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حقوق اسایس
 -۱منظور از وحدت انضمامی ،كدام است؟
 )۱کشورهای تك بافتی که در آن ها قانونگذاری متنوع ،ولی قانونگذار یکی است.
 )۲کشورهای تك بافیتی که در ان ها قانونگذار متنوع ،ولی قانونگذاری یکی است.
 )۳کشورهای نیمه متمرکزی که تقسیم اختیارات اجرایی و اداری آن ها میان اندام های سازمانی مرکز و محلی صورت گرفته است.
 )۴کشورهای متمرکزی که اختیارات اجرایی و اداری آن ها در مرکز ،متمکز شده است.
 -۲سرزمین در تكوین مفهوم «دولت-كشور» چه نقشی دارد؟
 )۱عامل ساختن دولت است.
 )۲حد و مرز فرمانروایی است.
 )۳میدان صالحیت دولت است.
 )۴موضوع قدرت سیاسی است.
 -۳مهم ترین راهكار نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در رژیم ریاستی ،كدام است؟
 )۱استیضاح و سرنگونی دولت
 )۲ایجاد کمیسیون های خاص تجسس
 )۳انتقاد و نطق های قبل از دستور نمایندگان مجلس
 )۴عدم تصویب بودجه پیشنهادی ساالنه دولت
 -4منظور از اصطالح «دمكراسی نیمه مستقیم» كدام است؟
 )۱پارلمان منتخب مردم ،قانون گذاری کند ولی نهاد ابتکار عمومی و همه پرسی نیز وجود داشته باشد.
 )۲بخشی از فرمانروایان از راه انتخابات و بخشی دیگر از راه وراثت به قدرت برسند.
 )۳قانون پس از تصویب مجالس به تأیید آراء عمومی برسد.
 )۴انتخابات نمایندگان و کارگزاران حکومت ،به صورت دو درجه ای باشد.
 -۵در كدام موارد ،ارجاع به داوری ،نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی است؟
 )۱صرفا در مواردی که دعوی خارجی باشد و هیأت دولت معین نماید.
 )۲در مواردی که طرف دعوی ،خارجی باشد و موارد مهم داخلی.
 )۳در کلیه موارد ،تصویب مجلس ضروری است.
 )۴صرفا در موارد مهم داخلی که هیأت وزیران تشخیص می دهد.

2

سؤاالت آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱
 -۶رئیس دادگاه به هنگام صدور حكم ،در موضوع مرتكب اشتباه و موجب ورود زیان شده است .جبران
خسارت و
ضمان چگونه است؟
 )۱مقصر ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود.
 )۲در هر صورت قوه قضائیه به نحو مقتضی جبران خواهد کرد.
 )۳مقصر ضامن است ولی دولت جبران می کند.
 )۴در هر صورت دولت به نحو مقتضی جبران خواهد کرد.
 -۷آیا دولت می تواند در زمان جنگ و بحران ،اعالم حكومت نظامی كند؟
 )۱بلی -ولی فقط تا پایان بحران و با تصویب اکثریت دو سوم آراء نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 )۲بلی -فقط به مدت یك ماه و با تصویب اکثریت دو سوم آراء نمایندگان مجلس شورای اسالمی
 )۳خیر -هرگز نمی تواند.
 )۴خیر -مگر به درخواست مجلس شورای اسالمی و با تصویب اکثریت دو سوم آراء نمایندگان
 -۸آیا رهبر (ولی فقیه) می تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض كند؟
 )۱در تفویض اختیارت خود به دیگری ،هیچ گونه محدودیتی ندارد.
 )۲می تواند فقط برخی از وظایف خود را به دیگری واگذار کند.
 )۳نمی تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند مگر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
 )۴نمی تواند امور والیی خود را به دیگری واگذار کند مگر در شرایط اضطراری
 -۹طبق قانون اساسی ،نشریات و مطبوعات تا چه حدودی آزاد هستند؟
 )۱تا زمانی که مبانی ادیان شناخته شده در قانون اساسی و نظم عمومی پایبند باشند.
 )۲تا زمانی که اخالق حسنه و نظم عمومی کشور را رعایت کنند.
 )۳اگر مبانی اسالم ،مذهب تشییع و نظم عمومی را رعایت کنند.
 )۴رعایت مبانی اسالم و حقوق عمومی ،حد آزادی آنان است.
 -۱۰سوال از وزیر در مجلس شورای اسالمی با امضای چند نماینده باید باشد؟
 )۱پانزده
 )۲ده
 ) ۳یك
 )۴پنج
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 -۱۱كدام مورد ،صحیح است؟

