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 حقوق اسایس
 ، كدام است؟یمنظور از وحدت انضمام -۱

 .است یکیقانونگذار  یمتنوع، ول یکه در آن ها قانونگذار  یتك بافت یکشورها ( ۱
 .است یکی یقانونگذار  یکه در ان ها قانونگذار متنوع، ول یتیتك باف یکشورها ( ۲
 .صورت گرفته است یمرکز و محل یسازمان یان اندام هایآن ها م یو ادار  ییارات اجرایم اختیکه تقس یمه متمرکزین ی( کشورها۳
 .آن ها در مرکز، متمکز شده است یو ادار  ییارات اجرایکه اخت یمتمرکز یکشورها ( ۴

 چه نقشی دارد؟« كشور-دولت»ن مفهوم ین در تكویسرزم -۲

 عامل ساختن دولت است. ( ۱
 .است ییحد و مرز فرمانروا( ۲
 ت دولت است. یصالحدان یم( ۳
 .است یاسیموضوع قدرت س( ۴

 ، كدام است؟یاستیم ر یه در رژ ین راهكار نظارت قوه مقننه بر قوه مجر یمهم تر  -۳

 دولت  یضاح و سرنگونیاست( ۱
 خاص تجسس یون هایسیجاد کمیا( ۲
 ندگان مجلس یقبل از دستور نما یانتقاد و نطق ها( ۳
 ساالنه دولت یشنهادیب بودجه پیعدم تصو( ۴

 كدام است؟ «  میمه مستقین یدمكراس»منظور از اصطالح  -4

 .ز وجود داشته باشدین یو همه پرس ینهاد ابتکار عموم یکند ول یپارلمان منتخب مردم، قانون گذار ( ۱
 .گر از راه وراثت به قدرت برسندید یان از راه انتخابات و بخشیاز فرمانروا یبخش( ۲
 .برسد ید آراء عمومییب مجالس به تأیقانون پس از تصو( ۳
 .باشد یندگان و کارگزاران حکومت، به صورت دو درجه ایانتخابات نما( ۴

 است؟ یاسالم یب مجلس شورایازمند تصوی، نیدر كدام موارد، ارجاع به داور   -۵

 .دین نمایأت دولت معیباشد و ه یخارج یکه دعو  یصرفا در موارد( ۱
 .یباشد و موارد مهم داخل ی، خارجیکه طرف دعو  یدر موارد( ۲
 .است یب مجلس ضرور یه موارد، تصویدر کل( ۳
 .دهد یص میران تشخیأت وز یکه ه یصرفا در موارد مهم داخل( ۴
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ان شده است. جبران یس دادگاه به هنگام صدور حكم، در موضوع مرتكب اشتباه و موجب ورود ز یرئ -۶
 خسارت و

 ضمان چگونه است؟

 .شود یله دولت جبران مین صورت به وسیر ایمقصر ضامن است و در غ( ۱
 .جبران خواهد کرد یه به نحو مقتضیدر هر صورت قوه قضائ( ۲
 .کند یدولت جبران م یمقصر ضامن است ول( ۳
 .جبران خواهد کرد یدر هر صورت دولت به نحو مقتض( ۴

 كند؟ یتواند در زمان جنگ و بحران، اعالم حكومت نظام یا دولت میآ -۷

 یاسالم یندگان مجلس شورایت دو سوم آراء نمایب اکثر یان بحران و با تصویفقط تا پا یول -یبل( ۱
 یاسالم یندگان مجلس شورایت دو سوم آراء نمایب اکثر یك ماه و با تصویفقط به مدت  -یبل( ۲
 .تواند یهرگز نم -ریخ( ۳
 ندگانیت دو سوم آراء نمایب اکثر یو با تصو یاسالم یمگر به درخواست مجلس شورا -ریخ( ۴

 ض كند؟یتفو یگر یارات خود را به دیتواند اخت یه( میفق یا رهبر )ولیآ -۸

 .ندارد یتیچ گونه محدودی، هیگر یارت خود به دیض اختیدر تفو( ۱
 .واگذار کند یگر یف خود را به دیاز وظا یتواند فقط برخ یم( ۲
 ص مصلحت نظامیض کند مگر پس از مشورت با مجمع تشخیتفو یگر یارات خود را به دیتواند اخت ینم( ۳
 یط اضطرار یواگذار کند مگر در شرا یگر یخود را به د ییتواند امور وال  ینم( ۴

 آزاد هستند؟ یات و مطبوعات تا چه حدودی، نشر یطبق قانون اساس  -۹

 .بند باشندیپا یو نظم عموم یشناخته شده در قانون اساسان یاد یکه مبان یتا زمان( ۱
 .ت کنندیکشور را رعا یکه اخالق حسنه و نظم عموم یتا زمان( ۲
 .ت کنندیرا رعا یع و نظم عمومییاسالم، مذهب تش یاگر مبان( ۳
 .آنان است ی، حد آزادیاسالم و حقوق عموم یت مبانیرعا( ۴

 د باشد؟ینده بایچند نما یبا امضا یاسالم یر در مجلس شورایسوال از وز  -۱۰

 پانزده ( ۱
 ده ( ۲
 ك ی( ۳
 پنج( ۴
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 ح است؟یكدام مورد، صح -۱۱

 تیحًا مورد حمای( صر ی، زرتشتیهودی، یحی)مس یان الهیر مسلمان تابع ادیان غیرانیا یانجام مراسم مذهب یآزاد( ۱
 .است یقانون اساس

 .است یه خود تابع قانون مدنیباشد. در احوال شخص یشناخته شده در قانون اساسان یاز اد یکیرو یکه پ یرانیهر ا( ۲
 .ت شناخته شده استیبه رسم یعه توسط قانون اساسیر از مذهب شیغ یاعتقاد به مذهب( ۳
 .نباشند یآزاد هستند که مخالف نظم عموم یخود در صورت یدر انجام مراسم مذهب یهودیان یرانیا( ۴

استان ها،  یعال یارات شورای، كدام مورد در خصوص اختیكصد و دوم قانون اساسیبر اساس اصل  -۱۲
 حیصح

 است؟

 مًا به مجلسیشنهاد آن ها مستقیاستان ها و پ یو رفاه یدر امور عمران ییه طرح هایته( ۱
 یاسالم یق مجلس شورایا از طر یمًا ی، مستقیامور محل یهماهنگ یوضع مقررات برا( ۲
 و در صورت لزوم انحالل آن ها یمحل یها یشورانظارت بر کار ( ۳
 ن آنها و ارائه گزارش به وزارت کشوریب یو هماهنگ یمحل ینظارت بر کار شوراها( ۴

 ، كدام است؟یحد انتخاب شغل در قانون اساس -۱۳

 یاسالم یت مبانیو اخالق حسنه و رعا یل مال نامشروع، عدم مخالفت با نظم عمومیعدم تحص( ۱
 و عدم اکتساب به مال حرام و نامشروع یمخالفت با اسالم، حقوق عمومعدم ( ۲
 گرانیو حقوق د یعدم مخالفت با اسالم، مصالح عموم( ۳
 ی، اخالق حسنه و نظم عمومیگران، حقوق عمومیت حقوق دیرعا( ۴

 ح است؟یكدام مورد، در خصوص بودجه، صح -۱۴

 .م کنندیتوانند بودجه را در قالب طرح به مجلس تقد یندگان مینما( ۱
 .ب برساندیرا در خصوص بودجه به تصو یمجلس مجاز است هر طرح( ۲
 .خود گذارد یداخل یون هایسیا کمیب بودجه را بر عهده دولت یتواند تصو یدر زمان جنگ، مجلس م( ۳
 .نه شودیهر دستگاه توسط همان دستگاه هز  یاز درآمدها ینیب کند که درصد معیتواند تصو یمجلس م( ۴

 م در هر مورد، كدام نهاد است؟یبه جرا یدگی، مرجع رسیطبق قانون اساس -۱۵

 وان محاسبات کشوریف او باشد، دیاز وظا یس جمهور که ناشیرئ یم مالیجرا(۱
 یاسالم یبا اطالع مجلس شورا یعموم یس جمهور دادگاه هایمعاون رئ یم عادیجرا( ۲
 یکشور با اطالع مجلس خبرگان رهبر  یوان عالیرهبر، د یم ارتکابیجرا( ۳
 یاسالم یکشور با اطالع مجلس شورا یوان عالیس جمهور، دیرئ یم عادیجرا( ۴
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 حقوق مدین

 سال به رهن دهد، حكم عقد كدام است؟ 5را به مدت  ید مالیاگر حم -۱۶

 ر نافذ یغ ( ۱
 ح یصح( ۲
 باطل ( ۳
 یار یخ (۴

 را به یز ید چه چیر از تلف ناممكن باشد. غاصب بایغ یرد آن به سبب یبه سرقت رفته ول ییخودرو هرگاه -۱۷
 مالك رد كند؟

 وم االداء یمت یق ( ۱
 میالق یاعل( ۲
 وم االداء یمت یوله، معادل قیبدل ح( ۳
 مت آنین قیآخر  (۴

 دارد؟ یكند، معامله چه حكم ذاء شوهر، خانه خود را به پدر شوهرش هبهیبه سبب خوف از ا یاگر زن -۱۸

 ر نافذ یغ ( ۱
 قابل فسخ ( ۲
 باطل ( ۳
 حیصح (۴

ن مبلغ را به احمد بدهكار است. اگر یز همید نیون تومان بدهكار است و سعیلیك مید مبلغ یحسن به سع -۱۹
 را خواهد داشت؟ یت حقوقید، مبلغ مزبور را به احمد بدهد، كدام وضعین خود و سعید یفایزه ایبه انگ حسن

 .شود یحسن م نید، موجب سقوط تعهد و دیت سعیشود و در صورت رضا ینسبت به طلب احمد، معتبر و موجب سقوط آن م ( ۱
 .شود ید مید و طلب احمد از سعین حسن به سعین دیب یموجب تهاتر قهر ( ۲
 .تواند آن را استرداد کند یز میر معتر است و حسن نیغ( ۳
 .شود ین میموجب سقوط تعهد پرداخت هر دو دمعتبر است و  (۴

مدت عقد اجاره، مستأجر از موجر طلبكار باشد. كدام اقدام را جهت وصول طلب خود  یاگر بعد از انقضا  -۲۰
 تواند انجام دهد؟یم

 .کند یه خوددار یش، از تخلیار دارد تا زمان وصول کامل طلب خویمستأجر اخت ( ۱
 .ه و از دادگاه صالح خواستار الزام موجر به پرداخت طلب شودین مستأجره را تخلید عیبا( ۲
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کند تا موجر  یه خوددار یتواند از تخل ین و با فرض به موجر در ضمن عقد اجاره باشد، مستار میا تضمیعه، یاز ود یاگر طلب ناش( ۳
 .وادار به پرداخت شود

ه نموده یبه تخل تواند مستاجر را وادار یکه در عسر و حرج باشد ، م ین مستاجره دارد به طور یمبرم به ع یاز شخصیاگر موجر ن (۴
 .و طلب او را به اقساط پرداخت کند

او را نسبت  یشود و سپس عل یساختمان عل ین، متعهد به نقاشیاجرت معلوم و مع یاگر سامان در ازا -۲۱
 تواند اجرت خود را مطالبه كند؟ یا سامان میالذمه كند، آ یتعهد بر  به انجام

 .، اگر تعهد خود را انجام دهدیعدالت معاوض ی، بر مبنایبل ( ۱
 .شود ی، چون ابراء موجب سقوط تعهد ابراء کننده نمیبل( ۲
 .به ابراء شده باشد یر، اگر راضیخ( ۳
 .ر، چون ابراء موجب سقوط تعهد استیخ (۴

 است؟ز یمردد بودن تعهد در كدام مورد، جا -۲۲

 تعهد مضارب در عقد مضاربه  ( ۱
 تعهد ضامن در عقد ضمان( ۲
 تعهد جاعل در جعاله ( ۳
 همه موارد (۴

 ح است؟ینسبت به منافع مال مغصوب، كدام مورد صح  -۲۳

 .ك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود، مسئول استیهر  ( ۱
 .دارند یت تضامنیغاصبان فقط نسبت به منافع مستوفات، مسئول( ۲
تواند به  یم ك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود، مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالكیهر ( ۳

 .رجوع کند یبابت منافع زمان تصرف بعد از خ ود، به طور تضامن یغاصبان بعد 
ك از یمالك، به هر  و پس از پرداخت اجرت المثل بهك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود، مسئول است یهر  (۴

 .به اندازه زمان تصرف آن ها، حق رجوع دارد یغاصبان بعد 

 وجه نقد، یاو در موضوع طلب مبلغ ی)خواهان( در خ صوص ادعا یاز عل یاحمد به عنوان خوانده دعو  -۲۴
 دارد؟ ییچه معنا یبه لحاظ حقوق یكند. درخواست و  یدرخواست صلح م

 .زان طلب او استیو م یبه اصل استحقاق عل یاقرار ضمن یبه معنا ( ۱
 .است یبه اصل استحقاق عل یاقرار ضمن یصرفًا به معنا( ۲
 .شود یاقرار محسوب نم( ۳
 .ن مثبته استیاز جمله قرا یست ولیمتضمن اقرار ن (۴
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دهد، مخارج استرداد خودرو و منزل عه یود یرا به عل یه و احمد منزلیرا به جواد، عار  یید خودرویاگر حم -۲۵
 است؟ یب بر عهده چه كسیترت به

