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  وجهــت
  

تنظـیم  ن حقوق و علوم سیاسـی  این پاسخ ها بر اساس جزوات دپارتما. پاسخ سواالت هر صفحه در ذیل آن صفحه آمده است
 برای  مراجعه و رفرنسی است جهت تطبیق ،در واقع که در ادامه پاسخ هرسوال آمده ،   هم  بر این اساس توضیحاتی     . است    شده

  : از جزوات این مرکز به شرح ذیل استفاده کرده اند  از قبلداوطلبانی که
  

    صفحه1662                                                            حقوق مدنی  
    صفحه830                 آیین دادرسی مدنی                                  
    صفحه838                     حقوق تجارت                                         
   صفحه436                    حقوق جزای عمومی                               
   صفحه804                  حقوق جزای اختصاصی                             
   صفحه708                     آیین دادرسی کیفری                             
   صفحه1042                   حقوق بین الملل عمومی                         
  صفحه  590                                        حقوق بین الملل خصوصی   
   صفحه806                  حقوق اساسی                                             
    صفحه590                   حقوق اداری                                            
 ای  سازمـان  سنجش استفـاده شده  است  وپاسخ ه  ، از   به بعد  درس حقوق اداری از 

 .                                                                 تا رمان ارائه این دفترچه ، هنوز تطبیق این دروس با جزوات دپارتمان انجام نشده است 

   صفحه1292     متون فقه                                                               

  : با جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، دو حالت تطبیق ارائه شده است در تطبیق سؤاالت آزمون کارشناسی ارشد
  و .  جزوات را تهیه کرده اند دکارشناسی ارشاین حالت تطبیق برای داوطلبانی است که قبل ا از آزمون  . 1 شماره - الف- بند اول- گفتار دوم- فصل ششم-قسمت اول  : حالت یکی  ، 

   ..را دریافت کرده اند   جدید جزواتکارشناسی ارشد واین حالت تطبیق برای دواطلبانی است که بعد از آزمون  . 142صفحه  : حالت دیگر ،
                                                                            ∗∗∗ 

  :وانند جهت اطالعات بیشتر، به ترتیب انی که در مورد جزوات این مرکز آشنایی ندارند ، می تدانشجویان و داوطلب
  یا.  مطـالعه نمایند www.departeman.com دفترچه راهنمای جزوات دپارتمان حـقوق و علـوم سیاسی را به نشانی .1
  جهـت رویـت از جـزوات   ، 10 ، پـالک  ، کوچه حق گـو ) سمت چپ ( ه خیابان نصرت  نرسیده ب ، کارگر شمالی  ، خیابان    اتقالبران ، میدان    ته:  بـه آدرس     .2

  یا . داشته باشند   حضوریمراجعه
  .تماس داشته باشند     66912180  -  66910642  - 09123787199 : های شمارهبا .3

                                                                            ∗∗∗ 
  می شود که جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، در سطحی جلوتر و فراتر از سطح امتحانات کشور ارائه   ادآوری  ی

  : می شود ، بنابراین ، برای دانشجویان و فارغ التحصیالنی بسیار مناسب خواهد بود که 
  .ر آزمایشی و سرگرم شدن با تست را ندارند بسیار باانگیزه و پرتالش هستند ، و ذهنی گرفتار چند جلسه کالس ، کنکو .1
  . دانش حقوقی باالیی را دنبال می کنند ، و می خواهند متفاوت باشند  .2
  . در پی  قدرت پاسخگویی به همۀ سواالت بوده ، می خواهند به باالترین رتبه ها دست یابند ، نه صرفاً قبولی و پذیرش  .3

تمان برای دانشجویان و فارغ التحصیالن کم انگیزه و کم تالشی که فکـر مـی کننـد بـا چنـد                      جزوات پیشرفتۀ دپار   ،بر این اساس    
کتاب تست ، کتابچۀ قانون ، کالس آموزشی یا کنکور آزمایشی ، می توانند به نتیجه برسند ، به نظر ، مناسـب نخواهـد بـود و                            

 اسـتفاده نماینـد و در مـورد         ]نـدرج در انتهـای دفترچـه راهنمـای جـزوات            بـه شـرح پیوسـت م      [ ااین داوطلبان می توانند از خالصه جزوات این مرکـز
   . جزوات پیشرفته لطفاً پیگیری نداشته باشند
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 از کـدام جهـت بـا حقـوق           حقوق کودکی که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، تحت سرپرستی قرار گرفته است ،                        -1
  فرزندان ، یکسان است ؟

    برخورداری از مستمری بازماندگان-الف
  از طالق زوجین سرپرست حضانت بعد -ب
   ارث-ج
   نفقه-د
  
   کدام عبارت ، در خصوص مهریه ، صحیح است ؟ -2

  .   انحالل نکاح تأثیری بر استحاق زن نسبت به دریافت مهرالمسمی ندارد -الف
  .  صدور حکم تقسیط مهریه توسط دادگاه به دلیل اعسار زوج ، مسقط حق حبس نیست -ب
  .  صحیح است شرط عدم مهر در هر نکاحی ،-ج
  .  اگر زن جاهل به فساد نکاح باشد ، مستحق مهرالمثل است -د
  
  کدام مورد ، وجه تشابه فسخ نکاح و طالق است ؟ -3

  . کنند   در صورت حصول شرایط الزم ، ایجاد حرمت ابدی می-الف 
  .  اجرای هر دو ، منوط به رسیدگی قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است -ب
  . ید در طهر غیرمواقعه انجام گیرند  با-ج
  .  انحالل نکاح به واسطه آنها نسبت به گذشته اثر ندارد -د
  
  رابطه زوجیت چه وضعیتی خواهد داشت ؟. همسر وی به بذل رجوع می کند . فرامرز همسر یائسه خود را طالق خلع می دهد  -4

  . حق رجوع دارد   با توجه به رجوع زوجه به بذل ، فرامرز در هر حال -الف 
  .  اگر فرامرز رجوع زوجه به بذل را بپذیرد ، حق رجوع به زوجیت را دارد -ب
  .  رابطه زوجیت قابل رجوع نیست -ج
  .  اگر در ایام عده بوده ، فرامرز نیز حق رجوع دارد -د
  
  کدام مورد صحیح است ؟. حمید در حال مرض ، زن خود را طالق می دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طالق می میرد  -5

  .  فقط در صورتی که طالق رجعی بوده و زن شوهر نکرده باشد ، ارث می برد -الف
  .  چنانچه طالق بائن باشد ، زوجه از او ارث نمی برد و اگر رجعی باشد ، ارث می برد -ب
  .  اگر فوت بعد از انقضاء مدت عده باشد ، زن ارث نمی برد -ج
  . رد ، مشروط بر اینکه شوهر نکرده باشد  زوجه از او ارث می ب-د
  
  کدام حکم ، در نکاح موقت ، جاری است ؟  -6

  .  در صورت جهل زن به فساد نکاح و عدم وقوع نزدیکی ، زن مستحق مهرالمتعه است -الف
  .  اگر مردی قبل از نزدیکی ، تمام مدت باقیمانده از نکاح را ببخشد ، باید نصف مهر را بدهد -ب
  .  زن در اثناء مدت ، موجب سقوط مهر می شود  موت-ج
   .  اگر شوهر تا آخر مدت با زن نزدیکی نکند ، باید نصف مهر را به او بدهد -د
  

  

  

  
  
  
  
  

