
  بسمه تعالي

  
  

  نام: ..........................................

  .....نام خانوادگي: ....................

  .......شماره داوطلب: ...............

  

  كارشناسي ارشد ناپيوسته (فوق ليسانس)

  1393سال 
  

  مجموعه حقوق
  

  دقيقه است 041مدت پاسخگويي 
  

  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  شماره درس:

    ضريب دروس  گرايش -رشته   كد رشته

  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  2  الملل حقوق بين  20804

  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0  1  شناسي حقوق جزا و جرم  20805

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  3  1  حقوق خصوصي  20807

  0  0  0  0  0  0  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  1  حقوق عمومي  20808

  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  2  2  2  الملل حقوق تجارت بين  20823

  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  1  3  2  حقوق ثبت اسناد و امالك  20835

معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق   20837

  خانواده

2  3  0  2  3  1  1  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  

  0  0  2  3  0  0  0  0  0  0  2  2  3  0  0  0  1  فقه و حقوق جزا  20838

  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0  1  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي  20839

  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  3  4  2  اقتصادي - حقوق مالي   20840

  

كه تشخيص  255تا  1ه پاسخنامه كامپيوتري از شمار 4يا  3، 2، 1هاي  پاسخ صحيح سؤاالت تستي را در يكي از خانه :1تذكر 

  دهيد درست است با مداد مشكي كامالً سياه كنيد. مي

    روي دفترچه سؤاالت عالمت نزنيد. :2تذكر 

  صبح پنجشنبه  فقط يك نوبت

  2280كد 
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1 –“Grievance” refers to ………. 
   1 ) A summary offence 
   2 ) An indictable offence 
   3 ) Tortious damage caused by negligence 
   4 ) A complaint by an employee regarding work conditions 
2 – Which statement is NOT correct regarding “delegated legislation” 
   1 ) Legislation made under powers conferred by an enabling statute 
   2 ) Legislation made under powers conferred by the parent Act 
   3 ) It may supplement Acts of parliament 
   4 ) It may repeal Acts of parliament 
3 – “Prescription of Law” makes an act 
   1 ) Criminal    2 ) Lawful    3 ) Civil wrong    4 ) illegitimate 
4 – If A deliberately kills B in result of provocation caused by B, then A committed ………. 
   1 ) Murder    2 ) Manslaughter    3 ) Lawful homicide    4 ) Justifiable homicide 
5 – Which expression is NOT correct in regard to the right of “innocent passage? 
   1 ) It means peaceful navigation through the territorial sea 
   2 ) It must be continuous and expeditious 
   3 ) It must be fast and steamahead 
   4 ) It includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation. 
6 - ……….is a remedy in the form of a court order addressed to a particular person that prohibits him  
from doing or continuing to do a certain act. 
   1 ) Writ     2 ) Specific performance 
   3 ) Injunction     4 ) Termination 
7 - ………. Is a tort, protecting occupiers of land from damage to buildings by excessive noise etc. 
   1 ) public nuisance    2 ) private nuisance    3 ) defamation    4 ) trespass 
8 - ………. Is NOT regarded as one of the purposes of punishment 
   1 ) rehabilitation    2 ) retribution    3 ) reformation    4 ) retaliation 
9 - ………. Is the sea bed and the soil beneath it that is adjacent to the coast of a maritime state and 
outside the limits of the states territorial waters. 
   1 ) territorial sea    2 ) contiguous zone    3 ) continental shelf    4 ) exclusive economic zone 
10 – A jury’s finding on the matters referred to it in a criminal trial is called ………. 
   1 ) conviction    2 ) verdict    3 ) judgment    4 ) sentence 
11 - ………. Is the position of an employee who fills a job that no longer needs to be done. 
   1 ) redundancy    2 ) dismissal    3 ) disqualification    4 ) superfluity 
12 - ……… is a type of contract by which the seller agrees to make a contract of carriage with a sea 
carrier, under which the goods will be delivered at the contract port of destination and a contract of 
insurance with an insurer, to cover them while they are in transit. 
   1 ) CIF    2 ) C and F    3 ) FOB    4 ) CBF 
13 - ………. is regarded a crime against the person 
   1 ) arson    2 ) larceny    3 ) burglary    4 ) robbery 
14 - ………. And celestial bodies are not susceptible to appropriation by states. The analogy most 
applicable is that of the high seas a res communis. 
   1 ) high seas    2 ) outer space    3 ) drones    4 ) antarctic 
15 – the parties to a treaty are ………. By its provisions 
   1 ) bound    2 ) binding    3 ) concluded    4 ) found 
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1 – Q uél element dans le meurtre est important 
   1 ) le mobile     2 ) l’intention de provoquer la mort 
   3 ) le consentement de la victim    4 ) l’error sur la personne 
2 – la publication direct de la diffamation 
   1 ) est toujour delictueuse 
   2 ) nest pas delictueuse si les expressions diffamatoire sont formulees de focan interrogatives 
   3 ) ou de facon negative (n’est pas delictueuse) 
   4 ) ou de facon conditonnelles (n’est pas delictueuse) 
3 – on a repsoché à l’école neo-classique, comme au code penal lui- même 
   1 ) son rationalism excessive    2 ) la valeur d’exemplarite de la peine 
   3 ) son attachement à l’étude du criminel    4 ) de ne pas etudier l’infraction 
4 – le délit pénal et le délit civil différent 
   1 ) par leur sanction 
   2 ) par leur elements constitutifs 
   3 ) a’ la fois, par leur elements constitutifs et leur sanction 
   4 ) I ls ne différent pas 
5 – Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausse qualité, soit en employant des 
manoevres frauduleuses fait remettre ou deliverer des fonds, des meubles est incrimés pour: 
   1 ) le vol    2 ) l’escroquerie    3 ) l’abus de confiance    4 ) l’extorsion 
6 – Q uiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appatient pas est coupable 
   1 ) du vol    2 ) de l’escroquerie    3 ) d’labus de confiance    4 ) de l’éxtorsion 
7 – Q uelle phrase n’est pas correcte, le fait de soustraction est 
   1 ) prendre    2 ) enlever    3 ) ravire    4 ) emprunter 
8 – l’élément matériel du delit d’abus de confiance est: 
   1 ) de soustraire la chose d’autrui    2 ) de détourner ou dissiper la chose d’autrui 
   3 ) d’enlever la propriété d’autrui    4 ) de ravire la propriété d’autruc 
9 – Le détournement, par le patron de la somme exigeé par lui de son employé à titre de 
cautionnement 
   1 ) est un vol     2 ) est un dol civil 
   3 ) c’est escroquerie     4 ) est un abus de confiance 
10 – L’agent immolillier qui s’empare de meubles garnissant un appartement qu’il avais la charge de 
vendre ou de louer, sans en assurer la garde, est coupable: 
   1 ) d’un vol     2 ) d’abus de confiance 
   3 ) d’escroquerie     4 ) de délit civil 
11 – le locataire qui se maintient dans les lieux à léxpiration du bail commet 
   1 ) l’abus de confiance    2 ) l’escroquerit    3 ) un délit civil    4 ) une contravention 
12 – la reproduction d’une diffamation antérieure: quel choix n’est pas correct? 
   1 ) est elle-même délictueuse dans les même conditions 
   2 ) la reproduction d’une diffamation antéreure est presumée faite de mauvaise foi 
   3 ) cette reproduction peut etre punie alors même que la publication première serait couverte par une immunité 
   4 ) la reproduction d’une diffamation antérieure ne peut être punie 
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13 – l’élément moral du secret professsonnel, le délit: 
   1 ) suppose l’intention coupable 
   2 ) peut se commettre par imprudence et negligence 
   3 ) resulte de la seule volonté de trahir le secret d’outrui 
   4 ) sans qu’il soit nécessaire le désir de nuir 
14 – Q uelle phrase n’est correcte? Les sources du droit pénal sont 
   1 ) la loi    2 ) la jurisprudence    3 ) la doctrine    4 ) le droit commun 
15 – le vendor impayé qui va chez l’acquéreur et reprends l’objet vendu 
   1 ) ne commet pas un délit 
   2 ) ne commet pas un vol, parceque il n’a pas payé le prix 
   3 ) commet un vol 
   4 ) commet l’abus de confiance 

  

  ���ق ���

  ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در عقد اجاره چيست؟ – 16

  كند. ) تخلف از شرط فعل براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي 1   

  تواند الزام مشروط عليه را به انجام فعل بخواهد. ) مشروط له مي 2   

  زام مشروط عليه را به انجام شرط تقاضا كند و در صورت عدم امكان الزام حق فسخ دارد.) مشروط له بايد ابتدا ال 3   

  را فسخ كند. ) مشروط له مي تواند يا الزام مشروط عليه را به انجام شرط بخواهد يا بدون درخواست الزام اجاره 4   

روشد و شركاي ديگر حاضر به تسليم مبيع به خريدار نمي شريكي بدون اذن ساير شركا سهم مشاع خود را از مال مشترك به غير مي ف– 17

  شوند بيع چه حكمي دارد؟

  باطل است.)  2       صحيح است.)  1   

  براي خريدار حق فسخ به وجود مي آيد.)  4       است. غير نافذ)  3   

  اشتباه در اوصاف اساسي و ذاتي نسبت به يكي از زوجين چه تأثيري در عقد نكاح دارد.– 18

  موجب عدم نفوذ نكاح است.)  2       موجب بطالن نكاح است.)  1   

  تأثيري در نكاح ندارد.)  4     براي اشتباه كننده حق فسخ نكاح را ايجاد مي كند.)  3   

  آيد؟ كدام يك از خيارات زير هم در بيع عين معين و هم در بيع كلي به وجود مي– 19

  خيار شرط)  4     خيار عيب)  3     خيار تخلف وصف)  2     خيار تدليس)  1   

  برد؟ كدام وارث هميشه به قرابت ارث مي– 20

  نوة دختري)  4     اخوال ابويني)  3     اجداد ابي)  2     اجداد امي)  1   

  اگر پدر و مادر حيواني متعلق به دو مالك متخلف باشد حملي كه به دنيا آمده است متعلق به چه كسي است؟– 21

  به كسي كه مالك مادر است.)  2       كه مالك پدر است.به كسي )  1   

  بايد با توسل به قرعه مالك را تعيين نمود.)  4     به مالك پدر و مادر به نحو اشاعه و به تساوي)  3   

اختالف بين بوده است در صورت » ب«در حال حاضر متصرف اتومبيلي است كه قبول مي كند اتومبيل سابقاً متعلق به شخص » الف«شخص – 22

  شخص الف و ب تا زماني كه خالف موضوع ثابت نشده است:

  الف مالك شناخته مي شود.)  2     شوند. هر دو به طور مساوي مالك شناخته مي)  1   

  هيچ يك مالك شناخته نمي شوند.)  4       ب مالك شناخته مي شود.)  3   

مانت مي دهد و حيوان بدون تعدي يا تفريط توسط امانت گيرنده تلف مي شود. شخصي حيوان غصبي را به ديگري كه جاهل به غصب است ا– 23

  مالك حيوان جهت دريافت مثل يا قيمت:

  فقط حق رجوع به غاصب را دارد زيرا او مال را غصب كرده است.)  2     فقط حق رجوع به امانت گيرنده را دارد زيرا مال نزد او تلف شده است.)  1   

  حق رجوع به هيچ كدام را ندارد.)  4       ه هر دو را دارد.حق رجوع ب)  3   

  



  مطابق قانون مدني در نكاح موقت چنانچه يكي از زوجين در مدت زوجيت فوت نمايد:– 24

  برند. مانند ناح دائم از هم ارث مي)  1   

  در صورتي كه ضمن عقد نكاح شرط توارث شده باشد، ارث مي برند.)  2   

  م ارث مي برند مگر اينكه شرط عدم توارث شده باشد در اين صورت ارث نمي برند.زوجين از ه)  3   

  مطلقاً از يكديگر ارث نمي برند.)  4   

  صلح بالعوض و مجاني:– 25

  يك عقد جايز است.)  2       يك عقد الزم است.)  1   

  زم و از سوي مصالح جايز است.از طرف متصالح ال)  4     .از طرف مصالح الزم و از طرف متصالح جايز است)  3   

در اجارة يك باغ به مدت يك سال، مستأجر در ماه سوم مرتكب تفريط در مورد اجاره مي شود و در ماه چهارم بر اثر آمدن سيل ناگهاني و – 26

  غير قابل پيشگيري ديوار و درختان باغ آسيب مي بيند. خسارت ناشي از سيل بر عهدة چه كسي است؟

  مستأجر)  2       موجر)  1   

  دو سوم خسارت بر عهدة موجر و يك سوم بر عهدة مستأجر است.)  4       موجر و مستأجر به طور مساوي)  3   

دو برادر ابويني (كه ممنوع از ارث نيستند) در اين مسئله  –  3مادر،  –  2پدر،  –  1شخصي فوت مي كند كه داراي خويشاوندان زير است: – 27

  ميت چقدر است؟ سهم االرث پدر و مادر

  يك سوم مادر و دو سوم پدر)  2       يك ششم مادر و پنج ششم پدر)  1   

  رسد. يك هشتم مادر و مابقي به پدر مي)  4     برند. پدر و مادر به طور مساوي هر كدام نيمي از تركه را ارث مي)  3   

  مالك است؟ براي محاسبه بهاي اموال جهت تعيين ثلث اموال ميت، قيمت چه زماني– 28

  زمان تصرف در اموال ميت)  4     زمان فوت موصي)  3     زمان قبول وصيت)  2     زمان ايجاب وصيت)  1   

  كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي حق شفعه محسوب نمي گردد؟– 29

  يقاع است.ا)  4     قابل اسقاط است.)  3     به طور ارادي قابل انتقال است.)  2     حق عيني است.)  1   

سال  2علي خانة خود را به حسن مي فروشد. حسن خانه را بابت دريافت تسهيالت بانكي در رهن بانك قرار مي دهد و سپس آن را به مدت – 30

مي به جواد اجاره مي دهد. پس از رهن و اجاره فروشنده متوجه مي شود كه در معامله مغبون شده است و معامله را به استناد خيار غبن فسخ 

  خيار غبن موجود بود، و فسخ صحيح باشد با فسخ معامله:كند. با فرض اينكه شرايط 

  اجاره و رهن صحيح بوده و باقي مي ماند.)  2       اجاره و رهن باطل مي شود.)  1   

  اجاره باطل ولي رهن به اعتبار خود باقي است.)  4     رهن باطل ولي اجاره به اعتبار خود باقي است.)  3   

  

  ���ق ���رت

  كه موسسين در شركت هاي سهامي عام مي توانند تعهد نمايند:اي  يهحداكثر سرما– 31

  سي و پنج درصد از بيست درصد از مبلغ سرمايه مورد نظر است.)  2     بيست درصد از مبلغ سرمايه مورد نظر است.)  1   

  قانون اين مبلغ تعيين نشده است.در )  4     سي و پنج درصد از مبلغ سرمايه مورد نظر است.)  3   