 جواد، احمد  ( ۱
 ید، علیحم( ۲
 د، احمد یحم( ۳
 یجواد، عل (۴

 ر قوه قاهره بر قرارداد، كدام است؟یتاث -۲۶

 متعهد له  یجاد حق فسخ برایا ( ۱
 یت قراردادیمعاف شناخته شدن متعهد از مسئول( ۲
 ق قرارداد یتعل( ۳
 انحالل قرارداد (۴

 فروشد. حكم معامله كدام است؟ یخود م ین، منزل خود را به پسرعمومیجواد به قصد فرار از د -۲۷

 نباشد.  یر نافذ است، اگر صور یغ ( ۱
 .باشد یح است، ولو صور یصح( ۲
 باشد.  یر نافذ است، اگر صور یغ( ۳
 .در هر حال باطل است (۴

 سازد؟ یوارد نم یر، به صحت عقد خللیز ك از موارد یاشتباه در كدام  -۲۸

  یجنس مورد معامله کل ( ۱
 نین معیجنس مورد معامله ع( ۲
 ن ذات یاوصاف جانش( ۳
 ا جهت معاملهیزه یانگ (۴

 ح است؟یكدام مورد صح -۲۹

 .شود یفسخ شود، اجاره باطل م یقبل یع از طرف مشتر یهرگاه پس از اجازه، ب ( ۱
 .عیمب یواقع یاست نه بها یقرارداد یبازگرداندن ثمن و بهاع ناظر به یعهده با( ۲
مزبور  یشخص ر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حقیع را متعلق حق غیاز مب یا قسمتیتمام  یع، مشتر یاگر پس از عقد ب( ۳

 .خواهد بود
 .دار استیخر  ا نقص بر عهدهیا ناقص شود، تلف یار مختص به او تلف یم به فروشنده و در زمان خیبعد از تسل یاگر ثمن شخص (۴

 ل نامشروع بودن مورد آن است؟یدر كدام مورد، بطالن اجاره به دل  -۳۰
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 .ر کردن قمارخانه در آنیح مستأجر به دایاجاره خانه با تصر  ( ۱
 .ر کردن قمارخانه در آنین به دایطرف یاجاره خانه با تبان( ۲
 .کردن قمارخانه در آنر یخصوص دا یاجاره خانه برا( ۳
 .ر کردن قمارخانه در آنیاجاره خانه به شرط دا (۴

 ح است؟یكدام مورد، صح -۳۱

 .باشد یع به سبب فسخ و اقاله میضمان عهده، شامل انحالل ب ( ۱
 .ع باطل باشد، امکان نداردیضمان عهده، در هر مورد که ب( ۲
 .ع استیژه بیضمان درك و( ۳
 .ز درست استیاز قبض ثمن ن شیع، بیضمان عهده با (۴

 است؟ یدر كدام مورد، شرط عوض موجب بطالن عمل حقوق -۳۲

 ت یوص ( ۱
  یرقب( ۲
 عه یود( ۳
 حبس مؤبد (۴

 ح است؟یكدام مورد، در خصوص حواله، صح -۳۳

 .ذات حواله است ین، مقتضایانتقال د ( ۱
 .شود یجاد نمیار تخلف از شرط، در حواله ایخ( ۲
 .ه را شرط کردیمه شدن آن بر ذمه محال علیل و ضمیتعهد مح یتوان بقا یدر حواله م( ۳
 .ستین یل به محتال کافین محید یدر صحت حواله، وجود سبب و مقتض (۴

 ح است؟یكدام مورد صح -۳۴

 .است یفاتیت، عمل تشر یرجوع از وص ( ۱
 .توان رجوع کرد یت شده است، نمیکه ضمن وص یاز اقرار ( ۲
 .را اعالم کرد یمتضاد بعد  یایتوان بطالن تمام وصا یت، میوص یضمن انشا( ۳
 .ت داردیدر مال خود، داللت بر رجوع از وص یموص یتصرفات ادار  (۴

 توان از آثار حق حبس دانست؟ یكدام مورد را نم -۳۵

 .مورد حق حبس، مسئول است ینه نگاهدار یطرف مقابل دارنده حق حبس، نسبت به هز  ( ۱
 .ستیاز حبس مورد معامله، مسئول ن یناش ینسبت به خساراتحبس کننده ( ۲
 .است یبه اعمال کننده حق حبسف امان( ۳
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 .شود یع در دوران اعمال حق حبس، منفسخ میعقد به سبب تلف مب (۴

 له ابراز آن، الزم است؟یا وسی ییر، تقارن اراده انشایك از ابقاعات ز یدر كدام  -۳۶

 اعراض  ( ۱
 ابراء ( ۲
 فسخ ( ۳
 ازت مباحیح (۴

 ح است؟یكدام مورد، صح -۳۷

 .ینیاست نه ع ینیژه سقوط حق دیابراء و ( ۱
 .شود یشرط عوض در ابراء، باعث بطالن آن م( ۲
 .له بدهکار دارد یاز به قول موصیت به ابراء نیوص( ۳
 .جاد شده باطل استیکه سبب آن ا ینیابراء از د (۴

 ح است؟یاالرتفاق، صحكدام مورد در خصوص حق  -۳۸

 .است یحق ارتفاق، الزامًا مجان یبرقرار  ( ۱
 .تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد یست، نمیکه سابقه آن روشن ن یتصرف( ۲
 .تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد یمالك نم یعیصرف وضع طب( ۳
 .تمتع از حق االرتفاق الزم است، بر عهده صاحب حق است نه مالك یکه برا یمخارج (۴

 ح است؟یكدام مورد، در خصوص وكالت، صح -۳۹

 .وکالت مطلق، ناظر بر امور اداره و تصرف است ( ۱
 .ستیجاب و قبول شرط نین ایب یدر وکالت، توال( ۲
 .ابت استیباشد، اصل بر ن یدر وکالت مطلق، هر جا که شبهه ا( ۳
 .ندیب ی، قانون وکالت عام و مطلق را موثر میدر وکالت دعاو  (۴

 ح است؟یوب، صحیاز ع یكدام مورد، در خصوص شرط تبر  -۴۰

 .شود یس میار تدلیباعث سقوط خ ( ۱
 ست. ین« تیشرط عدم مسئول» از اقسام( ۲
 .شود یش از قبض نمیع پیاز تلف مب یشامل ضمان ناش( ۳
 .شود یز میبعد از عقد ن یوب طار یشامل ع (۴
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 حقوق تجارت

 ح است؟یكدام مورد صح -۴۱

 .ستین ین که ثابت شود معامله مربوط به امور تجار یشود، مگر ا یمحسوب م یه معامالت تجار، تجارتیکل ( ۱
 .شود یمحسوب م یه معامالت تجار، تجارتی، کلیبه طور کل( ۲
 .هستند یمنقول، تجارت ریه معامالت تجار، ولو در مورد اموال غیکل( ۳
 .باشد یج شخصیحوا یشود، ولو برا یمحسوب م یه معامالت تجار، تجارتیکل (۴

 رد؟یگیسهام، با كدام حد نصاب صورت م یق باال بردن مبلغ اسمیاز طر  یه شركت سهامیش سرمایافزا -۴۲

 فوق العاده  ین در مجع عمومیت مطلق حاضر یاکثر  ( ۱
 اتفاق سهامداران( ۲
 دو سوم سهامداران ( ۳
 فوق العاده ین در مجمع عمومیدو سوم حاضر  (۴

 كیكه خود شر  یگر یره، از طرف شركت با شركت دیأت مدیبدون اجاره ه یك شركت سهامیر عامل یمد -۴۳
 ب نكند، قرارداد مزبور چهیشركت آن را تصو یعاد یكه مجمع عموم ید. در صورتینما یآن است، معامله م

 دارد؟ یتیوضع

 باطل است.  ( ۱
 .در مقابل اشخاص ثالث معتبر است( ۲
 ر نافذ است. یغ( ۳
 .قابل ابطال است (۴

ن صورت، ید. در ایآ یره در میأت مدیت هیمدت دو سال به عضو یو برا یتوسط مجمع عموم« الف» -۴۴
 ، چگونه خواهد بود؟ یت و یر یان مدت مدیپا قبل از« الف»عزل 

 .وجود ندارد یامکان عزل و تف یر یان مدت مدیتا پا ( ۱
 .فوق العاده، ممکن است یم مجمع عمومیدر هر حال و با تصم( ۲
 .، ممکن استیعاد یم مجمع عمومیدر هر حال و با تصم( ۳
 .ره شرکت ممکن استیأت مدیم هیدر هر حال و با تصم (۴

 است؟ یر یگ میت كدام مرجع و تابع كدام نظام تصمیره، در صالحیأت مدیه یه اعضایعزل كل -۴۵
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 ت مطلقیاکثر  -یعاد یمجمع عموم ( ۱
 ت دو سوم سهامداران حاضر در جلسهیاکثر  -فوق العاده یمجمع عموم( ۲
 ت دو سوم مجموع سهامدارانیاکثر  -فوق العاده یمجمع عموم( ۳
 ت دو سوم مجموع سهامدارانیاکثر  -فوق العاده یمجمع عموم (۴

باشد، در  یز میره شركت نیأت مدیس هین حال رئیكه در ع یر عاملیمطابق قانون تجارت، عزل مد -۴۶
 است؟ یر یم گیكدام مرجع و تابع كدام نظام تصم تیصالح

 یت نسبیاکثر  -یعاد یمجمع عموم ( ۱
 ت دو سوم سهامداران شرکتیاکثر  -فوق العاده یمجمع عموم( ۲
 ت سه چهارم سهامداران شرکتیاکثر  -یعاد یمجمع عموم( ۳
 ران حاضریت مطلق مدیاکثر  -رهیأت مدیه (۴

ح یرا دارد، صح یك شركت سهامیش از یت عامل بیر ین حال، مدیكه در ع یكدام مورد، در خصوص فرد  -۴۷
 است؟

 .ندارد یدر هر حال منع قانون ( ۱
 .حق دارد عزل او را از دادگاه بخواهد ینفع یممنوع است و هر ذ ( ۲
 .بالاشکال است یب مجمع عمومیبا تصو( ۳
 .ح استیره صحیأت مدیتصوب ه با (۴

دن یس و به ثبت رسیتأس یكه برا یه اعمال و اقداماتی، نسبت به كلین شركت سهامیت موسسیمسئول -۴۸
 دهند، به كدام صورت است؟ یشركت انجام م

 است.  ینسب ( ۱
 .ر خود مسئول هستندیبه نسبت تقص( ۲
 است.  یتضامن( ۳
 .ت ندارندیمسئول (۴

د. كدام مورد در خصوص ینما یمنتقل م« ب»را به  یك شركت تضامنیسهم الشركه خود در « الف» -۴۹
 ح است؟یكه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم الشركه از شركت داشته اند، صح یمطالبات

 ستند. یمسئول ن« ب»و « الف( »۱
 ر شرکا متضامنًا مسئول هستند. یبا سا« ب»و « الف( »۲
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 ر شکرا متضامنًا مسئول است. یبا سا« ب»( فقط ۳
 ر شرکا متضامنًا مسئول است. یبا سا« الف»( فقط ۴

 یم یسیظهرنو« ج»نیز آن را در وجه « ب»ا به حواله كرد صادر نمود و ی« ب»را در وجه  یسفته ا« الف» -۵۰
قابل « ج»در برابر  یدر صورت« ب»و یان و یه میبر بطالن معامله پا یمبن« الف»راد ین صورت اید. در اینما

 « ...........ج»استناد است كه 

گاه نباشد.« ب»و « الف»ان یه میاز بطالن معامله پا ( ۱  مطلقًا آ
گاه باشد.« ب»و « الف»ان یه میتاجر بوده و از بطالن معامله پا( ۲  هنگام دارنده شدن آ
گاه باشد. پس از« ب»و « الف»ان یه میاز بطالن معامله پا( ۳  دارنده شدن آ
گاه باشد.« ب»و « الف»ان یه میاز بطالن معامله پا (۴  هنگام دارنده شدن آ

 .دینما 2014 یران به جام جهانیفوتبال ا یم ملیر پرداخت وجه برات را منوط به صعود تیاگر برات گ -۵۱

  یقبول واقع ( ۱
  ینکول حکم( ۲
  ینکول واقع( ۳
 یقبول حکم (۴

 ست؟یه بر عهده كیت محدود، امر تصفیو شركت با مسئول یسهام یشركت هادر   -۵۲

 .مقرر کرده باشند یگر یب دیران شرکت، مگر اساسنامه ترتیمد ( ۱
 ره شرکتیأت مدیافراد منتخب ه( ۲
 ه منصوب از طرف دادگاهیر تصفیمد( ۳
 .مقرر کرده باشد یگر یب دیاگر اساسنامه ترت یران شرکت، حتیمد (۴

د و بالفاصله ینما یبلند م یل شاسیك دستگاه اتومبید یبه دستور آمر خود، مبادر به خر  یالعمل كار حق  -۵۳
اد شده ید یك ماه پس از خر ید دو ماه پرداخت گردد. اگر یگردد. طبق رارداد ثمن المعامله با یل میتحو آن را

ح یاده شده صحیل یرداد اتومبر در خصوص استیك از موارد ز یالعمل كار ورشكسته اعالم گردد. كدام  حق
 است؟

 .ده استیساقط گرد یست، چون حق حبس و یع توسط فروشنده مطلقًا قابل استرداد نیمب ( ۱
 .باشد یفروشنده قابل استرداد م یاز سو ( ۲
 .باشد یآمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به فروشنده، قابل استرداد م یاز سو ( ۳
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 .باشد یآمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به حق العمل کار، قابل استرداد م یاز سو  (۴

خ صدور(. پرداخت وجه آن را مطالبه یروز از تار  45و  15 یعنی) یاگر دارنده چك در ظرف مواعد قانون -۵۴
 ح است؟یاو، صح ید، كدام مورد در خصوص دعو یننما