ً
 )۱آزادی انجام مراسم مذهبی ایرانیان غیر مسلمان تابع ادیان الهی (مسیحی ،یهودی ،زرتشتی) صریحا مورد حمایت
قانون اساسی است.
 )۲هر ایرانی که پیرو یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی باشد .در احوال شخصیه خود تابع قانون مدنی است.
 )۳اعتقاد به مذهبی غیر از مذهب شیعه توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
 )۴ایرانیان یهودی در انجام مراسم مذهبی خود در صورتی آزاد هستند که مخالف نظم عمومی نباشند.
 -۱۲بر اساس اصل یكصد و دوم قانون اساسی ،كدام مورد در خصوص اختیارات شورای عالی استان ها،
صحیح
است؟
ً
 )۱تهیه طرح هایی در امور عمرانی و رفاهی استان ها و پیشنهاد آن ها مستقیما به مجلس
ً
 )۲وضع مقررات برای هماهنگی امور محلی ،مستقیما یا از طریق مجلس شورای اسالمی
 )۳نظارت بر کار شورای های محلی و در صورت لزوم انحالل آن ها
 )۴نظارت بر کار شوراهای محلی و هماهنگی بین آنها و ارائه گزارش به وزارت کشور
 -۱۳حد انتخاب شغل در قانون اساسی ،كدام است؟
 )۱عدم تحصیل مال نامشروع ،عدم مخالفت با نظم عمومی و اخالق حسنه و رعایت مبانی اسالمی
 )۲عدم مخالفت با اسالم ،حقوق عمومی و عدم اکتساب به مال حرام و نامشروع
 )۳عدم مخالفت با اسالم ،مصالح عمومی و حقوق دیگران
 )۴رعایت حقوق دیگران ،حقوق عمومی ،اخالق حسنه و نظم عمومی
 -۱۴كدام مورد ،در خصوص بودجه ،صحیح است؟
 )۱نمایندگان می توانند بودجه را در قالب طرح به مجلس تقدیم کنند.
 )۲مجلس مجاز است هر طرحی را در خصوص بودجه به تصویب برساند.
 )۳در زمان جنگ ،مجلس می تواند تصویب بودجه را بر عهده دولت یا کمیسیون های داخلی خود گذارد.
 )۴مجلس می تواند تصویب کند که درصد معینی از درآمدهای هر دستگاه توسط همان دستگاه هزینه شود.
 -۱۵طبق قانون اساسی ،مرجع رسیدگی به جرایم در هر مورد ،كدام نهاد است؟
)۱جرایم مالی رئیس جمهور که ناشی از وظایف او باشد ،دیوان محاسبات کشور
 )۲جرایم عادی معاون رئیس جمهور دادگاه های عمومی با اطالع مجلس شورای اسالمی
 )۳جرایم ارتکابی رهبر ،دیوان عالی کشور با اطالع مجلس خبرگان رهبری
 )۴جرایم عادی رئیس جمهور ،دیوان عالی کشور با اطالع مجلس شورای اسالمی
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حقوق مدین
 -۱۶اگر حمید مالی را به مدت  5سال به رهن دهد ،حكم عقد كدام است؟
 )۱غیر نافذ
 )۲صحیح
 )۳باطل
 )۴خیاری
 -۱۷هرگاه خودرویی به سرقت رفته ولی رد آن به سببی غیر از تلف ناممكن باشد .غاصب باید چه چیزی را به
مالك رد كند؟
 )۱قیمت یوم االداء
 )۲اعلی القیم
 )۳بدل حیوله ،معادل قیمت یوم االداء
 )۴آخرین قیمت آن
 -۱۸اگر زنی به سبب خوف از ایذاء شوهر ،خانه خود را به پدر شوهرش هبه كند ،معامله چه حكمی دارد؟
 )۱غیر نافذ
 )۲قابل فسخ
 )۳باطل
 )۴صحیح
 -۱۹حسن به سعید مبلغ یك میلیون تومان بدهكار است و سعید نیز همین مبلغ را به احمد بدهكار است .اگر
حسن به انگیزه ایفای دین خود و سعید ،مبلغ مزبور را به احمد بدهد ،كدام وضعیت حقوقی را خواهد داشت؟
 )۱نسبت به طلب احمد ،معتبر و موجب سقوط آن می شود و در صورت رضایت سعید ،موجب سقوط تعهد و دین حسن می شود.
 )۲موجب تهاتر قهری بین دین حسن به سعید و طلب احمد از سعید می شود.
 )۳غیر معتر است و حسن نیز می تواند آن را استرداد کند.
 )۴معتبر است و موجب سقوط تعهد پرداخت هر دو دین می شود.
 -۲۰اگر بعد از انقضای مدت عقد اجاره ،مستأجر از موجر طلبكار باشد .كدام اقدام را جهت وصول طلب خود
میتواند انجام دهد؟
 )۱مستأجر اختیار دارد تا زمان وصول کامل طلب خویش ،از تخلیه خودداری کند.
 )۲باید عین مستأجره را تخلیه و از دادگاه صالح خواستار الزام موجر به پرداخت طلب شود.
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 )۳اگر طلب ناشی از ودیعه ،یا تضمین و با فرض به موجر در ضمن عقد اجاره باشد ،مستار می تواند از تخلیه خودداری کند تا موجر
وادار به پرداخت شود.
 )۴اگر موجر نیاز شخصی مبرم به عین مستاجره دارد به طوری که در عسر و حرج باشد  ،می تواند مستاجر را وادار به تخلیه نموده
و طلب او را به اقساط پرداخت کند.
 -۲۱اگر سامان در ازای اجرت معلوم و معین ،متعهد به نقاشی ساختمان علی شود و سپس علی او را نسبت
به انجام تعهد بری الذمه كند ،آیا سامان می تواند اجرت خود را مطالبه كند؟
 )۱بلی ،بر مبنای عدالت معاوضی ،اگر تعهد خود را انجام دهد.
 )۲بلی ،چون ابراء موجب سقوط تعهد ابراء کننده نمی شود.
 )۳خیر ،اگر راضی به ابراء شده باشد.
 )۴خیر ،چون ابراء موجب سقوط تعهد است.
 -۲۲مردد بودن تعهد در كدام مورد ،جایز است؟
 )۱تعهد مضارب در عقد مضاربه
 )۲تعهد ضامن در عقد ضمان
 )۳تعهد جاعل در جعاله
 )۴همه موارد
 -۲۳نسبت به منافع مال مغصوب ،كدام مورد صحیح است؟
 )۱هر یك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود ،مسئول است.
 )۲غاصبان فقط نسبت به منافع مستوفات ،مسئولیت تضامنی دارند.
 )۳هر یك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود ،مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالك می تواند به
غاصبان بعدی بابت منافع زمان تصرف بعد از خ ود ،به طور تضامنی رجوع کند.
 )۴هر یك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود ،مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالك ،به هر یك از
غاصبان بعدی به اندازه زمان تصرف آن ها ،حق رجوع دارد.
 -۲۴احمد به عنوان خوانده دعوی از علی (خواهان) در خ صوص ادعای او در موضوع طلب مبلغی وجه نقد،
درخواست صلح می كند .درخواست وی به لحاظ حقوقی چه معنایی دارد؟
 )۱به معنای اقرار ضمنی به اصل استحقاق علی و میزان طلب او است.
ً
 )۲صرفا به معنای اقرار ضمنی به اصل استحقاق علی است.
 )۳اقرار محسوب نمی شود.
 )۴متضمن اقرار نیست ولی از جمله قراین مثبته است.
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 -۲۵اگر حمید خودرویی را به جواد ،عاریه و احمد منزلی را به علی ودیعه دهد ،مخارج استرداد خودرو و منزل
به ترتیب بر عهده چه كسی است؟
 )۱جواد ،احمد
 )۲حمید ،علی
 )۳حمید ،احمد
 )۴جواد ،علی
 -۲۶تاثیر قوه قاهره بر قرارداد ،كدام است؟
 )۱ایجاد حق فسخ برای متعهد له
 )۲معاف شناخته شدن متعهد از مسئولیت قراردادی
 )۳تعلیق قرارداد
 )۴انحالل قرارداد
 -۲۷جواد به قصد فرار از دین ،منزل خود را به پسرعمومی خود می فروشد .حكم معامله كدام است؟
 )۱غیر نافذ است ،اگر صوری نباشد.
 )۲صحیح است ،ولو صوری باشد.
 )۳غیر نافذ است ،اگر صوری باشد.
 )۴در هر حال باطل است.
 -۲۸اشتباه در كدام یك از موارد زیر ،به صحت عقد خللی وارد نمی سازد؟
 )۱جنس مورد معامله کلی
 )۲جنس مورد معامله عین معین
 )۳اوصاف جانشین ذات
 )۴انگیزه یا جهت معامله
 -۲۹كدام مورد صحیح است؟
 )۱هرگاه پس از اجازه ،بیع از طرف مشتری قبلی فسخ شود ،اجاره باطل می شود.
 )۲عهده بایع ناظر به بازگرداندن ثمن و بهای قراردادی است نه بهای واقعی مبیع.
 )۳اگر پس از عقد بیع ،مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد ،فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور
خواهد بود.
 )۴اگر ثمن شخصی بعد از تسلیم به فروشنده و در زمان خیار مختص به او تلف یا ناقص شود ،تلف یا نقص بر عهده خریدار است.
 -۳۰در كدام مورد ،بطالن اجاره به دلیل نامشروع بودن مورد آن است؟
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 )۱اجاره خانه با تصریح مستأجر به دایر کردن قمارخانه در آن.
 )۲اجاره خانه با تبانی طرفین به دایر کردن قمارخانه در آن.
 )۳اجاره خانه برای خصوص دایر کردن قمارخانه در آن.
 )۴اجاره خانه به شرط دایر کردن قمارخانه در آن.
 -۳۱كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱ضمان عهده ،شامل انحالل بیع به سبب فسخ و اقاله می باشد.
 )۲ضمان عهده ،در هر مورد که بیع باطل باشد ،امکان ندارد.
 )۳ضمان درك ویژه بیع است.
 )۴ضمان عهده بایع ،بیش از قبض ثمن نیز درست است.
 -۳۲در كدام مورد ،شرط عوض موجب بطالن عمل حقوقی است؟
 )۱وصیت
 )۲رقبی
 )۳ودیعه
 )۴حبس مؤبد
 -۳۳كدام مورد ،در خصوص حواله ،صحیح است؟
 )۱انتقال دین ،مقتضای ذات حواله است.
 )۲خیار تخلف از شرط ،در حواله ایجاد نمی شود.
 )۳در حواله می توان بقای تعهد محیل و ضمیمه شدن آن بر ذمه محال علیه را شرط کرد.
 )۴در صحت حواله ،وجود سبب و مقتضی دین محیل به محتال کافی نیست.
 -۳۴كدام مورد صحیح است؟
 )۱رجوع از وصیت ،عمل تشریفاتی است.
 )۲از اقراری که ضمن وصیت شده است ،نمی توان رجوع کرد.
 )۳ضمن انشای وصیت ،می توان بطالن تمام وصایای متضاد بعدی را اعالم کرد.
 )۴تصرفات اداری موصی در مال خود ،داللت بر رجوع از وصیت دارد.
 -۳۵كدام مورد را نمی توان از آثار حق حبس دانست؟
 )۱طرف مقابل دارنده حق حبس ،نسبت به هزینه نگاهداری مورد حق حبس ،مسئول است.
 )۲حبس کننده نسبت به خساراتی ناشی از حبس مورد معامله ،مسئول نیست.
 )۳به اعمال کننده حق حبسف امانی است.
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 )۴عقد به سبب تلف مبیع در دوران اعمال حق حبس ،منفسخ می شود.
 -۳۶در كدام یك از ابقاعات زیر ،تقارن اراده انشایی یا وسیله ابراز آن ،الزم است؟
 )۱اعراض
 )۲ابراء
 )۳فسخ
 )۴حیازت مباح
 -۳۷كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه عینی.
 )۲شرط عوض در ابراء ،باعث بطالن آن می شود.
 )۳وصیت به ابراء نیاز به قول موصی له بدهکار دارد.
 )۴ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده باطل است.
 -۳۸كدام مورد در خصوص حق االرتفاق ،صحیح است؟
ً
 )۱برقراری حق ارتفاق ،الزاما مجانی است.
 )۲تصرفی که سابقه آن روشن نیست ،نمی تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد.
 )۳صرف وضع طبیعی مالك نمی تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد.
 )۴مخارجی که برای تمتع از حق االرتفاق الزم است ،بر عهده صاحب حق است نه مالك.
 -۳۹كدام مورد ،در خصوص وكالت ،صحیح است؟
 )۱وکالت مطلق ،ناظر بر امور اداره و تصرف است.
 )۲در وکالت ،توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست.
 )۳در وکالت مطلق ،هر جا که شبهه ای باشد ،اصل بر نیابت است.
 )۴در وکالت دعاوی ،قانون وکالت عام و مطلق را موثر می بیند.
 -۴۰كدام مورد ،در خصوص شرط تبری از عیوب ،صحیح است؟
 )۱باعث سقوط خیار تدلیس می شود.
 )۲از اقسام «شرط عدم مسئولیت» نیست.
 )۳شامل ضمان ناشی از تلف مبیع پیش از قبض نمی شود.
 )۴شامل عیوب طاری بعد از عقد نیز می شود.
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 -۴۱كدام مورد صحیح است؟
 )۱کلیه معامالت تجار ،تجارتی محسوب می شود ،مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست.
 )۲به طور کلی ،کلیه معامالت تجار ،تجارتی محسوب می شود.
 )۳کلیه معامالت تجار ،ولو در مورد اموال غیر منقول ،تجارتی هستند.
 )۴کلیه معامالت تجار ،تجارتی محسوب می شود ،ولو برای حوایج شخصی باشد.
 -۴۲افزایش سرمایه شركت سهامی از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام ،با كدام حد نصاب صورت میگیرد؟
 )۱اکثریت مطلق حاضرین در مجع عمومی فوق العاده
 )۲اتفاق سهامداران
 )۳دو سوم سهامداران
 )۴دو سوم حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده
 -۴۳مدیر عامل یك شركت سهامی بدون اجاره هیأت مدیره ،از طرف شركت با شركت دیگری كه خود شریك
آن است ،معامله می نماید .در صورتی كه مجمع عمومی عادی شركت آن را تصویب نكند ،قرارداد مزبور چه
وضعیتی دارد؟
 )۱باطل است.
 )۲در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
 )۳غیر نافذ است.
 )۴قابل ابطال است.
« -۴۴الف» توسط مجمع عمومی و برای مدت دو سال به عضویت هیأت مدیره در می آید .در این صورت،
عزل «الف» قبل از پایان مدت مدیریت وی ،چگونه خواهد بود؟
 )۱تا پایان مدت مدیریتف امکان عزل وی وجود ندارد.
 )۲در هر حال و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ،ممکن است.
 )۳در هر حال و با تصمیم مجمع عمومی عادی ،ممکن است.
 )۴در هر حال و با تصمیم هیأت مدیره شرکت ممکن است.
 -۴۵عزل كلیه اعضای هیأت مدیره ،در صالحیت كدام مرجع و تابع كدام نظام تصمیم گیری است؟
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 )۱مجمع عمومی عادی -اکثریت مطلق
 )۲مجمع عمومی فوق العاده -اکثریت دو سوم سهامداران حاضر در جلسه
 )۳مجمع عمومی فوق العاده -اکثریت دو سوم مجموع سهامداران
 )۴مجمع عمومی فوق العاده -اکثریت دو سوم مجموع سهامداران
 -۴۶مطابق قانون تجارت ،عزل مدیر عاملی كه در عین حال رئیس هیأت مدیره شركت نیز می باشد ،در
صالحیت كدام مرجع و تابع كدام نظام تصمیم گیری است؟
 )۱مجمع عمومی عادی -اکثریت نسبی
 )۲مجمع عمومی فوق العاده -اکثریت دو سوم سهامداران شرکت
 )۳مجمع عمومی عادی -اکثریت سه چهارم سهامداران شرکت
 )۴هیأت مدیره -اکثریت مطلق مدیران حاضر
 -۴۷كدام مورد ،در خصوص فردی كه در عین حال ،مدیریت عامل بیش از یك شركت سهامی را دارد ،صحیح
است؟
 )۱در هر حال منع قانونی ندارد.
 )۲ممنوع است و هر ذی نفعی حق دارد عزل او را از دادگاه بخواهد.
 )۳با تصویب مجمع عمومی بالاشکال است.
 )۴با تصوب هیأت مدیره صحیح است.
 -۴۸مسئولیت موسسین شركت سهامی ،نسبت به كلیه اعمال و اقداماتی كه برای تأسیس و به ثبت رسیدن
شركت انجام می دهند ،به كدام صورت است؟
 )۱نسبی است.
 )۲به نسبت تقصیر خود مسئول هستند.
 )۳تضامنی است.
 )۴مسئولیت ندارند.
« -۴۹الف» سهم الشركه خود در یك شركت تضامنی را به «ب» منتقل می نماید .كدام مورد در خصوص
مطالباتی كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم الشركه از شركت داشته اند ،صحیح است؟
« )۱الف» و «ب» مسئول نیستند.
ً
« )۲الف» و «ب» با سایر شرکا متضامنا مسئول هستند.
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ً
 )۳فقط «ب» با سایر شکرا متضامنا مسئول است.
ً
 )۴فقط «الف» با سایر شرکا متضامنا مسئول است.