  در بيان تشابه و تفاوت اساسنامه و شركت نامه مي توان گفت:– 32

  اساسنامه و شركت نامه با يكديگر تفاوتي ندارند.)  1   

  اساسنامه و شركت نامه هر دو نشان دهندة نحوة اداره امور شركت تجاري هستند.)  2   

  كت را نشان مي دهد و شركت نامه قرارداد اوليه تشكيل شركت در بعضي از شركت هاي تجاري است.اساسنامه نحوه اداره امور شر)  3   

  اساسنامه و شركت نامه هم در شركت هاي سهامي و هم در شركت هاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي از مدارك الزم براي ثبت شركت است.)  4   

  شركت مطابق اليحه اصالح قانون تجارتدر شركت هاي سهامي عام، تعداد مديران – 33

  نفر است. 5حداكثر )  1   

  نفر است و اساسنامه نمي تواند خالف آن را ترتيب دهد. 5حداقل )  2   

  نفر است و تعداد آن در اساسنامه ممكن است بيشتر و فقط فرد باشد. 5حداقل )  3   

  د بيشتر و به صورت فرد يا زوج باشد.نفر است و تعداد آن در اساسنامه مي توان 5حداقل )  4   



  محدود نمودن اختيارات مديران در شركت هاي تضامني:– 34

  در هر صورت در برابر اشخاص ثالث غير قابل استناد است.)  1   

  در صورت تصريح در اساسنامه شركت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است.)  2   

  اطالع اشخاص ثالث، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است.در صورت تصريح در اساسنامه و )  3   

 ثبت شركت ها، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است.سنامه و اطالع اشخاص ثالث و اداره در صورت تصريح در اسا)  4   

  صدور اوراق قرضه از سوي شركت هاي سهامي عام و خاص در حال حاضر:– 35

  راق قرضه اليحه اصالح قانون تجارت است.صرفاً تابع مقررات او)  1   

  است. 1376صرفاً تابع مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب )  2   

  است. 1376تابع مقررات اليحه اصالح قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب )  3   

  هاي سهامي خاص تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت است. اصالح قانون تجارت و در شركتهاي سهامي عام تابع اليحه  صدور اوراق قرضه در شركت)  4   

در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده در خارج از مواردي كه قانوناً تشكيل آن الزامي است، دو  نوبت دعوت ولي رسميت الزم را حاصل – 36

  ننمايد:

  ز دادگاه ذيصالح درخواست نمايد.تواند انحالل شركت را ا هر ذينفع مي)  1   

  ثبت شركت ها درخواست نمايد.هر ذينفع مي تواند دعوت مجمع را از اداره )  2   

  هيأت مديره مكلف است براي نوبت سوم، مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمايد.)  3   

  ظر اتخاذ نخواهد شد.هيأت مديره تكليفي به دعوت مجمع براي نوبت سوم ندارد و تصميم مورد ن)  4   

  بايد گفت:» ظهرنويسي سند تجاري«و » انتقال سند تجاري«در رابطه بين – 37

  هر ظهرنويسي به منظور انتقال است و هر انتقال نيز با ظهرنويسي انجام مي شود.)  1   

  هر ظهرنويسي به منظور انتقال است ولي هر انتقالي از طريق ظهرنويسي انجام نمي شود.)  2   

  بعضي از ظهرنويسي ها به منظور انتقال است و بعضي از انتقال ها از طريق ظهرنويسي است.)  3   

  هر انتقالي از طريق ظهرنويسي است ولي هر ظهرنويسي به منظور انتقال نيست.)  4   

  ت:چنانچه ورشكسته سفته اي صادر نموده باشد و اين سفته توسط شخصي ظهرنويسي شده باشد در اين صور– 38

  دين تاجر در مورد سفته حال مي شود ولي دين ظهرنويس به عنوان ضامن به هيچ وجه تبديل به حال نمي شود.)  1   

  دين تاجر در مورد سفته حال مي شود اما در مورد ظهرنويس، ممكن است تبديل به حال شود.)  2   

  ظهرنويس تبديل به حال مي شود.دين تاجر در مورد سفته تبديل به حال نمي شود اما در مورد )  3   

  دين تاجر و ظهرنويس نسبت به سفته، تبديل به حال نمي شود.)  4   

  در مورد مسئوليت براتگير و ظهرنويسان بايد گفت:– 39

  ت تضامني عرضي برقرار است.در رابطه بين براتگيري كه برات را قبول نموده و ظهرنويسان، مسئوليت تضامني طولي و در رابطه بين ظهرنويسان، مسئولي)  1   

  رنويسان، مسئوليت تضامني عرضي و در رابطه بين ظهرنويسان، مسئوليت تضامني عرضي برقرار است.در رابطه بين براتگيري كه برات را قبول نموده و ظه)  2   

  رابطه بين ظهرنويسان، مسئوليت تضامني طولي برقرار است. در رابطه بين براتگيري كه برات را قبول نموده و ظهرنويسان، مسئوليت تضامني عرضي و در)  3   

  در رابطه بين براتگيري كه برات را نكول كرده و ظهرنويسان، مسئوليت تضامني عرضي برقرار است.)  4   

  اجراييه ثبتي در مورد چك صادره از سوي مدير يك شركت تجاري كه عهده حساب جاري شركت صادر شده: –  40

  عليه شركت تجاري مربوطه صادر مي شود و مدير شركت مسئوليتي ندارد. ) صرفاً  1   

  ) صرفاً عليه مدير شركت تجاري مربوطه صادر مي شود و شركت مسئوليتي ندارد. 2   

  ) عليه مدير شركت و شركت تجاري مربوطه به نحو تضامني صادر مي شود. 3   

  ارات خود عمل نموده باشد عليه مدير شركت و شركت تجاري مربوطه به نحو تضامن صادر مي شود.) صرفاً در صورتي كه مدير خارج از حدود اختي 4   

با توجه به قانون امور حسبي كه تصفيه ماترك تجار را تابع مقررات ورشكستگي قانون تجارت مي داند اخذ حكم ورشكستگي عليه تاجر  –  41

  متوفي كه حين الفوت در حال توقف بوده است:

  اخذ حكم ورشكستگي عليه تاجر متوفي هيچ سودي ندارد. ) 1   

  ) اخذ حكم ورشكستگي عليه تاجر متوفي مي تواند در مورد معامالت تاجر متوفي قابل استفاده باشد. 2   

  ) اخذ حكم ورشكستگي عليه تاجر متوفي با توجه به قانون امور حسبي و با توجه به فوت خوانده، امكانپذير نيست. 3   

  اجراي مقررات ورشكستگي در هر حال الزم و ضروري است. ي) اخذ حكم ورشكستگي عليه تاجر متوفي برا 4   

  



  حكم ور شكستگي به طور موقت اجرا مي شود. منظور از اجراي موقت اين است كه: –  42

  ) حكم ورشكستگي قبل از قطعيت و حتي قبل از ابالغ قابل اجرا مي باشد. 1   

  گي قبل از قطعيت و بعد از ابالغ قابل اجرا مي باشد.) حكم ورشكست 2   

  ) حكم ورشكستگي با توجه به اين كه ممكن است طلبكار جديدي وجود داشته باشد هيچ گاه به طور قطعي اجرا نمي شود. 3   

  ) حكم ورشكستگي با توجه به امكان انعقاد قرار داد ارفاقي به طور قطعي اجرا نمي شود. 4   

  ه تاجر ورشكسته بعد از تاريخ توقف، مالي از خود صلح نمايد:چنانچ –  43

  ) چنانچه صلح مبتني بر بخشش زياد باشد باطل و بالاثر است. 2     ) مطلق صلح در اين دوران باطل و بالاثر است. 1   

  صحيح و معتبر است.) در هر حال صلح در اين دوران  4     ) چناچه صلح مبتني بر نزاع نباشد باطل و بالاثر است. 3   

  در حقوق تجارت، در مقوله مسئوليت مسئولين متعدد: –  44

  ) در هر حال مسئوليت به صورت تضامني است. 1   

  ) در هر حال مسئوليت به صورت مشترك است. 2   

  ) فقط در صورتي كه به موجب قانون، مسئوليت تضامني برقرار شده باشد مسئوليت تضامني است. 3   

  ر صورت وجود قرارداد خصوصي مبني بر مسئوليت به نحو تضامني است.) د 4   

  يد متصدي حمل و نقل تجاري بر كاالي موضوع حمل: –  45

  ) اماني است و در صورت تلف، صاحب كاال بايد تقصير متصدي حمل و نقل را ثابت نمايد. 1   

  ) اماني است ولي اماره تقصير متصدي حمل و نقل وجد دارد. 2   

  ) ضماني است ولي در مورد تلف ناشي از قوه قاهره مسئوليتي ندارد. 3   

  ) ضماني است و در حال مسئول است. 4   
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  دعواي مطالبه مهريه در كدام يك از دادگاه هاي زير نمي تواند مطرح شود؟ –  46

  ) اقامتگاه زوجه 4     مهريه ) محل ايفاء 3     ) اقامتگاه زوج 2     ) محل انعقاد عقد نكاح 1   

  دارنده چك براي مطالبه وجه آن در كداميك از دادگاه هاي زير نمي تواند اقامه دعوا كند؟ –  47

  ) دادگاه محل استقرار بانك 2     ) دادگاهي كه قرار داد پايه صدور چك، در آن جا منعقد شده است. 1   

  ه محل صدور چك) دادگا 4       ) دادگاه محل اقامت خوانده 3   

  كدام گزينه صحيح است؟  –  48

  ) فقط دعواي مربوط به اصل طالق قابل رسيدگي فرجامي است. 2     ) كليه دعاوي مربوط به طالق قابل رسيدگي فرجامي است. 1   

  ت.) كليه دعاوي مربوط به طالق قابل رسيدگي فرجامي نيس 4     ) فقط دعواي طالق قابل رسيدگي فرجامي است. 3   

  احمد به طور قطعي محكوم به پرداخت مبلغي شده است و مي خواهد ادعاي اعسار كند: –  49

  ) دعواي اعسار وي غير مالي است و قابل تجديد نظر 2     ) دعواي اعسار وي مالي است و قابل تجديد نظر 1   

  غير مالي است و غير قابل تجديد نظر ) دعواي اعسار وي 4     ) دعواي اعسار وي مالي است و غير قابل تجديد نظر 3   

  دادگاه حقوقي نخستين تهران با اداره ثبت اسناد و امالك تهران در خصوص صالحيت رسيدگي به پرونده اي اختالف دارند: 27شعبه   –  50

  ،  پرونده به دادگاه تجديد نظر استان تهران مي رود.27) به محض نفي صالحيت شعبه  1   

  و نفي صالحيت اداره ثبت، پرونده به دادگاه تجديد نظر استان مي رود. 27حيت شعبه ) با نفي صال 2   

  ، پرونده به ديوان عالي كشور مي رود.27) به محض نفي صالحيت شعبه  3   

  و نفي صالحيت اداره ثبت، پرونده به ديوان عالي كشور مي رود. 27) با نفي صالحيت شعبه  4   

  داوري است، در خصوص اصل قرارداد و موافقتنامه داوري اختالف است: قراردادي متضمن شرط  –  51

  ) در خصوص اختالف راجع به اصل قرارداد، دادگاه بايد رسيدگي كند اما به شرط داوري، داور رسيدگي مي كند. 1   

  ه رسيدگي مي كند.) در خصوص اختالف راجع به شرط داوري، داور بايد رسيدگي كند اما درباره شرط داوري، دادگا 2   

  ) دادگاه بايد در خصوص هم اصل قرارداد و هم شرط داوري رسيدگي كند. 3   

  ) داور حق ندارد نه در خصوص اصل قرارداد و نه شرط داوري رسيدگي كند. 4   



  مستثنيات دين.......... .  –  52

  اعمال مي شود.) فقط در توقيف اجرايي  2     ) فقط در توقيف تأميني اعمال مي شود. 1   

  ) در هيچكدام از توقيف تأميني و اجرايي اعمال نمي شود. 4     ) در توقيف تأميني و اجرايي هر دو اعمال مي شود. 3   

  دادگاه حقوقي در صورتي ملزم به تبعيت از رأي كيفري است كه: –  53

  ب از دادسر صادر شده باشد.) قرار موقوفي تعقي 2     ) قرار منع تعقيب از دادسرا صادر شده باشد. 1   

  ) حكم مجرميت يا برائت از دادگاه كيفري صادر شده باشد. 4     ) حكم مجرميت از دادگاه كيفري صادر شده باشد. 3   

  قرار تحقيق محلي ......... . –  54

  ) فقط به تشخيص دادگاه صادر مي شود. 2     ) فقط حسب درخواست يكي از طرفين صادر مي شود. 1   

  ) ممكن است به نظر دادگاه و يا به درخواست يكي از طرفين صادر شود. 4     ) به هيچ وجه به تشخيص دادگاه صادر نمي شود. 3   

دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا او «آدم كه مقرر مي دارد:  239مفاد ماده  –  55

  ، متضمن ........ .»در بيان مطالب كمك كند را

  ) ممنوعيت تلقين دليل است. 2       ) ممنوعيت تحصيل دليل است. 1   

  ) نه ممنوعيت تحصيل دليل و نه تلقين دليل است. 4     ) ممنوعيت تحصيل دليل و تلقين دليل است. 3   

  از اصحاب دعواي مدني توسط دادگاه ........ .» استجواب« –  56

  ) مجاز است. 2       ) ممنوع است. 1   

  ) فقط در امور خانوادگي ممنوع است. 4       ) فقط در امور حسبي مجاز است. 3   

  كدام گزينه صحيح است؟ –  57

  ) انكار نسبت به سند رسمي صورت مي گيرد.  1   

  ) انكار نسبت به سند رسمي كه منتسب به شخص ثالث باشد، صورت مي گيرد. 2   

  ) انكار نسبت به سند عادي صورت مي گيرد. 3   

  ) انكار نسبت به سند عادي كه منتسب به شخص ثالث باشد، صورت مي گيرد. 4   

  در ترديد نسبت به سند عادي ......... .  –  58

  ) بار اثبات اصالت آن بر عهده طرفي است كه نسبت به سند ابراز ترديد مي كند. 1   

  عهده طرفي است كه نسبت به سند ترديد كند.) هزينه اثبات بر  2   

  ) بار اثبات بر عهده طرفي است كه سند را ابراز مي كند. 3   

  ) هزنيه اثبات آن بر عهده دادگاه است. 4   

  ارسال اظهار نامه براي طرف مقابل ........ . –  59

  ) هميشه اجباري است. 2       ) هميشه اختياري است. 1   

  ) اصوالً اجباري است مگر اين كه خالف آن در قانون تصريح شود. 4     تياري است مگر اين كه خالف آن در قانون تصريح شود.) اصوالً اخ 3   