 .ستیه صادر کننده مسموع نیعل ( ۱
 .صادر کننده مسموع است و نه ضامنه یفقط عل( ۲
 .س مسموع استیه صادر کننده و ظهر نویعل( ۳
 .ستیس مسموع نیه ظهرنویعل (۴

شود. در صورت عدم پرداخت آن به  یر شركت و به حساب شركت صادر میكه توسط مد یدر مورد چك  -۵۵
 یه ثبتیتواند درخواست صدور اجرائ یه كدام اشخاص می، دارنده چك، علیموجود یا كسر یعلت فقدان 

 د؟ینما

 شرکت مربوطه یعنی یفقط صاحب حساب بانک ( ۱
 .شود یسان و ضامنان آنها صادر میه صادر کننده، ظهرنویه متضامنًا علیاجرائ( ۲
 ران صادر کنندهیا مدیر یه مدیمتضامنًا عل( ۳
 .که چك را امضاء و صادر کرده اند یرانیا مدیر یفقط مد (۴

ند، به مجازات چه ینما یا مخفیان ببرند یه، اموال او را از میاگر اقوام تاجر ورشكسته با شركت مشارال -۵۶
 شوند؟ یمحكوم م یجرم

 ورشکسته به تقل  ( ۱
 ل مال نامشروع و استرداد اموالیتحص( ۲
 انت در امانت و استرداد اموال یخ( ۳
 ا اخفاء مال مسروقهیحسب مورد سرقت  (۴

ن یه شركت از بیاز سرما یت محدود، بخشیوارده به شركت با مسئول یجه ضررهایكه در نت یصورتدر  -۵۷
 دارند؟ یفه ایشركت چه وظ یره و شركایأت مدیه .برود

 .شرکت ممنوع است یه هر نوع منفعت به شرکایمادام که ضرر مزبور جبران نشده، تأد ( ۱
ه یل سرمایزان سهم خود نسبت به تکمید به میسال بعد جبران نشود، شرکا با ه از منافع شرکت دریکه کمبود سرما یدر صورت( ۲

 .ندیشرکت اقدام نما
 .ندیه را به صندوق شرکت پرداخت نمایسرما ید ضرر وارده را جبران و کسر یازن سهم خود ، بایك از شرکا به میهر ( ۳
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 .ل دهندیتقل یزان واقعیبه م ه ثبت شده شرکت رایفوق العاده، سرما یل مجمع عمومید با تشکیبا (۴

ت دالل بر كدام مبنا یكه در ضمن معامله به دالل داده شده ،مسئول یاء و اسنادیدر صورت تلف شدن اش  -۵۸
 است؟

 ر یاثبات تقص ( ۱
 ت مطلقیمسئول( ۲
 ت یفرض مسئول( ۳
 ریفرض تقص (۴

ت یمت بازار به فروش رساند، وضعیر قیز  یب خود را با اندك تفاوتیران توقف، باغ سیدر ا یاگر تاجر  -۵۹
 مزبور مطابق قانون تجارت، كدام است؟ معامله

 ر نافذ یغ ( ۱
 قابل ابطال ( ۲
 باطل ( ۳
 ح و نافذیصح (۴

ن یصدور قرار تام یبرا یع خسارات احتمالی)سفته( را از تود یل، مقنن، دارنده سند تجارتیبه كدام دل -۶۰
 خواسته، معاف نموده است؟

 است.  یسند رسمسفته  ( ۱
 .بدهکار است یسفته، به احتمال قو  یمتعهد اصل( ۲
 الزم االجرا است.  یسفته در حکم سند رسم( ۳
 .سفته ، قطعًا بدهکار است یمتعهد اصل (۴
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 آینی دادریس مدین و اجرای احکام
 ه متفاوت است؟یر، با بقیك از موارد ز ی، در كدام ینه دادرسین هز ییمالك تع -۶۱

 است.  یسفته سند رسم ( ۱
 .بدهکار است یسفته، به احتمال قو  یمتعهد اصل( ۲
 الزم االجرا است.  یسفته در حکم سند رسم( ۳
 .سفته، قطعًا بدهکار است یمتعهد اصل (۴

بر بازداشت  یمبن 1377مصوب سال  یمال یت هایمحكوم یقانون نحوه اجرا 2كدام مورد، مشمول ماده  -۶۲
 بدهكار است؟

 قطع نظر از مرجع صادر کننده یمال یت هایه محکومیکل ( ۱
 یفقط احکام محاکم دادگستر ( ۲
 ییو شبه قضا ییآرا مراجع قضا( ۳
 ییاجرا ینه هایو هز  یمفاد احکام دادگستر  (۴

داور و تا زمان  یبه بطالن رأ یصالح و صدور رأ یحقوق یداور از دادگاه عموم یبا درخواست بطالن رأ  -۶۳
 ح است؟یكدام مورد، صحت حكم، یقطع

 .ماند یداور متوقف م یرأ یاجرا ( ۱
 .ابدی یداور قبل از درخواست بطالن شروع شده باشد، استمرار م یرأ یات اجرایفقط اگر عمل( ۲
 .شود یداور متوقف م یرأ یاجرا ین حالتی، در چنیر مالیغ یدر دعاو ( ۳
 .شود یمتوقف نم یرأ ییات اجرایعمل (۴

 یان دادرسیاست اقامه شود و در جر  یشخص یتیخصوص یكه دارا یمطالبه حق یبرا ییدعواچنانچه   -۶۴
 ح است؟ید، كدام مورد صحیاز اصحاب دعوا فوت نما یكی

 لنیطالق و تمک یشود مانند دعوا یمتوقف م یدادرس ( ۱
 نینسب و تمک یشود مانند دعوا یدعوا ساقط م( ۲
 نیطالق و تمک یشود مانند دعوا یدعوا ساقط م( ۳
 نینسب و تمک یشود مانند دعوا یمتوقف م یدادرس (۴

 .دیتواند تنها با ............... به عمل آ یتعرض صادر كننده چك به اصالت آن در دادگاه، م -۶۵

 د یا تردیاظهار انکار  ( ۱
 ا اظهار انکاریجعل  یادعا( ۲
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 جعل  یا ادعالید یا تردیاظهار انکار ( ۳
 جعل یادعا (۴

م یر منتظره مصادف شود و خوانده مقیغ یلین و ابالغ شده است، با تعطییكه تع یخ جلسه دادرسیاگر تار  -۶۶
 ح است؟یخ جلسه بعد، صحیخارج كشور باشد، كدام مورد، در خصوص تار 

 ل خواهد بود. یك ماه پس از روز تعطی ( ۱
 .ل خواهد بودیدو ماه پس از تعط( ۲
 خواهد بود.ل یروز تعط یفردا( ۳
 .ن و با اصحاب دعوا ابالغ شودیید دوباره تعیبا (۴ 

ز مطالبه یمطالبه اجور معوقه، بخواهد خسارت وارده به مورد اجاره را ن یاگر موجر پس از اقامه دعوا  -۶۷
 ست؟یف چیكند، تكل

 .حه بدهدیتواند در جلسه اول مطرح و با ال  یم ( ۱
 .قرار دهد یدگیتواند هر دو را به صورت توأمان مورد رس یدادگاه نمد دادخواست مستقل بدهد و یبا( ۲
 .دهد یقرار م یدگید دادخواست مستقل بدهد، اما دادگاه هر دو را توأمان مورد رسیبا( ۳
 .دیش خواسته اقدام نمایق افزایتواند از طر  یم (۴

 یمتقابل یدادگاه باشد و خوانده دعوا یت ذاتیاقامه شود كه در صالح ییدعوا یچنانچه در دادگاه عموم -۶۸
 ر را انجام دهد؟ید كدام اقدام ز یبا یت دادگاه انقالب باشد، دادگاه عمومید كه در صالحیاقامه نما

 .ت، هر دو دعوا را به دادگاه انقالب بفرستدیبا صدور قرار عدم صالح ( ۱
 .دینما یدگیبه هر دو دعوا توأمًا رس( ۲
 .دیکشور استعالم و بر اساس آن اقدام نما یوان عالیاز د( ۳
 .متقابل را به دادگاه انقالب بفرستد ینموده و دعوا یدگیرس یاصل یبه دعوا (۴

حاضر  ین جلسه دادرسیباشد و خوانده با وجود ابالغ وقت در اول یخواهان عاد یچنانچه مستند دعوا -۶۹
 ح است؟ینباشد، كدام مورد در خصوص اقدام دادگاه، صح

 .دید نماید جلسه را تجدید و بایتواند خوانده را محکوم نما ینم ( ۱
 .دیتواند به خواهان دستور دهد که اصل مستند را ارائه نما ید و میتواند خوانده را محکوم نما یم( ۲
 .دید و اگر نداد او را محکوم نمایتواند به خواهان دستور دهد که اصل مستند را ارائه نما یم( ۳
 .دید مشروط بر آن که خواهان اصل مستند را ارائه نمایاند خوانده را محکوم نماتو  یم (۴
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ك برگ سفته كه بابت فروش یال وجه یون ر یلیكصد میبه خواسته  ییك دادخواست دعوایچنانچه در   -۷۰
اقامه شود، ك نفر، در دادگاه صالح یه ی، علیآپارتمان یبه خواسته اجاره بها یگر ید یگندم صادر شده و دعوا

 ر را انجام دهند؟ید كدام اقدام ز یالقاعده با یدادگاه عل

 .دیدادخواست را رد نما ( ۱
 .دیمشخص نما یدگیرس یرا برا یاز دعاو  یکید که یبه خواهان اخطار نما( ۲
 .دینما یدگیك جداگانه رسیك نموده و به هر یدو دعوا را تفک( ۳
 .دینما یدگیبه هر دو دعوا توأمًا رس (۴

حه یحاضر نشوند و ال « یقانون»، با وجود ابالغ ین جلسه دادرسیك از اصحاب دعوا، در اولیچ یچنانچه ه -۷۱
 یصادر نما ین جلسه حكمیند و دادگاه در همیننما یز معرفیل نینداده و وك

ً
 به سود خواهان و جزءا

ً
د كه جزءا

 چگونه است؟ ین حكمیبه سود خوانده باشد، چن

  یر قانونیغ ( ۱
 یابیو نسبت به خوانده غ ینسبت به خواهان حضور ( ۲
  یابینسبت به اصحاب دعوا غ( ۳
 ینسبت به اصحاب دعوا حضور  (۴

د، كدام مورد، یم نماینده تسلیدر آ یخ مشخصیرا در تار  یتعهد نموده باشد كه مال منقول یچنانچه شخص -۷۲
 ح است؟یم، صحیش از موعد تسلیمتعهدله، پ ین خواسته از سو یدر خصوص درخواست صدور قرار تأم

 .ط باشدیا تفر یع ییو مال در معرض تض یشود که حق مستند به سند رسم یرفته میپذ یدر صورت ( ۱
 .شود یرفته میدر هر حال پذ( ۲
 .شود یرفته نمیپذ یچ صورتیدر ه( ۳
 .ط باشدیا تفر یع ییشود که مال در معرض تض یرفته میپذ یدر صورت (۴

 استوار شود یدنظر استان عیه خوانده صادر و در دادگاه تجدیحقوق عل یاز دادگاه عموم یچنانچه حكم  -۷۳
ً
نا

به  یماهو  یدگیو رس یاعاده دادرس یشود، صدور قرار قبول یو در مهلت مقرر از آن درخواست اعاده دادرس
 ت كدام دادگاه است؟یب در صالحی، به ترتیاعاده دادرس

  یحقوق یعموم -دنظر استانیتجد ( ۱
 دنظر استانیتجد -یحقوق یعموم( ۲
  یحقوق یعموم -یحقوق یعموم( ۳
 دنظر استانیتجد -دنظر استانیتجد (۴
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فروخته  یعه نامه عادیكه با مبا یبر منع خوانده از نقل و انتقال ملك یصدور دستور موقت مبن یدادگاه برا -۷۴
  .....................شده، 

 .دید نماییتأ ییاست حوزه قضایکه ر  یرد به شرطین نگیتواند تأم یم ( ۱
 .ردین بگیتواند تأم ینم( ۲
 .د وجه نقد باشدیرد که باین بگید تأمیبا( ۳
 .تواند وجه نقد نباشد یرد که مین بگید تأمیبا (۴

د، كدام مورد، در یان مذاكرات اصحاب دعوا درخواست استرداد دعوا نمایچنانچه خواهان پس از پا -۷۵
 ح است؟ین درخواست، صحیخصوص ا

 .شود یرفته میدر هر حال پذ ( ۱
 .تمام نشده باشد یباشد اگر چه دادرس یشود که خوانده راض یرفته میپذ یدر صورت( ۲
 .تمام نشده باشد یبوده و دادرس یشود که خوانده راض یرفته میپذ یدر صورت( ۳
 .شود یرفته نمیپذ یچ صورتیدر ه (۴

نكه دادگاه به آن یا یم شده باشد، براین اصحاب دعوا در خارج دادگاه تنظیب ینامه عادچنانچه سازش  -۷۶
 . ....................دهد،  اعتبار

 .شود یند و مانند احکام دادگاه ها اجرا مید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نماین بایطرف ( ۱
 .شود یاجرا م ینند اسناد رسمد و مایاست خواهان به صحت آن اقرار نما یکاف( ۲
 .شود ید و مانند احکام دادگاه ها اجرا میاست که خوانده به صحت آن اقرار نما یکاف( ۳
 .شود یاجرا م یند و مانند اسناد رسمید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نماین بایطرف (۴