« -۵۰الف» سفته ای را در وجه «ب» یا به حواله كرد صادر نمود و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی می
نماید .در این صورت ایراد «الف» مبنی بر بطالن معامله پایه میان وی و«ب» در صورتی در برابر «ج» قابل
استناد است كه «ج» ...........
ً
 )۱از بطالن معامله پایه میان «الف» و «ب» مطلقا آگاه نباشد.
 )۲تاجر بوده و از بطالن معامله پایه میان «الف» و «ب» هنگام دارنده شدن آگاه باشد.
 )۳از بطالن معامله پایه میان «الف» و «ب» پس از دارنده شدن آگاه باشد.
 )۴از بطالن معامله پایه میان «الف» و «ب» هنگام دارنده شدن آگاه باشد.
 -۵۱اگر برات گیر پرداخت وجه برات را منوط به صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی  2014نماید.
 )۱قبول واقعی
 )۲نکول حکمی
 )۳نکول واقعی
 )۴قبول حکمی
 -۵۲در شركت های سهامی و شركت با مسئولیت محدود ،امر تصفیه بر عهده كیست؟
 )۱مدیران شرکت ،مگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشند.
 )۲افراد منتخب هیأت مدیره شرکت
 )۳مدیر تصفیه منصوب از طرف دادگاه
 )۴مدیران شرکت ،حتی اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
 -۵۳حق العمل كاری به دستور آمر خود ،مبادر به خرید یك دستگاه اتومبیل شاسی بلند می نماید و بالفاصله
آن را تحویل می گردد .طبق رارداد ثمن المعامله باید دو ماه پرداخت گردد .اگر یك ماه پس از خرید یاد شده
حق العمل كار ورشكسته اعالم گردد .كدام یك از موارد زیر در خصوص استرداد اتومبیل یاده شده صحیح
است؟
ً
 )۱مبیع توسط فروشنده مطلقا قابل استرداد نیست ،چون حق حبس وی ساقط گردیده است.
 )۲از سوی فروشنده قابل استرداد می باشد.
 )۳از سوی آمر ،به شرط پرداخت ثمن مقرر به فروشنده ،قابل استرداد می باشد.
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 )۴از سوی آمر ،به شرط پرداخت ثمن مقرر به حق العمل کار ،قابل استرداد می باشد.
 -۵۴اگر دارنده چك در ظرف مواعد قانونی (یعنی  15و  45روز از تاریخ صدور) .پرداخت وجه آن را مطالبه
ننماید ،كدام مورد در خصوص دعوی او ،صحیح است؟
 )۱علیه صادر کننده مسموع نیست.
 )۲فقط علیه صادر کننده مسموع است و نه ضامن.
 )۳علیه صادر کننده و ظهر نویس مسموع است.
 )۴علیه ظهرنویس مسموع نیست.
 -۵۵در مورد چكی كه توسط مدیر شركت و به حساب شركت صادر می شود .در صورت عدم پرداخت آن به
علت فقدان یا كسری موجودی ،دارنده چك ،علیه كدام اشخاص می تواند درخواست صدور اجرائیه ثبتی
نماید؟
 )۱فقط صاحب حساب بانکی یعنی شرکت مربوطه
ً
 )۲اجرائیه متضامنا علیه صادر کننده ،ظهرنویسان و ضامنان آنها صادر می شود.
ً
 )۳متضامنا علیه مدیر یا مدیران صادر کننده
 )۴فقط مدیر یا مدیرانی که چك را امضاء و صادر کرده اند.
 -۵۶اگر اقوام تاجر ورشكسته با شركت مشارالیه ،اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند ،به مجازات چه
جرمی محكوم می شوند؟
 )۱ورشکسته به تقل
 )۲تحصیل مال نامشروع و استرداد اموال
 )۳خیانت در امانت و استرداد اموال
 )۴حسب مورد سرقت یا اخفاء مال مسروقه
 -۵۷در صورتی كه در نتیجه ضررهای وارده به شركت با مسئولیت محدود ،بخشی از سرمایه شركت از بین
برود .هیأت مدیره و شركای شركت چه وظیفه ای دارند؟
 )۱مادام که ضرر مزبور جبران نشده ،تأدیه هر نوع منفعت به شرکای شرکت ممنوع است.
 )۲در صورتی که کمبود سرمایه از منافع شرکت در سال بعد جبران نشود ،شرکا باید به میزان سهم خود نسبت به تکمیل سرمایه
شرکت اقدام نمایند.
 )۳هر یك از شرکا به میازن سهم خود  ،باید ضرر وارده را جبران و کسری سرمایه را به صندوق شرکت پرداخت نمایند.
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 )۴باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ،سرمایه ثبت شده شرکت را به میزان واقعی تقلیل دهند.
 -۵۸در صورت تلف شدن اشیاء و اسنادی كه در ضمن معامله به دالل داده شده ،مسئولیت دالل بر كدام مبنا
است؟
 )۱اثبات تقصیر
 )۲مسئولیت مطلق
 )۳فرض مسئولیت
 )۴فرض تقصیر
 -۵۹اگر تاجری در ایران توقف ،باغ سیب خود را با اندك تفاوتی زیر قیمت بازار به فروش رساند ،وضعیت
معامله مزبور مطابق قانون تجارت ،كدام است؟
 )۱غیر نافذ
 )۲قابل ابطال
 )۳باطل
 )۴صحیح و نافذ
 -۶۰به كدام دلیل ،مقنن ،دارنده سند تجارتی (سفته) را از تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین
خواسته ،معاف نموده است؟
 )۱سفته سند رسمی است.
 )۲متعهد اصلی سفته ،به احتمال قوی بدهکار است.
 )۳سفته در حکم سند رسمی الزم االجرا است.
ً
 )۴متعهد اصلی سفته  ،قطعا بدهکار است.
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آینی دادریس مدین و اجرای احکام
 -۶۱مالك تعیین هزینه دادرسی ،در كدام یك از موارد زیر ،با بقیه متفاوت است؟
 )۱سفته سند رسمی است.
 )۲متعهد اصلی سفته ،به احتمال قوی بدهکار است.
 )۳سفته در حکم سند رسمی الزم االجرا است.
ً
 )۴متعهد اصلی سفته ،قطعا بدهکار است.
 -۶۲كدام مورد ،مشمول ماده  2قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب سال  1377مبنی بر بازداشت
بدهكار است؟
 )۱کلیه محکومیت های مالی قطع نظر از مرجع صادر کننده
 )۲فقط احکام محاکم دادگستری
 )۳آرا مراجع قضایی و شبه قضایی
 )۴مفاد احکام دادگستری و هزینه های اجرایی
 -۶۳با درخواست بطالن رأی داور از دادگاه عمومی حقوقی صالح و صدور رأی به بطالن رأی داور و تا زمان
قطعیت حكم ،كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱اجرای رأی داور متوقف می ماند.
 )۲فقط اگر عملیات اجرای رأی داور قبل از درخواست بطالن شروع شده باشد ،استمرار می یابد.
 )۳در دعاوی غیر مالی ،در چنین حالتی اجرای رأی داور متوقف می شود.
 )۴عملیات اجرایی رأی متوقف نمی شود.
 -۶۴چنانچه دعوایی برای مطالبه حقی كه دارای خصوصیتی شخصی است اقامه شود و در جریان دادرسی
یكی از اصحاب دعوا فوت نماید ،كدام مورد صحیح است؟
 )۱دادرسی متوقف می شود مانند دعوای طالق و تمکیلن
 )۲دعوا ساقط می شود مانند دعوای نسب و تمکین
 )۳دعوا ساقط می شود مانند دعوای طالق و تمکین
 )۴دادرسی متوقف می شود مانند دعوای نسب و تمکین
 -۶۵تعرض صادر كننده چك به اصالت آن در دادگاه ،می تواند تنها با  ...............به عمل آید.
 )۱اظهار انکار یا تردید
 )۲ادعای جعل یا اظهار انکار
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 )۳اظهار انکار یا تردید یا ادعالی جعل
 )۴ادعای جعل
 -۶۶اگر تاریخ جلسه دادرسی كه تعیین و ابالغ شده است ،با تعطیلی غیر منتظره مصادف شود و خوانده مقیم
خارج كشور باشد ،كدام مورد ،در خصوص تاریخ جلسه بعد ،صحیح است؟
 )۱یك ماه پس از روز تعطیل خواهد بود.
 )۲دو ماه پس از تعطیل خواهد بود.
 )۳فردای روز تعطیل خواهد بود.
 )۴باید دوباره تعیین و با اصحاب دعوا ابالغ شود.
 -۶۷اگر موجر پس از اقامه دعوای مطالبه اجور معوقه ،بخواهد خسارت وارده به مورد اجاره را نیز مطالبه
كند ،تكلیف چیست؟
 )۱می تواند در جلسه اول مطرح و با الیحه بدهد.
 )۲باید دادخواست مستقل بدهد و دادگاه نمی تواند هر دو را به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار دهد.
 )۳باید دادخواست مستقل بدهد ،اما دادگاه هر دو را توأمان مورد رسیدگی قرار می دهد.
 )۴می تواند از طریق افزایش خواسته اقدام نماید.
 -۶۸چنانچه در دادگاه عمومی دعوایی اقامه شود كه در صالحیت ذاتی دادگاه باشد و خوانده دعوای متقابلی
اقامه نماید كه در صالحیت دادگاه انقالب باشد ،دادگاه عمومی باید كدام اقدام زیر را انجام دهد؟
 )۱با صدور قرار عدم صالحیت ،هر دو دعوا را به دادگاه انقالب بفرستد.
ً
 )۲به هر دو دعوا توأما رسیدگی نماید.
 )۳از دیوان عالی کشور استعالم و بر اساس آن اقدام نماید.
 )۴به دعوای اصلی رسیدگی نموده و دعوای متقابل را به دادگاه انقالب بفرستد.
 -۶۹چنانچه مستند دعوای خواهان عادی باشد و خوانده با وجود ابالغ وقت در اولین جلسه دادرسی حاضر
نباشد ،كدام مورد در خصوص اقدام دادگاه ،صحیح است؟
 )۱نمی تواند خوانده را محکوم نماید و باید جلسه را تجدید نماید.
 )۲می تواند خوانده را محکوم نماید و می تواند به خواهان دستور دهد که اصل مستند را ارائه نماید.
 )۳می تواند به خواهان دستور دهد که اصل مستند را ارائه نماید و اگر نداد او را محکوم نماید.
 )۴می تواند خوانده را محکوم نماید مشروط بر آن که خواهان اصل مستند را ارائه نماید.
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 -۷۰چنانچه در یك دادخواست دعوایی به خواسته یكصد میلیون ریال وجه یك برگ سفته كه بابت فروش
گندم صادر شده و دعوای دیگری به خواسته اجاره بهای آپارتمانی ،علیه یك نفر ،در دادگاه صالح اقامه شود،
دادگاه علی القاعده باید كدام اقدام زیر را انجام دهند؟
 )۱دادخواست را رد نماید.
 )۲به خواهان اخطار نماید که یکی از دعاوی را برای رسیدگی مشخص نماید.
 )۳دو دعوا را تفکیك نموده و به هر یك جداگانه رسیدگی نماید.
ً
 )۴به هر دو دعوا توأما رسیدگی نماید.
 -۷۱چنانچه هیچ یك از اصحاب دعوا ،در اولین جلسه دادرسی ،با وجود ابالغ «قانونی» حاضر نشوند و الیحه
ً
ً
نداده و وكیل نیز معرفی ننمایند و دادگاه در همین جلسه حكمی صادر نماید كه جزءا به سود خواهان و جزءا
به سود خوانده باشد ،چنین حكمی چگونه است؟
 )۱غیر قانونی
 )۲نسبت به خواهان حضوری و نسبت به خوانده غیابی
 )۳نسبت به اصحاب دعوا غیابی
 )۴نسبت به اصحاب دعوا حضوری
 -۷۲چنانچه شخصی تعهد نموده باشد كه مال منقولی را در تاریخ مشخصی در آینده تسلیم نماید ،كدام مورد،
در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته از سوی متعهدله ،پیش از موعد تسلیم ،صحیح است؟
 )۱در صورتی پذیرفته می شود که حق مستند به سند رسمی و مال در معرض تضییع یا تفریط باشد.
 )۲در هر حال پذیرفته می شود.
 )۳در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود.
 )۴در صورتی پذیرفته می شود که مال در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ً
 -۷۳چنانچه حكمی از دادگاه عمومی حقوق علیه خوانده صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان عینا استوار شود
و در مهلت مقرر از آن درخواست اعاده دادرسی شود ،صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و رسیدگی ماهوی به
اعاده دادرسی ،به ترتیب در صالحیت كدام دادگاه است؟
 )۱تجدیدنظر استان -عمومی حقوقی
 )۲عمومی حقوقی -تجدیدنظر استان
 )۳عمومی حقوقی -عمومی حقوقی
 )۴تجدیدنظر استان -تجدیدنظر استان
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 -۷۴دادگاه برای صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملكی كه با مبایعه نامه عادی فروخته
شده..................... ،