  سوگند تكميلي ......... –  60

  ) فقط در دعاوي مالي است. 2       ) فقط در دعاوي غير مالي است. 1   

  ) در هيچكدام از دعاوي مالي و غير مالي كاربرد ندارد. 4     ) هم در دعاوي مالي و هم غير مالي كاربرد دارد. 3   
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  منظور از دو اصل، كدام گزينه است؟» المريض ممنوع ممازاد عن الثلث و إن نجز علي اال قوي و قيل يمضي من االصل لالصل«با توجه به عبارت  –  61

  طاصل تسلي – ) اصل مال  2       اصل صحت – ) اصل احتياط  1   

  اصل صحت – ) اصل مال  4       اصل تسليط – ) اصل استصحاب  3   

  تبرع پذيرفته مي شود يا خير؟دت مشها –  62

  ) ال يقبل شهاده المتبرع في حق اهللا و ال في حق الناس 2     ) ال يقبل شهاده المتبرع إال أن يكون في حق اهللا تعالي 1   

  ) قاضي مخير است شهادت متبرع را بپذيرد يا نپذيرد. 4     في حق الناس يقبل شهاده المتبرع في حق اهللا و)  3   



  انتقال ملكيت از مقرض به مقترض در هنگام:» و به يملك المقترض القرض علي المشهور فله رد مثله و إن كره المقرض«با توجه به  –  63

  ) قبض مقترض است. 2       ) عقد است. 1   

  ) امكان قبض مقترض است، خواه قبض بكند يا قبض نكند. 4       ) تصرف مقترض است. 3   

هرگاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد، به تسليم او به يكي از آنها در مقابل ديگران بري نمي «قانون مدني  749ماده  –  64

  با كدام گزينه مطابقت دارد؟» شود

  ) لو تكفل إثنان بواحد لم يكف تسليم ألحدهما 2     ) لو تكفل إثنان بواحد كفي تسليم أحدهما 1   

  ) لو تكفل واحد الثنين لم يبرأ من تسليمه إليهما 4     ) لو تكفل بواجد الثنين فالبد من تسليمه إليهما معا 3   

  ، قابل نقل و انتقال نباشد:»موصي به«اگر » يقبل النقل دهي كلي مقصو«با توجه به  –  65

  است. ) وصيت غير نافذ 1   

  ) اگر موصي به غير منقول باشد وصيت باطل و اگر منقول باشد وصيت صحيح است. 2   

  ) وصيت صحيح است اما موصي به منتقل نمي شود. 3   

  ) وصيت باطل است. 4   

  با توجه به مباحث فقهي، اگر مرد بالغ غير محصن با عمه خود به تراضي زنا كند، آن مرد: –  66

  ه شالق محكوم مي شود.ضرب 100) به  1   

  ) به اعدام محكوم مي شود. 2   

  ) به رجم محكوم مي شود. 3   

  ضربه شالق و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال محكوم مي شود. 100) به  4   

  اً به قتل برساند:اگر پدر كافر بوده و پسر مسلمانش را عمد» يعزر الوالد بقتل الولد و يكفر و تجب الديه«با توجه به عبارت  –  67

  ) پدر چون كافر است محكوم به قصاص مي شود ولي به دليل پدر بودن قاتل، قصاص تبديل به ديه مي شود. 1   

  ) پدر قصاص مي شود اما خواهان قصاص بايد ديه پدر را به او بدهد. 2   

  ) پدر چون كافر است قصاص مي شود. 3   

  ديه و تعزير شده و بايد كفاره بپردازد. ) پدر قصاص نمي شود ولي محكوم به 4   

  »:لو وجد مع زوجته من ينال دون الجماع فله دفعه«و » لو وجد مع زوجته رجال يزني بها فله قتلهما«با توجه به دو عبارت  –  68

  ) اين دو عبارت با هم تعارض دارند. 1   

زوجه و مرد زناكار را به قتل برساند اما عبارت دوم مربوط به رابطه نامشروع زوجه است  ) عبارت اول در مورد زناي با زوجه است كه بر شوهر واجب است 2   

  كه زوج مي تواند از زوجه خود دفاع كند.

  خود دفاع كند. اموسعبارت اول در مورد زناي با زوجه است كه زوج مي تواند زوجه و مرد زناكار را به قتل برساند اما عبارت دوم مي گويد زوج مي تواند از ن)  3   

  ) اين دو عبارت هر چند در الفاظ متفاوتند ولي مترادف هستند. 4   

واحد باشد و وراث او، زوجه و يك خواهر  120فوت نمايد و تركه او » الف«اگر آقاي » لو إجتمع مع االخوه و االجداد ........ «با توجه به عبارت  –  69

  ، كدام گزينه است؟ابويني و جده امي باشد سهم آنها به ترتيب

   1  (30 -50 -40     2  (40  – 50  – 30     3  (30  – 60  – 30     4  (30  – 70 - 20  

  تن گندم از يك سيلوي غير معلوم فروخته شود: 10با توجه به مباحث بيع، اگر  –  70

  معلوم نيست مالك سيلو چه كسي است.) بيع باطل است، چون  2     ) بيع باطل است، چون معلوم نيست از كدام سيلو بوده است. 1   

  ) بيع صحيح است، چون مبيع معلوم است. 4     ) بيع صحيح است، چون مبيع عين معين است. 3   

  طالق در طهر مواقعه:» في طهر جامعها فيه«و » يعتبر في المطلقه الطهر من الحيض«با توجه  –  71

  ائسه يا حامله باشد.) صحيح نيست مگر اينكه زن ي 2       ) صحيح است. 1   

  ) تنها در صورتي صحيح است كه زن حامله باشد. 4       ) صحيح نيست. 3   

  كدام گزينه صحيح است؟» لو زوجه الوكيالن بإمراتين و إفترنا«با توجه به  –  72

  ) هر دو عقد باطل است. 2       ) هر دو عقد صحيح است. 1   

  ) دو عقد بعد از وقوع تعارض مي كنند و هر دو عقد تفاسخ مي شوند. 4     را انتخاب كند. ) بر زوج واجب تخييري است كه فقط يكي 3   

  كدام گزينه از مصاديق عول نيست؟» العول في الفرائض«با توجه به  –  73

  ) پدر، مادر، زوجه، يك دختر 2       ) پدر، مادر، زوج، يك دختر 1   

  ) زوج، يك خواهد ابويني، يك خواهر امي 4     ) زوجه، كالله امي متعدد، يك خواهر ابي 3   



  با توجه به مباحث فقهي، وصيت به مال غير: –  74

  ) در حضور مالك صحيح است و در صورت عدم حضور مالك، غير نافذ است. 1   

  ) غير نافذ است. 2   

  ) شك داريم صحيح است يا باطل؟ اصل بر صحت است. 3   

  ) باطل است. 4   

  اول (صاحب كتاب لمعه) در مورد ماهيت بيع معاطاتي چيست؟ نظر شهيد –  75

  ) ايقاع است. 2       ) عقد متزلزل است. 1   

  ) بيعي است كه قابل فسخ است. 4       ) اباحه در تصرف است. 3   
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  ، قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد......1392در قانون مجازات اسالمي  – 76

  مي جرايم تعزيري به طور كامل پذيرفته شده است .) در تما 1   

  ) به سكوت برگزار شده است. 2   

  ) فقط در مقام اعمال اصل صالحيت شخصي در جرايم تعزيري پذيرفته شده است . 3   

  ) فقط در مقام اعمال صالحيت حمايتي و در جرايم تعزيري به شرط تناسب مجازات پذيرفته شده است . 4   

  صحت ندارد؟ >>جرم مستمر<<گزينه در خصوص كدام  – 77

  ) قصد مجرمانه بايد در هر لحظه تكرار شود . 1   

  ) در صورتي كه در طول استمرار جرم قانون جديدي وضع شود، به موجب قانون الحق قابل مجازات است هر چند شديدتر باشد. 2   

  ) ركن مادي جرم در برهه اي از زمان استمرار دارد. 3   

  ) ركن مادي جرم دريك لحظه واقع شده وآثار آن در طول زمان ادامه مي يابد. 4   

  است ؟ >>عدالت ترميمي <<كدام مطلب كانون توجه  – 78

  ) حمايت از جامعه و رفع آثار جرم بر آن  2       ) اصالح و بازپروري مرتكب جرم 1   

  ه در جبران آثار جرم ) مشاركت مرتكب و بزه ديد 4       ) حمايت از بزه ديده  3   

  ؟نيستبا توجه به قوانين جاري و اصول حقوقي كدام گزينه درخصوص اصل قانوني بودن صحيح  – 79

  ) اعمال مجازات تعزيري و همچنين نوع، مقدار و كيفيت اجراي آن صرفاً بايد به موجب قانون باشد. 1   

  قانون اساسي عالوه بر قانون به منابع اسالمي فتاوي معتبر استناد نموده و حكم صادر كند. 167اد اصل در كليه امور حقوقي و جزايي قاضي مي تواند به استن)  2   

  ) در صورت سكوت قانون در امور كيفري ماهوي، اصول اباحه و برائت حاكميت دارند. 3   

  به منابع اسالمي و فتاوي معتبر متوسل شد. 167ناد اصل ) در امور مدني و قوانين جزائي شكلي و حدود، در صورت سكوت قانون مي توان به است 4   

  ؟استكداميك از شرايط دفاع مشروع پيش بيني نشده  )1392درقانون مجازات اسالمي (– 80

  ) غيرقانوني بودن حمله  2     فعليت يا قريب الوقوع بودن حمله ) 1   

  ) ضرورت دفاع  4       ) تناسب دفاع  3   

  نيست؟) كدام مطلب در خصوص جرم ناقص صحيح 1392اسالمي(مطابق قانون مجازات – 81

  ) جرم عقيم قابل مجازات است . 1   

  ) جرم محال قابل مجازات است . 2   

  قابل) شروع به جرم عبارتست از اينكه شخص قاصد شروع به عمليات اجرايي جرم مي كند و عامل خارجي مانع از حصول نتيجه مي شود .شروع به جرم  3   

  .ازات استمج         

  حيث) اگر شخصي پس از شروع به عمليات اجرايي به ميل خود از آن منصرف شود، اگر همان رفتار جرم باشد به مجازات آن محكوم مي شود و ازاين  4   

  تخفيفي داده نمي شود.         

  ؟نيستدر خصوص جرايم غير عمدي كدام گزينه صحيح – 82

  ) نيازي به عنصر رواني ندارند. 2     ير است.) تحقق آنها منوط به خطاي جزايي يا تقص 1   

  ) مبناي ركن رواني اين جرايم مي تواند بي احتياطي و بي مباالتي باشد. 4     ) اصوالً فقط در جرايم مقيد مصداق پيدا مي كنند. 3   



  ؟نيستكدام جمله در مورد معاونت در جرم صحيح – 83

  ) معاونت در ترك فعل امكان پذير و قابل مجازات است. 2     زات است.) شروع به معاونت امكان پذير و قابل مجا 1   

  ) معاونت با ترك فعل امكان پذير وقابل مجازات نيست . 4     ) معاونت در شروع به جرم امكان پذير و قابل مجازات است . 3   

  مان يافته صحيح است؟) كدام گزينه در مورد گروه مجرمانه ساز1392با توجه به قانون مجازات اسالمي (– 84

  ) متشكل از بيش از دو نفر است. 1   

  ) براي اعضاي گروه حداكثر مجازات قانوني پيش بيني شده است. 2   

  ) براي سردسته گروه بيشتر از حداكثر مجازات قانوني پيش بيني شده است. 3   

  شد، مشاركت در جرم تلقي مي شود.) طراحي عمليات گروه هر چند شخص در عمليات اجرايي حضور نداشته با 4   

  ؟نيست كدام گزينه صحيح – 85

  ) مسووليت كيفري براي رفتار ديگري در صورتي كه شخص به طور قانوني مسوول اعمال ديگري باشد، محقق مي شود. 1   

  ر شود، محقق مي گردد.) مسووليت كيفري براي رفتار ديگري در صورتي كه شخص در رابطه با نتيجه رفتار ديگري مرتكب تقصي 2   

  ) به خاطر ارتكاب عمل واحد نمي توان هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي را مجازات كرد. 3   

  ) اشخاص حقوقي عمومي غير دولتي در مقام اعمال حاكميت در صورت ارتكاب عمل مجرمانه قابل مجازات نيستند. 4   

  ؟نيستگزينه هاي زير درخصوص كودكان صحيح كداميك از  1392با توجه به قانون مجازات اسالمي – 86

  سال شمسي (اعم از دختر يا پسر)مي توان به آنان اخطار داده و تعهد كتبي به عدم تكرار جرم گرفت . 15الي 9در صورت ارتكاب جرايم تعزيري توسط كودكان )  1   

  ممكن است درصورت عدم درك ماهيت جرم انجام شده به حد يا قصاص سال خورشيدي كه مرتكب جرايم موجب حد يا قصاص شده اند 18) افراد زير  2   

  محكوم نشوند.        

  سال در صورت ارتكاب شديدترين مجازاتهاي تعزيري، پنج سال نگهداري در كانون اصالح و تربيت است . 18) حداكثر مدت حبس براي افراد زير  3   

  سالگي نيز مجازات قابليت اعمال ندارد. 18موجب حد يا قصاص را درك نكرده باشد، پس از سال در حين ارتكاب جرم حرمت جرم  18) اگر فرد زير  4   

  است؟ نادرستكدام گزينه – 87

  ) مجازات تكميلي در تمامي جرايم تعزيري، حدي و قصاص قابل اعمال است و مدت آن حداكثر دو سال است. 1   

  قاطعيت حكم، اثر تبعي محكوميت رفع مي شود.) در جرايم قابل گذشت با گذشت شاكي خصوصي پس از  2   

  سال است . 2سال و حداقل آن  7) حداكثر مدت مجازات تبعي  3   

  ) عفو عمومي صرفاً به موجب قانون اعطا مي شود و آثار محكوميت را نيز زائل مي كند. 4   

  نيست؟كدام گزينه در مورد اجبار درست – 88

  اه است .) اجبار معنوي خارجي همان اكر 1   

  ) از واژه اجبار و اقسام آن به عنوان عامل رافع يا مانع مسووليت كيفري ذكري به ميان نيامده است.1392) در قانون مجازات اسالمي ( 2   

  ) اجباري (مادي خارجي) سبب زوال قصد و اختيار شده وكليه جرايم موجب زوال مسووليت كيفري مي شود. 3   

  ي و معنوي مفاهيمي متفاوت از خواب و اضطرار را افاده مي كنند و واجد آثار مستقلي بر مسووليت كيفري هستند.) اجبار داخلي ماد 4   

  است؟نادرست در مقام مقايسه نهادهاي آزادي مشروط، نيمه آزادي، تعويق صدور حكم، تعليق و مجازاتهاي جايگزين كدام جمله – 89

  هاي جايگزين فقط در مورد مجازات حبس اجرا مي شوند. ) آزادي مشروط، نيمه آزادي و مجازات 1   

  ) اعطاي آزادي مشروط منوط به تحمل حداقل يك سوم مدت حبس است و در خصوص تمامي درجات هشتگانه حبس هاي تعزيري قابل اعطا است. 2   

  مجازات جايگزين و نيمه آزادي همواره كل مجازات را شامل مي شوند.آزادي مشروط الزاماً جزئي از مجازات را شامل مي شود ولي نهادهاي تعويق، تعليق، )  3   

  رم نيز) در تمامي موارد نه تنها سوابق و شخصيت و به طور كلي گذشته شخص مورد توجه قرار مي گيرد بلكه رفتار شخص در طول مدت پس از ارتكاب ج 4   

  در نظر گرفته مي شود.        