شود، كدام مورد، در  یصادر و قطع یحقوق یاز دادگاه عموم یه شخصیعل ینسبت به ملك یهرگاه حكم -۷۷
 ح است؟یه، صحیوارث محكوم عل ین حكم، از سو یخصوص درخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به ا

 .رفته شودید پذیدر هر حال با ( ۱
 .ل باشدیقا یخود حق یرفته شود مگر وارث منحصر باشد و مستقل از وراثت براید پذینبا( ۲
 .ل باشدیخود قا یمستقل از وراثت برا رفته شود مگرید پذینبا( ۳
 .رفته شودید پذیدر هر حال نبا (۴

د، یش از انتخاب داور فوت نماین شخص پیواگذار شده باشد و ا یچنانچه انتخاب داور به شخص ثالث -۷۸
 ح است؟ین داور، صحییكدام مورد، در خصوص تع

 .ت دادگاه استیمًا در صالحیمستق ( ۱
 .ردیگیت دادگاه قرار میشود و دعوا در صالح یم یفرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، منتفق یچنانچه از طر ( ۲
 .ردیگ یت دادگاه قرار میشود و دعوا در صالح یم یمنتف یشود و داور  یانجام نم( ۳
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 .ق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، با دادگاه استیچنانچه از طر  (۴

ثالث  یاز سو « یورود شخص ثالث اصل»با عنوان  ی، دادخواستییبه دعوا یدگیان رسیچنانچه در جر  -۷۹
 ر را انجام دهد؟ید كدام اقدام ز یرا نداشته باشد، دادگاه با یورود ثالث اصل یط اقامه دعوایمطرح شود و شرا

 .دیقرار رد آن را صادر و پرونده را مختومه نما ( ۱
 .دینما یدگیصالح بود به آن جداگانه رسك نموده و اگر یتفک یاصل یآن را از دعوا( ۲
 .دینما یدگیك نموده و در هر حال به آن رسیتفک یاصل یآن را از دعوا( ۳

 به عنوان (۴«  یثالث تبع یدعوا» د. ینما یدگیبه آن رس

حكم و در  یر منقول ثبت شده كه سابقه بازداشت ندارد، در اجرایمشاع از مال غ یبازداشت حصه ا -۸۰
 ب كدام است؟ین خواسته، به ترتیقرار تأم یاجرا

 مجاز -مجاز ( ۱
 .ك شودیممنوع است مگر تفک -ك شودیممنوع است مگر تفک( ۲
 ممنوع -ك موافقت کند مجازیچنانچه شر ( ۳
 مجاز -ممنوع (۴
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 آینی دادریس کیفری و اجرای احکام کیفری
 م شود؟یمتهم تفهم اتهام، به ید به همراه تفهیر، بایك از حقوق ز یكدام  -۸۱

 داشتن مترجم  ( ۱
 ل یداشتن وک( ۲
 ل اتهام یدال ( ۳
 سکوت (۴

دهند،  یكشف جرم انجام م یبرا یقات مقدماتیكه دادرسان و مراجع تحق یاقدامات یارزش اماره ا -۸۲
 ست؟یچ

 ندارد.  ییو قضا یقانون یارزش اماره ا ( ۱
 .دارد یفقط ارزش اماره قانون( ۲
 دارد.  ییو قضا یقانونارزش اماره ( ۳
 .دارد ییفقط ارزش اماره قضا (۴

 ح است؟یكدام مورد ، صح -۸۳

 .ت دادگاه انقالب استی، از ربا در صالحیناش یثروت ها یبه دعاو  یدگیرس ( ۱
 .است یت دادگاه عمومیاز ربا در صالح یناش یثروت ها یبه دعاو  یدگیرس( ۲
 .دادگاه انقالب استت یدر صالح یبه جرم ربا خوار  یدگیرس( ۳
 .ت دادگاه انقالب استیم مربوط به ربا در صالحیه جرایکل (۴

 كند؟ یقابل اجراء كدام مرجع رفع ابهام م یفر یاز حكم ك -۸۴

  یفر یحکم ک یار اجرایدادستان و داد ( ۱
 حکم یو انقالب مجر  یعموم یدادسرا( ۲
 د کننده حکم ییمرجع تأ( ۳
 دادگاه صادر کننده حکم (۴

كند. اگر  یفوت م یدگین رسیدر ح یرد ولیگ یب قرار میفرشاد به اتهام ترك انفاق فرزندانش تحت تعق -۸۵
 كدام است؟ ییفه مقام قضایوجود نداشته باشد، وظ یانتساب جرم به و  یبرا یادله كاف

 کند.  یب صادر میقرار منع تعق ( ۱
 .کند یب توأمان صادر میو منع تعق یقرار موقوف( ۲
 کند.  یب صادر میتعق یقرار موقوف( ۳
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 .دارد یبستگ ییبه نظر مرجع قضا (۴

 قرار التزام متهم به حضور با قول شرف، كدام است؟ یضمانت اجرا -۸۶

 ضمانت اجرا ندارد.  ( ۱
 .شود ید میقرار تشد( ۲
 شود.  یمحروم م یمتهم از حقوق اجتماع( ۳
 .شود یل میقرار به کفالت تبد (۴

 یرد. اگر مجازات قانونیگ یب قرار میسال سن دارد، به اتهام حمل مواد مخدر تحت تعق 16فرهاد كه  -۸۷
 است؟ یدگیر از اعدام باشد، كدام دادگاه صالح به رسیمتهم، غ

 استان  یفر یک ( ۱
 .کنند یدگیانقالب و اطفال، هر کدام زودتر رس( ۲
 انقالب ( ۳
 اطفال (۴

 ح است؟یخواسته، صحن یكدام مورد، در خصوص قرار تأم -۸۸

 .است ین قرار را صادر کند و قطعیتواند ا یتنها دادگاه م ( ۱
 .است ین قرار را صادر کند و قطعیتواند ا یبازپرس م( ۲
 .ا انقالب استی ین قرار را صادر کند و قابل اعتراض در دادگاه عمومیتواند ا یبازپرس م( ۳
 .دنظر استان استیدنظر در دادگا تجدیکند و قابل تجدن قرار را صادر یتواند ا یتنها دادگاه م (۴

شود، دادگاه  یر میكند و در اصفهان دستگ یجاد میا یز در مشهد مزاحمت تلفنیپرو یز برایاصغر از تبر  -۸۹
 ن جرم را دارد؟یبه ا یدگیت رسیكدام شهر، صالح

 ز یتبر  ( ۱
 مشهد( ۲
 اصفهان ( ۳
 .را شروع کرده است یدگیکه زودتر رس یهر شهر  (۴

و انقالب در  یعموم یدادگاهها ین دادرسیی، در قانون آیخصوص یان قابل مطالبه توسط مدعیضرر و ز  -۹۰
 كدامند؟ یفر یامور ك

 و عدم النفع  یماد ( ۱
 یو معنو  یماد( ۲
 و منافع ممکن الحصول  یماد( ۳
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 ، عدم النفع و منافع ممکن الحصولیماد (۴

تواند دستور جلب  یبدون احضار متهم م یی............... باشد، مرجع قضا یجرم یگر مجازات قانون-۹۱
 .صادر كند

 قصاص، اعدام و قطع عضو  ( ۱
 مصادره، حبس ابد و اعدام( ۲
 قصاص نفس، اعدام و حبس ابد ( ۳
 قصاص عضو، قصاص نفس و حبس ابد (۴

ت كدام دادگاه ی، در صالحینظام اقتصادم مندرج در قانون مجازات اخالل گران در یبه جرا یدگیرس -۹۲
 است؟

 استان یفر یک ( ۱
 انقالب( ۲
 ییجزا یعموم( ۳
 .ت دادگاه انقالب استیباشد، در صالح یاسالم یاگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهور  (۴

 افته، با كدام مرجع است؟یبخش ارتكاب  ییكه در حوزه قضا یجرم قتل عمد یقات مقدماتیتحق -۹۳

 مستقر در شهرستان تحت نظارت دادستان مربوطه یعموم یبازپرس دادسرا ( ۱
 البدل دادگاه بخش تحت نظارت دادستان شهرستان یا دادرس علیس یرئ( ۲
 بخش تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز ییس حوزه قضایرئ( ۳
 مرکز استان یالبدل دادگاه بخش، تحت نظارت دادسرا یتنها دادرس عل (۴

 كند. اگر علت مزبور مرتفع شود، كدام یبه علت حفظ آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر م بازپرس -۹۴
 ح است؟ی، صحیدر خصو اقدام و  مورد

 .دیتواند اقدام به فك قرار نما یبا موافقت دادستان م ( ۱
 .دیا فك قرار نمایل یتواند اقدام به تبد یرأسًا م( ۲
 .دیتواند اقدام به فك قرار نما یمحل م ا انقالبی یبا موافقت دادگاه عموم( ۳
 .دیتواند اقدام به فك قرار نما یم ییس حوزه قضایا رئیشنهاد دادستان یصرفًا در صورت پ (۴

بازداشت موقت  یرد. دادستان، تقاضایگ یب قرار میدست جواد، تحت تعق یم به اتهام قطع عمدیكر  -۹۵
 فه كدام است؟یكند. وظ یبازپرس مخالفت م ید ولینما یم متهم را

 .ب، متبع استینظر دادستان به عنوان مرجع تعق ( ۱
 .، متبع استیقات مقدماتینظر بازپرس به عنوان مرجع تحق( ۲
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 .استان، حل اختالف خواهد کرد یفر یدادگاه ک( ۳
 .محل، حل اختالف خواهد کرد یدادگاه عموم (۴

 ل در صدور قراریكف ید. پس از معرفینما یم یكف یمعرف د بهیمتهم را مق یآزاد یقات مقدماتیمرجع تحق -۹۶
 ل متهم رایكن كفیشود كه متهم را حاضر كند. ل یل اخطار میبه كف یشود. پس از مدت ی، متهم آزاد میقبول

 ب كدامند؟یكند. مراجع صدور دستور ضبط وجه الكفاله و اعتراض به دستور ضبط، به ترت یحاضر نم

  یدادگاه عموم، ییس حوزه قضایرئ ( ۱
 دنظر استانی، دادگاه تجدییس حوزه قضایرئ( ۲
  یدادستان، دادگاه عموم( ۳
 دنظر استانیدادستان، دادگاه تجد (۴

 یفر یز با عنوان قتل عمد صادر كرده و پرونده را به دادگاه كیپرو یبرا یفرخواستیدادستان تهران، ك  -۹۷
ف ین صورت، تكلیر عمد است. در ایكند كه قتل غ یاحراز م، یدگیكند. دادگاه ضمن رس یاستان ارسال م

 دادگاه كدام است؟

 .دینما یصادر م یعموم یدادگاه ها یستگیت به شایقرار عدم صالح ( ۱
 .کند یو حکم صادر م یدگیرس یر عمد یبه جرم قتل غ( ۲
 .دهد یدعوت م یعموم یفرخواست، پرونده را به دادسرایاصالح ک یبرا( ۳
 .دینما ین مرجع صالح ارسال مییکشور جهت تع یوان عالیرا به دپرونده  (۴

رد و در یگ یب قرار میآن صلب است، تحت تعق یقانون یاز مجازات ها یكیفرهاد به اتهام محاربه  -۹۸
 ب كدامند؟یصادره، به ترت یدنظر از رأیكند. دادگاه صالح و مرجع تجد یدا میت پیمحكوم تینها

 کشور  یوان عالید -دادگاه انقالب ( ۱
 دنظر استانیدادگاه تجد -دادگاه انقالب( ۲
 دنظر استان یدادگاه تجد -استان یفر یدادگاه ک( ۳
 کشور یوان عالید -استان یفر یدادگاه ک (۴

به  یدگیرس یشده است. دادگاه صالح برا یب تمام در شهر اراك مرتكب جرم نظامیبا درجه سرت« الف» -۹۹
 كدام است؟ « الف»اتهام 

 استان تهران  یفر یدادگاه ک ( ۱
 یاستان مرکز یفر یدادگاه ک( ۲
 شهر اراك  یدادگاه نظام( ۳
 تهران یدادگاه نظام (۴
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، بر عهده كدام مرجع ییجزا یعموم یاز جرم، صادره از دادگاه ها یان ناشیاحكام ضرر و ز  یاجرا -۱۰۰
 است؟

 مربوطه  یدادگستر  یاحکام مدن یواحد اجرا ( ۱
 مربوطه یدادسرا یفر یاحکام ک یاجراواحد ( ۲
 صادر کننده حکم  یدادگاه بدو ( ۳
 یدادگاه صادر کننده حکم قطع (۴
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 حقوق جزای عمویم
 د است؟یر، مقیم ز یك از جرایكدام  -۱۰۱

  یانه ایسرقت را ( ۱
 ر مجازیشنود غ( ۲
 ر مجاز یغ یدسترس( ۳
 یانه ایجعل را (۴

 امكان تعلر، یك از موارد ز یدر كدام  -۱۰۲
ً
 مجازات وجود دارد؟ یق اجرایقانونا

 م مستوجب حد یمعاونت در جرا ( ۱
 اختالس( ۲
 ب یتخر ( ۳
 استفاده از سند مجعول (۴

 ح است؟یند. كدام مورد، صحیبب یر دادرس شهرستان الشتر، ضرر معنو یاگر احمد در اثر تقص -۱۰۳

 ست. یقابل جبران ن یضرر معنو  ( ۱
 .ردیصورت گ تیثید اعاده حیبا( ۲
 ضامن است.  ین اسالمیدادرس طبق مواز ( ۳
 .له دولت جبران شودید به وسیخسارت با (۴

