كه در اثر اقاله مالك شده است

  در معاملة فضولي چنانچه مال مورد معامله به خريدار تسليم شود، آنگاه مالك معامله را تنفيذ نكند، خريدار ضامن چيست؟

  ضامن عين، منافع و بدل

  فاتضامن بدل عين و منافع مستو

  .شود با وفات متعهدله منتفي مي
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  18صفحه 

 

  :در شوراي عالي امنيت ملي

.كند دهد و حدود وظايف و اختيارات آنها را تعيين مي شوراي عالي، شوراهاي فرعي را تشكيل مي

  .تشكيل شوراهاي فرعي به موجب قانون و مصوبات آنها پس از تأييد شوراي عالي قابل اجرا است

  .مصوبات شوراي عالي و شوراهاي فرعي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است

مقام رهبري قابل اجرا است رسد و مصوبات شوراي عالي پس از تأييد تشكيالت شوراهاي فرعي به تصويب شوراي عالي مي

  :در نظام جمهوري اسالمي ايران

  .ها و شكنجه مطلقاً ممنوع است

پذير خواهد بود هاي مشروع با تجويز قانون امكان تفتيش عقايد مطلقاً ممنوع است؛ اما سلب آزادي

آزادي افراد غير قابل سلب است، مگر براي حفظ استقالل كشور با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

  .ها حتي با تصويب قانون ممنوع است

  چيست؟) تنفيذ معاملة فضولي

ماهيت انشايي دارد)  3     .ايقاع است)  2     

چنانچه در عقود تبرعي اشتباه در شخص طرف معامله صورت بگيرد، وضع عقد چگونه است؟

  .قابل فسخ است)  3     .باطل است)  2     

كشف شود كه مورد معامله قبل از عقد تلف شده بوده است و در معاملة ب ) ناظر بر عين معين

مورد معامله بعد از عقد و قبل از تسليم تلف شود، دربارة دو وضعيت مزبور به ترتيب كدام گزينه درست است؟

در هر دو مورد عقد قابل فسخ است)  2     .د منفسخ است

عقد منفسخ و در مورد دوم ،در مورد اول)  4     .عقد منفسخ است ،عقد باطل و در مورد دوم

  :شود اي كه به نفس اشتراط حاصل نمي

له جاهل حق فسخ دارد مشروط)  2       .فسخ دارد

له به قيد تضرر حق فسخ دارد اعم از اينكه عالم باشد يا جاهل مشروط)  4       .له مطلقاً حق فسخ ندارد

.واقعة حقوقي است)  3     .ماهيت ايقاعي دارد)  2     

  .قابل ابرا نيست)  2       

فقط با توافق داين و مديون قابل ابرا است)  4     .اگر علم تفصيلي به ميزان آن وجود داشته باشد قابل ابرا است

  :شود له در مورد معامله حاصل ميمنافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقا

متعلق به كسي است كه در اثر اقاله مالك شده است)  2     .متعلق به كسي است كه در اثر عقد مالك شده است

  3و  1هاي  گزينه)  4     .تابع قاعدة كلي تبعيت منافع از عين است

  :اگر موضوع تعهد، تمليك مال به متعهدله باشد

  .متعهد بايد مالك مال مورد تعهد باشد

  .اگر متعهد مالك مال نباشد، از مالك آن اذن در تمليك آن مال داشته باشد

  .اهليت استيفاي متعهد شرط است

در معاملة فضولي چنانچه مال مورد معامله به خريدار تسليم شود، آنگاه مالك معامله را تنفيذ نكند، خريدار ضامن چيست؟

ضامن عين، منافع و بدل)  2       

ضامن بدل عين و منافع مستو)  4     ستوفات و غيرمستوفات و عيوب مال

  :تعهدي كه به قيد مباشرت متعهد باشد

با وفات متعهدله منتفي مي)  2       

  3و  1هاي  گزينه)  4     .مقامي است
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در شوراي عالي امنيت ملي – 149

شوراي عالي، شوراهاي فرعي را تشكيل مي)  1   

تشكيل شوراهاي فرعي به موجب قانون و مصوبات آنها پس از تأييد شوراي عالي قابل اجرا است)  2   

مصوبات شوراي عالي و شوراهاي فرعي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است)  3   

تشكيالت شوراهاي فرعي به تصويب شوراي عالي مي)  4   

در نظام جمهوري اسالمي ايران – 150

ها و شكنجه مطلقاً ممنوع است تفتيش عقايد، سلب آزادي)  1   

تفتيش عقايد مطلقاً ممنوع است؛ اما سلب آزادي)  2   

آزادي افراد غير قابل سلب است، مگر براي حفظ استقالل كشور با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي)  3   