  است؟ نادرستهاي، كداميك از گزينه هاي زير درخصوص عوامل تخفيف و تشديد مجازات– 90

  با احراز و اعمال تخفيف، تعيين مجازات حبس كمتر از سه ماه مي تواند اجتناب ناپذير و قانوني باشد. 6و5) در حبس هاي تعزيري درجه  1   

  ست قرار نمي گيرند. عمالً اين امر مي تواند به ضررمشمول قواعد تعدد جرم كه مستلزم تشديد مجازات ا 8 و 7) در تعدد مادي جرم، تعزيرات درجه  2   

  متهمين و نا عادالنه باشد.         

  ) در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا نصف حداقل مجازات قانوني تقليل دهد. 3   

  ل نمي شود.) در جرايم سياسي و مطبوعاتي وجرايم اطفال مقررات تكرار جرم اعما 4   
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  قانون مدني ازدواج كند و به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود در اين صورت زوج ........ 1041هر گاه مردي بر خالف مقررات ماده – 91

  ) به پرداخت ديه در حق اولياء دم محكوم مي شود. 2     ) به مجازات قصاص نفس محكوم مي شود. 1   

  ) عالوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود. 4     ه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود.) عالو 3   

  اگر قاتل در مدت معين قادر به پرداخت ديه نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود؟ در كدام يك از جنايات زير،– 92

  ) در مطلق جنايات شبه عمدي 1   

  ) در جنايات خطاي محض هر گاه جاني داراي عاقله نباشد و يا عاقله او نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد. 2   

  ) در جنايات خطاي محض ارتكابي توسط فرد ايراني مسيحي در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد. 3   

  ) در جنايات غير عمدي ناشي از رانندگي  4   

  كسي در اثر علل قهري همچون طوفان وزلزله پرت شود و به ديگري برخورد و به او صدمه وارد كند در اين صورت....هر گاه – 93

  ) خودش ضامن است ونه عاقله اش  1   

  ) خودش ضامن نيست بلكه عاقله اش ضامن است. 2   

  بود . ) خودش ضامن است و اگر مالي نداشت عاقله اش عهده دار پرداخت ديه خواهد 3   

  ) نه خودش ضامن است و نه عاقله اش  4   

چنانچه شخصي كه قصد تيراندازي به انساني را دارد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت و بميرد، در اين صورت مرتكب تحت چه – 94

  اتهامي قابل تعقيب است ؟

  حبس تعزيري  ) قتل شبه عمدي موجب پرداخت ديه و 2       ) قتل عمدي موجب قصاص 1   

  ) قتل در حكم خطاي محض  4       ) قتل خطاي محض  3   

  هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را كه موجب قانون مجاز به عدم تمكين است ندهد دادگاه او را..........– 95

  شش محكوم مي نمايد. ) به حبس تعزيري درجه 2     ) از سه ماه و يك روز تا پنج سال حبس محكوم مي نمايد. 1   

  ) به جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي نمايد. 4     ) به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي نمايد. 3   

  چنانچه مردي بدون ثبت نكاح موقت در مواردي كه ثبت آن الزامي است، ازدواج نمايد.در اين صورت ............– 96

  ي فاقد وصف مجرمانه است.) عمل ارتكاب 1   

  ) عمل ارتكابي جرم محسوب و مرتكب تا يكسال حبس تعزيري محكوم مي شود. 2   

  ) عمل ارتكابي جرم محسوب و مرتكب به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم مي شود. 3   

  هفت محكوم مي شود. ) عمل ارتكابي جرم محسوب و مرتكب به جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه 4   

  اگر متهمي از طريق استفاده از سند مجعول، شخص ديگري را بفريبد و از اين راه مال او را ببرد، در اين صورت ........– 97

  ) رفتار او تعدد معنوي است و به مجازات كالهبرداري مشدد محكوم مي شود. 1   

  ري ساده محكوم مي شود.) رفتار او تعدد معنوي است و به مجازات كالهبردا 2   

  ) رفتار او تعدد مادي است و به مجازات كالهبرداري ساده و استفاده از سند مجعول محكوم مي شود. 3   

  ) رفتار او تعدد مادي است و به اشد مجازات كالهبرداري مشدد محكوم مي شود 4   

  عنصر ضرر در جرم جعل و تزوير، چگونه ضرري مي باشد؟– 98

  رفاً بايد ضرر مادي يا معنوي باشد.) ضرر ص 1   

  ) ضرر بايد بالفعل باشد. 2   

  ) ضرر مي تواند هر نوع ضرر احتمالي، قطعي، اجتماعي يا فردي باشد. 3   

  ) جرم جعل از جمله جرائم مادي صرف است كه لزومي به احراز عنصر ضرر ندارد. 4   

يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، مصداق كداميك از مراحل رفتار اقدامات مرتكب در جرم سوء قصد به جان رهبر و هر – 99

  مجرمانه است؟

  ) جرم عقيم  4     ) شروع به جرم  3     ) عمليات اجرائي جرم  2     ) قصد مجرمانه  1   

  



  م و راهها مي شوند:وفق مقررات قانون مجازات اسالمي، راهزناني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مرد– 100

  ) محاربند و به مجازات محارب محكوم مي شوند. 2     ) در حكم محارب محسوب و به مجازات محارب محكوم مي شوند. 1   

  ) باغي محسوب و به مجازات جرم بغي محكوم مي شوند . 4     ) مفسد في االرض محسوب و به مجازات اعدام محكوم مي شوند. 3   

  ز موارد زير قذف كننده به شالق تعزيري درجه شش محكوم مي شود؟در كدام يك ا– 101

  ) هر گاه قذف شونده نابالغ يا مجنون باشد. 2       ) قذف متظاهر به زنا يا لواط  1   

  شد.) هر گاه قذف شونده نابالغ، مجنون غير مسلمان يا غير معين با 4     ) هر گاه قذف شونده غير مسلمان يا غير معين باشد. 3   

  شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء..............– 102

  ) نمي باشد، زيرا مرتشي ممكن است فاقد قصد ارتشاء باشد. 1   

  ) نمي باشد، زيرا مرتشي ممكن است مشوق راشي به ارتكاب جرم رشاء باشد . 2   

  تشي است.) مي باشد، زيرا تحقق جرم رشاء و ارتشاء مستلزم قبض مال بين راشي و مر 3   

  ) مي باشد، زيرا محكوميت راشي به جرم رشاء بدون احراز ارتشاء غير ممكن است . 4   

  در كداميك از جرائم زير، توبه مرتكب موجب سقوط مجازات مي شود ؟– 103

  ) در جنايات غير عمدي كه موجب پرداخت ديه است . 1   

  ) درجنايات عمدي كه موجب قصاص است . 2   

  ائم تعزيري كه مقررات تكرار جرم در مورد آنها اعمال مي شود.) در جر 3   

  ) در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت در صورتي كه ندامت واصالح او براي قاضي محرز شود. 4   

  معرفي كسي به سفارت يك كشور خارجي جهت جاسوسي درچه صورتي جرم است؟– 104

  ) در صورت مناسب بودن آن فرد براي جاسوسي  2     رد) در صورت استفاده عملي كردن از آن ف 1   

  ) در صورتي كه معرفي،مسبوق به شناسائي و جذب فرد باشد. 4     ) در صورت جذب شدن وي به سفارت  3   

  ت جرم نشر اكاذيب:هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي به وسيله سامانه رايانه اي اكاذيبي را منتشر نمايد، در اين حال –  105

  ) داراي سوءنيت عام و خاص و مقيد است. 2     ) داراي سوءنيت عام و مطلق است. 1   

  ) داراي سوءنيت عام و خاص و مطلق است. 4       ) داراي سوءنيت عام و مقيد است. 3   

  

  ���ق 6"! ا2345 +*�(�

  حد خارجي منطقه مجاور يا نظارت كدام است؟ –  106

  مايل از حد خارجي درياي سرزميني 6)  2     ل دريايي از خط مبداء درياي سرزمينيماي 24)  1   

  مايل از حد خارجي درياي سرزميني 18) حداكثر  4     مايل از حد خارجي درياي سرزميني 12) حداكثر  3   

  حاكميت دولت ساحلي بر درياي سرزميني شامل كداميك از گزينه هاي زير است؟ –  107

  ) بصورت اجباري بسط مي يابد. 2       رت اختياري بسط مي يابد.) بصو 1   

  ) بر سطح آب اجباري ولي بر فضاي مافوق و بستر اختياري است. 4     ) بر سطح آب اجباري ولي بر فضاي مافوق اختياري است. 3   

  كداميك از موارد زير از جمله ي شروط ترسيم خط مبداء مستقيم نيست؟ –  108

  احل مصرس و دندانه دار مورد استفاده قرار مي گيرد.) در سو 1   

  ) از و به برآمدگي هاي جزري قابل ترسيم نيست مگر اينكه تأسيسات دائمي بر روي آنها استوار باشد. 2   

  ) نبايد از جهت كلي ساحل فاصله بگيرد. 3   

  مايل از ساحل فاصله داشته باشد. 12) برآمدگي جزري نبايد بيش از  4   

  ترسيم خط مبداء در صخره هاي مرجاني (جزاير مرجاني و سدهاي آبسنگي) چگونه است؟ –  109

  ) اگر حيات انساني و اقتصادي مستقل نداشته باشند، خط مبداء نخواهند داشت. 1   

  ) همانند خط مبداء خليج ها ترسيم مي شود. 2   

  ست.) خط پست ترين جزر در قسمت بيروني صخره هاي مرجاني ا 3   

  ) خط مستقيمي است كه پيشرتفته ترين قسمت بريدگيها را به هم وصل مي كند. 4   



  كداميك از موارد زير در تحديد حدود درياي سرزميني بين دولتهاي مقابل و مجاور در كنوانسيون مد نظر قرار نمي گيرد؟ –  110

  ) امتداد خط القعر 2       ) توافق بين دولتها 1   

  ) توجه به حقوق تاريخي يا اوضاع و احوال ديگر 4       ) خط منصف 3   

  ) بكار نمي رود؟ Authenticateكداميك از موارد زير بعنوان قالبهاي اعتبار بخشيدن به معاهده ( –  111

  ) امضاي به شرط تاييد بعدي 4     ) پاراف 3     ) تصويب 2     ) امضاء 1   

  ) را منع نموده باشد، كداميك از موارد زير صحيح مي باشد؟Reservationچنانچه معاهده اي رزرويشن (  –  112

  ) طرح رزرويشن از جانب دولتهاي متعاهد نسبت به آن امكان پذير نيست. 1   

  ) در صورت طرح رزرويشن، هر يك از دولتها مي توانند نسبت به رد يا قبول آن اقدام نمايند. 2   

  وسط هر يك از دولتهاي متعاهد، روابط معاهداتي بين آنها برقرار مي شود.) در صورت قبول رزرويشن مطرح شده ت 3   

  ) طرح اين رزرويشن مغاير هدف و موضوع معاهده مي باشد. 4   

  كداميك از موارد زير از جمله شرايط برقراري روابط ديپلماتيك بين دولتها نمي باشد؟ –  113

  ابل دولتها) تمايل متق 2       ) شناسايي متقابل يكديگر 1   

  ) وجود دو دولت جهت برقراري روابط ديپلماتيك 4       ) برقراري رابطه ي بين دولتها 3   

  كداميك از موارد زير در مورد مصونيت ديپلماتيك صحيح نيست؟ –  114

  ) مصونيت كيفري مأموران ديپلماتيك مطلق است. 2     ) مصونيت مدني مأموران ديپلماتيك مطلق است. 1   

  ) مصونيت از عمليات اجرايي امكان پذير نيست (مگر در موارد استثناء)  4     ) اعراض از مصونيت فقط تا مرحله ي صدور حكم مي باشد. 3   

  كداميك از موارد زير جزء صالحيت هاي ديوان بين المللي دادگستري قرار ندارد؟ –  115

  ) رسيدگي ترافعي به درخواست دولتها عليه يكديگر 1   

  ) رسيدگي مشورتي به در خواست يك دولت عليه دولت ديگر 2   

  ) رسيدگي مشورتي به در خواست مجمع عمومي 3   

  ) رسيدگي مشورتي به در خواست سازمان بين المللي كار و با مجوز مجمع عمومي 4   

  در مقايسه ي ميانجي گيري و سازش كداميك از گزينه هاي زير صحيح نمي باشد؟ –  116

  يانجي گري و سازش هر دو از روشهاي مستلزم مداخله ي ثالث هستند.) م 1   

  ) در ميانجي گري تكيه بر اطالعاتي است كه از جانب طرفين اختالف واصل شده است. 2   

  ) در سازش تكيه بر تحقيقاتي است كه هيأت سازش خود از طرق مختلف كسب نموده است. 3   

  وده و نقش ميانجي گري آن ضعيف مي باشد.) در سازش نقش تحقيقي آن قوي ب 4   

  كدام يك از موارد زير از جمله ي شروط عنصر مادي عرف نيست؟ –  117

  ترك فعل) صورت پذيرفته _) يكساني در رفتار (فعل  2       ) تكرار در طول زمان 1   

  مامي دولتها) عمل به رفتار توسط ت 4     ) اعتقاد به الزامي بودن رفتار در حين انجام فعل 3   

  كداميك از روشهاي زير از جمله ي طرق اعالم رضايت به داوري نمي باشد؟ –  118

  ) داوري سازماني 2       ) پيمانهاي عمومي داوري 1   

  ) رضايت در مراجعه به داوري پس از بروز اختالف 4     ) شرط ارجاع به داوري موجود در يك معاهده 3   

  ستقيماً حقوق و تكاليفي را براي دولتهاي عضو پديد نمي آورد؟كداميك از موارد زير م –  119

  ) اصول كلي حقوق 4     ) عرف 3     ) رويه قضايي 2     ) معاهده 1   

  كداميك از موارد زير در مورد شناسايي صادق نيست؟ –  120

  ) شناسيايي عملي حقوقي است. 2       ) شناسايي عملي سياسي است. 1   

  ) شناسايي دولت از شناسايي حكومت متفاوت است. 4     راي انواع رسمي و عملي است.) شناسايي دا 3   

  

  

  

  

  

  



  ���ق ادار,

  و اصالحات بعدي آن، ذكر نشده است؟ 1373كداميك از نهادهاي ذيل در قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مصوب  –  121

  ميني (ره)) كميته امداد امام خ 2       ) بنياد شهيد 1   

  ) صندوق تأمين خسارتهاي بدني 4     ) ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) 3   

  با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري: –  122

  ) قانون استخدام كشوري نسخ شده است. 1   

  ت.) قانون استخدام كشوري صرفاً در موارد مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري نسخ شده اس 2   

  ) با توجه به عدم همپوشاني قانون مديريت خدمات كشوري و قانون استخدام كشوري، هر دو قانون همزمان به صورت كامل الزم االجرا هستند. 3   

  ) قانون استخدام كشوري و قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت صراحتاً و به صورت كامل نسخ شده اند. 4   

  :1392قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب با توجه به  –  123

  ) در شعب، تعدد خواهان در يك دادخواست اساساً پذيرفته نشده است. 1   

  ) در شعب، تعدد خواهان در يك دادخواست، پذيرفته شده است. 2   

  ) در شعب، تعدد خواهان در يك دادخواست، منوط به موافقت رياست ديوان پذيرفته شده است. 3   

  ) در شعب، تعدد خواهان در يك دادخواست، منوط به موافقت هيأت عمومي ديوان پذيرفته شده است. 4   

قانون پنجم توسعه، به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور، مرجع رسمي تهيه،  54به موجب ماده  –  124

  .. است.اعالم و انتشار آمارهاي رسمي كشور ........