 )۱می تواند تأمین نگیرد به شرطی که ریاست حوزه قضایی تأیید نماید.
 )۲نمی تواند تأمین بگیرد.
 )۳باید تأمین بگیرد که باید وجه نقد باشد.
 )۴باید تأمین بگیرد که می تواند وجه نقد نباشد.
 -۷۵چنانچه خواهان پس از پایان مذاكرات اصحاب دعوا درخواست استرداد دعوا نماید ،كدام مورد ،در
خصوص این درخواست ،صحیح است؟
 )۱در هر حال پذیرفته می شود.
 )۲در صورتی پذیرفته می شود که خوانده راضی باشد اگر چه دادرسی تمام نشده باشد.
 )۳در صورتی پذیرفته می شود که خوانده راضی بوده و دادرسی تمام نشده باشد.
 )۴در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود.
 -۷۶چنانچه سازش نامه عادی بین اصحاب دعوا در خارج دادگاه تنظیم شده باشد ،برای اینكه دادگاه به آن
اعتبار دهد.................... . ،
 )۱طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند و مانند احکام دادگاه ها اجرا می شود.
 )۲کافی است خواهان به صحت آن اقرار نماید و مانند اسناد رسمی اجرا می شود.
 )۳کافی است که خوانده به صحت آن اقرار نماید و مانند احکام دادگاه ها اجرا می شود.
 )۴طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند و مانند اسناد رسمی اجرا می شود.
 -۷۷هرگاه حكمی نسبت به ملكی علیه شخصی از دادگاه عمومی حقوقی صادر و قطعی شود ،كدام مورد ،در
خصوص درخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به این حكم ،از سوی وارث محكوم علیه ،صحیح است؟
 )۱در هر حال باید پذیرفته شود.
 )۲نباید پذیرفته شود مگر وارث منحصر باشد و مستقل از وراثت برای خود حقی قایل باشد.
 )۳نباید پذیرفته شود مگر مستقل از وراثت برای خود قایل باشد.
 )۴در هر حال نباید پذیرفته شود.
 -۷۸چنانچه انتخاب داور به شخص ثالثی واگذار شده باشد و این شخص پیش از انتخاب داور فوت نماید،
كدام مورد ،در خصوص تعیین داور ،صحیح است؟
ً
 )۱مستقیما در صالحیت دادگاه است.
 )۲چنانچه از طریق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد ،منتفی می شود و دعوا در صالحیت دادگاه قرار میگیرد.
 )۳انجام نمی شود و داوری منتفی می شود و دعوا در صالحیت دادگاه قرار می گیرد.
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 )۴چنانچه از طریق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد ،با دادگاه است.
 -۷۹چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی ،دادخواستی با عنوان «ورود شخص ثالث اصلی» از سوی ثالث
مطرح شود و شرایط اقامه دعوای ورود ثالث اصلی را نداشته باشد ،دادگاه باید كدام اقدام زیر را انجام دهد؟
 )۱قرار رد آن را صادر و پرونده را مختومه نماید.
 )۲آن را از دعوای اصلی تفکیك نموده و اگر صالح بود به آن جداگانه رسیدگی نماید.
 )۳آن را از دعوای اصلی تفکیك نموده و در هر حال به آن رسیدگی نماید.
به آن رسیدگی نماید « .دعوای ثالث تبعی »  )۴به عنوان
 -۸۰بازداشت حصه ای مشاع از مال غیر منقول ثبت شده كه سابقه بازداشت ندارد ،در اجرای حكم و در
اجرای قرار تأمین خواسته ،به ترتیب كدام است؟
 )۱مجاز -مجاز
 )۲ممنوع است مگر تفکیك شود -ممنوع است مگر تفکیك شود.
 )۳چنانچه شریك موافقت کند مجاز -ممنوع
 )۴ممنوع -مجاز
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آینی دادریس کیفری و اجرای احکام کیفری
 -۸۱كدام یك از حقوق زیر ،باید به همراه تفهیم اتهام ،به متهم تفهیم شود؟
 )۱داشتن مترجم
 )۲داشتن وکیل
 )۳دالیل اتهام
 )۴سکوت
 -۸۲ارزش اماره ای اقداماتی كه دادرسان و مراجع تحقیقات مقدماتی برای كشف جرم انجام می دهند،
چیست؟
 )۱ارزش اماره ای قانونی و قضایی ندارد.
 )۲فقط ارزش اماره قانونی دارد.
 )۳ارزش اماره قانونی و قضایی دارد.
 )۴فقط ارزش اماره قضایی دارد.
 -۸۳كدام مورد  ،صحیح است؟
 )۱رسیدگی به دعاوی ثروت های ناشی ،از ربا در صالحیت دادگاه انقالب است.
 )۲رسیدگی به دعاوی ثروت های ناشی از ربا در صالحیت دادگاه عمومی است.
 )۳رسیدگی به جرم ربا خواری در صالحیت دادگاه انقالب است.
 )۴کلیه جرایم مربوط به ربا در صالحیت دادگاه انقالب است.
 -۸۴از حكم كیفری قابل اجراء كدام مرجع رفع ابهام می كند؟
 )۱دادستان و دادیار اجرای حکم کیفری
 )۲دادسرای عمومی و انقالب مجری حکم
 )۳مرجع تأیید کننده حکم
 )۴دادگاه صادر کننده حکم
 -۸۵فرشاد به اتهام ترك انفاق فرزندانش تحت تعقیب قرار می گیرد ولی در حین رسیدگی فوت می كند .اگر
ادله كافی برای انتساب جرم به وی وجود نداشته باشد ،وظیفه مقام قضایی كدام است؟
 )۱قرار منع تعقیب صادر می کند.
 )۲قرار موقوفی و منع تعقیب توأمان صادر می کند.
 )۳قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
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 )۴به نظر مرجع قضایی بستگی دارد.
 -۸۶ضمانت اجرای قرار التزام متهم به حضور با قول شرف ،كدام است؟
 )۱ضمانت اجرا ندارد.
 )۲قرار تشدید می شود.
 )۳متهم از حقوق اجتماعی محروم می شود.
 )۴قرار به کفالت تبدیل می شود.
 -۸۷فرهاد كه  16سال سن دارد ،به اتهام حمل مواد مخدر تحت تعقیب قرار می گیرد .اگر مجازات قانونی
متهم ،غیر از اعدام باشد ،كدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
 )۱کیفری استان
 )۲انقالب و اطفال ،هر کدام زودتر رسیدگی کنند.
 )۳انقالب
 )۴اطفال
 -۸۸كدام مورد ،در خصوص قرار تأمین خواسته ،صحیح است؟
 )۱تنها دادگاه می تواند این قرار را صادر کند و قطعی است.
 )۲بازپرس می تواند این قرار را صادر کند و قطعی است.
 )۳بازپرس می تواند این قرار را صادر کند و قابل اعتراض در دادگاه عمومی یا انقالب است.
 )۴تنها دادگاه می تواند این قرار را صادر کند و قابل تجدیدنظر در دادگا تجدیدنظر استان است.
 -۸۹اصغر از تبریز برای پرویز در مشهد مزاحمت تلفنی ایجاد می كند و در اصفهان دستگیر می شود ،دادگاه
كدام شهر ،صالحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟
 )۱تبریز
 )۲مشهد
 )۳اصفهان
 )۴هر شهری که زودتر رسیدگی را شروع کرده است.
 -۹۰ضرر و زیان قابل مطالبه توسط مدعی خصوصی ،در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور كیفری كدامند؟
 )۱مادی و عدم النفع
 )۲مادی و معنوی
 )۳مادی و منافع ممکن الحصول
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 )۴مادی ،عدم النفع و منافع ممکن الحصول
-۹۱گر مجازات قانونی جرمی  ...............باشد ،مرجع قضایی بدون احضار متهم می تواند دستور جلب
صادر كند.
 )۱قصاص ،اعدام و قطع عضو
 )۲مصادره ،حبس ابد و اعدام
 )۳قصاص نفس ،اعدام و حبس ابد
 )۴قصاص عضو ،قصاص نفس و حبس ابد
 -۹۲رسیدگی به جرایم مندرج در قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی ،در صالحیت كدام دادگاه
است؟
 )۱کیفری استان
 )۲انقالب
 )۳عمومی جزایی
 )۴اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی باشد ،در صالحیت دادگاه انقالب است.
 -۹۳تحقیقات مقدماتی جرم قتل عمدی كه در حوزه قضایی بخش ارتكاب یافته ،با كدام مرجع است؟
 )۱بازپرس دادسرای عمومی مستقر در شهرستان تحت نظارت دادستان مربوطه
 )۲رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش تحت نظارت دادستان شهرستان
 )۳رئیس حوزه قضایی بخش تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز
 )۴تنها دادرس علی البدل دادگاه بخش ،تحت نظارت دادسرای مرکز استان
 -۹۴بازپرس به علت حفظ آثار جرم ،قرار بازداشت موقت صادر می كند .اگر علت مزبور مرتفع شود ،كدام
مورد در خصو اقدام وی ،صحیح است؟
 )۱با موافقت دادستان می تواند اقدام به فك قرار نماید.
ً
 )۲رأسا می تواند اقدام به تبدیل یا فك قرار نماید.
 )۳با موافقت دادگاه عمومی یا انقالب محل می تواند اقدام به فك قرار نماید.
ً
 )۴صرفا در صورت پیشنهاد دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند اقدام به فك قرار نماید.
 -۹۵كریم به اتهام قطع عمدی دست جواد ،تحت تعقیب قرار می گیرد .دادستان ،تقاضای بازداشت موقت
متهم را می نماید ولی بازپرس مخالفت می كند .وظیفه كدام است؟
 )۱نظر دادستان به عنوان مرجع تعقیب ،متبع است.
 )۲نظر بازپرس به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی ،متبع است.
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 )۳دادگاه کیفری استان ،حل اختالف خواهد کرد.
 )۴دادگاه عمومی محل ،حل اختالف خواهد کرد.
 -۹۶مرجع تحقیقات مقدماتی آزادی متهم را مقید به معرفی كفی می نماید .پس از معرفی كفیل در صدور قرار
قبولی ،متهم آزاد می شود .پس از مدتی به كفیل اخطار می شود كه متهم را حاضر كند .لیكن كفیل متهم را
حاضر نمی كند .مراجع صدور دستور ضبط وجه الكفاله و اعتراض به دستور ضبط ،به ترتیب كدامند؟
 )۱رئیس حوزه قضایی ،دادگاه عمومی
 )۲رئیس حوزه قضایی ،دادگاه تجدیدنظر استان
 )۳دادستان ،دادگاه عمومی
 )۴دادستان ،دادگاه تجدیدنظر استان
 -۹۷دادستان تهران ،كیفرخواستی برای پرویز با عنوان قتل عمد صادر كرده و پرونده را به دادگاه كیفری
استان ارسال می كند .دادگاه ضمن رسیدگی ،احراز می كند كه قتل غیر عمد است .در این صورت ،تكلیف
دادگاه كدام است؟
 )۱قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر می نماید.
 )۲به جرم قتل غیر عمدی رسیدگی و حکم صادر می کند.
 )۳برای اصالح کیفرخواست ،پرونده را به دادسرای عمومی دعوت می دهد.
 )۴پرونده را به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال می نماید.
 -۹۸فرهاد به اتهام محاربه یكی از مجازات های قانونی آن صلب است ،تحت تعقیب قرار می گیرد و در
نهایت محكومیت پیدا می كند .دادگاه صالح و مرجع تجدیدنظر از رأی صادره ،به ترتیب كدامند؟
 )۱دادگاه انقالب -دیوان عالی کشور
 )۲دادگاه انقالب -دادگاه تجدیدنظر استان
 )۳دادگاه کیفری استان -دادگاه تجدیدنظر استان
 )۴دادگاه کیفری استان -دیوان عالی کشور
« -۹۹الف» با درجه سرتیب تمام در شهر اراك مرتكب جرم نظامی شده است .دادگاه صالح برای رسیدگی به
اتهام «الف» كدام است؟
 )۱دادگاه کیفری استان تهران
 )۲دادگاه کیفری استان مرکزی
 )۳دادگاه نظامی شهر اراك
 )۴دادگاه نظامی تهران
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 -۱۰۰اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم ،صادره از دادگاه های عمومی جزایی ،بر عهده كدام مرجع
است؟
 )۱واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مربوطه
 )۲واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه
 )۳دادگاه بدوی صادر کننده حکم
 )۴دادگاه صادر کننده حکم قطعی
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حقوق جزای عمویم
 -۱۰۱كدام یك از جرایم زیر ،مقید است؟
 )۱سرقت رایانه ای
 )۲شنود غیر مجاز
 )۳دسترسی غیر مجاز
 )۴جعل رایانه ای