ها حتي با تصويب قانون ممنوع است سلب و محدوديت آزادي)  4   

  

ت(	��ق ����  �ا��(  

تنفيذ معاملة فضولي(ماهيت حقوقي اجازه  – 151

  .واقعة حقوقي است)  1   

چنانچه در عقود تبرعي اشتباه در شخص طرف معامله صورت بگيرد، وضع عقد چگونه است؟ – 152

  .غيرنافذ است)  1   

ناظر بر عين معين(چنانچه در معاملة الف  – 153

مورد معامله بعد از عقد و قبل از تسليم تلف شود، دربارة دو وضعيت مزبور به ترتيب كدام گزينه درست است؟) معين

د منفسخ استدر هر دو مورد عق)  1   

عقد باطل و در مورد دوم ،در مورد اول)  3   

اي كه به نفس اشتراط حاصل نمي در مورد شرط نتيجه – 154

فسخ داردله مطلقاً حق  مشروط)  1   

له مطلقاً حق فسخ ندارد مشروط)  3   

  :تبديل تعهد – 155

  .ماهيت قراردادي دارد)  1   

  :دين بازداشت شده – 156

  .قابل ابرا است)  1   

اگر علم تفصيلي به ميزان آن وجود داشته باشد قابل ابرا است)  3   

منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقا – 157

متعلق به كسي است كه در اثر عقد مالك شده است)  1   

تابع قاعدة كلي تبعيت منافع از عين است)  3   

اگر موضوع تعهد، تمليك مال به متعهدله باشد – 158

متعهد بايد مالك مال مورد تعهد باشد)  1   

اگر متعهد مالك مال نباشد، از مالك آن اذن در تمليك آن مال داشته باشد)  2   

اهليت استيفاي متعهد شرط است)  3   

  موارد ههم)  4    

در معاملة فضولي چنانچه مال مورد معامله به خريدار تسليم شود، آنگاه مالك معامله را تنفيذ نكند، خريدار ضامن چيست؟ – 159

  ضامن عين و منافع)  1   

ستوفات و غيرمستوفات و عيوب مالضامن عين، منافع م)  3   

تعهدي كه به قيد مباشرت متعهد باشد – 160

  .شود با وفات متعهد منتفي مي)  1   

مقامي است از استثناهاي قاعدة قائم)  3   
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  .ري نيست

  .فقط از شرايط تهاتر ايقاعي است

  .اگر مورد معامله مثلي باشد، مانع اقاله است

  .مطلقاً مانع اقاله نيست

  .هر عقدي كه خيار شرط در آن قرار داده شود

  .ل شودعقدي كه در آن خيار تخلف از شرط حاص

  .داشته باشند قابل اشتراط هستند چه شرط نتيجه، چه شرط صفت

  .آيد به عمل مي.......... ها و در ارتباط با جرايمي كه در صالحيت دادگاه كيفري استان است تحقيقات مقدماتي توسط 

  بازپرس دادسراي مركز شهرستان

  .ادستان شهرستاني كه بخش در حوزه آن واقع است

..........  

  .متهم را جلب نمايند ،در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او ضابطان

  .مجوزي جهت قرار دادن برگ جلب در اختيار شاكي وجود ندارد

  كيفيات مخففه و مشدده و صالحيت مراجع رسيدگي

  .المللي است در صالحيت ديوان كيفري بين.......... رسيدگي به اتهامات مربوط به جرايم 

  گردان جنايت بر ضد بشريت، قاچاق مواد مخدر و روان

  گردان جنايت نسل كشي، تروريسم و قاچاق مواد مخدر و روان

  .موكول به اجازه مقام قضايي است

  .جنبه محرمانه دارد، جرايم عليه امنيت كشور و يا حضور او موجب فساد گردد

  .اجتناب شود.......... ها بايد  هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تحقيقات و بازجويي

  قانوني رعايت گردد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته
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ري نيستاز شرايط تهاتر قه)  2       

فقط از شرايط تهاتر ايقاعي است)  4     .فقط از شرايط تهاتر قراردادي است

اگر مورد معامله مثلي باشد، مانع اقاله است)  2       

مطلقاً مانع اقاله نيست)  4     .مي باشد، مانع اقاله است

  :شود كدام عقد، خياري محسوب مي

هر عقدي كه خيار شرط در آن قرار داده شود)  2     .هر عقدي كه هر نوع خياري در آن موجود باشد