  ) مركز آمار ايران 1   

  ) بانك مركزي  2   

  ) معاونت رياست جمهوري 3   

  ) كميسيوني متشكل از نمايندگان مركز آمار ايران، بانك مركزي و معاونت رياست جمهوري 4   

  ست؟لزوم موافقت دستگاه اجرايي با استعفاي كارمند بر اساس كداميك از اصول حاكم بر خدمات عمومي ا –  125

  ) كم هزينه بودن خدمات عمومي 2       ) انطباق 1   

  ) استمرار 4       ) رايگان بودن خدمات عمومي 3   

در مواردي كه باالترين مقام دستگاه، كارمندي را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت  –  126

  د:خود حاضر نشده ، اخراج مي نماي

  ) اخراج با همان شرايط اخراج صادره از هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، قابل تجديد نظر در هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري است. 1   

  بل اعتراض است.) بر خالف اخراج صادره از هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، در هيأت تجديد نظر قابل رسيدگي نبوده و صرفاً در ديوان عدالت اداري قا 2   

  ارجاع نمايد.) در صورت اعتراض كارمند ياد شده در مهلت معينه، باالترين مقام دستگاه موظف است پرونده را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط  3   

  تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.) در صورت اعتراض كارمند ظرف سه ماه از ابالغ حكم، باالترين مقام دستگاه مي تواند پرونده را جهت  4   

  ، كدام گزينه در خصوص صالحيت شعب و هيأت عمومي ديوان صحيح است؟ 1392با عنايت به قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب  –  127

  ) شعب ديوان صالحيت رسيدگي به دعاوي عليه نهادهاي عمومي غير دولتي را ندارند ولي هيأت عمومي صالحيت دارد. 1   

  ) شعب ديوان صالحيت رسيدگي به دعاوي عليه نهادهاي عمومي غير دولتي را دارند ولي هيأت عمومي صالحيت ندارد. 2   

  تشكيالت و نهادهاي انقالبي صالحيت دارند.) شعب و هيأت عمومي ديوان صرفاً نسبت به  3   

نهادهاي  ) شعب ديوان نسبت به دعاوي عليه شهرداري ها، تأمين اجتماعي و تشكيالت و نهادهاي انقالبي صالحيت دارد، اما هيأت عمومي نسبت به كليه 4   

  عمومي غير دولتي صالحيت دارد.

  ند از:قانون شهرداري عبارت 100اعضاي كميسيون ماده  –  128

  ) نماينده وزارت كشور، نماينده شهرداري و يك نفر قاضي دادگستري 1   

  ) نماينده وزارت كشور، نماينده شوراي شهر و يك نفر قاضي دادگستري 2   

  ) نماينده وزارت كشور، نماينده شوراي عالي شهر سازي و معماري و يك نفر قاضي دادگستري 3   

  ماينده سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان و يك نفر قاضي دادگستري) نماينده وزارت كشور، ن 4   



  با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، كدام گزينه صحيح نيست؟ –  129

  ) كليه دستگاه هايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است هم، دستگاه اجرايي محسوب مي شوند. 1   

است اعم از » كارمند دستگاه اجرايي«اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط مقام صالحيت دار دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود  ) فردي كه بر 2   

  اينكه به موجب حكم استخدام شده باشد يا قرارداد.

  ) اعضاي هيأت علمي و قضات از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري خارجند. 3   

  ارمند دستگاه اجرايي روزهاي شنبه و دوشنبه را مرخصي بگيرد و يك شنبه تعطيل رسمي باشد، يك شنبه نيز در مرخصي او احتساب مي شود.) اگر ك 4   

  رئيس سازمان بازرسي كل كشور .......... توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود. –  130

  قضايي  11يا  10رع و يا قضاتي با رتبه ) از ميان قضات ش 2       ) از ميان صاحبنظران امر قضا 1   

  ) از ميان قضات داراي سابقه كار در سازمان بازرسي كل كشور 4       ) صرفاً از ميان قضات شرع 3   

  گزينه صحيح در خصوص اشخاص مشمول قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد؟ –  131

  اي عمومي غير دولتي) كليه دستگاه هاي اجرايي به جز نهاده 1   

  ) توليت آستان هاي مقدس زير نظر مقام معظم رهبري بدون موافقت ايشان 2   

  ) مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي 3   

  ) كليه دستگاه هاي اجرايي به جز دستگاه هايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است. 4   

، مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به قايقراني در خارج از 1389رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  وفق قانون –  132

  محدوده شهرها بر عهده ......... است.

  ) وزارت راه و شهرسازي 4     ) فرمانداري ها 3     ) استانداري ها 2     ) شهرداري ها 1   

  شهردار؟گزينه صحيح در خصوص  –  133

  ) در كليه موارد پس از انتخاب توسط شوراي شهر، حكم شهردار توسط وزير كشور صادر مي گردد. 1   

  ) به جز مراكز استان، شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسالمي شهر و روستاي كشور باشد. 2   

  ه يا خير، شوراهاي اسالمي در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن، نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند. اعم از اينكه دوره چهارساله شهردار قبلي پايان يافت)  3   

  ) استعفاي شهردار نيازي به تصويب شورا ندارد و شهردار مستعفي صرفاً تا انتخاب فرد جايگزين بايد به خدمت ادامه دهد. 4   

  ، اتحاديه يك شخصيت حقوقي .......... است.1382با توجه به قانون نظام صنفي مصوب   –  134

  ) تجاري و انتفاعي 4     ) تجاري 3     ) غير انتفاعي 2     ) انتفاعي 1   

قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد مخالف ......... باشد و به منظور بررسي اعالم عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد  85مطابق اصل  –  135

  مجلس شوراي اسالمي برسد. ضمن ابالغ رئيس

  ) مقررات 2       ) قوانين 1   

  ) قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي 4       ) قوانين و مقررات عمومي كشور 3   

  

��  ���ق ا�7

عدم دخالت دولت در حقوق اساسي فرانسه در صورتيكه بين مجلس ملي و سنا در باب تصويب يك قانون اختالف حاصل شود، در صورت  –  136

  به چه طريقي موضوع حل و فصل مي شود؟

  ) در اين صورت با شيوه كميسيون مشترك به موضوع رسيدگي خواهد شد. 2     ) در اين صورت براي يك دوره اليحه يا طرح مسكوت مي ماند. 1   

  ن تنها راه برون رفت مي باشد.) انحالل مجلسي 4     ) در صورت عدم دخالت دولت به شيوه گهواره اي عمل مي شود. 3   

  اساس رژيم پارلماني با مالحظه قوانين اساسي انگلستان و فرانسه و بسياري از ممالك ديگر به چه ترتيبي مي باشد؟ –  137

  ) قوه مجريه معموالً يك ركني و يا مبتني بر تك دستگاهي است. 1   

  ) قوه مجريه معموالً دو ركني است. 2   

  اختار قوه مجريه در اينگونه كشورها وابسته است.) اساساً س 3   

  كشورهاي بسيط يا تك بافت است. _) دوركني بودن قوه مجريه مختص دولت  4   



 Plebiciteبا عطف توجه به حقوق كشورهاي مختلف صور اعمال حاكميت مردم عالوه بر وجود مجالس قانونگذاري و از طريق پله بيسيت  –  138

  تص چه نوع سيستم دمكراسي است؟و يا وتوي مردم مخ

  ) مختص دمكراسي مستقيم است. 2     ) در انواع دمكراسي اين روش ها مرسوم است. 1   

  ) در دمكراسي نيمه مستقيم اين روش ها متداول است. 4     ) اين روش به دمكراسي نماينده ساالر يا غير مستقيم اختصاص دارد. 3   

  ي از مشخصه هاي كداميك از رژيم هاي سياسي ذيل است؟توتاليتاريسم يا همه گير –  139

  ) فئوداليسم 4     ) مونوكراسي كالسيك 3     ) مونوكراسيهاي توده اي 2     ) پلوتوكراسي 1   

  فرانسه، رئيس جمهوري به چه ترتيبي مي تواند مجلس ملي را منحل نمايد؟ 1958مطابق قانون اساسي  –  140

  اي رئيس جمهوري فرانسه پيش بيني نشده است.) اساساً چنين حقي بر 1   

  ) رئيس جمهوري مي تواند بعد از مشورت با نخست وزير مجلس را منحل نمايد. 2   

  ) رئيس جمهوري مي تواند بعد از مشورت با نخست وزير و رؤساي دو مجلس، مجلس ملي را منحل نمايد. 3   

  مشورت با رؤساي دو مجلس ندارد.  )رئيس جمهوري جهت انحالل مجلس ملي نيازي به 4   

  اگر قانون اساسي به عنوان امتياز به مردم داده شود به آن چه مي گويند؟ –  141

  ) قانون اساسي مردم ساالر 2     ) قانون اساسي نيمه اقتداري يا نيمه اعطايي 1   

  ) قانون اساسي اقتداري يا اعطايي 4       ) قانون اساسي مادي (ماهوي) 3   

  اعمال قوه قضاييه برابر قانون اساسي در ايران از چه طريقي صورت مي گيرد؟ –  142

  ) از طريق دادگاه هاي دادگستري است. 1   

  ) از طريق دادگاه هاي دادگستري و سازمانهاي ديگر نظير ثبت اسناد و امالك و سازمانهاي تابعه است. 2   

  حل اختالف است.) از طريق دادگاه هاي دادگستري و شوراهاي  3   

  ) از طريق دادگاه هاي دادگستري و شوراي حل اختالف و سازمانهاي تابعه صورت مي گيرد. 4   

  اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي در ايران از چه نوعي است؟ 3فرمان همه پرسي مقرر در بند  –  143

  ) همه پرسي سياسي 2       ) همه پرسي تقنيني  1   

  ) كلي است و مقيد به قيدي نمي باشد. 4       سي) همه پرسي اسا 3   

  مطابق قانون اساسي در ايران رسيدگي به جرائم رئيس جمهور و يا وزراء در صالحيت كدام مرجع مي باشد؟ –  144

  ) در دادگاه هاي دادگستري مطابق روال عادي 2       ) ديوان عالي كشور 1   

  ) با اطالع مجلس شوراي اسالمي در دادگاه هاي عمومي انجام مي شود. 4     مي باشند.) به جهت داشتن مصونيت از رسيدگي معاف  3   

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، براي پاسداري از اين قانون به چه نوع سيستم نظارت يا كنترل قائل است؟ –  145

  نترل تقنيني را پايه گذاري نموده است.) فقط ك 2     ) از نظر كنترل تقنيني و اجرايي قائل به تفكيك نشده است. 1   

  ) روش كنترل در ايران هم قضايي و هم سياسي است. 4       ) به كنترل قضايي قائل است 3   

  در خصوص جايگاه رياست جمهوري قانون اساسي در ايران چه حكمي دارد؟ –  146

  ) پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام اجرايي كشور است. 1   

  ) پس از مقام رهبري، رياست جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است. 2   

  ) رياست جمهوري در ايران مسؤول قوه مجريه است. 3   

  ) در اين خصوص قانون اساسي حكمي ندارد. 4   

  ميزان و حدود مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس در ايران كدام گزينه است؟ –  147

  اني در ايران شامل قاعده عدم تعرض هم مي باشد.) مصونيت پارلم 1   

  ) هم قاعده عدم تعرض و هم قاعده عدم مسؤوليت در ايفاي وظايف نمايندگي را شامل مي شود. 2   

  ) در ايران فقط قاعده عدم مسؤوليت در ايفاي وظايف نمايندگي پيش بيني نشده است. 3   

  ري برخوردارند.) نمايندگان در صحن مجلس از مصونيت كيف 4   

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در بحث تفكيك قوا قائل به چه نوع سيستم تفكيك مي باشد؟ –  148

  ) سيستم رياست گرايي در قانون اساسي ايجاد نشده است. 2       ) نظريه تفكيك مطلق قوا 1   

  ) نظريه تفكيك نسبي قوا برقرار است. 4       ) سيستم پارلماني 3   

  

  



مقوله عفو يا تخفيف مجازات محكومان كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است از چه نوعي بوده و مقيد بر چه نوع عفوي  –  149

  است؟

  ) عفو خصوصي گروهي است. 2       ) عفو عمومي است. 1   

  ) مقيد به خصوصي يا عمومي نمي باشد. 4       ) عفو خصوصي فردي است. 3   

ه موجب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان مجلس بر عهده نمايندگان منتخب همان دوره مي باشد ب –  150

  ،بررسي و تصويب اعتبارنامه از نظر حقوقي چه آثاري بر جاي مي گذارد؟

  ) حضور نمايندگان در مجلس موكول به تصويب اعتبارنامه آنان نمي باشد. 1   

  )تصويب اعتبارنامه نمايندگان امري تشريفاتي مي باشد و فاقد اثر حقوقي مشخص است.  2   

بطور كلي نظارت بر گونه انتخابات و همه گونه انتخابات و همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفت و نظام قديمي 1368) در بازنگري قانون اساسي  3   

  اعتبارنامه منسوخ شد.