  93بهمن ماه .کارشناسی ارشد سراسریآزمون                                 حقوق مدنی 

   ]434صفحه [  پاراگراف سیزدهم -1 شماره - گفتار اول- فصل هفتم-قسمت سوم:     جزوه حقوق مدنی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی الف -1
   ]369صفحه [ ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر ، پاراگراف چهارم » ف ال«  بند دوم - گفتار ششم- فصل اول -قسمت سوم:     جزوه حقوق مدنی    ب -2 
   ]378صفحه [  پاراگراف هشتم - بند اول- گفتار هفتم- فصل اول-قسمت سوم:   جزوه حقوق مدنی   د      -3 
   ]386صفحه [ » ج « و  ] 385صفحه [ » ب «  گفتار اول - فصل دوم-قسمت سوم :     جزوه حقوق مدنی    ج -4 
   ]399صفحه [  پاراگراف چهارم -2شماره » الف «  گفتار ششم - فصل دوم-قسمت سوم :        جزوه حقوق مدنی  د -5 

   ]373صفحه  [ 4 و سطر 3اواسط سطر»ب«پاراگراف ماقبل»الف« بند دوم- گفتار ششم- فصل اول-قسمت سوم:   جزوه حقوق مدنی     ب-6
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لبه و وصول کند ،     در صورتی که مالک قیمت مال خود را از سهراب مطا          . تلف می شود    ) خریدار  (  غاصبی مال غصبی را به سهراب می فروشد و عین مغصوب نزد سهراب               -7
  سهراب که جاهل به غصب بوده ، تا چه میزان می تواند به فروشنده رجوع کند ؟

  .  چون عین نزد او تلف شده ، ضمان بر عهده وی مستقر شده و حق رجوع ندارد -الف
  .  نسبت به ثمن و خسارات وارده حق رجوع دارد -ب
  . ، به مقدار زیاده می تواند به بایع رجوع کند  اگر مبلغ پرداختی به مالک زیادتر از ثمن بوده -ج
  .  اگر مبلغ پرداختی به مالک زیادتر از ثمن بوده ، صرفاً به مقدار ثمن حق رجوع دارد -د
  
   کدام مورد ، در خصوص رهن ، صحیح است ؟-8

  .  تجزیه دین ، موجب تجزیه حق رهن نمی شود -الف
   . وثیقه دادن برای دین آینده ، ممکن است-ب
  .  در معامالت با حق استرداد ، منافع تنها با شرط به خریدار تعلّق دارد -ج
  .  رهن برای ضمان درک و ضمان معاوضی ، درست نیست -د
  
   در خصوص وکالت ، کدام مورد صحیح است ؟ -9

  .  در وکالت مطلق ، هرجا که شبهه ای باشد ، اصل بر نیابت است -الف
  . که با شرکت وکیل صادر شده ، به عنوان ثالث اعتراض کند  موکل می تواند به حکمی -ب
  . در حق العمل کاری ، رابطه دو طرف در حکم وکالت است -ج
  .  در انعقاد وکالت ، توالی بین ایجاب و قبول شرط است -د
  

اگر به دلیل لوله کشی آب آشامیدنی ، آب انبـار       . د   شخصی مزرعه ای را وقف کرده است تا منافع آن ، صرف هزینه و نگهداری آب انبار روستای خاصی شو                    -10
  روستا بالاستفاده باشد ، تکلیف منافع موقوفه چیست ؟

  .   برای اموری که اقرب به غرض واقف است ، هزینه می شود -الف
  .  موقوفه فروخته شده و حاصل آن ، در موردی که اقرب به غرض واقف است ، وقف می شود -ب
  . ی می شود  صرف بریات عموم-ج
  .  برای لوله کشی آب هزینه می شود -د
  

   کدام مورد ، در خصوص عقد ضمان ، صحیح است ؟-11
  .   مالک رجوع ضامن به مضمون عنه ، تحصیل برائت است نه تحمل غرامت -الف
   .  در ضمانت از ضامن به قید تضامن ، با ابراء نخستین ضامن ، ذمه مضمون عنه همچنان باقی می ماند-ب
  .  ورشکسته نمی تواند ضامن دیگری شود -ج
  .  موضوع ضمان اصطالحی ، می تواند مال کلی یا از اعیان باشد -د
  

   در خصوص رجوع از طالق رجعی ، کدام مورد صحیح است ؟ -12
  .  از اخباریات است ، نه انشائیات -الف
  .  قابل توکیل به غیر نیست -ب
  .ن زن و ابالغ اراده شوهر است  وقوع آن ، منوط به آگاه ساخت-ج
  .  از طرف شوهر ، قابل اسقاط نیست -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ]1449صفحه  [ 9 الی 6 سطرهای -1شماره » ج «  بند دوم - گفتار اول- فصل پنجم- قسمت دهم:      جزوه حقوق مدنی    ب -7
   ]1215صفحه  [ 5 سطر -4 شماره - گفتار اول- فصل چهارم- قسمت نهم:      جزوه حقوق مدنی  الف -8 
   ]   1169صفحه [  پاراگراف دوم -1 شماره -فتار اول گ- فصل اول-قسمت نهم:        جزوه حقوق مدنی   ج-9 

   ]1264صفحه  [ 5شماره » ج «  گفتار دوم - فصل هفتم- قسمت نهم:    جزوه حقوق مدنی     ج -10
   ] 1205صفحه [ عالمت دوم » ب «  گفتار ششم - فصل دوم- قسمت نهم:   جزوه حقوق مدنی      ب-11
    ]384صفحه [21 و15 و4سطرهای»الف« گفتار اول- فصل دوم-قسمت سوم:       جزوه حقوق مدنی  د  -12
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اگر وصی صـغیر قبـل از بلـوغ    . شخصی یکی از فرزندان صغیر خود را به اتفاق همسر خویش ، وصی قرار می دهد و به علت حادثه رانندگی فوت می کند         -13
  فوت کند ، وصیت عهدی مزبور چه وضعیتی دارد ؟

  .   چنین وصیتی از ابتدا باطل بوده است -الف
  .  اجرای وصیت منتفی است -ب
  .  وصی کبیر می تواند مستقالً مورد وصایت را انجام دهد -ج
  . کند  دادگاه یک نفر امین به وصی منضم می-د
  

قـرارداد  .  می شود بدون اینکه مدت قرارداد مشخص شـود           در عقد صلح معوضی ، منافع یک قطعه زمین مزروعی از قرار هر سال یکصد میلیون ریال صلح                  -14
  مزبور چه وضعیتی دارد ؟

  . برای یک سال صحیح است و پس از آن ، باید اجرت المثل زمین پرداخت شود  -الف
  .  قرارداد باطل است -ب 
  .  تصرف ، مالک مستحق مبلغ مورد توافق خواهد بود  برای یک سال صحیح است و پس از آن ، در صورت ادامه تصرفات و رضایت مالک ، به نسبت زمان-ج
  .   قرارداد صحیح است و مادامی که متصالح به تصرفات خود ادامه دهد ، باید عوض الصلح را بر مبنای توافق پرداخت کند -د
  

 پیش از انجام عمل ، طرفین مبلغ جُعل را به پنج تـن              .در قالب عقد جعاله خاص ، مبلغ پنجاه میلیون ریال جُعل برای تسطیح یک قطعه زمین تعیین می شود                     -15
  صلح و عقد قرض ، چه وضعیتی دارند ؟. قرض می دهد » جاعل « ، گندم مزبور را به » عامل « گندم صلح می کنند و سپس 