عقدي كه در آن خيار تخلف از شرط حاص)  4     .هر عقدي كه خيارات قانوني در آن موجود باشد

  

  .قابل شرط نتيجه كردن نيستند

  .مانند اعمال حقوقي غيرتشريفاتي قابل اشتراط به شرط نتيجه هستند

داشته باشند قابل اشتراط هستند چه شرط نتيجه، چه شرط صفت) نه مادي

  .مور يا وقايع تكويني باشند، ممكن است قابل اشتراط به شرط نتيجه نباشند

  .شود هاي طرفين محسوب نمي از امور فرعي است و از موارد تالقي اراده

  .هاي طرفين است از موارد و اركان اساسي تالقي اراده

  .هاي طرفين است ساسي تالقي اراده

  .هاي طرفين است در هر عقدي كه شخصيت طرف علت عمدة عقد باشد، از موارد تالقي اراده

ها و در ارتباط با جرايمي كه در صالحيت دادگاه كيفري استان است تحقيقات مقدماتي توسط 

بازپرس دادسراي مركز شهرستان)  2     منحصراً توسط رئيس حوزه قضايي بخش

ادستان شهرستاني كه بخش در حوزه آن واقع استمنحصراً د)  4     البدل رئيس حوزه قضايي بخش يا دادرس علي

.......... تواند برگ جلب را چنانچه متهم غايب بوده و ضرورت اقتضا كند، مقام قضايي مي

در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او ضابطان)  2     .در اختيار شاكي براي مدت يك هفته قرار دهد

مجوزي جهت قرار دادن برگ جلب در اختيار شاكي وجود ندارد)  4     .ساعت قرار دهد 48فقط در اختيار ضابطان دادگستري براي مدت 

  .كند را تعيين مي.......... نظام ادله قانوني بدين معناست كه قانونگذار 

  ادله اثبات جرايم)  2       

كيفيات مخففه و مشدده و صالحيت مراجع رسيدگي)  4     جازات و اقدامات تأميني و تربيتي

رسيدگي به اتهامات مربوط به جرايم  (ICC)المللي  به موجب اساسنامه ديوان كيفري بين

جنايت بر ضد بشريت، قاچاق مواد مخدر و روان)  2     جنايت نسل كشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايت جنگي

جنايت نسل كشي، تروريسم و قاچاق مواد مخدر و روان)  4     جنايت بر ضد بشريت و تروريسم

موكول به اجازه مقام قضايي است.......... دسرا تحقيقات مقدماتي در دا حضور وكيل مدافع در مرحلة

  .فقط در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد

  فقط در جرايم مربوط به امنيت داخلي و خارجي كشور

  در جرايم مربوط به امنيت خارجي كشور و اتهامات مربوط به مواد مخدر و تروريسم

جنبه محرمانه دارد، جرايم عليه امنيت كشور و يا حضور او موجب فساد گردد

هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تحقيقات و بازجويي به موجب قانون احترام به آزادي

  فقط پرسش از اسرار شخصي و گناهان گذشته

  تغيرمؤثر در پرونده و غيرضروري براي كشف حقيق

قانوني رعايت گردد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته
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  :آزاد بودن دو دين – 161

  .از شرايط تهاتر است)  1   

فقط از شرايط تهاتر قراردادي است)  3   

  :تلف يكي از عوضين – 162

  .مطلقاً مانع اقاله است)  1   

مي باشد، مانع اقاله استياگر مورد معامله ق)  3   

كدام عقد، خياري محسوب مي – 163

هر عقدي كه هر نوع خياري در آن موجود باشد)  1   

هر عقدي كه خيارات قانوني در آن موجود باشد)  3   

   :اعمال حقوقي تشريفاتي – 164

قابل شرط نتيجه كردن نيستند)  1   

مانند اعمال حقوقي غيرتشريفاتي قابل اشتراط به شرط نتيجه هستند)  2   

نه مادي(اگر صرفاً ماهيت حقوقي )  3   

مور يا وقايع تكويني باشند، ممكن است قابل اشتراط به شرط نتيجه نباشنداگر همراه با ا)  4   

  :تعيين نوع عقد – 165

از امور فرعي است و از موارد تالقي اراده)  1   

از موارد و اركان اساسي تالقي اراده)  2   

ساسي تالقي ارادهصرفاً در عقود تبرعي از موارد ا)  3   

در هر عقدي كه شخصيت طرف علت عمدة عقد باشد، از موارد تالقي اراده)  4   

  