  وقي كشور ما مبتني بر نظارت مضاعف است.) نظام حق 4   

  

  ���ق ��� (>;:9ات)

  اگر ضمن عقد نكاح شرط شود كه يكي از زوجين از جانب ديگري وكيل در اداره اموال باشد اين شرط چه نوع شرطي است؟ – 151

  ) شرط نتيجه 2       ) شرط فعل  1   

  ) همشزط فعل و هم شرط نتيجه است. 4       ) شرط فعل 3   

  دستگاه اتومبيل مي خرد كه شركت ايران خودرو هشت ماه ديگر به او تحويل دهد اين معامله: شخص يك – 152

  ) بيع محسوب نمي شود. 4     )كلي في الذمه است . 3     ) كلي در معين است. 2     ) عين معين است. 1   

  ؟نيست ت قانوني معتبركداميك از معامالت زير توسط سفيه بطور مستقل و بدون دخالت سرپرس – 153

  ) قبول صلح رايگان 4     ) تصرف در امور غير مالي 3     ) قبول هبه 2     ) ايجاب هبه 1   

شخص فوت مي كند،يكي از ورثه او اتومبيل تصادفي متوفي را تعمير مي كند .آيا او مي تواند نسبت به سهم ساير وراث به آنان رجوع كند  – 154

  .وهزينه تعمير را بخواهد

  ) خير 2       ) بلي  1   

  ) اگر با اذن ساير وراث يا با اذن دادگاه تعمير كرده باشد حق رجوع دارد. 4     ) اگر با اذن دادگاه تعمير كرده باشد حق رجوع دارد. 3   

  ء مي كند ولي روز بعد پشيمان مي شود؟زني ذمه شوهر خود را نسبت به مهريه ابرا – 155

  ) ابراء الزم است و زن حق رجوع ندارد. 2       ابراء رجوع كند. ) زن مي تواند از 1   

  ) فقط اگر ابراء همراه با تقاضا طالق باشد قابل رجوع نيست. 4     ) زن مي تواند با طرح دعوا در دادگاه از ابراء رجوع كند. 3   

  فقدان قصد و رضا چه تاثيري در معامله دارد؟ –  156

  ) موجب عدم نفوذ است. 2       ) موجب بطالن است . 1   

  ) فقدان رضا موجب بطالن و فقدان قصد موجب عدم نفوذ است. 4     ) فقدان قصد موجب بطالن و فقدان رضا موجب عدم نفوذ است. 3   

  تعهد بدهكاري كه بابت خريد جنس از مغازه به فروشنده مديون است چه نوع تعهدي است؟ – 157

  عهد به نتيجه) ت 2       ) تعهد به وسيله 1   

  ) تعهد عيني 4     ) همتعهد به وسيله و هم تعهد به نتيجه  3   

اتومبيلي به طور فضولي فروخته مي شود وتحويل مشتري مي گردد.پس از يكماه مالك از اين امر مطلع و معامله فضولي را رد مي كند   –  158

  در برابر مالك مسئوليتي ندارد؟ ،ضمناً ارزش اتومبيل در بازار پايين مي آيد.اصيل در كداممورد

  ) استرداد اتومبيل 2     ) استرداد بهاي افت ارزش اتومبيل در بازار 1   

  ) منافع غيرمستوفات اتومبيل 4       ) منافع مستوفات اتومبيل 3   

  اگر در بين مدت اجاره مورد اجاره تلف شود؟ –  159

  بل استناد مي شود.) اجاره غير قا 2       ) اجاره قابل فسخ است. 1   

  ) اجاره منفسخ مي شود. 4       ) اجاره غير نافذ مي شود. 3   



  ؟نيست تاٌديه مورد تعهد به كداميك از اشخاص زير موجب سقوط تعهد – 160

  ) متعهدله 2       ) خويشاوندان نزديك متعهد له  1   

  ) شخص ماًذون از طرف متعهدله  4       ) وكيل متعهدله 3   

  نامه در زمره چه عقدي است؟قول –  161

  ) قولنامه عقد نيست. 4     ) عقود مختلط  3     ) عقود نامعين 2     ) عقود معين 1   

  در بيع كلي انتخاب و تعيين مصداق مبيع بر عهده چه كسي است؟ – 162

  ) بايع 1   

  ) مشتري 2   

  في الذمه بر عهده مشتري است. ) در بيع كلي در معين تعيين مبيع بر عهده بايع ولي در كلي 3   

  ) تعيين مصداق مبيع پس از انعقاد عقد باتراضي طرفين است. 4   

مديوني شش دانگ خانه خود را نزد طلبكار رهن گذارده است پس از مدتي نصف دين خود را مي پردازد.پرداخت نيمي از دينچهاثري در  –  163

  رهن دارد؟

  ) تمام رهن فك مي شود. 2       ) نصف خانه آزاد مي شود. 1   

  ) اثري در عقد رهن ندارد. 4     ) عقد رهن از جانب راهن قابل فسخ مي گردد. 3   

  در بيع كلي در معين انتقال مالكيت مبيع به مشتري چه زماني است؟ – 164

  ) زمان تنظيم سند رسمي 2       ) زمان تسليم مبيع 1   

  ) همزمان با وقوع ايجاب و قبول 4     از سوي بايع ) زمان انتخاب و تعيين مصداق مبيع  3   

در فروش سه تن برنج بصورت كلي في الذمه مطابق نمونه ،برنج هايي كه جانب فروشنده به خريدار تسليم مي شود مطابق نمونه نيست،  – 165

  خريدار چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟

  دادگاه بخواهد. ) بطالن بيع را از 2       ) بيع را فسخ نمايد. 1   

  ) الزام فروشنده را به تسليم برنج ها مطابق نمونه بخواهد . 4       ) فقط مطالبه خسارت نمايد. 3   

  

  ���ق 6"! ا2345 ?<�.�

فرزندانش ساله مي باشد با يك آقاي ايراني ازدواج نموده است ، وضعيت تابعيت زوجه و  19ساله و  11خانم الف آلماني كه داراي دو فرزند  –  166

  پس از ازدواج چگونه است؟

  ) به زوجه و فرزندانش تابيعت ايران اعطا مي شود. 1   

  ) به زوجه و فرزند صغيرش تابعيت ايران اعطا مي شود. 2   

  ) به زوجه تابعيت ايران اعطا مي شود ولي به فرزندانش تابعيت ايران نمي شود. 3   

  به صرف ازدواج اعطا نمي شود. ) به زوجه و فرزندانش تابعيت ايران 4   

  در چه صورت فرزندان زن ايراني مي توانند به تبعيت از درخواست مادر تقاضاي ترك تابعيت ايران نماييد؟ –  167

  سال باشند.18) فرزندان زير  2       سال باشد .25) فرزندان زير  1   

  سال باشند.180) شوهر خانم ايراني فوت شده و فرزندان زير  4     سال باشند. 25) شوهر خانم ايراني فوت شده و فرزندان زير  3   

ساله باشد به منظور 11يك خانم ايتاليايي كه در نتيجه ازدواج ايراني شده است شوهرش فوت نموده است،چنانچه اين خانم داراي طفل  – 168

  ست كتباً مطلع نمايد؟رجوع به تابعيت اول خودچند سال مي بايست صبر كند و كدام مرجع را نيز مي باي

  سال هياًت وزيران7)  4     سال هياًت وزيران 18)  3     سال وزارت امور خارجه 7)  2     سال وزارت امور خارجه18)  1   

  نمايد؟از مراجع زير مي بايست صحت تنظيم سند، موافق قوانين محل تنظيم را گواهي  چناچه سند در خارج از ايران تنظيم شده باشد كداميك –  169

  در انجا تنظيم شده است در ايران ) نماينده سياسي كشوري كه سند 1   

  سند در آنجا تنظيم شده در ايران ) نماينده سياسي و كنسولي كشوري كه 2   

  ) نماينده سياسي و يا كنسولي ايران  در كشوريكه سند در آنجا تنظيم شده است. 3   

  يران  در كشوريكه سند در آنجا تنظيم شده است يا نامينده سياسي و يا كنسولي كشور مزبور در ايران) نماينده سياسي و يا كنسولي ا 4   



  اجراي اسناد تنظيمي در خارج از كشور كه توسط نمايندهاي سياسي يا كنسولي ايران تنظيم نشده اند با ................... است . – 170

  زيران) هياًت و 2       ) وزارت امور خارجه  1   

  ) محاكم كشور تنظيم كننده سند 4       ) محاكم ايران  3   

  در صورت نداشتن .................... به تابعيت ايران پذيرفته مي شود. خارجي طفل متولد از مادرايراني و پدر –  171

  ) سوء پيشينه كيفري موثر  و اعالم رد تابعيت غير ايراني 2       ) سوء پيشينه كيفري 1   

  ) سوء پيشينه موثر كيفري  و امنيتي و اعالم رد تابعيت غير ايراني 4     ) سوء پيشينه كيفري  و امنيتي و اعالم رد تابعيت غير ايراني 3   

  ساله كه در منزل كارفرماي خود سكونت دارد،اقامتگاهش ....................... است. 17پسر  –  172

  ) اقامتگاه ولي يا قيم 4     ) منزل يا اقامتگاه كارفرما 3     كارفرما ) اقامتگاه 2     ) منزل كارفرما 1   

 آقاي ايتاليايي در مشهد فوت نموده است و يك باب آپارتمان خود را به دوست خود وصيت نموده است مرجع صالح جهت صدور گواهي حصر وراثت و–  173

   قانون حاكم بر تقسيم تركه متوفي كدام است؟

  قانون ايران – ) دادگاه مشهد  2       قانون ايتاليا – شهد ) دادگاه م 1   

  قانون ايتاليا – ) شوراي حل اختالف مشهد  4       قانون ايران  – ) دادگاه رم  3   

  در چه صورت براي دولت امكان سلب تابعيت از يك ايراني ممكن است؟ –  174

   مرتكب شود. به باال3)تابعيت ايراني اكتسابي باشد و فرد جرم از درجه  1   

  مرتكب شود.  ) تابعيت ايراني اكتسابي باشد و فرد جرم سياسي 2   

  ) تابعيت ايراني فرد اصلي يا اكتسابي باشد و فرد تابعيت كشور ديگري را بدست آورده باشد. 3   

  سال داشته باشد.3) تابعيت ايراني فرد اكتسابي باشد و فرد محكوميت بيش از  4   

  است: غلطكدام گزينه – 175

  در صورت تحصيل تابعيت بيگانه بدون رعايت مقررات توسط يك ايراني....................

  ) شخص از اشتغال به مشاغلي دولتي محروم مي گردد. 2     )دولت مي تواند تايعيت ايراني وي را سلب نمايد. 1   

  ) فقط از اشتغال به مشاغل حاكميتي محروممي گردد. 4     ) اموال غير منقول وي با نظارت مدعي العموم به فروش مي رسد. 3   

سالگي و در  17ساله مي فروشد چنانچه اهليت در مكزيك در  19ساله اتومبيل خود را در ايران  به آقاي آرژانتيني  17يك آقاي  مكزيكي  –  176

  سالگي محقق شود وضعيت حقوقي معامله موصوف در ايران چگونه است؟20آرژانين در 

  ) غير نافذ است. 2       ) باطل است. 1   

  ) در صورت تاييد ولي يا قيم صحيح است. 4       ) صحيح است. 3   

  ؟نيست كداميك از موارد ذيل از موجبات معافيت از شرط اقامت جهت تحصيل تابعيت ايران –  177

  ايران) خدمت يا مساعدت شايان به امور عام المنفعه  2       ) داشتن عيال ايراني 1   

  ) متخصص در امور عام المنفعه بودن 4       ) دارا بودن مقامات عالي علمي 3   

  كدامگزينه صحيح است؟ –  178

  اتباع بيگانه چنانچه در ايران مرتكب جرمي شوند.

  د مجازات مي شوند.) در صورت اقامت در ايران مطابق قانون دولت متبوع خو 2     ) مطابق قانون دولت متبوع خود مجازات مي شوند. 1   

  ) در صورت اقامت در ايران مطابق قانون ايران مجازات مي شوند. 4     ) مطابق قانون ايران مجازات مي شوند. 3   

  نيست؟كداميك از موارد ذيل از موانع تحصيل تابعيت ايران  – 179

  ) فراري بودن از خدمت نظامي 2       ) محكوميت سياسي  1   

  سال سن18) داشتن  4       ي) محكوميت كيفر 3   

  اتباع خارجه به منظور كداميك از موارد ذيل نمي توانند مال غير منقول در ايران تمليك نمايند؟ –  180

  ) محل صنعت 4     ) محل كسب 3     ) محل كشاورزي 2     ) محل سكونت 1   
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ر مجرميت و كيفرخواست صادر مي كند دادگاه جزايي بعد بررسي متوجه عدم انجام تحقيقات دادسرا براي فردي باتهام تصرف عدواني قرا –  181

  بطور كامل مي شود .به نظر شما دادگاه مذكور با چه تكليف قانوني مواجه است؟

  ي به برائت متهم بدهد.أً) بدليل ارائه دالليل توسط مدعي العموم بايد ر 1   

  د تا در جلسه دادرسي نسبت به كيفر خواست دفاع كند.) از مدعي العموم دعوت نماي 2   

  ) با اعالم نقص تحقيقات پرونده را به بازپرس ديگري در همان دادسرا ارجاع كند. 3   

  ) راٌسا ًتحقيقات را تكميل كند و يا رفع نقص را ازدادسرا درخواست كند. 4   

  و تحقيق : بر اساس قوانين موضوعه ،سكونت متهم در مرحله تعقيب –  182

  ) داللت بر ارتكاب جرم دارد. 1   

  ) بايد توسط مقامات به وي اعالم تا با حضور وگيل خود به سواالت جواب دهد. 2   

  ) در قانون چنين حقي كه كه متضمن آثاريدر فرايند دادرسي باشد پيش بيني نشده است . 3   

  ) اين امر مي تواند قرينهو اماره مجرميت باشد. 4   

 در خصوص اتهام كالهبرداري، بازپرس دستور انجام تحقيقات را به كالنتري مربوطه ابالغ مي كند. دو نفر از افسران با تجربه مأمور تحقيق –  183

و معاينه محل مي شوند. نتيجه تحقيقات به صورت گزارش مبسوطي به بازپرس اعالم مي گردد. در برابر چنين گزارشي بازپرس چه تصميمي مي 

  ند اتخاذ كند؟توا

  ) اگر دليلي بر خالف مفاد گزارش وجود نداشته باشد مكلف به پذيرش است. 1   

  ) گزارش ضابط در صورتي پذيرفته مي شود كه مقرون به دليل يو بينه شرعي و قانوني و مورد وثوق بازپرس باشد. 2   

  .) اصوالً اختيار رد و يا قبول گزارش بستگي به نظر بازپرس دارد 3   

  ) در صورتي گزارش ضابطين مورد قبول خواهد بود كه اوالً معتبر بوده و ثانياً مورد وثوق و اعتماد بازپرس باشد. 4   

 در جرم زناي به عنف كه متهم به ارتكاب آن يك كارمند دولت باشد تحقيقات ........... انجام و شاكي حق مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از –  184

   .......... .اوراق آن را 

  ) در دادگاه جزايي محل ـ بعلت محرمانه بودن تحقيقات ندارد. 2     دارد. – ) در دادسراي كاركنان دولت  1   

  ) در دادسراي عمومي تهران ـ دارد. 4       ) در دادگاه كيفري استان ـ دارد. 3   

تان با آن مخالف و معتقد به صدور قرار منع تعقيب بدليل بي گنهاي در پرونده اي باز پرس معتقد به صدور قرار مجرميت است ولي دادس –  185