 آمده است؟ « ت عامیسوء ن»ف ی، در كدام مورد، تعر ییحقوق جنا یارهای. با توجه به مع 104

گاه عامل در تحقق نت ( ۱  جه عمل مجرمانهیخواست آ
 .را خواسته باشدنکه مرتکب آن یجه بدون اینت ینیش بیپ( ۲
 در ارتکاب جرم یتفکر و طرح و نقشه قبل( ۳
گاه (۴  عامل در ارتکاب عمل مجرمانه یاراده آ

 ، كدام است؟یاشخاص حقوق ییت جنایمسئول ییران، در خصوص شناسایا ینین تحول تقنیدتر یجد  -۱۰۵

  یانه ایم رایجرا ( ۱
 انیات مؤدیوصول و ابطال مال( ۲
  ینظام صنفنقض مفاد قانون ( ۳
 یصدور چك پرداخت نشدن (۴
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بر شالق زدن متهم، بر  یمبن یكند كه دستور فرمانده كالنتر  یها تصور م یاز كالنتر  یكیدر  یسرباز  -۱۰۶
 یا جراحتی، خسارت یدستور خالف قانون فرمانده كالنتر  یدادگاه است. چنانچه از اجرا یاساس حكم قطع

 ر، محكوم خواهد شد؟یك از موارد ز یبه متهم وارد شود، سرباز به كدام 

  یه و ضمان مالیپرداخت د ( ۱
 یا ضمان مالیه یپرداخت د( ۲
 ه یفقط پرداخت د( ۳
 یفقط ضمان مال (۴

 رفته است؟یرا در كدام موارد، پذ یفر ین كیران، عطف بماسبق نشدن قوانیا یفر یاست كیس  -۱۰۷

 م یه جرایکل ( ۱
 مستوجب حدم یاز جرا یو بعض یر یم تعز یجرا( ۲
 ات یحدود قصاص و د( ۳
 یمقرارت و نظامات دولت (۴

 كدام مكتب است؟ یبزهكاران، از دستاوردها یطبقه بند -۱۰۸

  یده اجتماعیفا ( ۱
 ك یکالس( ۲
  یدفاع اجتماع( ۳
 یتحقق (۴

محكوم  یت به مجازات قانونیب قرار گرفته و در نهایتحت تعق یگر یب ملك دیمهرداد به اتهام تخر  -۱۰۹
 یق برایه در دوران تعلیشود. محكوم عل یص دادگاه معلق میمجازات موضوع حكم به تشخ یشده است؛ ول

فه دادگاه، كدام یكند. وظ یخود به دادستان ، تخلف م ینوبه ا یبر معرف ین بار از دستورات دادگاه مبنیدوم
 است؟

 .ندک یق مجازات را فسخ و مجازات معلق را اجرا میقرار تعل ( ۱
 .دیاضافه نما یق و یك سال به حداکثر مدت تعلیق، یا با حفظ قرار تعلیق را فسخ یتواند قرار تعل یم( ۲
 .دیافزا یم یق مجازات و یك تا دو سال به دوران تعلیاز ( ۳
 .دیافزا یم یق مجازات و یدو سال به دوران تعل (۴

 تواند داشته باشد؟ یم ییه چه تقاضایمحكوم علابد، یف یبه موجب قانون الحق، تخف یاگر مجازات جرم  -۱۱۰

 ت یثیاعاده ح ( ۱
 ف مجازاتیتخف( ۲
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  یاعاده دادرس( ۳
 دنظریتجد (۴

 كدام است؟ « ل مجازاتیتبد» یمعن -۱۱۱

 ن مجازات به کمتر از حداقل مجازاتییتع ( ۱
 گریت مجازات به مجازات دیر ماهییتغ( ۲
 فید به خفیر مجازات شدییتغ( ۳
 یر وصف مجرمانه عمل اتهامییمجازات به واسطه تغ رییتغ (۴

 ح است؟یصح« یفر یت كیعلل رافع مسئول»و « علل موجهه جرم»سه یكدام مورد، در مقا -۱۱۲

 .است یباق یفر یت کیافته و مسئولیجرم تحقق  یاست. در دوم یمنتف یفر یت کیمسئول یابد ولی یجرم تحقق م یدر اول ( ۱
 .است یمنتف یفر یت کیمسئول یافته ولیجرم تحقق  یاست. در دوم یمنتف یفر یت کیابد و مسئولی یجرم تحقق نم یدر اول( ۲
 .است یباق یفر یت کیافته و مسئولیجرم تحقق  یاست. در دوم یمنتف یفر یت کیابد و مسئولی یجرم تحقق نم یدر اول( ۳
 .است یمنتف یفر یت کیافته و مسئولیجرم تحقق ن یاست. در دوم یباق یفر یت کیمسئول یابد ولی یجرم تحقق نم یدر اول (۴

 اد، كدام است؟یت رفتار مجرمانه در جرم اعتیماه  -۱۱۳

 ترك فعل  ( ۱
 از ترك فعل یفعل ناش( ۲
 فعل ( ۳
 حالت (۴

ق كدام مورد یرا برده است. اقدام انجام شده، از مصاد یگر ید با استفاده از سند مجعول مال دیسع -۱۱۴
 است؟

 .یدر استفاده از سند مجعول و کالهبردار  یاعتبار تعدد  ( ۱
 .یدر استفاده از سند مجعول و شروع به کالهبردار  یتعدد اعتبار ( ۲
 یدر استفاده از سند مجعول و کالهبردار  یتعدد ماد( ۳
 یدر جعل و کالهبردار  یتعدد ماد (۴

 ر است؟یامكان پذر، یز  یم و مجازات هایك از جرای، در كدام یمیحكم به مجازات تتم -۱۱۵

 یو با هر نوع مجازات یعمد  ( ۱
 ر و مجازات بازدارندهیمستوجب تعز  یعمد ( ۲
 و مجازات بازدارنده یر یتعز  یر عمد یو غ یعمد ( ۳
 .یر یمستوجب قصاص، حد و مجازات تعز  یعمد  (۴
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منطبق ب با كدام نوع جهل، یت آن، به ترتیت رفتار مجرمانه و عدم مشروعیفینسبت به ك یناآگاه -۱۱۶
 است؟

  یموضوع -یحکم ( ۱
 یحکم -یحکم( ۲
  یحکم -یموضوع( ۳
 یموضوع -یموضوع (۴

 ب قانون مجازاتینفقه همسر خود را نپرداخته است. با توجه به تصو 1376تا سال  1374د از سال یحم -۱۱۷
 افته باشد، مجازاتیر یی، چنانچه در قانون الحق، مجازات جرم ترك انفاق تغ 1375رات( در سال ی)تعز  یاسالم

 جرم تابع كدام قانون است؟

 که اخف باشد.  یسابق، به شرط ( ۱
 .که اخف باشد یالحق، به شرط( ۲
 اگر اشد باشد.  یسابق، حت( ۳
 .اگر اشد باشد یالحق، حت (۴

 ح است؟ی، كدام مورد، صحیو تبع یلیتكم یفرهایسه كیدر مقا -۱۱۸

 بدون درج در حکم یبا درج در حکم و دوم یاول یهر دو بدون درج در قانون، ول ( ۱
 با درج در حکم یبدون درج در حکم ودوم یاول یهر دو با درج در قانون، ول( ۲
 بدون درج در حکم یبا درج در حکم و دوم یاول یهر دو مطابق قانون، ول( ۳
 حکم قانون بدون درج در به حکم یو دوم یص قاضیمقنن و به تشخ ینیش بیبدون پ یاول یهستند، ول یهر دو اضاف (۴

 گانه و حكم آن، كدام است؟یك فرد بیت دفاع از جان یماه  -۱۱۹

 ست. یمنوط به استمداد ن -حق ( ۱
 .منوط به استمداد است -حکم( ۲
 او و استمداد است.  یمنوط به ناتوان -حق( ۳
 .ستیط، منوط به استمداد نیت شرایبا رعا -حکم (۴

 مرتكب جرم تعز یر یجرم تعز  خسرو پس از تحمل مجازات -۱۲۰
ً
 گر و مشمول تكرار جرم شدهید یر ی، مجددا

 ف، كدام است؟یاز تخف یو  یاست. مطابق قانون اگر جهات مخففه باشد، حكم بهره مند

 .شود ید اعمال میبه خاطر تکرار، فقط تشد ( ۱
 .شده است ینیش بیف با تعدد پیتخف یدر قانون، فقط اجتماع( ۲
 .تواند یخاص مجز در موارد ( ۳
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 .تواند یه موارد میدر کل (۴
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 حقوق جزای اختصایص
 له در تحقق قتل و نوع آن، كدام است؟یر وسیتأث -۱۲۱

 .له داردیبه وس یکن نوع قتل همواره بستگیت ندارد لیموضوع ( ۱
 .اثر است یکن در نوع آن، کاماًل بیت دارد لیموضوع( ۲
 .تواند در نوع قتل موثر باشد یکن میت ندارد لیموضوع( ۳
 .ت دارد و در تحقق آن، موثر استیموضوع (۴

 كند و به یر خود منعكس میك مهمان ناراحت است، موضوع را به مدیك رستوران كه از رفتار یكارگر  -۱۲۲
 در میكند. مهمان  یر، قصد جان مهمان را میك مدیتحر 

ً
 نشسته است. كارگر غذا یم 10ز شماره یاد شده غالبا

 نشسته است، با عجله همان غذا را مقابل آن 10ز شماره یدر م یگر یكه مهمان د یكرده و در حال یرا سم
 ریت عمل مدیرد. مطابق نظر حقوقدانان، نوع قتل و ماهیم ین مهمان میت ایگذارد و در نها ید میمهمان جد

 ست؟یچ

 معاونت  -عمد ( ۱
 معاونت -در حکم عمد( ۲
 سبب  -شبه عمد( ۳
 شرط -محض یبه منزله خطا (۴

 حد كدام است؟ یكند. حكم اجرا یه سامان، فوت میت سرقت علیاحمد قبل از اقدام به طرح شكا  -۱۲۳

 .ا حاکم اجرا شودیت ورثه ید به صرف شکایمحقق باشد، حد با یط سرقت حد یاگر شرا ( ۱
 .کنند یحد م یت و تقاضایورثه شکا( ۲
 .کند یحد م یاجرا یتقاضا یاسالمحاکم ( ۳
 .شود یحد ساقط م (۴

 ده است،یا الصاق مطرح گردیقانون مجازات، در جرم جعل، سخن از الحاق  523ن كه در ماده ینظر به ا -۱۲۴
 ست؟یا سند چیك پرونده یك برگه از یك یحكم گم كردن 

 در هر صورت، جعل است.  ( ۱
 .باشد ا جعلیتواند جرم خاص  یحسب مورد م( ۲
 ست. یجعل ن یچ صورتیدر ه( ۳
 .شده است یهمواره به عنوان جرم خاص، جرم انگار  (۴
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گذارد كه مال مسروقه چند روز بعد  ین میگذارد و بنا را بر ا یما به امانت میفرخ مال مسروقه را نزد س -۱۲۵
 فروشد. عمل او مشمول كدام یما آن مال را میما پرداخت گردد. سیعودت داده شده، حق الزحمه س یو  به

 مجرمانه است؟ عنوان

 مداخله در اموال مسروقه  ( ۱
 ریانت در امانت و انتقال مال غیخ( ۲
 ر یانتقال مال غ( ۳
 انت در امانتیخ (۴

 گذارد. هوشنگ آن یار هوشنگ میفه در اختیارائه به نظام وظ یبرا یك گواهیبر خالف واقع،  یپزشك -۱۲۶
 كند. مطابق قانون، عمل هوشنگ مشمول كدام عنوان است؟ یفه ارائه میرا به نظام وظ یگواه

  یکالهبردار  ( ۱
 استفاده از سند مجعول( ۲
 ست. یجرم ن( ۳
 خالف واقع یارائه گواه (۴

 به نفع دولت یات است. او سه برابر مبلغ مربوطه را از مؤدیو مأمور وصول مال ییسپهر كارمند اداره دارا -۱۲۷
 كند. عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟ یوصول م

 ت یسوء استفاده از مقام و موقع ( ۱
 ق نامشروعیل مال از طر یتحص( ۲
 است.  ییفاقد وصف جزا( ۳
 اخذ مال به نفع دولت (۴

در حال م یكه رح ین صحنه و در حالیت ایم است. پس از رؤید به دست رحیعباس كه شاهد قتل حم -۱۲۸
 كشد. عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟ یاست، او را م فرار

 .، موجب قصاص استیقتل عمد  ( ۱
 .است ییبا توجه به مهدورالدم بودن قاتل، فاقد وصف جزا( ۲
 .است یر یمجازات تعز  یه و دارای، موجب دیقتل عمد ( ۳
 .دم نسبت به عمل او، رافع مجازات قصاص است یایدر صورت اجازه اول (۴

 دهد و او هم با یزنگ زده و به دروغ خبر تصادف و مرگ تنها فرزندش را به او م یبه منزل خانم یفرد -۱۲۹
 ح است؟یسپارد. كدام مورد در خصوص قتل واقع شده، صح یدر دم جان م یقلب یمار یتوجه به ب

 .است یق فعل معنو یقتل شبه عمد از طر  ( ۱
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 .ه استیا دیاست که حسب مورد مستوجب قصاص  یقتل بالتسب( ۲
 .است یق فعل معنو یمحض از طر  یقتل خطا( ۳
 .ه استیا دیقتل بالمباشره است که حسب مورد مستوجب قصاص  (۴