  . هر دو عقد ، صحیح و معتبرند   -الف
  .  عقد صلح صحیح و عقد قرض باطل است -ب
  .  هر دو عقد غیرنافذند -ج
  .  هر دو عقد باطل می باشند -د
  

  در خصوص صلح ، کدام مورد صحیح است ؟ -16
  .هرگاه دو طرف ، نسبت به ادعای بطالن معامله ای که انجام داده اند صلح کنند ، نافذ است   -الف
  . ، باطل است ) مانند استرداد دو عوض (  صلح مربوط به دعوی ناشی از آثار بطالن معامله -ب
  .  مقام عقود جایزه ، جایز و قابل فسخ است  صلح در-ج
  .  بر دعوایی که معلوم شود در اثر حکم از بین رفته است ، نیز می توان صلح کرد -د
  

. اشـد  ضمن قرارداد فروش یک واحد آپارتمان ، بایع شرط می کند که آپارتمان مزبور با اجاره بهای ماهی پنج میلیون ریال ، مدت یک سال در اجـاره او ب          -17
  اگر آپارتمان پس از چهار ماه از انعقاد عقد در اثر زلزله خراب شود ، عقد بیع و اجاره چه وضعیتی پیدا می کنند ؟

  .بیع به اعتبار خود باقی است و اجاره از زمان تلف ، منفسخ است   -الف
  . ای مدت باقیمانده ، باطل است  از زمان تلف مورد معامله ، بیع منفسخ می شود و اجاره تا آن زمان ، صحیح و بر-ب
  .  بیع قابل فسخ است و اجاره از زمان تلف ، منفسخ است -ج
  .  از زمان تلف مورد معامله ، بیع و اجاره هر دو منفسخ است -د
  

  در خصوص مزارعه ، کدام مورد صحیح است ؟ -18
  . الزم است متصرف زمین مالک آن هم باشد   -الف
  . زارع و عامل مشاع باشد  زمین می تواند بین م-ب
  .  شرط تملک تمام محصول بر خالف مقتضای اطالق عقد است -ج
  .  عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل می شود -د
  
  
  
  
  
  

    ]539صفحه [  پاراگراف اول -1 شماره - بند دوم- گفتار چهارم- فصل دوم-قسمت چهارم :        جزوه حقوق مدنی  ج-13 
      ]1050صفحه  [ 4 و 3سطر  -2شماره » ج «  گفتار ششم - فصل چهارم-و قسمت هشتم ] 1308صفحه  [ 9 الی 5 سطر - 2 شماره - گفتار اول- فصل دوازدهم-قسمت نهم:   جزوه حقوق مدنی       ب -14 
  3 شماره - گفتار اول - فصل نهم-و قسمت نهم  ] 1105صفحه  [ 5 الی 2انتهای سطر » د « و گفتار سوم  ] 1101صفحه  [ 1شماره » ج «  گفتار اول - فصل هفتم-قسمت هشتم:         جزوه حقوق مدنی   د -15 

   ] 1314صفحه  [ 7شماره » الف «  گفتار دوم -و فصل دوازدهم  ] 1279صفحه  [ 1                        سطر 
    ]1313صفحه  [ 6شماره » الف «  گفتار دوم - فصل دوازدهم- قسمت نهم :     جزوه حقوق مدنی  الف -16 
   گفتار هشتم-و فصل چهارم  ] 1025صفحه [  پاراگراف اول - 7و شماره  ] 1023صفحه [  3و شماره  ] 1022صفحه  [ 1شماره » و «   گفتار هشتم - فصل اول- قسمت هشتم : جزوه حقوق مد نی       الف-17 

   ]   1063صفحه [ پاراگراف دوم » الف «                         بند اول 
  ]1093صفحه [7 شماره- گفتار اول- فصل ششم-قسمت هشتم:    جزوه حقوق مدنی      ب-18
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   ، چه میزان است ؟سهم االرث خواهر ابی. احمد فوت کرده و ورثه او منحصر به سه برادر ابوینی ، یک خواهر ابی و دو خواهر امی می باشد  -19
  یک هفتم از دو سوم ترکه  -الف
   نصف سهم االرث یکی از برادران-ب
  .  ارث نمی برد-ج
   سدس ترکه -د
  

   کدام مورد ، درباره اقاله ، صحیح است ؟ -20
  . کند  تملیک مال به طرف معامله ، برای جلب رضایت او و انشای اقاله ، اقاله را بی اعتبار می-الف
  .  عوض ثابت بماند و شرط ضمن آن ، ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد ، خالف مقتضای اقاله است  اگر دو-ب
  .  عقد ضمان را می توان اقاله کرد -ج
  .    رکن اصلی اقاله ، تراضی دو طرف به هنگام وقوع آن است و به ایقاع مأذون واقع نمی شود -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ]608صفحه  [ 10 سطر -2 شماره - گفتار دوم- فصل هفتم- قسمت پنجم:     جزوه حقوق مدنی     ج- 19      
   ]893صفحه[ عالمت یازدهم- نکته ها-2شماره»ج« گفتار اول- فصل چهارم-قسمت هفتم:     جزوه حقوق مدنی      د  -20 
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شکایت انتظامی مردم از قاضی دادگستری در صالحیت کدام مرجع است ؟ چنانچه مرجع صالح ، شکایت را بایگانی کند ، کدام مـورد در خـصوص شـاکی ،                          -1
  صحیح است ؟ 

  . می تواند به مرجع تجدیدنظر انتظامی شکایت نماید -دادگاه عالی انتظامی قضات   -الف
  . د به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید  می توان- دادسرای انتظامی قضات -ب
  . نمی تواند از این تصمیم شکایت نماید - دادگاه عالی انتظامی قضات-ج
  .  نمی تواند از این تصمیم شکایت نماید - دادسرای انتظامی قضات-د
  

   می باشد ؟ دعوای استرداد شناسنامه علیه شخص حقیقی ، از کدام نوع دعوا و در صالحیت کدام مرجع -2
   دادگاه عمومی حقوقی- مالی -الف
   دادگاه عمومی حقوقی- غیرمالی -ب
   شورای حل اختالف - مالی -ج
   اداره ثبت احوال- غیرمالی -د
  

خواهـد دعـوای   وی می . احمد مدعی است که سهراب ، اخالل جزیی در تصرفات او در مال ایجاد کرده بی آنکه مال را از تصرف او به طور کلی خارج کند            -3
  کدام مورد صحیح است ؟. حقوقی اقامه کند 

  . دعوای ممانعت از حق ، اگر مال غیرمنقول باشد   -الف
  .  دعوای مزاحمت ، اگر مال غیرمنقول باشد -ب
  .  دعوای ممانعت از حق ، اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد -ج
  .  غیرمنقول باشد  دعوای مزاحمت ، اعم از اینکه مال منقول یا-د
  

پس از رسیدن پاسخ طرف مقابل و پیش از صدور رأی ، وی از شکایت خود به کلی صـرف                    .  سعید در دیوان عدالت اداری ، اقدام به طرح شکایت کرده است               -4
  ن خصوص مجدداً مطرح کند ؟شعبه دیوان باید کدام قرار را صادر کند ؟ آیا سعید می تواند پس از آن ، شکایت خود را در هما. نظر می کند 

   بلی- رد شکایت -الف
   خیر- عدم استماع شکایت -ب
   خیر- اسقاط شکایت -ج
   بلی- اسقاط شکایت-د
  