ً
 -۱۰۲در كدام یك از موارد زیر ،قانونا امكان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد؟

 )۱معاونت در جرایم مستوجب حد
 )۲اختالس
 )۳تخریب
 )۴استفاده از سند مجعول
 -۱۰۳اگر احمد در اثر تقصیر دادرس شهرستان الشتر ،ضرر معنوی ببیند .كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱ضرر معنوی قابل جبران نیست.
 )۲باید اعاده حیثیت صورت گیرد.
 )۳دادرس طبق موازین اسالمی ضامن است.
 )۴خسارت باید به وسیله دولت جبران شود.
 . 104با توجه به معیارهای حقوق جنایی ،در كدام مورد ،تعریف «سوء نیت عام» آمده است؟
 )۱خواست آگاه عامل در تحقق نتیجه عمل مجرمانه
 )۲پیش بینی نتیجه بدون اینکه مرتکب آن را خواسته باشد.
 )۳تفکر و طرح و نقشه قبلی در ارتکاب جرم
 )۴اراده آگاهی عامل در ارتکاب عمل مجرمانه
 -۱۰۵جدیدترین تحول تقنینی ایران ،در خصوص شناسایی مسئولیت جنایی اشخاص حقوقی ،كدام است؟
 )۱جرایم رایانه ای
 )۲وصول و ابطال مالیات مؤدیان
 )۳نقض مفاد قانون نظام صنفی
 )۴صدور چك پرداخت نشدنی
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 -۱۰۶سربازی در یكی از كالنتری ها تصور می كند كه دستور فرمانده كالنتری مبنی بر شالق زدن متهم ،بر
اساس حكم قطعی دادگاه است .چنانچه از اجرای دستور خالف قانون فرمانده كالنتری ،خسارت یا جراحتی
به متهم وارد شود ،سرباز به كدام یك از موارد زیر ،محكوم خواهد شد؟
 )۱پرداخت دیه و ضمان مالی
 )۲پرداخت دیه یا ضمان مالی
 )۳فقط پرداخت دیه
 )۴فقط ضمان مالی
 -۱۰۷سیاست كیفری ایران ،عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری را در كدام موارد ،پذیرفته است؟
 )۱کلیه جرایم
 )۲جرایم تعزیری و بعضی از جرایم مستوجب حد
 )۳حدود قصاص و دیات
 )۴مقرارت و نظامات دولتی
 -۱۰۸طبقه بندی بزهكاران ،از دستاوردهای كدام مكتب است؟
 )۱فایده اجتماعی
 )۲کالسیك
 )۳دفاع اجتماعی
 )۴تحققی
 -۱۰۹مهرداد به اتهام تخریب ملك دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به مجازات قانونی محكوم
شده است؛ ولی مجازات موضوع حكم به تشخیص دادگاه معلق می شود .محكوم علیه در دوران تعلیق برای
دومین بار از دستورات دادگاه مبنی بر معرفی نوبه ای خود به دادستان  ،تخلف می كند .وظیفه دادگاه ،كدام
است؟
 )۱قرار تعلیق مجازات را فسخ و مجازات معلق را اجرا می کند.
 )۲می تواند قرار تعلیق را فسخ یا با حفظ قرار تعلیق ،یك سال به حداکثر مدت تعلیق وی اضافه نماید.
 )۳از یك تا دو سال به دوران تعلیق مجازات وی می افزاید.
 )۴دو سال به دوران تعلیق مجازات وی می افزاید.
 -۱۱۰اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ،تخفیف یابد ،محكوم علیه چه تقاضایی می تواند داشته باشد؟
 )۱اعاده حیثیت
 )۲تخفیف مجازات
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 )۳اعاده دادرسی
 )۴تجدیدنظر
 -۱۱۱معنی «تبدیل مجازات» كدام است؟
 )۱تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات
 )۲تغییر ماهیت مجازات به مجازات دیگر
 )۳تغییر مجازات شدید به خفیف
 )۴تغییر مجازات به واسطه تغییر وصف مجرمانه عمل اتهامی
 -۱۱۲كدام مورد ،در مقایسه «علل موجهه جرم» و «علل رافع مسئولیت كیفری» صحیح است؟
 )۱در اولی جرم تحقق می یابد ولی مسئولیت کیفری منتفی است .در دومی جرم تحقق یافته و مسئولیت کیفری باقی است.
 )۲در اولی جرم تحقق نمی یابد و مسئولیت کیفری منتفی است .در دومی جرم تحقق یافته ولی مسئولیت کیفری منتفی است.
 )۳در اولی جرم تحقق نمی یابد و مسئولیت کیفری منتفی است .در دومی جرم تحقق یافته و مسئولیت کیفری باقی است.
 )۴در اولی جرم تحقق نمی یابد ولی مسئولیت کیفری باقی است .در دومی جرم تحقق نیافته و مسئولیت کیفری منتفی است.
 -۱۱۳ماهیت رفتار مجرمانه در جرم اعتیاد ،كدام است؟
 )۱ترك فعل
 )۲فعل ناشی از ترك فعل
 )۳فعل
 )۴حالت
 -۱۱۴سعید با استفاده از سند مجعول مال دیگری را برده است .اقدام انجام شده ،از مصادیق كدام مورد
است؟
 )۱تعدد اعتباری در استفاده از سند مجعول و کالهبرداری.
 )۲تعدد اعتباری در استفاده از سند مجعول و شروع به کالهبرداری.
 )۳تعدد مادی در استفاده از سند مجعول و کالهبرداری
 )۴تعدد مادی در جعل و کالهبرداری
 -۱۱۵حكم به مجازات تتمیمی ،در كدام یك از جرایم و مجازات های زیر ،امكان پذیر است؟
 )۱عمدی و با هر نوع مجازاتی
 )۲عمدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده
 )۳عمدی و غیر عمدی تعزیری و مجازات بازدارنده
 )۴عمدی مستوجب قصاص ،حد و مجازات تعزیری.
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 -۱۱۶ناآگاهی نسبت به كیفیت رفتار مجرمانه و عدم مشروعیت آن ،به ترتیب با كدام نوع جهل ،منطبق
است؟
 )۱حکمی -موضوعی
 )۲حکمی -حکمی
 )۳موضوعی -حکمی
 )۴موضوعی -موضوعی
 -۱۱۷حمید از سال  1374تا سال  1376نفقه همسر خود را نپرداخته است .با توجه به تصویب قانون مجازات
اسالمی (تعزیرات) در سال  ، 1375چنانچه در قانون الحق ،مجازات جرم ترك انفاق تغییر یافته باشد ،مجازات
جرم تابع كدام قانون است؟
 )۱سابق ،به شرطی که اخف باشد.
 )۲الحق ،به شرطی که اخف باشد.
 )۳سابق ،حتی اگر اشد باشد.
 )۴الحق ،حتی اگر اشد باشد.
 -۱۱۸در مقایسه كیفرهای تكمیلی و تبعی ،كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱هر دو بدون درج در قانون ،ولی اولی با درج در حکم و دومی بدون درج در حکم
 )۲هر دو با درج در قانون ،ولی اولی بدون درج در حکم ودومی با درج در حکم
 )۳هر دو مطابق قانون ،ولی اولی با درج در حکم و دومی بدون درج در حکم
 )۴هر دو اضافی هستند ،ولی اولی بدون پیش بینی مقنن و به تشخیص قاضی و دومی به حکم قانون بدون درج در حکم
 -۱۱۹ماهیت دفاع از جان یك فرد بیگانه و حكم آن ،كدام است؟
 )۱حق -منوط به استمداد نیست.
 )۲حکم -منوط به استمداد است.
 )۳حق -منوط به ناتوانی او و استمداد است.
 )۴حکم -با رعایت شرایط ،منوط به استمداد نیست.

ً
 -۱۲۰خسرو پس از تحمل مجازات جرم تعزیری ،مجددا مرتكب جرم تعزیری دیگر و مشمول تكرار جرم شده
است .مطابق قانون اگر جهات مخففه باشد ،حكم بهره مندی وی از تخفیف ،كدام است؟

 )۱به خاطر تکرار ،فقط تشدید اعمال می شود.
 )۲در قانون ،فقط اجتماعی تخفیف با تعدد پیش بینی شده است.
 )۳جز در موارد خاص می تواند.
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 )۴در کلیه موارد می تواند.
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حقوق جزای اختصایص
 -۱۲۱تأثیر وسیله در تحقق قتل و نوع آن ،كدام است؟
 )۱موضوعیت ندارد لیکن نوع قتل همواره بستگی به وسیله دارد.
ً
 )۲موضوعیت دارد لیکن در نوع آن ،کامال بی اثر است.
 )۳موضوعیت ندارد لیکن می تواند در نوع قتل موثر باشد.
 )۴موضوعیت دارد و در تحقق آن ،موثر است.
 -۱۲۲كارگر یك رستوران كه از رفتار یك مهمان ناراحت است ،موضوع را به مدیر خود منعكس می كند و به
ً
تحریك مدیر ،قصد جان مهمان را می كند .مهمان یاد شده غالبا در میز شماره  10می نشسته است .كارگر غذا
را سمی كرده و در حالی كه مهمان دیگری در میز شماره  10نشسته است ،با عجله همان غذا را مقابل آن
مهمان جدید می گذارد و در نهایت این مهمان می میرد .مطابق نظر حقوقدانان ،نوع قتل و ماهیت عمل مدیر
چیست؟
 )۱عمد -معاونت
 )۲در حکم عمد -معاونت
 )۳شبه عمد -سبب
 )۴به منزله خطای محض -شرط
 -۱۲۳احمد قبل از اقدام به طرح شكایت سرقت علیه سامان ،فوت می كند .حكم اجرای حد كدام است؟
 )۱اگر شرایط سرقت حدی محقق باشد ،حد باید به صرف شکایت ورثه یا حاکم اجرا شود.
 )۲ورثه شکایت و تقاضای حد می کنند.
 )۳حاکم اسالمی تقاضای اجرای حد می کند.
 )۴حد ساقط می شود.
 -۱۲۴نظر به این كه در ماده  523قانون مجازات ،در جرم جعل ،سخن از الحاق یا الصاق مطرح گردیده است،
حكم گم كردن یك یك برگه از یك پرونده یا سند چیست؟
 )۱در هر صورت ،جعل است.
 )۲حسب مورد می تواند جرم خاص یا جعل باشد.
 )۳در هیچ صورتی جعل نیست.
 )۴همواره به عنوان جرم خاص ،جرم انگاری شده است.
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 -۱۲۵فرخ مال مسروقه را نزد سیما به امانت می گذارد و بنا را بر این می گذارد كه مال مسروقه چند روز بعد
به وی عودت داده شده ،حق الزحمه سیما پرداخت گردد .سیما آن مال را می فروشد .عمل او مشمول كدام
عنوان مجرمانه است؟
 )۱مداخله در اموال مسروقه
 )۲خیانت در امانت و انتقال مال غیر
 )۳انتقال مال غیر
 )۴خیانت در امانت
 -۱۲۶پزشكی بر خالف واقع ،یك گواهی برای ارائه به نظام وظیفه در اختیار هوشنگ می گذارد .هوشنگ آن
گواهی را به نظام وظیفه ارائه می كند .مطابق قانون ،عمل هوشنگ مشمول كدام عنوان است؟
 )۱کالهبرداری
 )۲استفاده از سند مجعول
 )۳جرم نیست.
 )۴ارائه گواهی خالف واقع
 -۱۲۷سپهر كارمند اداره دارایی و مأمور وصول مالیات است .او سه برابر مبلغ مربوطه را از مؤدی به نفع دولت
وصول می كند .عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
 )۱سوء استفاده از مقام و موقعیت
 )۲تحصیل مال از طریق نامشروع
 )۳فاقد وصف جزایی است.
 )۴اخذ مال به نفع دولت
 -۱۲۸عباس كه شاهد قتل حمید به دست رحیم است .پس از رؤیت این صحنه و در حالی كه رحیم در حال
فرار است ،او را می كشد .عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
 )۱قتل عمدی ،موجب قصاص است.
 )۲با توجه به مهدورالدم بودن قاتل ،فاقد وصف جزایی است.
 )۳قتل عمدی ،موجب دیه و دارای مجازات تعزیری است.
 )۴در صورت اجازه اولیای دم نسبت به عمل او ،رافع مجازات قصاص است.
 -۱۲۹فردی به منزل خانمی زنگ زده و به دروغ خبر تصادف و مرگ تنها فرزندش را به او می دهد و او هم با
توجه به بیماری قلبی در دم جان می سپارد .كدام مورد در خصوص قتل واقع شده ،صحیح است؟
 )۱قتل شبه عمد از طریق فعل معنوی است.
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 )۲قتل بالتسبی است که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه است.
 )۳قتل خطای محض از طریق فعل معنوی است.
 )۴قتل بالمباشره است که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه است.
 -۱۳۰راننده ای با عملیات متقلبانه وانمود می كند كه خودروی او اشكال فنی دارد و زمانی كه مسافران از
اتومبیل پیاده می شوند ،آن را حكمت داده و اموال مسافران را می برد .راننده مرتكب كدام جرم شده است؟
 )۱کالهبرداری
 )۲سرقت
 )۳غصب
 )۴خیانت در امانت
 -۱۳۱دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سامانه های رایانه ای ،دارای كدام عنوان مجرمانه است؟
 )۱اخالل در داده ها
 )۲دسترسی غیر مجاز
 )۳شنود غیر مجاز
 )۴جاسوسی رایانه ای
 -۱۳۲احمد با استفاده از سالح گرم ،مرتكب سرقت مقرون به آزار علیه بهرام می شود كه در نهایت منجر به
مجروح شدن بهرام می گردد ،كیفر احمد در قوانین ایران ،كدام است؟
 )۱بیش از دو سوم حداکثر حبس تعزیر و شالق مقرر در قانون ،عالوه بر مجازات جرح
 )۲حداکثر میزان حبس تعزیر و شالق مقرر در قانون ،عالوه بر مجازات جرح
 )۳بیش از دو سوم حداقل حبس تعزیری و شالق مقرر در قانون ،عالوه بر مجازات جرح
 )۴اعدام از بابت محاربه و افساد فی االرض
 -۱۳۳با توجه به نص قانون مجازات اسالمی ،عاقله در صورت تحقق اكراه در قتل ،در كدام مورد ،مسئول
است؟
 )۱اگر اکراه شونده ،کودك غیر ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد.
 )۲اگر اکراه شونده ،کودك ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله او دیه می دهد.
 )۳اگر اکراه کننده ،کودك ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد.
 )۴اگر اکراه کننده ،کودك غیر ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد.
 -۱۳۴برای تحقق توهین كیفری ،وجود كدم یك از شرایط زیر ،الزم و كافی است؟
 )۱حقیقی و معین بودن شخص مورد توهین
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 )۲مطابق با واقع نبودن توهین
 )۳فقط حقیقی بودن شخص مورد توهین
 )۴فقط معین بودن شخص مورد توهین
 -۱۳۵در كدام صورت ،ارتكاب جرم جعل از سوی یك شخص نظامی در اسناد غیر رسمی ،مشمول قانون
مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد شد؟
 )۱به قصد ضربه زدن به عملیات نظامی باشد.
 )۲به صورت باندی باشد.
 )۳به مناسبت انجام وظیفه باشد.
 )۴مشمول تعدد باشد.
 -۱۳۶اگر قتل خطای محض به دلیل بی احتیاطی یا بی مباالتی مرتكب رخ دهد ،دادگاه چه حكمی صادر خواهد
كرد؟
 )۱پرداخت دیه از سوی مرتکب به عالوه یك تا سه سال حبس
 )۲پرداخت دیه از سوی عاقله مرتکب
ً
 )۳پرداخت دیه مشترکا از سوی مرتکب و عاقله
 )۴پرداخت دیه از سوی مرتکب
 -۱۳۷اگر شخصی با ایجاد داده هایی ،وجه ،مال یا امتیاز مالی برای خود تحصیل كند.................. . ،
 )۱عالوه بر جعل رایانه ای ،به مجازات تحصیل مال نامشروع محکوم می شود.
 )۲مرتکب کالهبرداری رایانه ای محسوب می شود.
 )۳عالوه بر جعل رایانه ای ،به مجازات کالهبرداری رایانه ای محکوم می شود.
 )۴مرتکب جعل رایانه ای محسوب می شود.
 -۱۳۹هرگاه اشخاص با یكدیگر تبانی كنند تا برای بردن مال متعلق به دیگری علیه یكدیگر اقامه دعوا نمایند،
...............
 )۱در صورتی که موفق به بردن مال دیگری نشوند ،مرتکب جرمی نشده و قابل مجازات نیستند.
 )۲در هر صورت ،چنانچه بدون اراده خود موفق به بردن مال نشوند به عنوان تبانی علیه اموال مردم محکوم میشوند.
 )۳در صورتی که موفق به بردن مال دیگری نشوند ،به عنوان شروع به کالهبرداری محکوم می شوند.
 )۴در صورتی که مقدمات اجرایی را تدارك دیده باشند ،ولی بدون اراده خود ،موفق به بردن مال نشوند به عنوان تبانی علیه اموال
مردم محکوم می شوند.
 -۱۳۹با عنایت به قانون مجازات اسالمی ،در اتهام شرب خمر................... . ،
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 )۱ادعای جهل به قانون و احتمال صحت این ادعا ،رافع مسئولیت است.
 )۲طبق قاعده کلی ،جهل به قانون ،رافع مسئولیت نیست.
 )۳ادعای جعل به قانون و اثبات آن ،رافع مسئولیت است.
 )۴صرف ادعای جهل به قانون ،رافع مسئولیت است.
 -۱۴۰مجازات جرم آدم ربایی ،وقتی به حداكثر مجازات قانون تشدید می گردد كه................ .
 )۱ربایندگان چند نفر باشند و اقدامشان به صورت سازمان یافته باشد.
 )۲در شب صورت گرفته باشد.
 )۳به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی ،وارد آمده باشد.
 )۴به قصد مطالبه وجه باشد.
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توجه  :1فقط داوطلبان دانشگاهی باید به سوال های دو درس «فقه :مباحث حقوقی شرح لمعه» و «اصول فقه :اصول استنباط
عالمه حیدری (ره)» یعنی سؤال های  141تا  180پاسخ دهند و باید توجه داشته باشند که به سؤالهای دروس «فقه :بیع مکاسب»
و «اصول فقه :رسائل و جلد  ۱کفایهاالصول» نباید پاسخ دهند و در صورت پاسخگویی ،نمره این دو درس محاسبه نخواهد شد.
توجه  :2داوطلبان حوزوی باید توجه داشته باشند که با سؤال های  141تا  180نباید پاسخ دهند و در صورت پاسخگویی ،نمره آن
محاسب نخواهد شد .این داوطلبان باید به سؤال های  181تا  230پاسخ دهند.