� دا	�� �����  
ها و در ارتباط با جرايمي كه در صالحيت دادگاه كيفري استان است تحقيقات مقدماتي توسط  قضايي بخش هدر حوز – 181

منحصراً توسط رئيس حوزه قضايي بخش)  1   

رئيس حوزه قضايي بخش يا دادرس علي)  3   

چنانچه متهم غايب بوده و ضرورت اقتضا كند، مقام قضايي مي – 182

در اختيار شاكي براي مدت يك هفته قرار دهد)  1   

فقط در اختيار ضابطان دادگستري براي مدت )  3   

نظام ادله قانوني بدين معناست كه قانونگذار  – 183

  اعمال مجرمانه)  1   

جازات و اقدامات تأميني و تربيتيم)  3   

به موجب اساسنامه ديوان كيفري بين – 184

جنايت نسل كشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايت جنگي)  1   

جنايت بر ضد بشريت و تروريسم)  3   

حضور وكيل مدافع در مرحلة – 185

فقط در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد)  1   

فقط در جرايم مربوط به امنيت داخلي و خارجي كشور)  2   

در جرايم مربوط به امنيت خارجي كشور و اتهامات مربوط به مواد مخدر و تروريسم)  3   

جنبه محرمانه دارد، جرايم عليه امنيت كشور و يا حضور او موجب فساد گردد در مواردي كه موضوع)  4   

به موجب قانون احترام به آزادي – 186

فقط پرسش از اسرار شخصي و گناهان گذشته)  1   

غيرمؤثر در پرونده و غيرضروري براي كشف حقيقهاي  فقط از پرسش)  2   

قانوني رعايت گردد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته –هاي علمي  شيوه)  3   

  هاي غيرمفيد فقط از پرسش)  4   
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  :كشف دليل يا داليل جديد

  .دستور دادستان براي تعقيب، فقط براي يك مرتبه، كافي است و در اين صورت تحقيقات مقدماتي بايد الزاماً توسط بازپرس صورت پذيرد

  .تخفيف دهد.......... تواند  عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند مي

  عليه باشد مجازات را حكم بدوي را تأييد و بدون نياز به استدالل به تشخيص خود و بدون اينكه نياز به درخواست محكوم

  .تخفيف از آن دادگاه بدوي است و دادگاه تجديدنظر فقط مجاز به تأييد يا نقض حكم محكوميت نخستين است

.  

  دادسراي مركز استان بزرگتر

  ستاني كه جرم در حوزة آن كشف شده

  سري، غيرترافعي و غيرعلني)  4     ترافعي و علني

  فقط بر دادسراهاي حوزه آن استان

  هاي حوزه آن استان ها و دادسراها و دادگستري

  .مجازات را تشديد كند.......... 

  دار به تقاضاي دادستان فقط در مورد مجرمان سابقه

  .مطلقاً مجاز به تشديد مجازات نيست

  گويند؟ اي بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پي ببرد يا نبرد را چه مي

  اصل عملي)  4     

  تبادر)  4     
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  .ممنوع است

  جز در موارد مربوط به امنيت كشور يا براي احقاق حقوق اشخاص به تقاضاي افراد ذينفع

  در همة موارد به علت مغايرت آن با فرض برائت

  در همة موارد به علت مغايرت آن با فرض برائت و ضرورت حفظ حريم خصوصي افراد

  فقط در موارد مربوط به امنيت كشور

  :ها بايد مستدل و مستند به

  .قانون و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است

  .قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است

  .شرع و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و نيز مقررات كيفري مربوط باشد

.  

  :قضات دادسرا) غير از زنا و لواط

   .مجوزي براي انجام تحقيقات ندارند و تحقيقات مقدماتي بايد توسط دادگاه صورت پذيرد

  .اند با اجازه رئيس حوزه قضايي مجاز به انجام تحقيقات

  .اند تحقيقات در صورت ارجاع

  .موافقت رئيس دادگستري استان ضروري است

كشف دليل يا داليل جديد به علت عدم كفايت دليل و متعاقباًدر صورت صدور قرار منع تعقيب متهم 

  .با توجه به اصل برائت و با توجه به قطعي شدن قرار، تعقيب مجدد مجاز نيست

دستور دادستان براي تعقيب، فقط براي يك مرتبه، كافي است و در اين صورت تحقيقات مقدماتي بايد الزاماً توسط بازپرس صورت پذيرد