كه مسافران از  یدارد و زمان یاو اشكال فن یكند كه خودرو  یات متقلبانه وانمود میبا عمل یراننده ا -۱۳۰
 برد. راننده مرتكب كدام جرم شده است؟ یشوند، آن را حكمت داده و اموال مسافران را م یاده میپ لیاتومب

  یکالهبردار  ( ۱
 سرقت( ۲
 غصب ( ۳
 انت در امانتیخ (۴

 كدام عنوان مجرمانه است؟ ی، دارایانه ایرا یدر حال انتقال در سامانه ها یسر  یبه داده ها یدسترس -۱۳۱

 اخالل در داده ها  ( ۱
 ر مجازیغ یدسترس( ۲
 ر مجاز یشنود غ( ۳
 یانه ایرا یجاسوس (۴

 ت منجر بهیشود كه در نها یه بهرام میاحمد با استفاده از سالح گرم، مرتكب سرقت مقرون به آزار عل -۱۳۲
 كدام است؟ران، ین ایفر احمد در قوانیگردد، ك یمجروح شدن بهرام م

 ر و شالق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرحیش از دو سوم حداکثر حبس تعز یب ( ۱
 ر و شالق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرحیزان حبس تعز یحداکثر م( ۲
 و شالق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرح یر یش از دو سوم حداقل حبس تعز یب( ۳
 االرض یافساد ف اعدام از بابت محاربه و (۴

، عاقله در صورت تحقق اكراه در قتل، در كدام مورد، مسئول یبا توجه به نص قانون مجازات اسالم -۱۳۳
 است؟

 .دهد یه میشود بلکه عاقله د یز باشد قصاص نمیر ممیاگر اکراه شونده، کودك غ ( ۱
 .دهد یمه یشود بلکه عاقله او د یز باشد قصاص نمیاگر اکراه شونده، کودك مم( ۲
 .دهد یه میشود بلکه عاقله د یز باشد قصاص نمیاگر اکراه کننده، کودك مم( ۳
 .دهد یه میشود بلکه عاقله د یز باشد قصاص نمیر ممیاگر اکراه کننده، کودك غ (۴

 است؟ یر، الزم و كافیط ز یك از شرای، وجود كدم یفر ین كیتحقق توه یبرا -۱۳۴

 ن یتوهن بودن شخص مورد یو مع یقیحق ( ۱



۱۳۹۱ سال سؤاالت آزمون قضاوت     

33 
 

 نیمطابق با واقع نبودن توه( ۲
 ن یبودن شخص مورد توه یقیفقط حق( ۳
 نین بودن شخص مورد توهیفقط مع (۴

، مشمول قانون یر رسمیدر اسناد غ یك شخص نظامی یدر كدام صورت، ارتكاب جرم جعل از سو  -۱۳۵
 مسلح خواهد شد؟ یروهایم نیجرا مجازات

 باشد.  ینظامات یبه قصد ضربه زدن به عمل ( ۱
 .باشد یبه صورت باند ( ۲
 فه باشد. یبه مناسبت انجام وظ( ۳
 .مشمول تعدد باشد (۴

 صادر خواهد یمرتكب رخ دهد، دادگاه چه حكم یمباالت یا بی یاطیاحت یل بیمحض به دل یاگر قتل خطا -۱۳۶
 كرد؟

 ك تا سه سال حبسیمرتکب به عالوه  یه از سو یپرداخت د ( ۱
 عاقله مرتکب یاز سو ه یپرداخت د( ۲
 مرتکب و عاقله یه مشترکًا از سو یپرداخت د( ۳
 مرتکب یه از سو یپرداخت د (۴

 . ..................ل كند، یخود تحص یبرا یاز مالیا امتی، وجه، مال ییجاد داده هایبا ا یاگر شخص  -۱۳۷

 .شود یل مال نامشروع محکوم می، به مجازات تحصیانه ایعالوه بر جعل را ( ۱
 .شود یمحسوب م یانه ایرا یمرتکب کالهبردار ( ۲
 .شود یمحکوم م یانه ایرا ی، به مجازات کالهبردار یانه ایعالوه بر جعل را( ۳
 .شود یمحسوب م یانه ایمرتکب جعل را (۴

 ند،یگر اقامه دعوا نمایكدیه یعل یگر یبردن مال متعلق به د یكنند تا برا یگر تبانیكدیهرگاه اشخاص با  -۱۳۹

............... 

 .ستندینشده و قابل مجازات ن ینشوند، مرتکب جرم یگر یکه موفق به بردن مال د یدر صورت ( ۱
 .شوندیه اموال مردم محکوم میعل یدر هر صورت، چنانچه بدون اراده خود موفق به بردن مال نشوند به عنوان تبان( ۲
 .شوند یمحکوم م ینشوند، به عنوان شروع به کالهبردار  یگر یکه موفق به بردن مال د یدر صورت( ۳
ه اموال یعل یتبان بدون اراده خود، موفق به بردن مال نشوند به عنوان یده باشند، ولیرا تدارك د ییکه مقدمات اجرا یدر صورت (۴

 .شوند یمردم محکوم م

 . ...................، در اتهام شرب خمر، یت به قانون مجازات اسالمیبا عنا -۱۳۹
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 .ت استین ادعا، رافع مسئولیجهل به قانون و احتمال صحت ا یادعا ( ۱
 .ستیت نی، جهل به قانون، رافع مسئولیطبق قاعده کل( ۲
 .ت استیجعل به قانون و اثبات آن، رافع مسئول یادعا( ۳
 .ت استیجهل به قانون، رافع مسئول یصرف ادعا (۴

 . ................ گردد كه ید میبه حداكثر مجازات قانون تشد ی، وقتییربامجازات جرم آدم  -۱۴۰

 .افته باشدیندگان چند نفر باشند و اقدامشان به صورت سازمان یربا ( ۱
 .در شب صورت گرفته باشد( ۲
 .، وارد آمده باشدیتیثیا حی یب جسمیه آسیعل یبه مجن( ۳
 .به قصد مطالبه وجه باشد (۴
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اصول فقه: اصول استنباط »و « شرح لمعه یفقه: مباحث حقوق» دو درس ید به سوال هایبا یان دانشگاهبداوطل : فقط1توجه 
« مکاسب عفقه: بی» دروس یهاد توجه داشته باشند که به سؤالیپاسخ دهند و با 180تا  141 یسؤال ها یعنی «()ره یدر یعالمه ح

  .ن دو درس محاسبه نخواهد شدی، نمره اییپاسخگود پاسخ دهند و در صورت ینبا« االصولکفایه ۱اصول فقه: رسائل و جلد »و 

، نمره آن ییپاسخگو د پاسخ دهند و در صورتینبا 180تا  141 ید توجه داشته باشند که با سؤال هایبا ی: داوطلبان حوزو 2توجه 
 .پاسخ دهند 230تا  181 ید به سؤال هاین داوطلبان بایمحاسب نخواهد شد. ا

 (یژه داوطلبان دانشگاهی)فقط و مباحث حقوقی شرح ملعهفقه: 
 ل قول اشهر است؟یر، كدام مورد، دلیدر عبارت ز  -۱۴۱

 «له اولها؟ قوالن: اشهرهما االول یال نفقه للبائن اال ان تكون حمال؛ لكن هل ه»

 االستحقاق و الحکم بالتعراض و الرجوع اال االصول ین الحمل و الحامل فیللتعارض ب ( ۱
 ساره و هذا باطلیلو کانت له لسقطت عن االب ب( ۲
 الجد مع فقر االب و هذا باطل یلو کانت له لوجبت عل( ۳
 تهیللدوران وجودًا و عدمًا کالزوج (۴

 ما اذا لو تكلم الخصمان معما عند الحاكم؟یما هو الحكم ف -۱۴۲

 نهمایقرع بی ( ۱
 یسار القاضی یمن جلس عل یسمع دعو ی( ۲
 سار االخری یمن جلس عل یسمع دعو ی( ۳
 اآلخر ین و االستحالف علیمیمن له حق ال یسمع دعو ی (۴

 قبل االقرار؟یمورد  یا یف -۱۴۳

 ن یمن المفلس بالد ( ۱
 ات مطلقایه بالجنایمن السف( ۲
 من المفلس بالمال ( ۳
 نیالحق یه بالسرقه بالنسبه الیمن السف (۴

 ح است؟یكدام مورد، صح -۱۴۴

 .یز لو اذن الولیالمم یالصبصح طالق ی ( ۱
 .اال مع فقد االب و الجد یو المجنون االدوار  یصح طالق الحاکم عن الصبیال ( ۲
 .ر مع عدم االب و الجدیصح طالق الحاکم عن الصغی( ۳
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 .صح طالق االب عن المجنون مع اتصال جنونه بصغره و لو کان الحاکم موجوداً ی (۴

 ه امرأه و انكرت؟یزوج یما لو ادعیما هو الحكم ف -۱۴۵

 ها النکاحیحرم علیس لها المطالبه به یه ما افر من المهر و لیثبت علعی ( ۱
 ه النفقهیجب علیه نکاح الخامسه و یحرم علی( ۲
 ه النفقهیجب علیه نکاح الخامسه و ال یحرم علی( ۳
 ه نکاح اختهایه النفقه و بحرم علیجب علی (۴

 . ................. ثبتین یشاهد و امراتیثبت یكل ما  -۱۴۶

 ن یمین و یبشهاده امرات ( ۱
 نیمیبشاهد و ( ۲
 بشهاده اربعه نساء ( ۳
 بالقسامه مع اللوث (۴

 ما لو باع فرص العابر؟یع فیما هو حكم الب -۱۴۷

 بامکان حصول القدره  یراعیصح و ی ( ۱
 لهیتحص یصح مطلقا لعدم القدره علیلم ( ۲
 له یتحص یالقدره علصح لحصول الشرط و هو ی( ۳
 عه منفرداضیصح بیما یه الیصح بدون الضمیلم  (۴

 االخبار بقدر الثمن؟ یع فیما لو ظهر كذب البایما هو الحكم ف -۱۴۸

 ن الفسخ و االمضاء یب یر المشتر یتخ ( ۱
 االرش یبقیسقط ارد و ی( ۲
 ن الرد و االمساك باالرش یب یر المشتر یتخ( ۳
 االرش یبقیسقط حق الرد و ی (۴

 . .................... ض فالفرخیلو احضن الغاصب الب -۱۴۹

 للحاکم  ( ۱
 للزارع( ۲
 للمالك ( ۳ 

 للغاصب (۴

 صحه؟ یكسر عظم من عضو ان صلح عل یه فیما هو مقدار الد -۱۵۰
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 ه کسره یاربعه اخماس د ( ۱
 ه کسرهی( ثالثه ارباع د۲
 ه کسر ذلك العضو یخمس د( ۳
 ذلك العضوه کسر یربع د (۴

 شود؟ یم یر، جار یك از اشخاص ز یحد سرقت در مورد كدام  -۱۵۱

 المستأمن لوخان ( ۱
 من سرق من مال والده( ۲
 الهاتك للحرز قهرا( ۳
 ه فراد نصاباً یظنه قدر نصبیمن سرق من المال المشترك ما (۴

 ست؟یر، كدام مورد مصحح طالق حائض نیمطابق با عبارت ز  -۱۵۲

 «المع المصحح له حرامطالق الحائض »

 الحمل  ( ۱
 عدم الدخول ( ۲
 استرابه الزوجه ( ۳
 به الزوجیغ (۴

 ح است؟یكدام مورد، در خصوص اجاره، صح -۱۵۳

 نه یجوز اسقاط المنفعه المعی ( ۱
 ن الالذمهیصح اسقاط االجره ان تعلقت بالعی( ۲
 جوز اسقاط المنفعه المطلقه یال ( ۳
 ناً یتعلقت بالذمه الن ان کانت عصح اسقاط االجره ان ی (۴

 ح است؟یر، صحین مستأجر و اجیكدام مورد در خصوص اختالف ب -۱۵۴

 ه، حلف المستأجریهالك المناع المستأجر عل یلو اختلفا ف ( ۱
 ریه االذن حلف االجیفیک یلو اختلفا ف( ۲
 قدر االجره حلف المستاجر یلو اختلفا ف( ۳
 ریاالجن حلف یرد الع یلو اختلفا ف (۴

 «ضمنی............... ال  یل علیشهد الوكیلو لم »كند؟  یرا كامل م كدام مورد، عبارت-۱۵۵

 عه یالود ( ۱
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 ع یم المبیتسل( ۲
 ه الثمن یتأد( ۳
 نیقضاء الد (۴

 ست؟یح نیكدام مورد، صح -۱۵۶

 م من دون اذن الحاکمیستقل باالحالف الغر یال  ( ۱
 هیعل یتبرع الحاکم با حالف المدعی( ۲
 بعد حلف المنکر ینه من المدعیالتسمع الب( ۳
 یلو تبرع المنکر بالحلف لغ (۴

 حرام است؟  یكدام مورد بر قاض« تعتع الشاهدیان  یالقاض یحرم علی» ت به عبارتیبا عنا -۱۵۷

 .ل کندیم یدر صورت توقف شاهد، او را نسبت به انجام آن ب ( ۱
 .ق کندیشهادت تشو یشاهد را به ادا( ۲
 .مه کندیضم یشاهد، سخن یبه دنبال گواه( ۳
 .در شهادت شاهد شاهد مداخل کند (۴

 كدام است؟« نصاب القطع» ریدر عبارت ز  -۱۵۸

 «نقص المال عن نصاب القطعیالحقوق كلها اال ان  یظ بالقول و الزمان و المكان فیالتغل ینبغیو »

 نار یربع د ( ۱
 نار ید( ۲
 نار ینصف د( ۳
 نارانید (۴

 ست؟ یك بر قسمت نیط اجبار شر یكدام مورد از شرا« القسمه یك علیجبر الشر ی» در عبارت -۱۵۹