فقه :مباحث حقوقی شرح ملعه (فقط ویژه داوطلبان دانشگاهی)
 -۱۴۱در عبارت زیر ،كدام مورد ،دلیل قول اشهر است؟
«ال نفقه للبائن اال ان تكون حمال؛ لكن هل هی له اولها؟ قوالن :اشهرهما االول»
 )۱للتعارض بین الحمل و الحامل فی االستحقاق و الحکم بالتعراض و الرجوع اال االصول
 )۲لو کانت له لسقطت عن االب بیساره و هذا باطل
 )۳لو کانت له لوجبت علی الجد مع فقر االب و هذا باطل
ً
ً
 )۴للدوران وجودا و عدما کالزوجیته
 -۱۴۲ما هو الحكم فیما اذا لو تكلم الخصمان معما عند الحاكم؟
 )۱یقرع بینهما
 )۲یسمع دعوی من جلس علی یسار القاضی
 )۳یسمع دعوی من جلس علی یسار االخر
 )۴یسمع دعوی من له حق الیمین و االستحالف علی اآلخر
 -۱۴۳فی ای مورد یقبل االقرار؟
 )۱من المفلس بالدین
 )۲من السفیه بالجنایات مطلقا
 )۳من المفلس بالمال
 )۴من السفیه بالسرقه بالنسبه الی الحقین
 -۱۴۴كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱یصح طالق الصبی الممیز لو اذن الولی.
 )۲الیصح طالق الحاکم عن الصبی و المجنون االدواری اال مع فقد االب و الجد.
 )۳یصح طالق الحاکم عن الصغیر مع عدم االب و الجد.
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ً
 )۴یصح طالق االب عن المجنون مع اتصال جنونه بصغره و لو کان الحاکم موجودا.
 -۱۴۵ما هو الحكم فیما لو ادعی زوجیه امرأه و انكرت؟
 )۱یثبت علعیه ما افر من المهر و لیس لها المطالبه به یحرم علیها النکاح
 )۲یحرم علیه نکاح الخامسه و یجب علیه النفقه
 )۳یحرم علیه نکاح الخامسه و الیجب علیه النفقه
 )۴یجب علیه النفقه و بحرم علیه نکاح اختها
 -۱۴۶كل ما یثبت یشاهد و امراتین یثبت................. .
 )۱بشهاده امراتین و یمین
 )۲بشاهد و یمین
 )۳بشهاده اربعه نساء
 )۴بالقسامه مع اللوث
 -۱۴۷ما هو حكم البیع فیما لو باع فرص العابر؟
 )۱یصح و یراعی بامکان حصول القدره
 )۲لم یصح مطلقا لعدم القدره علی تحصیله
 )۳یصح لحصول الشرط و هو القدره علی تحصیله
 )۴لم یصح بدون الضمیه الی مایصح بیعه منفرداض
 -۱۴۸ما هو الحكم فیما لو ظهر كذب البایع فی االخبار بقدر الثمن؟
 )۱تخیر المشتری بین الفسخ و االمضاء
 )۲یسقط ارد و یبقی االرش
 )۳تخیر المشتری بین الرد و االمساك باالرش
 )۴یسقط حق الرد و یبقی االرش
 -۱۴۹لو احضن الغاصب البیض فالفرخ.................... .
 )۱للحاکم
 )۲للزارع
 )۳للمالك
 )۴للغاصب
 -۱۵۰ما هو مقدار الدیه فی كسر عظم من عضو ان صلح علی صحه؟
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 )۱اربعه اخماس دیه کسره
 )۲ثالثه ارباع دیه کسره
 )۳خمس دیه کسر ذلك العضو
 )۴ربع دیه کسر ذلك العضو
 -۱۵۱حد سرقت در مورد كدام یك از اشخاص زیر ،جاری می شود؟
 )۱المستأمن لوخان
 )۲من سرق من مال والده
 )۳الهاتك للحرز قهرا
ً
 )۴من سرق من المال المشترك مایظنه قدر نصبیه فراد نصابا
 -۱۵۲مطابق با عبارت زیر ،كدام مورد مصحح طالق حائض نیست؟
«طالق الحائض المع المصحح له حرام»
 )۱الحمل
 )۲عدم الدخول
 )۳استرابه الزوجه
 )۴غیبه الزوج
 -۱۵۳كدام مورد ،در خصوص اجاره ،صحیح است؟
 )۱یجوز اسقاط المنفعه المعینه
 )۲یصح اسقاط االجره ان تعلقت بالعین الالذمه
 )۳الیجوز اسقاط المنفعه المطلقه
ً
 )۴یصح اسقاط االجره ان تعلقت بالذمه الن ان کانت عینا
 -۱۵۴كدام مورد در خصوص اختالف بین مستأجر و اجیر ،صحیح است؟
 )۱لو اختلفا فی هالك المناع المستأجر علیه ،حلف المستأجر
 )۲لو اختلفا فی کیفیه االذن حلف االجیر
 )۳لو اختلفا فی قدر االجره حلف المستاجر
 )۴لو اختلفا فی رد العین حلف االجیر
-۱۵۵كدام مورد ،عبارت را كامل می كند؟ «لو لم یشهد الوكیل علی  ...............الیضمن»
 )۱الودیعه
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 )۲تسلیم المبیع
 )۳تأدیه الثمن
 )۴قضاء الدین
 -۱۵۶كدام مورد ،صحیح نیست؟
 )۱ال یستقل باالحالف الغریم من دون اذن الحاکم
 )۲یتبرع الحاکم با حالف المدعی علیه
 )۳التسمع البینه من المدعی بعد حلف المنکر
 )۴لو تبرع المنکر بالحلف لغی
 -۱۵۷با عنایت به عبارت «یحرم علی القاضی ان یتعتع الشاهد» كدام مورد بر قاضی حرام است؟
 )۱در صورت توقف شاهد ،او را نسبت به انجام آن بی میل کند.
 )۲شاهد را به ادای شهادت تشویق کند.
 )۳به دنبال گواهی شاهد ،سخنی ضمیمه کند.
 )۴در شهادت شاهد شاهد مداخل کند.
 -۱۵۸در عبارت زیر «نصاب القطع» كدام است؟
«و ینبغی التغلیظ بالقول و الزمان و المكان فی الحقوق كلها اال ان ینقص المال عن نصاب القطع»
 )۱ربع دینار
 )۲دینار
 )۳نصف دینار
 )۴دیناران
 -۱۵۹در عبارت «یجبر الشریك علی القسمه» كدام مورد از شرایط اجبار شریك بر قسمت نیست؟
 )۱عدم الرد
 )۲عدم الضرر
 )۳طلب الشریك المهایاه
 )۴التماس الشریك القسمه
 -۱۶۰كدام مورد ،در خصوص «تولیت» صحیح است؟
 )۱للواقف عزل المشروط فی العقد.
 )۲الیجوز للواقف ان یجعل النظر علی الموقوف لنفسه و لغیره.
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ً
 )۳و لو عرض للناظر الفسق انعزل فان عاد لم تعد ان کان مشروطا من الواقف
 )۴للواقف عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فواله
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اصول فقه :اصول استنطاب عالمه حیدری (ره) (فقط ویژه داوطلبان دانشگاهی)

ً
 -۱۶۱در خصوص عبارت «ال صلح فیما احل حراما او جرم حالال» كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱نهی دال بر فساد است  ،زیرا صلح در مورد فوق ،مبفوض است.
 )۲نهی دال بر حرمت است و حرمت مالزمه با بطالن ندارد.
 )۳جمله ،نهی نیست و از بحث داللت نهی بر فساد خارج است.
 )۴نهی دال بر فساد است ،زیرا ارشادی است.