اگر در جریان دادرسی ، شـوهر فـوت کنـد ،            . شوهرش دعوای متقابل به خواسته تمکین اقامه می کند          . فرشته علیه شوهرش دعوای طالق اقامه کرده است          -5
  اید در دعاوی طالق و تمکین ، به ترتیب کدام قرار را صادر نماید ؟دادگاه ب

   سقوط دعوا-توقیف دادرسی  -الف
   توقیف دادرسی- سقوط دعوا-ب
   توقیف دادرسی- توقیف دادرسی -ج
   سقوط دعوا- سقوط دعوا-د
  

  ..............رأی قاطع ، رأیی است که با صدور آن  -6
  . ی کننده به دعوا خارج می شود و اختالف را فصل می نماید پرونده از دادگاه رسیدگ  -الف
  .  اختالف فصل می شود و پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود و باید قطعی باشد -ب
  .  اختالف فصل می شود و پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود -ج
  . ه به دعوا خارج می شود ، حتی اگر قطعی نباشد  پرونده از دادگاه رسیدگی کنند-د
  

  

  
      

  
  
  
  
  

  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون                  آیین دادرسی مدنی    

      ]55صفحه [ پاراگراف اول » ج « و  ] 50 و 51ت صفحا [ 6 و 5 و 4 پاراگراف - 3شماره » الف «  بند دوم -  گفتار پنجم- فصل دوم-قسمت اول  :       جزوه آیین دادرسی مدنی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی   د -1  
   2گراف مانده به شماره  سه پارا- 1شماره » ب «  بند سوم - گفتار دوم-و فصل سوم  ] 170صفحه [  دعوای استرداد سند - بند چهارم-  گفتار پنجم- فصل چهارم- قسمت اول :     جزوه آیین دادرسی مدنی  ب  -2  

   ]138صفحه [                      دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال 
   ]164صفحه [ » ج «  بند سوم - گفتار پنجم -  فصل چهارم- قسمت اول :جزوه آیین دادرسی مدنی  ب     -3  
        ]88صفحه [  پاراگراف دهم -سوم » الف «  بند پنجم - گفتار هفتم- فصل دوم- قسمت اول:     جزوه آیین دادرسی مدنی     ج-4  
     ]444صفحه  [ 5 سطر -1شماره » ب «  گفتار دوم - فصل اول-و قسمت سوم ] 158صفحه  [ 15 و سطر 14 نیمه سطر - گفتار چهارم-فص چهارم -قسمت اول:  جزوه آیین دادرسی مدنی        د-5  
  ]436صفحه [4شماره»الف« گفتار اول- فصل اول- قسمت سوم:     جزوه آیین دادرسی مدنی  د-6 
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   چنانچه نسبت به سندی که خوانده مورد استناد قرار می دهد و مؤثر در دعوا باشد ، خواهان در مهلت مقرر ادعای جعل کند ، کدام مورد صحیح است ؟-7
  . سند عادی یا رسمی باشد   اگر با ذکر دلیل باشد ، به ادعای جعل رسیدگی می شود چه -الف
  .  چنانچه سند عادی باشد ، به ادعای جعل رسیدگی نمی شود -ب
  .  چه سند رسمی یا عادی باشد ، به ادعای جعل رسیدگی می شود حتی اگر با ذکر دلیل نباشد -ج
  . تنها اگر سند رسمی باشد و ادعای جعل با ذکر دلیل باشد ، به آن رسیدگی می شود -د
  
  استی راجع به حق عبور علیه شانزده نفر از اهالی یک روستا تقدیم می شود ، کدام مورد صحیح است ؟دادخو -8

  .   کافی است مفاد دادخواست در روزنامه کثیراالنتشار آگهی شود -الف
  .  مفاد دادخواست باید در روزنامه کثیراالنتشار آگهی شده و به دو نفر از خواندگان نیز ابالغ شود -ب
  . ادخواست باید به تمامی خواندگان ابالغ شود  د-ج
  .  کافی است دادخواست به دو نفر از معارضان اصلی ابالغ شود -د
  
. خواسته هر یک از این دعاوی ، سه میلیون ریال تعیین و تقـویم شـده اسـت                   .  دادخواست خلع ید و اجرت المثل ، علیه یک سازمان دولتی مطرح شده است                -9

  موضوعات در صالحیت کدام مرجع می باشد و کدام مورد در خصوص احکامی که صادر می شوند ، صحیح است ؟رسیدگی به این 
   قابل تجدیدنظر در دادگاه استان-  دادگاه عمومی -الف
   قطعی- دادگاه عمومی -ب
   قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری -ج
   قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی -ف  شورای حل اختال-د
  

اگر نسبت به این حکم درخواست اعاده دادرسی به جهت مجعولیت همان سند شـود ، کـدام   .  دادگاه به استناد سندی حکم صادر کرده که قطعیت یافته است   -10
  مورد صحیح است ؟ 

  . د  کافی است پرونده جعل در مرجع کیفری مطرح باشد و به آن استناد شو-الف
  .  کافی است قرار مجرمیت علیه جاعل ، پیوست دادخواست باشد -ب
  . کافی است درخواست کننده ، ادعای جعل نسبت به سند مستند حکم مطرح نماید -ج
  .  حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند مستند حکم باید پیوست دادخواست باشد -د
  

  ی تواند پذیرفته شود ؟  در کدام نوع سوگند ، رد سوگند به طرف مقابل ، م-11
    تکمیلی یا استظهاری -الف
   استظهاری-ب
   بتّی -ج
   بتّی یا استظهاری-د
  

  کدام مورد صحیح است ؟.   قانون جدیدی الزم االجراء شده است که آیین تهیه ، ارائه و به کارگیری دلیل را پیش بینی می نماید -12
  ستند به وقایع حقوقی  نباید فوراً اجرا شود ، مگر در دعاوی م-الف
  .  در دادرسی های در جریان نیز ، فوراً باید اجرا شود -ب
  .  تنها در دعاوی که پس از الزم االجرا شدن آن اقامه می شود ، باید اجرا شود -ج
   نباید فوراً اجرا شود ، مگر در دعاوی مستند به اعمال حقوقی -د
  
  
  
  
  
  

   ] 312صفحه  [ 1سطر » ب « گفتار سوم و  ] 322صفحه  [ 3 شماره - بند سوم- گفتار سوم- فصل سوم- قسمت دوم:    جزوه آیین دادرسی مدنی  الف -7 
     ]247صفحه [  پاراگراف دوم -2شماره » ج «  گفتار چهارم -قسمت دوم:    جزوه آیین دادرسی مدنی    ج  -8  
   ]441صفحه [  عالمت دوم -3شماره « ه »  گفتار اول - فصل اول-قسمت سوم:     جزوه آیین دادرسی مدنی     ب-9  

   ]508صفحه [  دو سطر پایانی -6 شماره - بند دوم- گفتار دوم- فصل سوم- قسمت سوم:  جزوه آیین دادرسی مدنی       د  -10
   ]345صفحه [  بند اول - گفتار هشتم- فصل سوم- قسمت دوم:   جزوه آیین دادرسی مدنی       ج-11
  ]304صفحه [5 و4 سطر-بند پنجم- گفتار اول- فصل سوم- قسمت دوم:    جزوه آیین دادرسی مدنی  ب   -12
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  دیدنظر ، کدام مورد صحیح است ؟ در خصوص جلب شخص ثالث در مرحله تج-13
  . مجاز است –الف 
  .  ممنوع است -ب
  .  تنها در صورتی مجاز است که سبب جلب ، پس از مرحله نخستین حادث شده باشد -ج
  .  تنها در صورتی مجاز است که سبب جلب ، پس از مرحله نخستین کشف شده باشد -د
  