  .اي قانوني از سوي مقنن در اين خصوص وضع نشده است

  .ز دادگاه مجاز استتعقيب متهم براي يك مرتبه با درخواست دادستان از دادگاه و تجوي

عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند مي محكوم ،چنانچه دادگاه تجديدنظر استان پس از رسيدگي

حكم بدوي را تأييد و بدون نياز به استدالل به تشخيص خود و بدون اينكه نياز به درخواست محكوم

  عليه حكم بدوي را تأييد و مستدالً مجازات را حتي بدون درخواست محكوم

  عليه مجازات را فقط در صورت تقاضاي محكوم

تخفيف از آن دادگاه بدوي است و دادگاه تجديدنظر فقط مجاز به تأييد يا نقض حكم محكوميت نخستين است

.است.......... حل اختالف بين دو دادسراي واقع در حوزه دو استان مختلف در صالحيت 

دادسراي مركز استان بزرگتر)  2       

ستاني كه جرم در حوزة آن كشف شدهدادگاه تجديدنظر ا)  4     دادگاه كيفري استاني كه مجرم در حوزه آن زنداني

  .است.......... در ايران، تحقيقات مقدماتي در دادسرا 

ترافعي و علني ،كتبي)  3     غيرترافعي و علني)  2     

  .نظارت دارد.......... در مركز استان رئيس كل دادگستري استان 

فقط بر دادسراهاي حوزه آن استان)  2     هاي حوزه آن استان و دادسراهاي نظامي

ها و دادسراها و دادگستري بر كليه دادگاه)  4     هاي ويژه روحانيت و دادسراهاي نظامي

.......... تواند  ارنده، مرجع تجديدنظر ميهاي تعزيري يا بازد در امور كيفري، موضوع مجازات

فقط در مورد مجرمان سابقه)  2     فقط در صورت تقاضاي تجديدنظر دادستان

مطلقاً مجاز به تشديد مجازات نيست)  4     در صورت تقاضاي تجديدنظر دادستان يا شاكي خصوصي

اي بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پي ببرد يا نبرد را چه مي

  حكم اضطراري)  3     حكم ظاهري)  2     

  كدام گزينه جزء طرق بازشناسي مجاز از حقيقت است؟

  اطراد)  3     صحت سلب)  2     
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ممنوع است.......... كنترل تلفن افراد  – 187

جز در موارد مربوط به امنيت كشور يا براي احقاق حقوق اشخاص به تقاضاي افراد ذينفع)  1   

در همة موارد به علت مغايرت آن با فرض برائت)  2   

در همة موارد به علت مغايرت آن با فرض برائت و ضرورت حفظ حريم خصوصي افراد)  3   

فقط در موارد مربوط به امنيت كشور)  4   

ها بايد مستدل و مستند به قرارها و احكام دادگاه – 188

قانون و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است)  1   

قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است)  2   

شرع و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و نيز مقررات كيفري مربوط باشد)  3   

.اصول كلي حقوق كيفري باشد)  4   

غير از زنا و لواط(در جرايم منافي عفت  – 189

مجوزي براي انجام تحقيقات ندارند و تحقيقات مقدماتي بايد توسط دادگاه صورت پذيرد)  1   

با اجازه رئيس حوزه قضايي مجاز به انجام تحقيقات)  2   

تحقيقات در صورت ارجاع مجاز به انجام)  3   

موافقت رئيس دادگستري استان ضروري است)  4   

در صورت صدور قرار منع تعقيب متهم  – 190

با توجه به اصل برائت و با توجه به قطعي شدن قرار، تعقيب مجدد مجاز نيست)  1   

دستور دادستان براي تعقيب، فقط براي يك مرتبه، كافي است و در اين صورت تحقيقات مقدماتي بايد الزاماً توسط بازپرس صورت پذيرد)  2   

اي قانوني از سوي مقنن در اين خصوص وضع نشده است مقرره)  3   

تعقيب متهم براي يك مرتبه با درخواست دادستان از دادگاه و تجوي)  4   

چنانچه دادگاه تجديدنظر استان پس از رسيدگي – 191

حكم بدوي را تأييد و بدون نياز به استدالل به تشخيص خود و بدون اينكه نياز به درخواست محكوم)  1   

حكم بدوي را تأييد و مستدالً مجازات را حتي بدون درخواست محكوم)  2   

فقط در صورت تقاضاي محكوم)  3   

تخفيف از آن دادگاه بدوي است و دادگاه تجديدنظر فقط مجاز به تأييد يا نقض حكم محكوميت نخستين است)  4   