 -۱۶۲تردید در كدام یك از موارد زیر ،از قبیل شبه موضوعیه وجوبیه بین متبابنین است و حكم آن چیست؟
 )۱فوت نماز صبح یا ظهر -احتیاط
 )۲وجوب نماز ظهر یا جمعه -احتیاط
 )۳وجوب قنوت در نماز -برائت
 )۴اشتغل یه یك دینار یا دو دینار -برائت
 -۱۶۳در ارتباط با متعارضین متعادلین ،مقتضای قاعده قانویه و اخبار عالجیه ،كدام است؟
 )۱تساقط
 )۲تخبیر
 )۳توقف
 )۴احتیاط
 -۱۶۴در ارتباط با داللت و عدم داللت نهی بر فساد ،كدام مورد صحیح است؟
ً
 )۱مطلقا داللت بر فساد می کند  ،چه در عبادات و چه در معامالت شرعا و لغه
ً
 )۲مطلقا داللت بر فساد نمی کند چه در عبادات و چه در معامالت شرعا و لقه
ً
 )۳فقط در عبادات دالل بر فساد می کند اما شرعا نه لفه
ً
 )۴فقط در عبادات دالل بر فساد می کند شرعا و لغه
 -۱۶۵در كدام مورد ،جای تقیید نیست؟
 )۱مطلق ،ایجابی و مقید سلبی باشد.
 )۲مطلق و مقید هر دو سلبی باشند.
 )۳مطلق ،سلبی و مقید ایجابی باشد.
 )۴مطلق و مقید هر دو ایجابی باشند.
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 -۱۶۶از ادله ای كه اصولیون برای اثبات مدعای خود یعنی جریان برائت در شبه تحریمیه تمسك كرده اند،
كدام یك مورد مناقشه قرار گرفته است؟
 )۱اجماع
 )۲سنت
 )۳حکم عقل
 )۴کتاب
 -۱۶۷اخبار حلیت ،در كدام یك از شبهات زیر ،ظهور دارند؟
 )۱مطلق شبهات
 )۲شبهات موضوعیه
 )۳شبهه موضوعیه وجوبیه
 )۴شبهه موضوعیه تحریمیه
 -۱۶۸استحصاب در تعارض با كدام مورد ،بر آن مقدم است؟
 )۱قاعده فراغ و تجاوز
 )۲قاعده ید
 )۳اصاله االحتیاط
 )۴اصاله الصحه
 -۱۶۹اگر معتقد باشیم كه بعد از تخصیص هم  ،استعمال عام در باقیمانده حقیقت است ،كدام مورد ،صحیح
است؟
ً
 )۱عام در باقیمانده مطلقا حجت است.
 )۲اگر عام به متصل تخصیص خورده باشد ،حجت است و اگر به منفصل تخصیص خورده باشد  ،حجت نیست.
ً
 )۳عام مطلقا از درجه حجیت می افتد.
 )۴اگر عام به منفصل تخصیص خورده باشد ،حجت است و اگر به متصل تخصیص خورده باشد ،حجت نیست.
 -۱۷۰كدام مورد صحیح نیست؟
 )۱تخصیص ،خروج حکمی و تخصص ،خروج موضوعی است.
 )۲در تعارض اقوال لغوبین و علمای رجال در آنچه متعلق به حکم شرعی است مرجع ،اصول عملیه و قواعد فقهیه متناسب است.
 )۳در متعارضین باید به مرجحات منصوصه اکتفا کرد و تعدی جایز نیست.
ً
 )۴تزاحم در موردی است که حکمین مالك بوده ولی تعارض در موردی است که یکی از دو دلیل حتما درای مالك نیست.
 -۱۷۱پس از نسخ وجوب ،موردی كه جایگزین می شود ،كدام است؟
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 )۱بازگشت حکم اولی
 )۲جواز به معنی اخص
 )۳جواز به معنی اعم
 )۴مراجعه به اصل عملی
 -۱۷۲در ارتباط با تخصیق قرآن به خبر واحد جامع شرایط حجیت ،كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱توقف
ً
 )۲چنین تخصیصی مطلقا ممنوع است.
ً
 )۳چنین تخصیصی مطلقا جایز است.
 )۴هرگاه عام کتابی الاقل یکبار توسط دلیل خاص قطعی تخصیص خورده باشد ،برای بار دوم و سوم با خاص خبر واحدی می
توان آن را تخصیص زد.
 -۱۷۳درباره اجتماع امر و نهی ،كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱توقف
 )۲امتناع عرفی و عقلی.
 )۳جواز عرفی و عقلی
 )۴جواز عقلی و امتناع عقلی
 -۱۷۴استناد به كدام مورد ،برای اثبات حجیت خبر واحد ،خالی از اشكال نیست؟
 )۱اجماع
 )۲سنت
 )۳بنای عقال
 )۴کتاب

ً
 -۱۷۵در این مسأله كه آیا غایب حكما داخل در مغیا است و محكوم به همان حكم است ،كدام مورد ،صحیح
است؟
ً
 )۱غایت در مغیا ،مطلقا داخل است.
 )۲از ظاهر جمله غاییه ،هیچ کدام از این اقوال برداشت نمی شود.
 )۳غایب در مغیا ،مطلقا داخل نیست.
 )۴اگر غایت پس از کلمه «حتی» آمده باشد ،داخل در مغیا است و اگر بعد از «الی» آمده باشد ،داخل مغیا نیست.
 -۱۷۶در حدیث رفع «مضاف مقدر» كدام است؟
 )۱جمیع آثار
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 )۲خصوص مؤاخذه
 )۳کلمه «حکم»
 )۴اثر بارز و ظاهر در هر یك از فرازهای نه گانه
 -۱۷۷امر به شیء ،مقتضی چیست؟
 )۱نسبت به ضد خاص یا افعال وجودیه مقتضی نهی از ضد نیست و نسبت به ضد عام به معنای ترك اقتضاء ثابت است.
 )۲به داللت لفظیه تضمینه بر نهی از ضد داللت دارد.
 )۳مستلزم نهی از ضد است و به داللت التزامیه بر آن داللت دارد.
 )۴عین نهی از ضد است.
 -۱۷۸در خصوص تمسك به عام قبل از فحص از مخصص ،كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱تمسك به عام جایز است.
 )۲تمسك به عمومات سنت جایز نیست ولی تمسك به عام کتاب جایز است.
 )۳تمسك به عام ممنوع است.
 )۴تمسك به عام کتاب جایز نیست ولی تمسك به عمومات سنت جایز است.
 -۱۷۹در تمسك عام در شبهه مصداقیه ،كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱فقط در مورد مخصص منفصل ،جایز است.
ً
 )۲مطلقا جایز نیست.
 )۳فقط در مورد مخصص متصل ،جایز است.
ً
 )۴مطلقا جایز است.
 -۱۸۰دلیل عمده بر حجیت استصحاب ،كدام است؟
 )۱حکم عقل
 )۲اجماع
 )۳بنای عقال
 )۴اخبار
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توجه  :1فقط داوطلبان حوزوی باید به سوال های دو درس «فقه :بیع مکاسب» و «اصول فقه :رسائل و جلد  ۱کفایهاالصول»
یعنی سؤال های  ۱۸۱تا  ۲۲۰پاسخ دهند و باید توجه داشته باشند که به سؤالهای دروس «فقه :مباحث حقوقی شرح لمعه» و
«اصول فقه :اصول استنباط عالمه حیدری (ره)» نباید پاسخ دهند و در صورت پاسخگویی ،نمره این دو درس محاسبه نخواهد
شد.
توجه  :2داوطلبان دانشگاهی باید توجه داشته باشند که با سؤال های  ۱۸۱تا  ۲۲۰نباید پاسخ دهند و در صورت پاسخگویی ،نمره
آن محاسبه نخواهد شد.

فقه بیع مکاسب (فقط ویژه داوطلبان حوزوی)
 -۱۸۱دلیل حكم ذیل كدام است؟
«قد عرفت ان اعتبار اللفظ فی البیع مما نقل علیه االجماع ،لیكن هذا یختص بصوره القدره ،اما مع العجز عنه:
فمع عدم القدره علی التوكیل الاشكال فی عدم اعتبار اللفظ و كذا مع القدره علی التوكیل»
 )۱اصاله عدم وجوب التوکیل
 )۲استصحاب عدم وقوع العقد
 )۳اصاله عدم اشتراط التوکیل
 )۴فحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طالق االخرس
 -۱۸۲یحرم النجش علی المشهور كما فی الحدائق :معنی النجش هو.................. .
 )۱غبن المؤمن الجاهل باقیمه السوقیه و هو سحت
 )۲ان یزید الرجل فی ثمن السله یسمع غیره فیزید بزیاده
 )۳غبن المسترسل الجاهل باقیمه السوقیه و هو حرام
 )۴التدابر و الهجران کما فی قوله علیه السالم « ال تناجشوا»
 -۱۸۳لو دفع الی رجل ماال مضاربه فاشتری العالم غیر الذی امره فهو.............. .
 )۱ضامن و الربح بینهما
 )۲لیس بضامن و الربح بینهما
 )۳ضامن و الربح له
 )۴لیس بضامن و الربح لرب المال
 -۱۸۴لو تلف احدی العینین الما خوده بالمعاطاه.................. .
 )۱الیکفی فی حصول الملك
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 )۲الیمتنع من الرد
 )۳الیحصل الملك
 )۴یمتنع التراد
 -۱۸۵تعلیق البیع علی ما هو شرط فیه كقول البایع :بعتك ان............... .
 )۱ملکته
 )۲طلعت الشمس
 )۳قبلت
 )۴جاء زید
 -۱۸۶در كدام یك از موارد زیر ،منشأ ضمان ،قاعده اقدام است؟
 )۱ضمان ثمن المسمی فی البیع
 )۲الضمان فی العقود ولو فاسده
 )۳ضمان المقبوض بالسموم
 )۴ضمان المغصوب
 -۱۸۷بنا بر قول مشهور ،در حالتی كه مالی به عقد فاسد فروخته شود ،كدام حكم صحیح و دلیل آن چیست؟
ً
 )۱ضمن المشتری المنافع مطلقا لقاعده احترام مال المسلم
 )۲ضمن المشتری المنافع المستوفاه لقاعده احترام مال المسلم
ً
 )۳ضمن المشتری المنافع مطلقا لقاعده «علی الید ما اخذت»...
ً
 )۴الیضمن المشتری المنافع مطلقا للنبوی (ص) « الخراج بالضمان»
 -۱۸۸اگر فضولی ماشینی را برای خودش بفروشد و مالك پس از عقد ،آن را اجاره كند ،بیع فضولی چه حكمی
دارد؟
 )۱صحیح است ،مشروط بر آن که فضولی غاصب نباشد.
 )۲باطل است ،به دلیل اطالق روایت «التبع ما لیس لك»
 )۳صحیح است؛ حتی اگر فضولی غاصب باشد.
 )۴باطل است؛ زیرا ثمن به ملك کسی وارد می شود که مبیع از ملك او خارج نشده است.
 -۱۸۹احمد خانه ای را به صورت فضولی می فروشد .سپس مالك آن را اجاره می دهد و پس از آن بیع خانه
را تنفیذ می كند .حكم چیست؟
 )۱اجاره غیر نافذ و بیع صحیح است.
 )۲اجاره و بیع باطل است.
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 )۳اجاره و بیع صحیح است.
 )۴اجاره صحیح و بیع باطل است.
 -۱۹۰كدام یك از امور زیر ،به حسب واقع از شرایط عوضین است؟
 )۱انتفاء الحقوق المانعه عن التصرف فی الملك
ً
 )۲کون المبیع مما یصح للمالك بیعه مستقال.
 )۳کون الملك مما یستقل المالك فی تصرفاته.
ً
 )۴کون الملك مما یکون نقله ماضیا فیه.
 -۱۹۱از دیدگاه شیخ انصاری در ارتباط با مقبوض به عقد فاسد ،نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تؤدی»
ناظر به كدام یك از موارد زیر است؟
 )۱وجوب فوری رد مال مقبوض
 )۲ضمان مال مقبوض
 )۳وجوب حفظ مال مقبوض از تلف
 )۴حرمت تصرف در مال مقبوض
 -۱۹۲از دیدگاه شیخ انصاری ،كدام یك از موارد زیر ،مشمول قاعده «كل عقد یضمن بصحیحه یضمن
بفاسده» میباشد؟
 )۱االجاره الفاسده التی اشترط فیها ضمان العین
 )۲الهبه المعوضه الفاسده
 )۳الفرد الفاسد من العاریه المضمونه
 )۴عاریه الذهب و الفضه الفاسده
ً
ً
ً
 -۱۹۳بناءا علی اصل االشتغال ،ما هو االصول فیما یشك فی كونه مثلیا او قیمیا؟
 )۱هو تخییر الضامن بین المثل و القیمه
 )۲هو الضمان بالمثل
 )۳هو تخییر المالك بین المثل و القیمه
 )۴هو الضمان بالقیمه
 -۱۹۴از دیدگاه شیخ انصاری ،مقتضای قواعد و عمومات در خصوص تأثیر اجازه در بیع فضولی ،كدام است؟
 )۱هو النقل ثم الکشف الحقیقی
 )۲هو النقل ثم بعده الکشف الحکمی
 )۳هو الکشف الحکمی ثم النقل
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 )۴هو الکشف الحقیقی ثم الحکمی
 -۱۹۵با توجه به عبارت زیر ،كدام یك از عقود ،باطل است؟