این درخواست در صورتی پذیرفته می شود که خواسته         . ن ، خواهان درخواست تبدیل تأمین می کند          پس از صدور  قرار تأمین خواسته و اجرای آ          -14
  ................. عین معین 

  .نباشد و تنها یک بار مجاز است  –الف 
  .  باشد یا نباشد و بیش از یک بار مجاز است -ب
  .  باشد یا نباشد و تنها یک بار مجاز است -ج
  . یک بار نیز مجاز است  باشد و بیش از -د
  

  در خصوص شکایت خوانده نسبت به دستور موقتی که از دادگاه نخستین صادر می شود ، کدام مورد صحیح است ؟ -15
  . اعتراض به آن پذیرفته می شود اما مستقالً قابل تجدیدنظر نیست  –الف 
  . راض ، قابل تجدیدنظر است  اعتراض به آن پذیرفته می شود و مستقالً پس از سپری شدن مهلت اعت-ب
  .  اعتراض به آن پذیرفته نمی شود اما مستقالً قابل تجدیدنظر است -ج
  .  اعتراض به آن پذیرفته نمی شود و مستقالً قابل تجدیدنظر نیست -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   ]615صفحه [  پاراگراف دوم - گفتار چهارم- فصل دوم-یا قسمت چهارم ] 476صفحه [  پاراگراف چهارم -2 شماره - بند هفتم- گفتار دوم- فصل دوم- قسمت سوم:جزوه آیین دادرسی مدنی      الف-13 

   ]645صفحه [  شرایط تبدیل درخواست تأمین -5 شماره - بند دهم- گفتار اول- فصل چهارم- قسمت چهارم: زوه آیین دادرسی مدنی ج      الف-14  
   ]655صفحه [5 و3 ابتدای سطر- بند هفتم- گفتار سوم- فصل چهارم- قسمت چهارم:      جزوه آیین دادرسی مدنی  د   -15  
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  کدام مورد صحیح است ؟. طالع نمی دهد داللی در نفس معامله منتفع است و این موضوع را به طرف مقابل ا -1
  .  با آمر خود ، متضامناً مسئول اجرای تعهد است -الف
  .  تنها مسئول خسارات وارده است -ب
  . مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود ، متساویاً مسئول اجرای تعهد است -ج
  . ی تعهد است  مسئول خسارات وارده بوده و با آمر خود ، متضامناً مسئول اجرا-د
  
  کدام مورد در خصوص کسبه جزء ، صحیح است ؟ -2

  .  تاجرند ، اما از شمول مقررات حاکم بر تجار خارجند -الف
  .  تاجر نبوده و از شمول مقررات حاکم بر تجار نیز خارجند -ب
  .  تاجر نیستند ، اما مشمول بعضی مقررات حاکم بر تجار هستند -ج
  .  بعضی مقررات حاکم بر تجار خارجند  تاجرند ، اما از شمول-د
  
  کدام مورد ، صحیح است ؟ -3

  .  شرکت تک عضوی ، فقط در مورد بعضی از شرکت های دولتی صادق است -الف
  . ، ممکن است قانوناً به شکل شرکت تک عضوی تشکیل شوند ) بخش خصوصی (  شرکت های با مسئولیت محدود -ب
  . وی هستند  تمام شرکت های دولتی ، تک عض-ج
  . می تواند به شکل تک عضوی تشکیل شود ) بخش خصوصی (  شرکت سهامی عام -د
  
کـدام مـورد ، در خـصوص     .  در یک شرکت سهامی ، سهام جدیدی در نتیجۀ افزایش سرمایه صادر شده و به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته مـی شـود                            -4

  استهالک هزینه های افزایش سرمایه ، صحیح است ؟
  .  به هیچ وجه نمی توان از محل این اضافه ارزش سهام ، آن را مستهلک کرد -الف
  .  فقط در صورتی که اندوخته اختیاری کافی نباشد ، می توان از محل این اضافه ارزش سهام ، آن را مستهلک کرد-ب
  .  باید از محل این اضافه ارزش سهام ، مستهلک شود -ج
  .  ن اضافه ارزش سهام ، مستهلک کرد می توان آن را از محل ای-د
  
  . تخصیص دهد .............. سالیانه شرکت را به عنوان پاداش به ................ نسبت معینی از ......... مجمع عمومی عادی شرکت سهامی  -5

   اعضای هیأت مدیره- سود خالص - نمی تواند -الف
   اعضای هیأت مدیره- سود خالص- می تواند -ب
   سهامداران- سود قابل تقسیم - می تواند-ج
   اعضای هیأت مدیره- سود قابل تقسیم- می تواند-د
  
  در شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود ، صحیح است ؟ ) سرمایه احتیاطی (  کدام مورد در خصوص تشکیل اندوخته قانونی  -6

  .   فقط در شرکت با مسئولیت محدود ، الزامی است -الف
  . ط در شرکت سهامی ، الزامی است  فق-ب
  .  در هر دو شرکت ، باید همه ساله یک بیستم از سود خالص شرکت ، برای آن موضوع شود -ج
  .  در هر دو شرکت ، باید همه ساله یک بیستم از سود قابل تقسیم شرکت ، برای آن موضوع شود -د
   

  
  
  
  
  
  
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون              حقوق تجارت        

   ]29صفحه   [   مسئولیت دالل در مدت منتفع بودن در معامله و اطالع این امر به طرف مقابل- 2شماره » الف «  بند اول-  گفتار اول-  فصل پنجم-قسمت اول :جزوه حقوق تجارت دپارتمان حقوق و علوم سیاسی  ب        -1  

    ]  23صفحه  [ 14 و 13پاراگراف » ب «  گفتار اول -و فص چهارم ] 57صفحه  [ 11 و 10 سطر - گفتار اول- فصل ششم-قسمت اول:  جزوه حقوق تجارت         د -2  
   ]242صفحه  [ 2 و 1 سطر -1 شماره - بند دوم - گفتار اول- فصل دوم- قسمت دوم :الف     جزوه حقوق تجارت  -3  
   ]418صفحه [  دو سطر پایانی پاراگراف آخر -1شماره » الف «  بند اول - گفتار سوم- فصل پنجم- قسمت سوم:      جزوه حقوق تجارت     د-4  

   ]387صفحه  [ 13 ، 13 ، 11 سطر - بند اول- گفتار اول- فصل چهارم- قسمت سوم:      جزوه حقوق تجارت    ب-5  
       ]286صفحه  [ 3 سطر -6شماره » ج «  گفتار چهارم -و فصل ششم ] 415صفحه [  پاراگراف دوم -1شماره » ج «  گفتار اول- فصل پنجم- قسمت سوم: ارت ج       جزوه حقوق تج -6  
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صاحبان سهام را بـرای اتخـاذ       ................ مکلف است بالفاصله    ............. یه شرکت سهامی از بین برود ،        اگر بر اثر زیان های وارد ، حداقل نصف سرما          -7
  . تصیمیم قانونی دعوت کند 

   مجمع عمومی فوق العاده- هیأت مدیره -الف
   مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده- هیأت مدیره -ب
   مجمع عمومی عادی- هیأت مدیره-ج
   مجمع عمومی فوق العاده  -پرس باز-د
  