حل اختالف بين دو دادسراي واقع در حوزه دو استان مختلف در صالحيت  – 192

  ديوان عالي كشور)  1   

دادگاه كيفري استاني كه مجرم در حوزه آن زنداني)  3   

در ايران، تحقيقات مقدماتي در دادسرا  – 193

  كتبي، ترافعي و غيرعلني)  1   

در مركز استان رئيس كل دادگستري استان  – 194

هاي حوزه آن استان و دادسراهاي نظامي هفقط بر كليه دادگا)  1   

هاي ويژه روحانيت و دادسراهاي نظامي بر دادسراها و دادگاه)  3   

در امور كيفري، موضوع مجازات – 195

فقط در صورت تقاضاي تجديدنظر دادستان)  1   

در صورت تقاضاي تجديدنظر دادستان يا شاكي خصوصي)  3   

  

  ا��ل ���

اي بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پي ببرد يا نبرد را چه مي حكم شرع در هر قضيه – 196

  حكم واقعي)  1   

كدام گزينه جزء طرق بازشناسي مجاز از حقيقت است؟ – 197

  تصريح واضع)  1   
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  اصالت تخيير)  4     

  تضمني)  4     

هرگاه حكمي به موضوع عامي تعلق گيرد ولي به نحوي باشد كه منظور يك فرد غير معين از همه افراد عام باشد نه همه و نه مجموع آنها 

  ستغراقيعام ا)  4     

  غايت)  4     

  مقيد)  4    

  شود چه نام دارد؟

  خبر مستفيض)  4     

  شبهه مفهومي)  4     

  تعيين علت)  4     

  قياس خفي)  4     

كشم ناظر به كدام قسم از اقسام  هرگاه يكي ديگري را اجبار به قتل شخص سوم نمايد و تهديد كند كه اگر او را نكشي خودت را مي

  تخيير بين افراد واجب مخير)  4     خيير بين دو حكم متزاحم

  نفوذ)  4     

  موضوعي)  4     

  بيرون بردن فردي از حكمي كه براي موضوعي صادر شده با تصرف و دخالت در موضوع فرد يا افراد ناظر به كدام گزينه است؟

  تخصص)  4     

��و� ا��                                                                                                        - ٢٢٨٠*%  - ١٣٩١% دا$� �زاد ا�#"� ارد  ��ل 

 
  21صفحه 

 

  گردد؟ كدام گزينه جزء اصول لفظي محسوب نمي

  اصالت عدم نقل)  3     اصالت عدم تقدير)  2     

  ناظر به كدام داللت است؟» ال يقضي القاضي و هو غضبان

  تنبيه و ايماء)  3     اقتضاء)  2     

هرگاه حكمي به موضوع عامي تعلق گيرد ولي به نحوي باشد كه منظور يك فرد غير معين از همه افراد عام باشد نه همه و نه مجموع آنها 

  عام افرادي)  3     عام بدلي)  2     

  كدام قسم از اقسام مخصص متصل به كار رفته است؟

  شرط)  3     استثناء)  2     

  گويند؟ جلوگيري از امتداد زماني قانون را چه مي

  تخصص)  3     تخصيص)  2     

شود چه نام دارد؟ گيري مي خبري كه به داللت التزامي از مجموع اخبار و حكايات مختلف نتيجه

  متواتر اجمالي)  3     متواتر لفظي)  2     

  هاي ذيل است؟ در حقوق خصوصي جزء كدام گزينه

  شبهه مصداقي)  3     شبهه موضوعي)  2     

  استنباط علت)  3     پي بردن به عدم علت)  2     

  شود چه نام دارد؟ قياسي كه علت حكم از زبان شارع فهميده مي

  قياس جلي)  3     العلةمستنبط )  2     

هرگاه يكي ديگري را اجبار به قتل شخص سوم نمايد و تهديد كند كه اگر او را نكشي خودت را مي

خيير بين دو حكم متزاحمت)  3     تخيير بين دو دليل متعارض)  2     

  گردد؟ گرفتن گذرنامه براي رفتن به حج جزء كدام مقدمه محسوب مي

  صحت)  3     وجوب)  2     

  استصحاب دين سابق جزء كدام قسم از اقسام استصحاب است؟

  حكمي تكليفي)  3     حكمي موضوعي)  2     

بيرون بردن فردي از حكمي كه براي موضوعي صادر شده با تصرف و دخالت در موضوع فرد يا افراد ناظر به كدام گزينه است؟