ً
«ان القادح هو تعلیق االنشاء و اما اذا انشأ من غیر تعلیق صح العقد و ان كان المنشی مترددا فی ترتب االثر
ً
ً
شرعا او عرفا»
ً
 )۱فروشنده با اعتبارد به این که آنچه مورد نظر خریدار است مالیت ندارد ،به طور منجز آن را به وی می فروشد ولی بعدا معلوم می
شود که مورد معامله شی با ارزش بوده است.
 )۲فروشنده در هنگام ایجاب نمی داند که کاالی فروخته شده ملك اوست یا خیر.
ً
 )۳فروشنده اعتباد دارد که شراب می فروشد و به طور منجز اقدام می کند ولی بعدا معلوم می شود مورد معامله سرکه بوده است.
 )۴فروشنده در هنگام ایجاب نمی داند که مشتری رضایت دارد یا نه.

 -۱۹۶كدام یك از اراضی زیر ،ملك امام (ع) نیست؟
 )۱ما کانت عامره باالصاله
 )۲ما یکون مواتا باالصاله
 )۳ما عرض له الموت بعد العماره و العماره من معمر
 )۴ما عرض له الحیوه بعد الموت
 -۱۹۷اختیار به عنوان یكی از شرایط متعاقدین ،در تقابل با كدام یك از موارد زیر است؟
 )۱رضایت
 )۲اضطرار
 )۳جبر
 )۴عدم طیب نفس
 -۱۹۸از دیدگاه شیخ انصاری ،معیار تشخیص فعل اكراهی در معامالت چیست؟
 )۱عدم طیب نفس
 )۲فشار از طرف عامل انسانی
 )۳مستقیم بودن تهدید
 )۴عدم استقالل در تصرف
 -۱۹۹كدام یك از موارد زیر ،از مصادیق تفصی به غیر توریه است؟
 )۱وانمود کردن به شرب خمر
 )۲فرار از صحنه تهدید
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 )۳کلمه «بعت» به قصد استفهام
 )۴کلمه «بعت» به قصد اخبار
 -۲۰۰در كدام یك از عناوین معامالت زیر ،عنوان هیچ یك از طرفین ،لحاظ نشده است؟
 )۱مزارعه
 )۲بیع
 )۳اجاره
 )۴مساقات

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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اصول فقه :رسائل و جلد ( )۱کفایه االصول (فقط ویژه داوطالن حوزوی)
 -۲۰۱اذا دار االمر بین االشتراك و المجاز....................... .
 )۱فالمجاز اولی
 )۲فمراعاه الحقیقه ولی
 )۳الترجیح الحدهما
 )۴یحمل علی الحقیقه بنا علی المجاز العقلی و االفمجاز
 -۲۰۲در تخییر ناشی از چیست؟ «واجب تخییری»
 )۱تقیید واجب
 )۲تقیید وجوب به عدم اتیان فعل دیگر
 )۳تقیید وجوب به وجوب شی دیگر
 )۴تقیید وجوب به عدم فعل شخص دیگر
 -۲۰۳در «واجب تخییری» تخییر ناشی از چیست؟
 )۱فعل صادر از عبد
 )۲در اوامر فعل صادر از عبد و در نواهی طبیعیت است.
 )۳فعل به عنوانش نه به حقیقت و واقعیتش
 )۴عنوان و اگر عنوان متعدد باشد ،موجب تعدد معنون می شود.
 -۲۰۴شیخ انصاری درباره حجیت استحصاب می فرماید« :الحق ،التفصیل بین كون المستصحب مما ثبت
بدلیله او من الخارج استمراره و بین غیره» بر این اساس ،استصحاب در كدام مورد ،صحیح است؟
 )۱بقاء نکاح دایم در فرض شك در طالق ،اما در نکاح موقت جاری می شود.
 )۲در فرض شك در این که مدت نکاح موقت چقدر است.
 )۳بقاء نکاح موقت در فرض شك در پایان یافتن مدت با عم به مدت
 )۴بقاء نکاح دایم در فرض شك در مراعاه شروط صیغه
 -۲۰۵اگر در حالت اضطرار مكلف عمل را انجام دهد و بخشی از مصلحت از او فوت گردد ،ولی تدارك مصلحت
در كدام « التراب احد الطهورین و یكفیك عشر سنین » فوت شده پس از حالت اضطرار ممكن باشد ،اطالق
روایت مورد ،صحیح است؟
 )۱اگر هنوز وقت عمل منقضی نشده است ،انجام مجدد عمل الزم است.
 )۲چه در زمان عمل و چه پس از تمام شدن زمان آن ،اعاده یا قضا واجب است.
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 )۳اگر زمان انجام عمل تمام شده باشد ،در صورتی که مصلحت فوت شده مهم باشد ،فضای عمل الزم است.
 )۴عمل در حالت اضطرار مجزی است و این به کافی بودن عمل داللت دارد و شامل تمام موارد می شود.
 -۲۰۶نظر شیخ انصاری درباره تفاوت «قطع طریقی» و «قطع موضوعی» در كدام مورد صحیح است؟
 )۱در اولی بر خالف دومی ،اشتباه ممکن است.
 )۲در اولی بر خالف دومی ،نهی قاطع از عمل به قطع خودش ،محال است.
 )۳در اولی بر خالف دومی ،واقع بر شخص قاطع معلوم می گردد.
 )۴در اولی بر خالف دومی ،واقع بر شخص قاطع معلوم می گردد.
 -۲۰۷استدالل شیخ انصاری بر جرم نبودن تجری ،كدام است؟
 )۱چون تجری اقسام متفاوتی دارد ،نمی توان در آن جرم انگاری نمود.
 )۲متجری قبح فاعلی دارد ولی عملش مشروع است.
 )۳دلیل عدم مجازات متجری عفو او توسط شارع است.
 )۴زیرا تجری فاقد رکن مادی و روانی است.
 -۲۰۸برخی حجیت اجماع منقول را مالزم با حجیت خبر واحد دانسته اند بلكه سند اجماع منقول را قوی تر از
سند خبر واحد قرار داده اند .استدالل شیخ انصاری در رد این قول چیست؟
 )۱ادله خبر واحد توقیفی و منصحر به مورد خودش است.
 )۲چون اجماع منقول خبر جمع زیادی است ،خروج موضوعی از خبر واحد دارد.
 )۳ادله خبر واحد مربوط به خبر حسی است در حالی که اجماع ،خبر حدسی است.
 )۴ادله خبر واحد به مفهوم داللت بر حجیت دارد و اجماع باید دلیل به منطوق داشته باشد.
 -۲۰۹مفرد معرفه به الف و الم ،از صیغه های كدام مورد است؟
 )۱عام ازمانی
 )۲اطالق بدلی
 )۳عام بدلی
 )۴اطالق شمولی
 . 210مراد از تفسیر به رأی در حدیث نبوی «من فسر االقرآن برأیه فاصاب فقد اخطا» چیست؟
 )۱قیاس برهانی هر چند مفید قطع باشد.
 )۲کشف قناع از لفظ با روایات
 )۳کشف مقصود متکلم به تمسك به اصول لفظی
 )۴استحسان به معنای اعتبار عقلی ظنی
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-۲۱۱كدام مورد ،در خصوص مفاد اخبار من بلغ ،موافق با نظر آخوند خراسانی است؟
 )۱اخبار ضعیفی را که بر مستحبات داللت می کند ،تقویت کرده و ضعف آن ها را جبران می کند.
 )۲نفس عمل را مستحب می کند و لذا خود عمل دارای امر خواهد بود.
 )۳شرط حجیت خبر واحد را که همانا عدالت است ،در مورد مستحبات الغا می کند.
 )۴ثواب برای احتیاط و انقیاد است نه این که خود عمل مستحب باشد.
 -۲۱۲طبق نظر آخوند خراسانی ،بین جزئیت یا شرطیت و بین مانعیت یا قاطعیت ،دوران بین چه بوده و جزو
كدام مسایل محسوب می شود؟
 )۱محذورین ،برائت
 )۲متباینین ،تخییر
 )۳محذورین ،تخییر
 )۴متباینین ،اشتغال
 -۲۱۳كدام مورد ،در خصوص مساله زیر ،صحیح است؟

ً
ً
«اذا دار االامر بین وجوب شی و حرمه لعدم نهوض حجه علی احدهما تفصیال بعد نهوضها علیه اجماال »
ً
 )۱التخیر العقلی فی مقام العمل و الحکم باالباحه شرعا
ً
 )۲یؤخذ احدهما تعیینا او تخییرا
 )۳التخییر العقلی فی مقام العمل و التوقف فی مقام الحکم
 )۴تجری البرائه العقلیه و النقلیه
 -۲۱۴برای اثبات احتیاط ،اخباریون به كدام مورد استدالل نكرده اند؟
 )۱اجماع
 )۲عقل
 )۳سنت
 )۴کتاب

ً
ً
 -۲۱۵كدام یك از احكام وضعی زیر ،در زمره احكامی كه هم مستقال و هم تبعا قابل جعل هستند ،نیست؟
 )۱والیت
 )۲زوجیت
 )۳نیابت
 )۴شرطیت
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 -۲۱۶بنای عقال در عمل بر طبق حالت سابقه از كدام لحاظ ،دلیل بر حجیت استحصاب است؟
 )۱اطمینان به بقا
 )۲تعبد
 )۳رجاء و احتیاط نسبت به بقا
 )۴ظن به بقا
 -۲۱۷كدام اجماع بر مبنای مالزمه عقلی استوار است؟
 )۱لطفی
 )۲حدسی
 )۳دخولی
 )۴حسی
 -۲۱۸بنا بر نظر آخوند خراسانی ،وجه تقدیم اماره بر استصحاب ،كدام است؟
 )۱توفیق
 )۲حکومت
 )۳تخصیص
 )۴ورود
 -۲۱۹دیدگاه آخوند خراسانی در ارتباط با اقل و اكثر ارتباطی ،كدام است؟
 )۱برائت عقلی و نقلی
 )۲احتیاط عقلی و نقلی
 )۳احتیاط عقلی و برائت نقلی
 )۴برائت عقلی و احتیاط نقلی
 -۲۰۰اگر كسی از روی نسیان جزء یا شرطی را ترك كرده باشد ،مقتضای اصل عملی كدام است؟
 )۱احتیاط عقلی و برائت شرعی
 )۲احتیاط شرعی و برائت عقلی
 )۳احتیاط عقلی و شرعی
 )۴برائت عقلی و شرعی
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