ر متهم مي باشد. بدليل حدوث پرونده به دادگاه عمومي جزايي ارسال و به نفع بازپرس حل اختالف مي شود. با توجه به مخالف دادستان با قرا

  مجرميت صدور كيفر خواست و دفاع از كيفر خواست د دادگاه: 

  ) با معاون دادستان همان دادسرا نيست. 2     ص دادستان حوزه مربوطه است.) با شخ 1   

  ) با باز پرس بوده و ارتباطي به دادستان ندارد. 4     ) با دادستان نزديك ترين حوزه قضايي است. 3   

رفي مي كند مي توان به وكيل تفهيم آيا در دعوي كالهبرداري كه متهم در هيچ يم از جلسات تحقيقات مقدماتي حاضر نشده و وكيل مع –  186

  ؟اتهام نمود

  ) خير زيرا تفهيم اتهام صرفاً به متهم ممكن است. 2     ) باز پرس مي تواند به وكيل تفهيم اتهام كند. 1   

  ) در صورتي ه متهم عذر موجه داشته باشد ممكن است. 4     ) در صورت موافقت بازپرس ممكن است. 3   

وثيقه گذار در مرحله تجديد نظر درخواست آزادي وثيقه خود را به نمايد ولي نتواند متهم را معرفي و يا تحويل دهد مي  در صورتي كه  –  187

  تواند تقاضاي جلب او را از مقام قضايي بنمايد؟

  ) قانون ساكت است. 1   

  ) بسته به نظر مقام قضايي است.  2   

  جلب متهم را از مقام قضايي به نمايد. ) وثيقه گذار هيچ گاه نمي تواند تقاضاي 3   

  ) در صورت معرفي مال ديگري مي تواند. 4   

  قرار جلب به دادسري در قوانين ما مستند به: –  188

  ) رأي وحدت رويه است. 2     ) قانون است و قاضي بر اساس آن عمل مي كند. 1   

  ) در قانون پيش بيني نشده است. 4       ) سليقه اي است. 3   



  معناي ضبط وثيقه در مواردي كه وثيقه گذار نتواند متهم را به دادسرا معرفي كند چيست؟ –  189

  داخت مي گردد.) سند وثيقه گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در مالكيت دولت مستقر مي شود و ما به التفاوت قيمت به وثيقه گذار پر 1   

  بط، ملك به فروش رسيده و وجوه آن صرفاً به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه گذار مسترد مي گردد.) پس از صدور دستور ض 2   

  ) پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، ملك به فروش رسيده و وجوه حاصله به صندوق دولت واريز مي شود. 3   

  آن به مدعي خصوصي پرداخت و بقيه به صندوق دولت واريز مي شود.) پس از صدور دستور ضبط، ملك به فروش رسيده و وجوه  4   

روز به مقام قضايي معرفي نمايد ولي متهم دو روز بعد از گذشت مدت مذكور  20كفيلي بدون عذر موجه نتوانسته مكفول خود را طي مدت  –  190

  شخصاً به مقام قضايي مراجعه و خود را معرفي مي كند در اين فرض مقام قضايي

  ) نمي تواند دستور اخذ وجه الكفاله را اخذ مي كند. 1   

  روز وجه الكفاله را اخذ مي كند. 20) به محض گذشت  2   

  روزه بسته به نظر قاضي است. 20) با توجه به معرفي متهم، در مدت كوتاهي بعد از فرجه  3   

  خذ نخواهد شد.) قرار كفالت به قرار وثيقه تبديل ولي وجه الكفاله از كفيل ا 4   

شاكي براي اثبات ادعا در مرحله دادسرا چند بار تقاضاي استماع شهادت شهود تعرفه شده خود را دارد، بازپرس با اين درخواست موافقت  –  191

  . در اين حالت:نمي كند. در مرحله دادگاه بدون درخواست قبلي و تحصيل موافقت رياست دادگاه سه نفر از شهود خود را در دادگاه حاضر مي كند

  ) به علت عدم تحصيل موافقت قبلي شهادت شهود استماع نمي شود. 1   

  ) به دليل عدم درخواست قبلي از دادگاه شهادت شهود استماع نمي شود. 2   

  ) دادگاه تحقيقات الزم را از آنان به عمل مي آورد. 3   

  ه دادگاه از شهود استماع گواهي نمي كند.) چو.ن در مرحله دادسرا شهادت شهود مذكور استماع نشد 4   

  حضور چه اشخاصي در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع است؟ –  192

  ) افرادي كه از جمله اصحاب دعوي به شمار نمي روند. 2     سال سن دارند. 15) اشخاصي كه كمتر از  1   

  ) افرادي كه بيم ايجاد اخالل در نظم دادگاه از ناحيه آنان وجود دارد. 4     نان را مضر تشخيص دهد.) افرادي كه دادگاه حضور آ 3   

  اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به يك حكم محكوميت كيفري توسط يكي از سه نفر محكوم عليهم مانع اجراي آن نسبت به –  193

  حكوم عليهم مي شود.) ساير م 2       ) ساير محكوم عليهم نمي شود. 1   

  ) ساير محكوم عليهم در صورت موافقت رياست دادگاه بدوي مي شود. 4     ) ساير محكوم عليهم در صورت موافقت قاضي اجراي احكام نمي شود. 3   

از گزينه  محكوم له يك حكم كيفري قطعي در خصوص يك جرم قابل گذشت، اعالم گذشت مي نمايد. با توجه به متن سؤال كدام يك –  194

  هاي ذيل صحيح نمي باشد؟

  ) گذشت محكوم له موجب مختومه شدن پرونده و عدم اجراي حكم مي شود. 2     ) گذشت محكوم له موجب موقوف االجرا شدن حكم خواهد شد. 1   

  ) گذشت محكوم له موجب اعاده دادرسي است. 4     ) گذشت محكوم له موجب سقط دعوي است. 3   

  ه قرار موقوفي تعقيب توسط شاكي تأثيري در قرار تأمين كيفري بازداشت موقت ..........اعتراض ب –  195

  ) ندارد و تا رسيدگي مرجع قضايي قرار تأمين كيفري، باداشت موقت به قوت خود باقي مي ماند. 1   

  ) ندارد و قرار بازداشت موقت تبديل به وثيقه مي شود. 2   

  بازداشت متهم فك و متهم آزاد مي شود.) ندارد و قانوناً قرار  3   

  ) ندارد و بازپرس با توجه به اهميت جرم اختيار تبديل يا تداوم قرار تأمين كيفري را دارد. 4   

  

  ا�Eل &%�

 مبتني بر چه اصلي است؟» هر كس مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات كند«ق.م.:  1257ماده  –  196

  ) مبتني بر اصل عدم است. 2     ست.) مبتني بر استصحاب وجودي ا 1   

  ) مبتني بر اصل تأخر است. 4       ) مبتني بر اصل احتياط است. 3   

  در كدام مورد اجمال مخصص به عام سرايت نمي كند؟ –  197

  ميان اقل و اكثر ) اجمال مخصص متصل از جهت مفهوم با ترديد 2     ) اجمال مخصص متصل از جهت مفهوم با ترديد ميان دو امر متباين 1   

  ) اجمال مخصص منفصل از جهت مفهوم با ترديد ميان اقل و اكثر 4     ) اجمال مخصص منفصل از جهت مفهوم با ترديد ميان دو امر متباين 3   



  ت؟مبتني بر كدام اصل اس» هرگاه دخول شي در مبيع عرفا مشكوك باشد، آن شي داخل در مبيع نخواهد بود«ق.م.:  359ماده  –  198

  ) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگذار است. 2       ) مبتني بر اصل برائت است. 1   

  ) مبتني بر استصحاب است. 4       ) مبتني بر اصل عدم است. 3   

  كدام يك از مواد قانوني زير مفهوم ندارند؟ –  199

  »بيع چيزي كه منفعت عقاليي ندارد باطل است«ق.م.:  348) ماده  1   

  »زناي با زن شوهردار يا زني كه در عد رجعيه است موجب حرمت ابدي است«ق.م.:  1054) ماده  2   

  »هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.«ق.م.:  24) ماده  3   

  »حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از «ق.م.:  398) ماده  4   

  فرق اصل برائت با اصل اباحه در چيست؟ –  200

  ) اصل برائت همان اصل اباحه است و هر دو بيانگر حكم ظاهري اند. 2     ) اصل برائت همان اصل اباحه است و هر دو بيانگر حكم واقعي اند. 1   

  ) اصل برائت بيانگر حكم واقعي است و اصل اباحه بيانگر حكم ظاهري 4     احه بيانگر حكم واقعي) اصل برائت بيانگر حكم ظاهري است و اصل اب 3   

براساس اصل تأخر حادث،هرگاه دو معادله تعارض كنند به گونه اي كه تاريخ وقوع يكي از آن دو معلوم و ديگري نامعلوم باشد ، حكم  -  201

  چيست؟

  عادله قابل اثبات نيست ، هر دو معادله باطل مي شوند.) چون تقدم وتأخّر هيچ يك از دو م 1   

  ) معامله اي كه تاريخ وقوعش معلوم است باطل خواهد بود . 2   

  ) معامله اي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، صحيح خواهد بود . 3   

  ) معامله اي كه تاريخ وقوعش معلوم است ، صحيح خواهد بود. 4   

  ك در مقتضي است؟كدام مورد از قبيل ش – 202

  ) شك در بقاي مدت عده 2     ) شك در بقاي خيار غبن بعد از زمان اول 1   

  ) شك در طالق 4       ) شك در حدوث نوم  3   

  اصل عدم با استصحاب عدمي چه تفاوتي دارد؟ – 203

  ) اصل عدم از اصول عمليه است ، اما استصحاب عدمي جنبة اماريت دارد. 1   

  حاب عدمي حالت سابقه لحاظ مي شود،اما اصل عدم توجهي به حالت سابق ندارد .) در استص 2   

  ) استصحاب عدمي نسبت به اصل عدم اعم است. 3   

  ) اصل عدم همان استصحاب عدمي است. 4   

  مبناي حجيت اصالة الظهور كدام است ؟ – 204

  حكمت ) مقدمات 4     ) حكم عقل 3     ) نص شارع 2     ) بناي عقالء 1   

  اطالق لفظ خيار بر مصاديق مختلف آن از چه نوع است؟ – 205

  ) مجاز  4     ) اشتراك لفظي  3     ) اشتراك معنوي  2     ) ترادف  1   

  شرايط استعمال مجازي كدامند؟ – 206

  ) وجود مناسبت و همراه با عالقه مشابهت 2       ) عدم تبادر و وجود قرينه لفظي  1   

  ) قرينه صارفه و وجود ارتباط بين معناي حقيقي و مجازي  4     و وجود قرينة معينه ) صحت سلب 3   

  وجوب تهيه مقدمات سفر براي رفتن به حج چه نوع واجبي است ؟  – 207

  ) واجب نفسي 4     ) واجب تبعي 3     ) واجب عيني  2     ) واجب غيري 1   

  له شرطيه بر انحصار سببيت از چه راهي ثابت مي شود ؟در صورت مفهوم داشتن جملة شرطيه ، داللت جم – 208

  ) با قرينة لفظي  4     ) به حكم عقل مستقل  3     ) از اطالق كالم گوينده  2     ) به واسطة وضع  1   

  ام گزينه صحيح است؟، كد» نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست « قانون مدني  1059در خصوص داللت بر مفهوم و نوع آن نسبت به مادة  – 209

  ) جمله لقب است و مفهوم مخالف دارد. 2     ) جمله لقب است و مفهوم مخالف ندارد. 1   

  ) جمله وصف است و مفهوم مخالف دارد.  4     ) جمله وصف است و مفهوم مخالف ندارد. 3   

كدام ». ي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كندامين نم«قانون مدني  617در خصوص داللت بر مفهوم و نوع آن نسبت به ماده  –  210

  گزينه صحيح است؟

  ) جمله وصف است و مفهوم ندارد. 2     ) مدلول جمله منطوقي است و مفهوم ندارد. 1   

  ) جمله غايب است و مفهوم دارد. 4       ) جمله حصر است و مفهوم دارد. 3   
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  لعين اال بالتعدي او التفريطال يضمن المستاجر ا –  211

  ) مستأجر ضامن عين مستأجره نيست مگر شرط شده باشد كه تعدي و يا تفريط در آن ننمايد. 1   

  ) مستأجر ضامن عين مستأجره نيست مگر شرط شده باشد كه در صورت تعدي و يا تفريط ضامن باشد. 2   

  أجره نيست.) مستأجر جز در صورت تعدي يا تفريط ضامن عين مست 3   

  ) مستأجره ضامن عين مستأجره نيست، اما حق تعدي يا تفريط و تجاوز از حدود متعارف ندارد. 4   

  اذا اسلم الكافر علي ميراث قبل قسمته شاركهم –  212

  ) هرگاه خويشاوند متوفي كه كافر است تقسيم ماترك را قبول كند بعد از اسالم و بعد از تقسيم شريك مي شود. 1   

  ) مسلمان از كافر ارث مي برد به شرط آن كه ماترك بين ورثه تقسيم نشده باشد نه بعد از تقسيم 2   

  ) هرگاه خويشاوند متوفي كه كافر است قبل از تقسيم ماترك مسلمان شود با ورثه ديگر شريك مي شود. 3   

  ثه ديگر شريك مي شود.) هرگاه كافر، مسلمان شود چه قبل از تقسيم و چه بعد از تقسيم با ور 4   

  شهاده غير الذمي اجماعاً و ال شهادته علي المسلم اجماعاً لبال تق –  213

  ) شهادت كافر غير ذمي مطلقا قابل قبول نيست و نيز شهادت به نفع او و به ضرر مسلمان اجماعاً پذيرفته نيست. 1   

  شهادت كافر غير ذمي عليه مسلمان اجماعاً قابل قبول نيست. ) شهادت به نفع كافر غير ذمي اجماعاً پذيرفته نيست و نيز 2   

  ) شهادت كافر غير ذمي اجماعاً پذيرفته نيست و نيز شهادت مسلمان به نفع چنين كافري اجماعاً قابل قبول نيست. 3   

  قبول نيست. ) شهادت كافر غير ذمي اجماعاً پذيرفته نيست و نيز شهادت كافر ذمي عليه مسلمان اجماعاً قابل 4   

  »لو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به« –  214

  ) اگر كسي جز ولي مقتول كسي را كه قصاص بر او واجب است بكشد، به كشتن او قصاص مي شود. 1   

  ) اگر ولي مقتول شخصي غير از مقتول را بكشد، به كشتن او قصاص مي شود. 2   

  ست كسي جز شخص ولي او را بكشد، ولي مقتول قصاص مي شود.) اگر كسي كه قصاص بر او واجب ا 3   

  ) اگر شخصي جز مقتول كسي را بكشد، ولي دم مقتول مي توانند به كشتن او وي را قصاص كنند. 4   