  تخصيص)  3     حكومت)  2     

  :حولها المفاوضات ستمرّاالولي التي تَ الخطوة

  .آزادي اموال رهني اولين گامي است كه مذاكرات پيرامون آن ادامه دارد

  .ها اولين گامي است كه گفتگوها پيرامون آن ادامه دارد

  .باشد ها مي ادي گروگاناولين گام در استمرار گفتگوها پيرامون آز

  .اولين گام برداشته شده در مذاكرات پيرامون آزادي اموال خواهد بود

  :ت الستائرزيحأتنفس الصبح و انبسطت فوق المنازل الكثيره ف

  .ها كنار رفت ها گسترده شد و پرده صبح دميد و پنجه روشنايي بر انبوه خانه

  .ها زدوده شد هاي دشت گسترده شد و تاريكي پنجه آفتاب بر خانه

  .هاي گلي را در بر گرفت و صبح آمد و تاريكي را از بين برد

  .هاي چوبي گسترده گرديد و صبح آمد و تاريكي را كنار زد
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كدام گزينه جزء اصول لفظي محسوب نمي – 198

  اصالت ظهور)  1   

ال يقضي القاضي و هو غضبان«حديث  – 199

  اشاره)  1   

هرگاه حكمي به موضوع عامي تعلق گيرد ولي به نحوي باشد كه منظور يك فرد غير معين از همه افراد عام باشد نه همه و نه مجموع آنها  – 200

  باشد؟ ناظر به كدام گزينه مي

  عام مجموعي)  1   

كدام قسم از اقسام مخصص متصل به كار رفته است؟» ال اله اال اهللا«در  – 201

  صفت)  1   

جلوگيري از امتداد زماني قانون را چه مي – 202

  نسخ)  1   

خبري كه به داللت التزامي از مجموع اخبار و حكايات مختلف نتيجه – 203

  متواتر معنوي)  1   

در حقوق خصوصي جزء كدام گزينه» نظم عمومي«اصطالح  – 204

  شبهه حكمي)  1   

  ..........تنقيح مناط يعني  – 205

  پي بردن به وجود علت)  1   

قياسي كه علت حكم از زبان شارع فهميده مي – 206

  لعلةامنصوص )  1   

هرگاه يكي ديگري را اجبار به قتل شخص سوم نمايد و تهديد كند كه اگر او را نكشي خودت را مي – 207

  تخيير است؟

  تخيير بين محذورين)  1   

گرفتن گذرنامه براي رفتن به حج جزء كدام مقدمه محسوب مي – 208

  وجود)  1   

استصحاب دين سابق جزء كدام قسم از اقسام استصحاب است؟ – 209

  عدمي)  1   

بيرون بردن فردي از حكمي كه براي موضوعي صادر شده با تصرف و دخالت در موضوع فرد يا افراد ناظر به كدام گزينه است؟ – 210

  ورود)  1   

  

��� ��� ��

ن ��  

الخطوةطالق سراح الرهائن هي إ – 211

آزادي اموال رهني اولين گامي است كه مذاكرات پيرامون آن ادامه دارد)  1   

ها اولين گامي است كه گفتگوها پيرامون آن ادامه دارد آزادي گروگان)  2   

اولين گام در استمرار گفتگوها پيرامون آز)  3   

اولين گام برداشته شده در مذاكرات پيرامون آزادي اموال خواهد بود)  4   

تنفس الصبح و انبسطت فوق المنازل الكثيره ف – 212

صبح دميد و پنجه روشنايي بر انبوه خانه)  1   

پنجه آفتاب بر خانهدميد و صبح )  2   

هاي گلي را در بر گرفت و صبح آمد و تاريكي را از بين برد پنجه آفتاب خانه)  3   

هاي چوبي گسترده گرديد و صبح آمد و تاريكي را كنار زد پنجه روشنايي بر خانه)  4   

  



��ن داد���������� ���زش ���� �زاد ��زا	 ��و� ا��                                                                                                         

  مكافاةعبثاً حتي اليطلقه باللم يخلق اهللا االنسان 

  مجازاةفيطلقه بال فائدةخلق االنسان دون 

  الفنيةصدق الممثل و الزامه قد اضحي اليوم أهم دليل لفعالياته 

  الفنيةالممثل و تعهده قد صار اليوم أهم دليل لمساعيه 

  .االعتماد علي الناس و ضمان تأييدهم في كل عمل مبداء اساسي

  .الواجبةاالتكاء علي الناس و دعمهم من الشروط 

  التخطيط االصلي)  4     

  االرشاد)  4     

  الخبر)  4     

  محلي)  4     

  هذينِ)  4     

  موصول عام)  4     

��و� ا��                                                                                                        - ٢٢٨٠*%  - ١٣٩١% دا$� �زاد ا�#"� ارد  ��ل 