  کدام مورد صحیح است ؟. مدیر تصفیه یک شرکت سهامی ، قصد استعفا از سمت خود را دارد   -8

  .  باید قصد خودرا به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت اعالم کند ، حتی اگر توسط دادگاه تعیین شده باشد -الف
  . سهام شرکت باشد ، باید قصد خود را به مجمع مزبور اعالم کند  اگر منتخب مجمع عمومی عادی صاحبان -ب
  .  باید الزاماً قصد خود را به دادگاه اعالم کند -ج
  .  باید قصد خود را هم به دادگاه و هم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام اعالم کند -د
  
  کدام مورد صحیح است ؟. ا قبولی را درج نکرده است صادر شده ، ولی براتگیر تاریخ رؤیت ی» به وعده از رؤیت « براتی  -9

  .   چنین براتی بی وعده قبول شده است و براتگیر باید فوراً وجه آن را پرداخت کند -الف
  .  نکول شده محسوب می شود و دارنده می تواند فوراً به براتکش مراجعه کند -ب
  . اریخ رؤیت یا قبولی را اثبات نماید  نکول شده محسوب می شود ، مگر اینکه دارنده بتواند ت-ج
  .  وعده برات از روز صدور برات آغاز می شود و براتگیر تا حصول وعده ، ملزم به پرداخت نیست -د
  

  کدام مورد صحیح است ؟. را درج می کند » عدم مسئولیت «  براتگیر هنگام قبول برات ، شرط  -10
  . باطل است ولی مبطل قبولی نیست -الف
  .اطل و مبطل برات است  ب-ب
  .  نسبت به ارائه دهنده برات برای قبولی صحیح است ولی در مقابل دارندگان بعدی ، قابل استناد نیست -ج
  . باطل و مبطل عمل حقوقی قبولی برات است -د
  

  به گردش درآید ، کدام مورد صحیح است ؟اگر سند تجاری در رابطه با انجام معامله ای که به جهتی از جهات فسخ شده است ، ظهرنویسی شده و  -11
  .  ابراء در برابر شخصی که با او رابطه معامالتی مستقیم داشته ، وارد نیست -الف
  .  ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی خواهد داشت   کلیه امضاء کنندگان سند ، اعم از صادرکننده ،-ب
   . باطل است   سند تجاری اصالً-ج
  .  سند تجاری تبدیل به یک سند عادی می شود -د
  

کدام مورد در خصوص ایـن دو عمـل ، صـحیح    . افزوده شده است » فقط « خط خورده و قبل از نام محالٌ له نیز کلمه » بحواله کرد «  در متن چک ، عبارت  -12
  است ؟ 
  .   دارای اثر یکسان هستند -الف
  . د کنن از سند تجاری سلب اعتبار می-ب
  .  کان لم یکن محسوبند -ج
  .  دارای دو اثر متفاوت هستند -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ] 437صفحه  [ 4و 3 سطر -4 شماره - گفتار اول- فصل ششم-یا قسمت سوم ] 405صفحه [ عالمت ششم » د «  بند دوم - گفتار دوم- فصل چهارم-قسمت سوم:       جزوه حقوق تجارت   الف -7 
   ] 464صفحه  [ 230 ماده - بند نهم - گفتار اول-و فصل هفتم ] 439صفحه [ پاراگراف هفدهم »  الف « گفتار دوم - فصل ششم-قسمت سوم:         جزوه حقوق تجارت  ب -8  
   ]538صفحه  [ 19 و 18 سطر - 6شماره » الف«  گفتار پنجم - فصل اول-قسمت چهارم:         جزوه حقوق تجارت   د -9  

      ]550صفحه [  پاراگراف دوم - نکته دوم-4 شماره -ار هشتم گفت- فصل اول- قسمت چهارم:   د        جزوه حقوق تجارت -10
   ]532صفحه  [ 3 و 2شماره » و «  بند دوم - گفتار چهارم-و فصل اول ] 524صفحه  [ 31 الی 29 و سطر 25 الی 23 سطر -2 شماره - کلیات اسناد تجاری -قسمت چهارم:    جزوه حقوق تجارت     ب -11
   ] 539صفحه[ پاراگراف دوم-8شماره»الف« گفتار پنجم- فصل اول-قسمت چهارم  :تجارت الف     جزوه حقوق -12
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  کدام مورد در خصوص مسئولیت آنها صحیح است ؟. حمید ، حسن  و جواد ، ضامن اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد ارفاقی شده اند  -13
   .  نسبی است ، مگر اینکه مسئولیت تضامنی در قرارداد شرط شده باشد-الف
  .  اگر اجرای تمام آن را ضمانت کرده باشند ، تضامنی و اگر بخشی از آن را ضمانت کرده باشند ، نسبی است -ب
  .  در حدود ضمانت ، تضامنی است -ج
  .  تضامن خالف اصل است و مسئولیت آنها کالً اشتراکی است -د
  

   وظیفه دادگاه در خصوص تاریخ کدام است ؟اگر تاجر متوقف ، تاریخ توقف خود را به دادگاه اظهار کند ، -14
  .  اساساً تکلیفی نسبت به احراز آن ندارد -الف
  .  همچنان مکلف به احراز آن است -ب
  .  تکلیفی به احراز آن ندارد ، مگر اینکه به تاریخ اظهارش اعتراض شود -ج
  .  تکلیفی به احراز آن ندارد ، مگر اینکه ادله جدیدی ابراز شود -د
  

  . به قروض حال مبدل می شود ............... صادر شد ، قروض مؤجل ............. همین که حکم ورشکستگی  -15
   با حکم دادگاه- تاجر حقوقی -الف
   با حکم دادگاه- تاجر حقیقی-ب
   با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت- تاجر حقیقی یا حقوقی -ج
  نسبت به مدت  بدون رعایت تخفیفات مقتضیه - تاجر-د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  

   ]760صفحه  [ 3شماره » ب «  گفتار چهارم - فصل دوم- قسمت پنجم: ج      جزوه حقوق تجارت -13 
     ]722صفحه  [ 2شماره » الف « و گفتار یازدهم  ] 718صفحه  [ 1 شماره - گفتار نهم- فصل اول- قسمت پنجم: ارت    جزوه حقوق تج    ب-14 
   ] 729صفحه [ پاراگراف اول-1شماره»ب« بند دوم- گفتار دوازدهم- فصل اول-قسمت پنجم:     جزوه حقوق تجارت     ج -15 
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  در کدام مورد ، مقررات مربوط به تکرار جرم اعمال می شود ؟ -1
  جرایم سیاسی  -الف
   جرایم اقتصادی-ب
   جرایم اطفال-ج
   جرایم مطبوعاتی-د
  
  د ؟کدام اندیشمند ، با دادن اختیار تفسیر قوانین کیفری به قضات  ، به شدت مخالف بو -2

  بکاریا  -الف
   آنسل-ب
   گاروفالو-ج
   فری-د
  
اگر به موجب قانون الحق ، مدت قانونی نگهداری کـاهش یابـد ،              . نوجوانی به موجب قانون سابق ، محکوم به نگهداری در کانون اصالح و تربیت شده است                  -3