 عدم الرد  ( ۱
 عدم الضرر( ۲
 اه یك المهایطلب الشر ( ۳
 ك القسمهیالتماس الشر  (۴

 ح است؟ یصح« تیتول» كدام مورد، در خصوص -۱۶۰

 .العقد یللواقف عزل المشروط ف ( ۱
 .رهیالموقوف لنفسه و لغ یجعل النظر علیجوز للواقف ان یال ( ۲
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 و لو عرض للناظر الفسق انعزل فان عاد لم تعد ان کان مشروطًا من الواقف( ۳
 للواقف عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فواله (۴
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 (یژه داوطلبان دانشگاهی)ره( )فقط و یدریاصول فقه: اصول استنطاب عالمه ح
 او جرم حالالیال صلح ف» در خصوص عبارت -۱۶۱

ً
 ح است؟یكدام مورد، صح« ما احل حراما

 .را صلح در مورد فوق، مبفوض استیدال بر فساد است ، ز  ینه ( ۱
 .دال بر حرمت است و حرمت مالزمه با بطالن ندارد ینه( ۲
 .بر فساد خارج است یست و از بحث داللت نهین یجمله، نه( ۳
 .است یارشادرا یدال بر فساد است، ز  ینه (۴

 ست؟ین است و حكم آن چین متبابنیه بیه وجوبیل شبه موضوعیر، از قبیك از موارد ز ید در كدام یترد -۱۶۲

 اط یاحت -ا ظهریفوت نماز صبح  ( ۱
 اطیاحت -ا جمعهیوجوب نماز ظهر ( ۲
 برائت  -وجوب قنوت در نماز( ۳
 برائت -ناریا دو دینار یك دیه یاشتغل  (۴

 ه، كدام است؟یه و اخبار عالجیقاعده قانو ین، مقتضاین متعادلیبا متعارض در ارتباط -۱۶۳

 تساقط  ( ۱
 ر یتخب( ۲
 توقف ( ۳
 اطیاحت (۴

 ح است؟یبر فساد، كدام مورد صح یدر ارتباط با داللت و عدم داللت نه -۱۶۴

 کند ، چه در عبادات و چه در معامالت شرعا و لغه یمطلقًا داللت بر فساد م ( ۱
 کند چه در عبادات و چه در معامالت شرعًا و لقه یمطلقا داللت بر فساد نم( ۲
 کند اما شرعًا نه لفه یفقط در عبادات دالل بر فساد م( ۳
 کند شرعًا و لغه یفقط در عبادات دالل بر فساد م (۴

 ست؟ید نییتق یدر كدام مورد، جا -۱۶۵

 باشد.  ید سلبیو مق یجابیمطلق، ا ( ۱
 .باشند ید هر دو سلبیمقمطلق و ( ۲
 باشد. یجابید ایو مق یمطلق، سلب( ۳
 .باشند یجابید هر دو ایمطلق و مق (۴ 
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ه تمسك كرده اند، یمیان برائت در شبه تحر یجر  یعنیخود  یاثبات مدعا یون برایكه اصول یاز ادله ا  -۱۶۶
 ك مورد مناقشه قرار گرفته است؟ی كدام

 اجماع  ( ۱
 سنت ( ۲
 حکم عقل ( ۳
 کتاب (۴

 ر، ظهور دارند؟یك از شبهات ز یت، در كدام یاخبار حل -۱۶۷

 مطلق شبهات  ( ۱
 هیشبهات موضوع( ۲
 هیه وجوبیشبهه موضوع( ۳
 هیمیه تحر یشبهه موضوع (۴ 

 استحصاب در تعارض با كدام مورد، بر آن مقدم است؟ -۱۶۸

 قاعده فراغ و تجاوز  ( ۱
 دیقاعده ( ۲
 اط یاصاله االحت( ۳
 اصاله الصحه (۴

ح یقت است، كدام مورد، صحیمانده حقیص هم ، استعمال عام در باقیم كه بعد از تخصیاگر معتقد باش -۱۶۹
 است؟

 .مانده مطلقًا حجت استیعام در باق ( ۱
 .ستیص خورده باشد ، حجت نیص خورده باشد، حجت است و اگر به منفصل تخصیاگر عام به متصل تخص( ۲
 .افتد یت میدرجه حجعام مطلقًا از ( ۳
 .ستیص خورده باشد، حجت نیص خورده باشد، حجت است و اگر به متصل تخصیاگر عام به منفصل تخص (۴

 ست؟یح نیكدام مورد صح -۱۷۰

 .است یو تخصص، خروج موضوع یص، خروج حکمیتخص ( ۱
 .متناسب است هیه و قواعد فقهیاست مرجع، اصول عمل یرجال در آنچه متعلق به حکم شرع ین و علمایدر تعارض اقوال لغوب( ۲
 .ستیز نیجا ید به مرجحات منصوصه اکتفا کرد و تعد ین بایدر متعارض( ۳
 .ستیمالك ن یل حتمًا درایاز دو دل یکیاست که  یتعارض در مورد ین مالك بوده ولیاست که حکم یتزاحم در مورد (۴

 شود، كدام است؟ ین میگز یكه جا یپس از نسخ وجوب، مورد -۱۷۱



۱۳۹۱ سال سؤاالت آزمون قضاوت     

42 
 

  یبازگشت حکم اول ( ۱
 اخص یجواز به معن( ۲
 اعم  یجواز به معن( ۳
 یمراجعه به اصل عمل (۴

 ح است؟یت، كدام مورد، صحیط حجیق قرآن به خبر واحد جامع شرایدر ارتباط با تخص -۱۷۲

 توقف ( ۱
 .مطلقًا ممنوع است یصین تخصیچن( ۲
 .ز استیمطلقًا جا یصین تخصیچن( ۳
 یم یواحد  بار دوم و سوم با خاص خبر یص خورده باشد، برایتخص یل خاص قطعیکبار توسط دلیالاقل  یهرگاه عام کتاب (۴

 .ص زدیتوان آن را تخص

 ح است؟ی، كدام مورد، صحیدرباره اجتماع امر و نه -۱۷۳

 توقف  ( ۱
 .یو عقل یامتناع عرف( ۲
  یو عقل یجواز عرف( ۳
 یو امتناع عقل یجواز عقل (۴

 ست؟یاز اشكال ن یت خبر واحد، خالیاثبات حج یاستناد به كدام مورد، برا -۱۷۴

 اجماع  ( ۱
 سنت ( ۲
 عقال  یبنا( ۳
 کتاب (۴

 داخل در مغیا غاین مسأله كه آیدر ا -۱۷۵
ً
ح یا است و محكوم به همان حكم است، كدام مورد، صحیب حكما

 است؟

 .ا، مطلقًا داخل استیت در مغیغا ( ۱
 .شود ین اقوال برداشت نمیچ کدام از ایه، هییظاهر جمله غااز ( ۲
 .ستیا، مطلقا داخل نیب در مغیغا( ۳
 ست. یا نیآمده باشد، داخل مغ« یال»ا است و اگر بعد از یآمده باشد، داخل در مغ« یحت» ت پس از کلمهیاگر غا (۴

 كدام است؟ « مضاف مقدر» ث رفعیدر حد -۱۷۶

 ع آثار یجم ( ۱
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 مؤاخذهخصوص ( ۲
 «حکم»( کلمه ۳
 نه گانه یك از فرازهایاثر بارز و ظاهر در هر  (۴

 ست؟یچ یء، مقتضیامر به ش -۱۷۷

 .است ترك اقتضاء ثابت یست و نسبت به ضد عام به معنایاز ضد ن ینه یه مقتضیا افعال وجودینسبت به ضد خاص  ( ۱
 .از ضد داللت دارد ینه بر نهیه تضمیبه داللت لفظ( ۲
 .ه بر آن داللت داردیاز ضد است و به داللت التزام یمستلزم نه( ۳
 .از ضد است ین نهیع (۴

 ح است؟یدر خصوص تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، كدام مورد، صح -۱۷۸

 .ز استیتمسك به عام جا ( ۱
 .ز استیتمسك به عام کتاب جا یست ولیز نیتمسك به عمومات سنت جا( ۲
 .است تمسك به عام ممنوع( ۳
 .ز استیتمسك به عمومات سنت جا یست ولیز نیتمسك به عام کتاب جا (۴

 ح است؟یه، كدام مورد، صحیدر تمسك عام در شبهه مصداق -۱۷۹

 ز است. یفقط در مورد مخصص منفصل، جا ( ۱
 .ستیز نیمطلقًا جا( ۲
 ز است. یفقط در مورد مخصص متصل، جا( ۳
 .ز استیمطلقًا جا (۴

 ت استصحاب، كدام است؟یبر حجل عمده یدل -۱۸۰

 حکم عقل  ( ۱
 اجماع ( ۲
 عقال  یبنا( ۳
 اخبار (۴
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« االصولکفایه ۱اصول فقه: رسائل و جلد »و « فقه: بیع مکاسب» دو درس ید به سوال هایبا حوزویان ب: فقط داوطل1توجه 
و « شرح لمعه یفقه: مباحث حقوق» دروس یهاد توجه داشته باشند که به سؤالیپاسخ دهند و با ۲۲۰تا  ۱۸۱ یسؤال ها یعنی

ن دو درس محاسبه نخواهد ی، نمره ایید پاسخ دهند و در صورت پاسخگوینبا «()ره یدر یاصول فقه: اصول استنباط عالمه ح»
  .شد

، نمره ییپاسخگو د پاسخ دهند و در صورتینبا ۲۲۰تا  ۱۸۱ ید توجه داشته باشند که با سؤال هایبا دانشگاهی: داوطلبان 2توجه 
 نخواهد شد.  هآن محاسب

 ه داوطلبان حوزوی(ژفقه بیع مکاسب )فقط وی
 ل كدام است؟یل حكم ذیدل -۱۸۱

ختص بصوره القدره، اما مع العجز عنه: یكن هذا یه االجماع، لیع مما نقل علیالب یقد عرفت ان اعتبار اللفظ ف»
 «لیالتوك یعدم اعتبار اللفظ و كذا مع القدره عل یل الاشكال فیالتوك یعدم القدره عل فمع

 ل یاصاله عدم وجوب التوک ( ۱
 استصحاب عدم وقوع العقد( ۲
 ل یاصاله عدم اشتراط التوک( ۳
 طالق االخرس یما ورد من عدم اعتبار اللفظ ف یفحو  (۴

 . .................. النجش هو یالحدائق: معن یالمشهور كما ف یحرم النجش علی -۱۸۲

 ه و هو سحتیمه السوقیغبن المؤمن الجاهل باق ( ۱
 ادهید بز یز یره فیسمع غیثمن السله  ید الرجل فیز یان ( ۲
 ه و هو حرامیمه السوقیغبن المسترسل الجاهل باق( ۳
 «ال تناجشوا » ه السالمیقوله عل یالتدابر و الهجران کما ف (۴

 . .............. امره فهو یر الذیالعالم غ یرجل ماال مضاربه فاشتر  یلو دفع ال -۱۸۳

 نهما یضامن و الربح ب ( ۱
 نهمایس بضامن و الربح بیل( ۲
 ضامن و الربح له ( ۳
 س بضامن و الربح لرب المالیل (۴

 . .................. ن الما خوده بالمعاطاهینیالع یلو تلف احد -۱۸۴

 حصول الملك  یف یکفیال  ( ۱
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 متنع من الردیال ( ۲
 حصل الملك یال ( ۳
 متنع الترادی (۴

 . ............... ع: بعتك انیه كقول البایما هو شرط ف یع علیق البیتعل  -۱۸۵

 ملکته  ( ۱
 طلعت الشمس( ۲
 قبلت ( ۳ 

 دیجاء ز  (۴

 ر، منشأ ضمان، قاعده اقدام است؟یك از موارد ز یدر كدام  -۱۸۶

 ع یالب یف یالمسم ضمان ثمن ( ۱
 العقود ولو فاسده یالضمان ف( ۲
 ضمان المقبوض بالسموم ( ۳
 ضمان المغصوب (۴

 ست؟یل آن چیح و دلیبه عقد فاسد فروخته شود، كدام حكم صح یكه مال یبنا بر قول مشهور، در حالت -۱۸۷

 المنافع مطلقًا لقاعده احترام مال المسلم یضمن المشتر  ( ۱
 المنافع المستوفاه لقاعده احترام مال المسلم یضمن المشتر ( ۲
 «د ما اخذت...یال یعل» المنافع مطلقًا لقاعده یضمن المشتر ( ۳
 «  الخراج بالضمان »( )ص یالمنافع مطلقًا للنبو  یضمن المشتر یال  (۴

 یچه حكم یع فضولیخودش بفروشد و مالك پس از عقد، آن را اجاره كند، ب یرا برا ینیماش یاگر فضول  -۱۸۸
 دارد؟

 .غاصب نباشد یح است، مشروط بر آن که فضولیصح ( ۱
 «س لكیالتبع ما ل» تیل اطالق روایباطل است، به دل( ۲
 .غاصب باشد یاگر فضول یح است؛ حتیصح( ۳
 .ع از ملك او خارج نشده استیشود که مب یوارد م یرا ثمن به ملك کسیباطل است؛ ز  (۴

ع خانه یدهد و پس از آن ب یفروشد. سپس مالك آن را اجاره م یم یرا به صورت فضول یاحمد خانه ا -۱۸۹
 ست؟یكند. حكم چ یذ میتنف را

 ح است. یع صحیر نافذ و بیاجاره غ ( ۱
 .ع باطل استیاجاره و ب( ۲
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 ح است. یع صحیاجاره و ب( ۳
 .ع باطل استیح و بیاجاره صح (۴