 
  22صفحه 

 

  :خداوند انسان را بيهوده نيافريده كه او را بدون مكافات رها كند

لم يخلق اهللا االنسان )  2     فيتركه بدون جزاء

خلق االنسان دون إن اهللا لم ي)  4     حتي أن يتركه دون أن يكفيه فائدة

  :او گرديده است هاي هنري مهمترين شرط فعاليت ،امروزه صداقت و تعهد هنرمند

صدق الممثل و الزامه قد اضحي اليوم أهم دليل لفعالياته )  2     مجهودة الفنيةالفنان و عهوده قد أمسي اليوم أهم شرط 

الممثل و تعهده قد صار اليوم أهم دليل لمساعيه  صداقة)  4     ةالفنيه تصدق الفنان و إلزامه قد أصبح اليوم أهم شرط لنشاطا

  :در هر كاري اعتماد و حمايت مردم يك اصل است

االعتماد علي الناس و ضمان تأييدهم في كل عمل مبداء اساسي)  2     .في كل عمل يجب االعتماد علي الناس و كسب دعمهم كمبداء اساسي

االتكاء علي الناس و دعمهم من الشروط )  4     .عمل الناس و الحصول علي تأييدهم كمبداء اساسي في أي

  :شود هاي ورزشي موجب ايجاد انگيزه در جوانان مي كسب نتايج مطلوب در بازي

  في نفوس الشباب الحفظيةيسبب ايجاد  الرياضةفي األلعاب 

  في معنويات الشباب الذاتيةالدوافع  ثيرُالحصول عليها تُ

  الحوافز في نفوس الشباب إثارةإلي  وديي الرياضيةفي االلعاب 

  يخلق الحافزات في الشباب نفوسهم المطلوبة الرياضية

  البرمجة االولية)  3     البرمجة القاعدية)  2     

  :جملةنوع . سرلي أمري

  التمني)  3     الدعاء)  2     

  :)علي مسروق بيته

  المبتدا)  3     نائب الفاعل)  2     

  »االمتحان الدنيا دار«؟ ةالتالي العبارةفي » الدنيا

  فرعي)  3     تقديري)  2     

  اولئك)  3     هاتانِ)  2     

  »ن دون اهللا انداداًخذ من يتّن الناس مم« الشريفة 

  حرف جر)  3     اسم شرط)  2     

% دا$� �زاد ا�#"� ارد  ��ل �9ر�6�78 ار5ن 1�234 0/�ق �ز��
  

   
 

خداوند انسان را بيهوده نيافريده كه او را بدون مكافات رها كند – 213

فيتركه بدون جزاء ن اهللا لم يخلق االنسان عبثاًإ)  1   

فائدةلم يخلق اهللا االنسان دون )  3   

امروزه صداقت و تعهد هنرمند – 214

الفنان و عهوده قد أمسي اليوم أهم شرط  صداقة)  1   

صدق الفنان و إلزامه قد أصبح اليوم أهم شرط لنشاطا)  3   

در هر كاري اعتماد و حمايت مردم يك اصل است – 215

في كل عمل يجب االعتماد علي الناس و كسب دعمهم كمبداء اساسي)  1   

الناس و الحصول علي تأييدهم كمبداء اساسي في أي ثقةيعتبر )  3   

كسب نتايج مطلوب در بازي – 216

في األلعاب  مطلوبةالحصول علي نتائج )  1   

الحصول عليها تُ المطلوبةالنتائج )  2   

في االلعاب  المطلوبةالحصول علي النتائج )  3   

المطلوبة الرياضيةكسب النتائج   ) 4   

  :هاي زيربنايي برنامه – 217

  االساسيةالخطط   ) 1   

218 – رب سرلي أمرياشرح لي صدري و ي

  االلتماس)  1   

علي مسروق بيته(في جمله » بيته«ما هو  – 219

  الفاعل)  1   

الدنيا« لكلمةما هو نوع االعراب  – 220

  اصلي)  1   

  ما هو المبني؟ – 221

  ذانِاللّ)  1   

 يةاآلفي » نم« كلمةما هي  – 222

  اسم استفهام  ) 1   
  
  
  
  