  تکلیف چیست ؟
  . کند یحسب این که شروع به اجرای حکم شده باشد یا خیر ، تفاوت م  -الف
  .  تصویب قانون جدید ، تأثیری در محکومیت صادره ندارد -ب
  .  قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا  از دادگاه صادرکننده حکم ، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند -ج
  .  صادرکننده حکم ، تخفیف اعمال می شود  به تقاضای ولی یا سرپرست و موافقت قاضی اجرای احکام و دادگاه-د
  
  کدام مورد ، در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی ، صحیح است ؟ -4

  .برخی از مجازات های تکمیلی تنها در مورد اشخاص حقوقی ، قابل اعمال است   -الف
  .  اگر جرم با مشارکت شخص حقیقی و حقوقی انجام شود ، نسبت به هر دو قابل اعمال است -ب
  .  در مورد اشخاص حقوقی ، قابل اعمال نیست -ج
  .  در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ، قابل اعمال است -د
  
دادگاه کـدام مجـازات را      . کند  پس از مدتی فعالیت خود را منحصر به قاچاق الستیک می          .  شرکتی برای صادرات و واردات الستیک خودرو تأسیس می شود            -5

  کند؟اعمال می
  کی از دو مجازات انحالل یا مصادره اموالی  -الف
   انحالل و مصادره اموال-ب
   مصادره اموال ، جزای نقدی و انتشار حکم به وسیله رسانه ها-ج
   هر مجازات متناسب ، از جمله انحالل یا مصادره اموال -د
  
  رد در خصوص تعقیب و محاکمه وی ، صحیح است ؟کدام مو. در ضمن رسیدگی به جنون مبتال می شود .  بهروز مرتکب شرب خمر شده است  -6

  . در صورت حدوث جنون در زمان محاکمه و پس از تعقیب ، جنون مانع محاکمه نیست   -الف
  .  صرفاً اگر پس از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق ، مجنون شده باشد ، تعقیب و محاکمه به تأخیر می افتد -ب
  . نیست  جنون او مانع تعقیب و محاکمه -ج
  .  تعقیب و محاکمه وی ، تا زمان افاقه به تأخیر می افتد -د
  

  

  
  
  
  
  
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون  حقوق جزای عمومی    

      ]317صفحه  [ 25سطر » د «  گفتار اول - فصل ششم- قسمت پنجم:ب       جزوه حقوق جزای عمومی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی -1 
   ]48صفحه  [ 11 الی 8 سطر - گفتار سوم- فصل دوم-قسمت دوم:  الف     جزوه حقوق جزای عمومی -2  
   ] 91صفحه  [ 7 و 6 سطر - 6 شماره - گفتار سوم- فصل دوم-قسمت سوم :  جزوه حقوق جزای عمومی     ج  -3  
   ]146صفحه [  پاراگراف دوم و سوم - گفتار دوم- فصل اول-قسمت چهارم ] 287 و 286صفحات [  پاراگراف سوم و پنجم -ر سوم گفتا- فصل سوم-قسمت پنجم:      جزوه حقوق جزای عمومی   ج-4  
      ]269صفحه [ دو سطر پایانی » ب «  گفتار اول - فصل اول-قسمت پنجم:    جزوه حقوق جزای عمومی   ب  -5  
         ]323صفحه [24 و23 سطر- گفتار دوم- فصل هفتم-مقسمت پنج: د       جزوه حقوق جزای عمومی  -6  
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بر اثر آب گرفتگی ، بخشی از منازل مسکونی ساکنان پشت سد تخریب مـی شـود و                  . وزارت نیرو برای تأمین برق منطقه ای ، مبادرت به احداث سد می کند                -7
  زارت نیرو کدام است ؟مسئولیت و. آنان به اتهام تخریب شکایت می کنند 

  . گری ، مسئولیت کیفری دارد   به دلیل اعمال تصدی-الف
  .  همانند سایر اشخاص حقوقی ، مسئولیت کیفری دارد -ب
  .  مسئولیت کیفری ندارد -ج
  .  اساساً وزارتخانه ها مسئولیت کیفری ندارند -د
  
  جازات می شود ؟ کدام جرم ، مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای م -8

  شنود غیرمجاز داده های در حال انتقال   -الف
   جرم گمرکی با موضوع بیش از یک میلیارد ریال-ب
  های سرّی به اشخاص فاقد صالحیت در دسترس قرار دادن داده-ج
   تصرف غیرقانونی در اموال دولتی با موضوع بیش از یک میلیارد ریال-د
  
  ؟ کدام جرم ، قابل تعلیق است  -9

    معاونت در قتل عمدی-الف
   قاچاق انسان-ب
   جرایم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال-ج
   قاچاق عمده مواد مخدر-د
  

م می دارد قـصد     بهنام از سعید به اتهام تخریب شکایت می کند و سعید اعال           . سعید ضمن مشاجره با بهنام ، تلفن همراه او را از پنجره به بیرون پرتاب می کند                   -10
  کدام مورد صحیح است ؟. پرتاب داشته ولی قصد تخریب را نداشته است ، هرچند می دانسته تلفن همراه خواهد شکست 

  . با توجه به وجود سوء نیت عام و علم به وقوع تخریب ، وی قابل کیفر است   -الف
  .  به دلیل فقدان سوء نیت خاص ، قابل کیفر نیست -ب
  . ، بدون نیاز به سوء نیت خاص ، محقق جرم تخریب بوده و سعید قابل کیفر است  سوء نیت عام-ج
  .  جرم تخریب ، از جرایم مادی صرف است که نیاز به اثبات سوء نیت ندارد -د
  

 صحنه حاضر نمی شود و دو نفـر  در شب سرقت ، وی در.  نفره را برای سرقت از منزلی تشکیل می دهد و به هر یک وظیفه ای محول می کند      5بهرام گروهی    -11
  مجازات بهرام کدام است ؟. از گروه با اسلحه وارد منزل شده و مبادرت به سرقت تعزیری می کنند 

  . به مجازات معاونت در شدیدترین جرم ارتکابی گروه محکوم می شود   -الف
  .  به دلیل عدم حضور در صحنه جرم ، وی هیچ کیفری ندارد -ب
  .ازات شدیدترین جرم ارتکابی اعضای گروه در راستای سرقت از منزل ، محکوم می شود  به حداکثر مج-ج
  .  به مجازات معاونت در خفیف ترین جرم ارتکابی اعضای گروه محکوم می شود -د
  

  کدام مورد در خصوص مجازات وی ، صحیح است ؟ . بهرام مرتکب شروع به آدم ربایی شده است  -12
  .  ، ولی قابل تعلیق نیست قابل تعویق بوده -الف
  .  قابل تعلیق نیست -ب
  .  در ضمن صدور حکم محکومیت ، قابل تعلیق است -ج
  .  پس از اجرای یک سوم کیفر ، قابل تعلیق است -د
  
  
  
  
  
  

    ]148صفحه  [ 5یا شماره  ] 146صفحه [  پاراگراف چهارم - گفتار دوم- فصل اول-قسمت چهارم :جزوه حقوق جزای عمومی        ج -7 
  از جرائم علیه امنیت کشور » ج « مورد : توضیح  ]  338صفحه [  عالمت هشتم و سیزدهم - و پاورقی 33 الی 30 سطر - بند هشتم- گفتار پنجم- فصل هفتم- قسمت پنجم :جزوه حقوق جزای عمومی الف       -8  

  از جرائم اقتصادی      » د « و  »ب « است و مورد                      
         ]308صفحه  [ 4 و 5 و 6شماره های » الف «  بند دوم - گفتار ششم- فصل پنجم-قسمت پنجم : جزوه حقوق جزای عمومی ج         -9  