 ن است؟یط عوضیواقع از شرار، به حسب یك از امور ز یكدام  -۱۹۰

 الملك  یانتفاء الحقوق المانعه عن التصرف ف ( ۱
 .عه مستقالً یصح للمالك بیع مما یکون المب( ۲
 تصرفاته.  یستقل المالك فیکون الملك مما ( ۳
 .هیًا فیکون نقله ماضیکون الملك مما  (۴

« یتؤد ید ما اخذت حتیال یعل» مشهور یدر ارتباط با مقبوض به عقد فاسد، نبو  یخ انصار یدگاه شیاز د -۱۹۱
 ر است؟یك از موارد ز یبه كدام ناظر 

 رد مال مقبوض  یوجوب فور  ( ۱
 ضمان مال مقبوض( ۲
 وجوب حفظ مال مقبوض از تلف ( ۳
 حرمت تصرف در مال مقبوض (۴

ضمن یحه یضمن بصحیكل عقد » مشمول قاعده ر،یك از موارد ز ی، كدام یخ انصار یدگاه شیاز د -۱۹۲
 باشد؟یم« بفاسده

 نیها ضمان العیاشترط ف یاالجاره الفاسده الت ( ۱
 الهبه المعوضه الفاسده( ۲
 ه المضمونهیالفرد الفاسد من العار ( ۳
 ه الذهب و الفضه الفاسدهیعار  (۴

 عل -۱۹۳
ً
 او قیكونه مثل یشك فیما یاصل االشتغال، ما هو االصول ف یبناءا

ً
؟یمیا

ً
 ا

 مه ین المثل و القیر الضامن بییهو تخ ( ۱
 هو الضمان بالمثل( ۲
 مه ین المثل و القیر المالك بییهو تخ( ۳
 مهیهو الضمان بالق (۴

 ، كدام است؟یع فضولیر اجازه در بیقواعد و عمومات در خصوص تأث ی، مقتضایخ انصار یدگاه شیاز د -۱۹۴

  یقیالکشف الحقهو النقل ثم  ( ۱
 یهو النقل ثم بعده الکشف الحکم( ۲
 ثم النقل  یهو الکشف الحکم( ۳
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 یثم الحکم یقیهو الکشف الحق (۴

 ك از عقود، باطل است؟یر، كدام یبه عبارت ز  توجهبا  -۱۹۵

 ف یق صح العقد و ان كان المنشیر تعلیق االنشاء و اما اذا انشأ من غیان القادح هو تعل»
ً
ترتب االثر  یمترددا

 او
ً
  شرعا

ً
 «عرفا

 یبعدًا معلوم م یول فروشد یم یت ندارد، به طور منجز آن را به و یدار است مالین که آنچه مورد نظر خر یفروشنده با اعتبارد به ا ( ۱
 .با ارزش بوده است یشود که مورد معامله ش

 .ریا خیفروخته شده ملك اوست  یداند که کاال یجاب نمیفروشنده در هنگام ا( ۲
 .سرکه بوده است شود مورد معامله یبعدًا معلوم م یکند ول یفروشد و به طور منجز اقدام م یفروشنده اعتباد دارد که شراب م( ۳
 .ا نهیت دارد یرضا یداند که مشتر  یجاب نمیفروشنده در هنگام ا (۴

 ست؟یر، ملك امام )ع( نیز  یك از اراضیكدام  -۱۹۶

 ما کانت عامره باالصاله  ( ۱
 کون مواتا باالصالهیما ( ۲
 ما عرض له الموت بعد العماره و العماره من معمر ( ۳
 وه بعد الموتیما عرض له الح (۴

 ر است؟یك از موارد ز ین، در تقابل با كدام یط متعاقدیاز شرا یكیار به عنوان یاخت -۱۹۷

 ت یرضا ( ۱
 اضطرار ( ۲
 جبر ( ۳
 ب نفسیعدم ط (۴

 ست؟یدر معامالت چ یص فعل اكراهیار تشخی، معیخ انصار یدگاه شیاز د -۱۹۸

 ب نفس یعدم ط ( ۱
 یفشار از طرف عامل انسان( ۲
 د یم بودن تهدیمستق( ۳
 عدم استقالل در تصرف (۴

 ه است؟یر تور یبه غ یق تفصیر، از مصادیك از موارد ز یكدام  -۱۹۹

 وانمود کردن به شرب خمر  ( ۱
 دیصحنه تهدفرار از ( ۲
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 به قصد استفهام« بعت»کلمه ( ۳
 به قصد اخبار« بعت»کلمه  (۴

 ن، لحاظ نشده است؟یك از طرفیچ یر، عنوان هین معامالت ز یك از عناویدر كدام  -۲۰۰

 مزارعه  ( ۱
 ع یب( ۲
 اجاره ( ۳
 مساقات (۴

 

 

 

 

 

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

  → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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 (یحوزوژه داوطالن یه االصول )فقط وی( کفا۱اصول فقه: رسائل و جلد )
 . ....................... ن االشتراك و المجازیاذا دار االمر ب -۲۰۱

 یفالمجاز اول ( ۱
 یقه ولیفمراعاه الحق( ۲
 ح الحدهمایالترج( ۳
 و االفمجاز یالمجاز العقل یقه بنا علیالحق یحمل علی (۴

 «یر ییواجب تخ»ست؟ یاز چ یر ناشییدر تخ -۲۰۲

 د واجب ییتق ( ۱
 گریان فعل دیوجوب به عدم اتد ییتق( ۲
 گر ید ید وجوب به وجوب شییتق( ۳
 گرید وجوب به عدم فعل شخص دییتق (۴

 ست؟یاز چ یر ناشییتخ« یر ییواجب تخ»در  -۲۰۳

 فعل صادر از عبد ( ۱
 .ت استیعیطب یدر اوامر فعل صادر از عبد و در نواه( ۲
 تشیقت و واقعیفعل به عنوانش نه به حق( ۳
 .شود یاگر عنوان متعدد باشد، موجب تعدد معنون معنوان و  (۴

ن كون المستصحب مما ثبت یل بیالحق، التفص»د: یفرما یت استحصاب میدرباره حج یخ انصار یش -۲۰۴
 ح است؟ ین اساس، استصحاب در كدام مورد، صحیبر ا« رهین غیله او من الخارج استمراره و بیبدل

 .شود یم یطالق، اما در نکاح موقت جار م در فرض شك در یبقاء نکاح دا ( ۱
 .ن که مدت نکاح موقت چقدر استیدر فرض شك در ا( ۲
 افتن مدت با عم به مدتیان یبقاء نکاح موقت در فرض شك در پا( ۳
 غهیم در فرض شك در مراعاه شروط صیبقاء نکاح دا (۴

تدارك مصلحت  یاز مصلحت از او فوت گردد، ول یاگر در حالت اضطرار مكلف عمل را انجام دهد و بخش -۲۰۵
فوت شده پس از حالت اضطرار ممكن باشد، اطالق « ن یك عشر سنیكفین و یالتراب احد الطهور » در كدام 

 ح است؟یت مورد، صحیروا

 .نشده است، انجام مجدد عمل الزم است یاگر هنوز وقت عمل منقض ( ۱
 .ا قضا واجب استیزمان آن، اعاده چه در زمان عمل و چه پس از تمام شدن ( ۲
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 .عمل الزم است یکه مصلحت فوت شده مهم باشد، فضا یاگر زمان انجام عمل تمام شده باشد، در صورت( ۳
 .شود یبودن عمل داللت دارد و شامل تمام موارد م ین به کافیاست و ا یعمل در حالت اضطرار مجز (۴

 ح است؟یدر كدام مورد صح« یقطع موضوع»و « یقیقطع طر »درباره تفاوت  یخ انصار ینظر ش -۲۰۶

 .، اشتباه ممکن استیبر خالف دوم یدر اول ( ۱
 .قاطع از عمل به قطع خودش، محال است ی، نهیبر خالف دوم یدر اول( ۲
 .گردد ی، واقع بر شخص قاطع معلوم میبر خالف دوم یدر اول( ۳
 .گردد ی، واقع بر شخص قاطع معلوم میبر خالف دوم یدر اول (۴

 ، كدام است؟یبر جرم نبودن تجر  یخ انصار یاستدالل ش -۲۰۷

 .نمود یتوان در آن جرم انگار  یدارد، نم یاقسام متفاوت یچون تجر  ( ۱
 .عملش مشروع است یدارد ول یقبح فاعل یمتجر ( ۲
 .عفو او توسط شارع است یل عدم مجازات متجر یدل( ۳
 .است یو روان یفاقد رکن ماد یرا تجر یز  (۴

تر از  یت خبر واحد دانسته اند بلكه سند اجماع منقول را قو یت اجماع منقول را مالزم با حجیحج یبرخ -۲۰۸
 ست؟ین قول چیدر رد ا یخ انصار یخبر واحد قرار داده اند. استدالل ش سند

 .و منصحر به مورد خودش است یفیادله خبر واحد توق ( ۱
 .از خبر واحد دارد یاست، خروج موضوع یادیچون اجماع منقول خبر جمع ز ( ۲
 است. یکه اجماع، خبر حدس یاست در حال یادله خبر واحد مربوط به خبر حس( ۳
 .ل به منطوق داشته باشدید دلیت دارد و اجماع بایادله خبر واحد به مفهوم داللت بر حج (۴

 كدام مورد است؟ یغه هایمفرد معرفه به الف و الم، از ص -۲۰۹

  یازمانعام  ( ۱
  یاطالق بدل( ۲
  یعام بدل( ۳
 یاطالق شمول (۴

 ست؟یچ« ه فاصاب فقد اخطایمن فسر االقرآن برأ» یث نبو یدر حد یر به رأی. مراد از تفس 210

 د قطع باشد. یهر چند مف یاس برهانیق ( ۱
 اتیکشف قناع از لفظ با روا( ۲
  یکشف مقصود متکلم به تمسك به اصول لفظ( ۳
 یظن یاعتبار عقل یاستحسان به معنا (۴
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 است؟ یكدام مورد، در خصوص مفاد اخبار من بلغ، موافق با نظر آخوند خراسان-۲۱۱

 .کند یت کرده و ضعف آن ها را جبران میکند، تقو یرا که بر مستحبات داللت م یفیاخبار ضع ( ۱
 .امر خواهد بود یکند و لذا خود عمل دارا ینفس عمل را مستحب م( ۲
 .کند یت خبر واحد را که همانا عدالت است، در مورد مستحبات الغا میشرط حج( ۳
 .ن که خود عمل مستحب باشدیاد است نه ایاط و انقیاحت یثواب برا (۴

ن چه بوده و جزو یت، دوران بیا قاطعیت ین مانعیت و بیا شرطیت ین جزئی، بیطبق نظر آخوند خراسان -۲۱۲
 شود؟ یل محسوب میمسا كدام

 ن، برائت یمحذور  ( ۱
 ریین، تخینیمتبا( ۲
 ر یین، تخیمحذور ( ۳
 ن، اشتغالینیمتبا (۴

 ح است؟یر، صحیكدام مورد، در خصوص مساله ز  -۲۱۳

 بعد نهوضها علیاحدهما تفص یو حرمه لعدم نهوض حجه عل ین وجوب شیاذا دار االامر ب»
ً
 یال

ً
 « ه اجماال

 مقام العمل و الحکم باالباحه شرعاً  یف یر العقلیالتخ ( ۱
 رایینًا او تخییؤخذ احدهما تعی( ۲
 مقام الحکم یمقام العمل و التوقف ف یف یر العقلییالتخ( ۳
 هیه و النقلیالبرائه العقل یتجر  (۴

 ون به كدام مورد استدالل نكرده اند؟یاط، اخبار یاثبات احت یبرا -۲۱۴

 اجماع  ( ۱
 عقل ( ۲
 سنت ( ۳
 کتاب (۴

 قابل جعل هستند، ن یر، در زمره احكامیز  یك از احكام وضعیكدام  -۲۱۵
ً
 و هم تبعا

ً
 ست؟یكه هم مستقال

 ت یوال  ( ۱
 ت یزوج( ۲
 ابت ین( ۳
 تیشرط (۴
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 ت استحصاب است؟یل بر حجیعقال در عمل بر طبق حالت سابقه از كدام لحاظ، دل یبنا -۲۱۶

 نان به بقا یاطم ( ۱
 تعبد( ۲
 اط نسبت به بقا یرجاء و احت( ۳
 ظن به بقا (۴

 استوار است؟ یمالزمه عقل یكدام اجماع بر مبنا -۲۱۷

  یلطف ( ۱
  یحدس( ۲
 یدخول( ۳
 یحس (۴ 

 م اماره بر استصحاب، كدام است؟ی، وجه تقدیبنا بر نظر آخوند خراسان -۲۱۸

 ق یتوف ( ۱
 حکومت ( ۲
 ص یتخص( ۳
 ورود (۴

 ، كدام است؟یدر ارتباط با اقل و اكثر ارتباط یدگاه آخوند خراسانید -۲۱۹

 یو نقل یبرائت عقل ( ۱
 یو نقل یاط عقلیاحت( ۲ 

  یو برائت نقل یاط عقلیاحت( ۳
 یاط نقلیو احت یبرائت عقل (۴

 كدام است؟ یاصل عمل یرا ترك كرده باشد، مقتضا یا شرطیان جزء ینس یاز رو  یاگر كس -۲۰۰

  یو برائت شرع یاط عقلیاحت ( ۱
 یو برائت عقل یاط شرعیاحت( ۲
  یو شرع یاط عقلیاحت( ۳
 یو شرع یبرائت عقل (۴