  »يشترط في الموصي له الوجود حاله الوصيه و صحه التملك« –  215

  موصي به قابل تملك باشد.) در موصي له شرط است كه در زمان وصيت موجود بوده و  1   

  ) در موصي له شرط است كه در زمان وصيت موجود بوده و اهليت تملك موصي به را داشته باشد. 2   

  ) وجود موصي به در زمان وصيت شرط صحت آن بوده و موصي له نيز بايد اهليت تملك آن را دارا باشد. 3   

  صحت آن است و موصي به نيز بايد قابل تملك باشد.) وجود موصي له و موصي به در زمان وصيت شرط  4   

216  – »و لن في ذاكرتك أن دور الشهداء لن ينسي مدي الحياه!كُي«  

  ) بايد به خاطر داشته باشي كه نقش شهدا در طول زندگي فراموش نخواهد شد! 1   

  ) بايد نقش شهدا را به خاطر بسپري و در سراسر زندگي فراموش نكني! 2   

  يد نقش شهيدا را در سراسر زندگي به خاطر بسپاري و فراموش نكني!) با 3   

  ) در خاطرت باشد كه نقش شهيدان چيزي نيست كه در طول زندگي فراموش شود! 4   

  مستثناي منقطع كدام است؟ –  217

  اء القوم اال اباءهم) ج 4     ) جاء الرجال اال أبي 3     ) جاء المسافرون اال حقائبهم 2     ) جاءالقوم اال زيدا 1   

  چيست؟» زيد هو العالم«هو در جملة  –  218

  ) ضمير خبر 4     ) ضمير فصل 3     ) ضمير قصه 2     ) ضمير شأن 1   

  چه نقشي دارد؟» ما كان احسن الرياض«كان در جملة  –  219

  ) زايده است. 2       ) خبر ما است. 1   

  ) تامه است. 4     ) از افعال ناقصه و در محل خبر است. 3   

  چيست؟» اختصاص«غرض از باب  –  220

  ) تأكيد 4     ) تشبيه 3     ) تعجب 2     ) فخر 1   



  نفي جنس محذوف نيست؟» الي«در كدام گزينه خبر  –  221

  ) ال فتي اال علي ال سيف اال ذوالفقار 2       ) اللهم ربنا ال معبود سواك 1   

  ) البد أن نقاوم اعداء االسالم 4       ) ال حول و ال قوه اال باهللا 3   

  چه نقشي دارد؟» يا عالماً ابوه«كلمة عالماً در جملة  –  222

  ) مناداي مستغاث 4     ) مناداي شبه مضاعف 3     ) مناداي مرخم 2     ) مناداي مضاف 1   

  در كدام گزينه تمييز به كار رفته است؟ –  223

  ) ضُيف مكَرماً 4     ) رأيته كريماً 3     إكراماً ) أكرمته 2     ) إزداد كَرَماً 1   

  در عبارت ذيل چه حرفي است؟» ال«دو حرف  –  224

  »ال تجالس انسان السوء حتي ال تئَهم«

  نفي – ) نفي  4     نهي – ) نفي  3     نفي – ) نهي  2     نهي – ) نهي  1   

  اذا لم يقصد القتل بالنادر فالقود و ان اتفق الموت –  225

  ) هرگاه با وسيله اي كه به ندرت كشنده است قصد قتل كند قصاص نيست، اگر چه مرگ پيش بيايد. 1   

  ) هرگاه با وسيله اي كه به ندرت كشنده نيست قصد قتل كند قصاص نيست، مگر آن كه با مرگ همراه باشد. 2   

  ت، مگر آن كه مرگ پيش بيايد.) هرگاه با وسيله اي كه به ندرت كشنده است قصد قتل نكند قصاص نيس 3   

  ) هرگاه با وسيله اي كه به ندرت كشنده است قصد قتل نكند قصاص نيست، اگر چه مرگ پيش بيايد. 4   

  حقوق ارتفاقي ملك چگونه منظور مي شود؟ –  226

  د.) بايد در اظهارنامه ذكر و در آگهي نوبتي منتشر شو 2     ) بايد در آگهي تحديد حدود ذكر شود. 1   

  ) بايد در صورت مجلس تحديد حدود ذكر شود. 4     ) بايد در صورت مجلس تحديد حدود ذكر و بعد آگهي شود. 3   

  تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها چه نام دارد؟ –  227

  ) تفكيك و تقسيم 4     ) تقسيم مال مشترك 3     ) افراز 2     ) تفكيك 1   

  تقديم درخاست افراز قبل از خاتمه عمليات ثبتي كجاست ؟مرجع  –  228

  هيأت نظارت ) 2       اداره ثبت محل وقوع ملكي ) 1   

  ) دفترخانه اسناد رسمي كه سند ملك در آن به ثبت رسيده باشد. 4       دادگاه عمومي محل ) 3   

  ؟در كداميك از اشتباهات زير، نياز به تجديد آگهي نوبتي نمي باشد –  229

  ) اشتباه در اسم متقاضي ثبت 1   

  ) اشتباه در محل وقوع ملك 2   

  اشتباه در شماره اصلي ملك ) 3   

  ) اشتباه در شماره فرعي ملك كه در اظهار نامه صحيحاً قيد ولي در آگهي اشتباه شده است. 4   

  چه زماني ملك در دفتر امالك ثبت مي گردد؟  –  230

  ) پس از تنظيم پيش نويس سند مالكيت 2     حديد حدود) پس از ختم عمليات ت 1   

  ) پس از ختم عمليات مقدماتي ثبت 4       ) پس از ختم ثبت عمومي 3   

  منافع ملك در صورتي در دفتر امالك ثبت مي شود كه براي مدت بيش از ........ واگذار شده باشد.  –  231

  سال 5)  4     سال 2)  3     سال 3)  2     سال 4)  1   

  اگر در معامالت رهني، بستانكار از رهن اعراض نمايد عمليات اجرايي بر چه اساسي ادامه مي يابد؟  –  232

  ) سند وثيقه  4     ) سند ذمه اي  3     ) سند رهني 2     ) سند شرطي 1   

  . دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه ملك در ........ به نام وي ثبت شده باشد –  233

  ) دفتر امالك 4     ) اظهار نامه 3     ) دفتر ثبت اظهارنامه 2     ) دفتر توزيع اظهار نامه 1   

  مبناي تعيين صالحيت مأمورين ثبت در ثبت امالك بر اساس چه معياري است؟  –  234

  محل وقوع ملك ) 4     ) درخواست متقاضي  3     ) حوزه مأموريت 2     ) موضوع سند 1   

  به موجب ........ و ثبت عمومي از طريق ........ به عمل مي آيد.ثبت عادي   –  235

  آگهي - ) اظهارنامه  4     تقاضانامه – ) آگهي  3     اظهارنامه – ) تقاضانامه  2     تقاضا نامه – ) اظهار نامه  1   

  نحوه انتشار آگهي تحديدي چگونه است؟  –  236

  روز پس از انتشار آگهي مقدماتي 30)  2     روز پس از انتشار آگهي مقدماتي   60 ) 1   

  ) پس از ختم عمليات تحديد حدود 4       ) پس از انتشار آگهي نوبتي 3   



  دارنده سند مالكيت معارض قبل از تعيين تكليف نهايي در دادگاه حق .........  –  237

  ) معامله نسبت به عين ملك را دارد. 2       ) هيچ گونه معامله اي ندارد. 1   

  ) معامله نسبت به منافع ملك را دارد. 4     ) واگذاري حقوق متصوره خود را دارد. 3   

  مرجع تجديد نظر از آراء هيأت نظارت كدام مورد است؟ –  238

  ) ديوان عالي كشور 4     ) هيأت ثبت اسناد 3     ) هيأت تشخيص 2     ) شوراي عالي ثبت 1   

  ا مجنون توسط قيم آنها چگونه است؟ثبت معامالت اشخاص غير رشيد ي  –  239

  ) ممنوعيتي ندارد. 2       بطور كلي ممنوع است. ) 1   

  ) با اجازه شوراي عالي ثبت بالمانع است. 4       ) با اجازه دادستان بالمانع است. 3   

  كه اضافه مساحت دارد........ نسبت به ملكي كه با سند مالكيت و مساحت معين مورد معامله قرار گرفته و بعداً معلوم شود  –  240

  ) خريدار مي تواند با پرداخت بهاي مساحت اضافي بر اساس ارزش معامله روز در خواست اصالح سند نمايد. 1   

  ) خريدار مي تواند با پرداخت بهاي مساحت اضافي بر اساس ارزش معامله زمان معامله در خواست اصالح سند نمايد. 2   

  خواست هر يك از طرفين معامله فسخ مي شود. ) معامله با در 3   

  ) خريدار مي تواند با پرداخت بهاي مساحت اضافي بر اساس ارزش اولين انتقال درخواست اصالح سند نمايد. 4   

  كدام در آمد حقوق مذكور مشمول ماليات است؟ –  241

  دريافتي از دولت ايران ) حقوق كارمندان محلي سفارتخانه دولت ايران در خارج نسبت به حقوق 1   

  ) حقوق كارشناسان خارجي با موافقت دولت ايران تنسبت به حقوق دريافتي از دولت متبوع 2   

  ) رؤسا و اعضاي مأمورت هاي كنسولي خارجي در ايران نسبت به حقوق دريافتي از دولت متبوع 3   

  ) حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور از منابع ايراني 4   

  اعضاء كميسيون تقويم امالك جهت تعيين ارزش معامالتي چند نفر مي باشند؟  –  242

  ) نه نفر 4     ) سه نفر 3     ) پنج نفر 2     ) هفت نفر 1   

  كدام مورد مذكور معافيت مالياتي وجود ندارد؟   –  243

  ) فسخ معامالت قطعي بر اساس حكم قضايي 1   

  كه در اجراي قوانين و مقررات اصالحات ارضي بعمل آمده است. ) نقل و انتقال قطعي امالك 2   

  ) هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزاتخانه ها بابت عين حقوق راجع به امالك و اراضي به مالك تعلق مي گيرد. 3   

  ) اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز 4   

  ي شود چه مقدار حق تمبر اخذ مي گردد؟از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ م  –  244

  ) معادل سه در هزار 4     ) پنج هزار ريال 3     ) هزار ريال 2     ) دويست ريال 1   

  مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ظرف چه مدتي ماليات متعلق را بر اساس اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت نمايند؟  –  245

  دو ماه (شصت روز))  2       ) بيست روز 1   

  ) چهار ماه (يكصد و بيست روز) 4       ) سه ماه (نود روز) 3   

  كدام اصل از اصول مذكور حاكم بر بودجه است؟  –  246

  اصل عطف بماسبق نشدن ) 2       ) اصل محرمانه بودن اطالعات 1   

  ) اصل ساليانه بودن 4       ) اصل عدم تبعيض 3   

  ه از دارائي و درآمد هركس بدون توجه به تغييرات آن بطور ثابت ماليات اخذ مي گردد.نرخ ........ است ك  –  247

  ) طبقه اي 4     ) تنازلي 3     تصاعدي ) 2     ) تناسبي 1   

  كداميك از مراجع مذكور در قانون ماليات هاي مستقيم نمي باشد؟  –  248

  ) هيأت حل اختالف 4      251) هيأت موضوع ماده  3     ) ديوان عدالت اداري 2     ) اداره امور مالياتي 1   

  مهمترين وظيفه يك كارفرماي اليق براي رسيدن به حداكثر سود كدامست؟  –  249

  ) تهيه عوامل توليد يا ارزانترين قيمت از بازارهاي مربوطه و تركيب آنها 1   

  نها به باالترين نرخ) بازاريابي براي محصوالت خود قبل از اقدام به توليد و فروش آ 2   

  ) اوالً بازاريابي قبل از توليد و ثانياً كشف و شناسائي نسبت بهينه در تركيب عوامل توليد و بكارگيري آن نسبت  3   

  ) جايگزين ساختن نيروي انساني با ماشين آالت پيشرفته و بكارگيري جديدترين تكنولوژي جهان در توليد 4   

  



  بودن واحد توليدي چيست؟ اصلي ترين مزيت بزرگ –  250

  ) پائين بودن هزينه ي توليد با خريد ارزانتر مواد اوليه يعني خريد كلي آن مواد 1   

  ) استفاده از ضايعات حاصل از توليد انبوه و تبديل آن ضايعات به محصوالت فرعي 2   

  انتقال محصوالت كارخانه به بازار فروش از سوي ديگر ) صرفه جوئي قابل توجه در هزينه حمل مواد اوليه به كارخانه از يكسو و  3   

  بوجود آوردن تخصص در اثر تقسيم كار بين نيروهاي انساني و نهايتاً ارتقاء كمي و كيفي محصوالت ) 4   

  تعريف توليد ناخالص ملي كدام است؟ –  251

  ) مجموع ارزش كليه كاالها و خدمات توليد شده توسط يك ملت طي يكسال 1   

  ) مجموع ارزش كليه كاالها و خدمات توليد شده توسط يك ملت طي يكسال بدون كسر درصد كاهش ارزش پول كشور 2   

  ) مجموع ارزش كليه كاالها و خدمات توليد شده توسط ملت طي يكسال با كسر درصد كاهش ارزش پول كشور 3   

  منظور نكردن ارزش خدمات توليد شده ) مجموع ارزش فقط كاالهاي توليد شده توسط ملت طي يكسال و 4   

  براي اولين بار نظريه اقتصاد ارشادي از طرف كدام دانشمند ارائه گرديده است؟ –  252

  ) ديويد ريكاردو 4     ) رابرت مالتوس 3     ) جان ماينارد كينز 2     ) آدام اسميت 1   

  گزينه صحيح است؟ 4از منفي بودن تراز پرداخت هاي كشور به چه معناست و كداميك   –  253

  ) بيشتر بودن ارزش واردات كشور در مقابل ارزش صادرات كشور 1   

  ) بدهكار بودن بانك مركزي به بانك جهاني 2   

  ) بدهكار بودن بانك مركزي به صندوق بين المللي پول 3   

  ) بدهكاري كشور به صندوق بين المللي پول همراه با بدهكاري به بانك جهاني 4   

  گزينه در اولويت قرار دارد؟ 4بنظر شما كداميك از » ركود تورمي«در راستاي برون رفت از   –  254

  ) توسعه صنايع زود بازده  4     ) توسعه صنايع تبديلي 3     ) توسعه ي صنايع زير بنائي 2     ) توسعه ي صنايع مادر 1   

  رند؟چه ارتباطي با هم دا» سطح زندگي«و » هزينه زندگي«  –  255

  ) با افزايش هزينه زندگي سطح زندگي نيز به همان ميزان بال مي رود. 1   

  ) با افزايش هزينه زندگي سطح زندگي نيز به همان ميزان كاهش مي يابد. 2   

  ) با افزايش شديد هزينه زندگي سطح زندگي به ميزاني ناچيز پائين مي آيد. 3   

  يگر مرتبط نيستند.) هزينه زندگي و سطح زندگي با يكد 4   

  

  