    و  ]  112صفحه  [ 3و  شماره  ] 110صفحه [  سطر اول -1شماره » الف « ول  گفتار ا-و فصل چهارم ] 80صفحه [  عالمت سوم - گفتار دوم- فصل اول-قسمت سوم : جزوه حقوق جزای عمومی الف      -10
   ]113صفحه  [ 1شماره » د «                    

    ]167صفحه  [ 4 و 3 سطر - سردستگی - انتهای گفتار چهارم- فصل سوم- قسمت چهارم:  ج        جزوه حقوق جزای عمومی -11
         ] 308صفحه  [ 2 و شماره 3 سطر - بند دوم- گفتار ششم- فصل پنجم-قسمت پنجم : عمومیجزوه حقوق جزای ب        -12



 
   
   

  

14

 
  کارشناسی ارشد حقوق آزمون سواالت    دفترچه 

    www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

  ؟در جرایم تعزیری ، کدام مورد در خصوص اقدام دادگاه ، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، صحیح است  -13
  . نمی تواند مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی کند  –الف 
  .  نمی تواند مجازات حبس را بیش از دو درجه تقلیل دهد -ب
  .  می تواند مجازات حبس را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب تر به حال متهم باشد -ج
  . جازاتی کند که مناسب تر به حال متهم باشد  ملزم است مجازات حبس را تبدیل به هر م-د
  

  مالک تعیین صالحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ، کدام است ؟ -14
  مجازات اجرا شده  –الف 
   مجازات قانونی جرم ارتکابی-ب
   مجازات تخفیف یافته-ج
   مجازات مندرج در حکم -د
  

  مسئولیت کیفری وی کدام است ؟. در ضمن رسیدگی ادعا می نماید که به زنا اکراه شده است . ای ساده می شود راحله مرتکب زن -15
  . تنها در صورت اثبات اکراه توسط متهم ، مسئولیت ندارد  –الف 
  .  به صرف ادعا ، مسئولیت از بین می رود -ب
  . لزم نبودن دلیلی مخالف ادعای وی است  دادگاه ملزم به تحقیق است و تحمیل مسئولیت به وی ، مست-ج
  .  به صرف ادعا ، در صورتی که صدق احتمال گفتار وی داده شود ، مسئولیت ندارد -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ] 302صفحه [ و پاراگراف پنجم  ] 301 صفحه[  پاراگراف اول -1شماره » د «  بند دوم - گفتار دوم- فصل پنجم-قسمت پنجم:     جزوه حقوق جزای عمومی الف -13    
   ]288صفحه  [ 29 سطر - گفتار چهارم- فصل سوم-قسمت پنجم:       جزوه حقوق جزای عمومی  ب -14   
     ]207صفحه[ اکراه در زنا- گفتار دوم- فصل هفتم-قسمت چهارم:      جزوه حقوق جزای عمومی     د-15   
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  خصوص قصاص ، صحیح است ؟کدام مورد در . فرزند مطالبه قصاص می کند . همسرش را به قتل رسانده و وارثی جز فرزند مشترک ندارد » الف «  -1
  .ساقط می شود ولی دیه و مجازات تعزیری باقی است   -الف
  .گیرد  حق قصاص از فرزند به رهبر منتقل می شود و رئیس قوه قضائیه به نمایندگی از ایشان تصمیم می-ب
  .  ساقط نمی شود -ج
  . ساقط شده و تنها تعزیر می شود  -د
  
کدام مـورد  . اولیای دم هر دو مقتول ، خواهان قصاص هستند .  به قتل می رسند ، به طوری که قاتل هر مقتول مشخص نیست یک مرد و یک زن توسط دو مرد   -2

  صحیح است ؟
  . کنند که به تساوی بین قاتل ها تقسیم و قصاص اجرا می شود اولیای دم زن ، نصف دیه کامل را پرداخت می  -الف
  . بت دو به یک ، بین اولیای دم مقتول های مرد و زن تقسیم می شود  قصاص به دیه تبدیل شده و به نس-ب
  .  از مصادیق لوث است و باید با اجرای قسامه ، قاتل هر مقتول مشخص شود -ج
  .  قصاص به دیه تبدیل شده و دیه به تساوی بین اولیای دم مقتول ها تقسیم می شود -د
  
  کدام است ؟» ج « حکم  . را به قتل می رساند » الف « برای رهایی از این اکراه ، » ج « می کند و » ج « اه ، مبادرت به اکر» ب « برای قتل » الف  «  -3

  . اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ، قصاص می شود  -الف
  .  قتل عمدی است ولی مرتکب فقط به پرداخت دیه محکوم می شود -ب
  .ست  انگیزه رهایی از اکراه ، مانع ضمان ا-ج
  .  در صورت احراز شرایط دفاع ، جنایت ارتکابی موجه است -د
  
  نمایند ، کدام مورد در خصوص مدعی ، صحیح است ؟ » ج « ، اقرار به جنایت موجب دیه علیه » ب « و مدتی بعد » الف « اگر ابتدا  -4

  .  نفر مطالبه دیه کند با فقدان علم تفصیلی به کذب بودن یکی از اقاریر ، مخیّر است فقط از یک -الف 
  .  در صورت علم اجمالی به کذب بودن یکی از دو اقرار ، می تواند از هر دو نفر طلب دیه کند -ب
  .  مجاز است از هر یک از آنها نصف دیه را مطالبه کند -ج
  .  مخیر است فقط از یکی از دو نفر به قید قرعه ، مطالبه دیه کند -د
  
روی روغن لیز خورده و     » ج  « . در کف خیابان روغن می ریزد       » ب  « مانعی در خیابان ایجاد کرده و       » الف  « . می گیرند   » ج  « یم به قتل     تصم  »ب  « و  » الف  «  -5

  قتل به چه کسی قابل استناد است ؟. در اثر برخورد با مانع فوت می کند 
  به عنوان سبب مقدم در تأثیر» ب «  -الف
   به عنوان سبب اقوی» ب   «-ب
  با عنوان شرکت در جنایت» ب « و » الف  « -ج
  به عنوان سبب مقدم در حدوث » الف  « -د
  
  کدام یک از موارد زیر ، صحیح است ؟. می نماید » الف « قبل از فوت او اقدام به قتل » ب « ولی دم . وارد می کند » ب « به قصد قتل ، ضربات کشنده ای به » الف  « -6
  . سبب مرگ او شود ، مجازاتی متوجه ولی دم نیست » ب « ت وارده بر چنانچه جنای  -الف 

  .  ولی دم تعزیر می شود  سبب مرگ او شود ،» ب «  چنانچه جنایت وارده بر -ب
  . می شود » الف « منتهی به مرگ او نشود ، ولی دم او محکوم به پرداخت دیه » ب «  اگر جنایت وارده بر -ج
  . فوت کند یا نکند » ب « قبل از فوت او ، قتل عمد بوده و مستحق قصاص است ، خواه » ب «  اقدام ولی دم -د
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  93ماه بهمن . کارشناسی ارشد سراسری آزمون  حقوق جزای اختصاصی  

   ]96 صفحه  [4 سطر - بند سوم- گفتار هفتم- فصل دوم-قسمت اول:   جزوه حقوق جزای اختصاصی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی     ج-1
   ]97صفحه [  پاراگراف آخر - گفتار هفتم- فصل دوم- قسمت اول:   جزوه حقوق جزای اختصاصی    الف   -2 
   ]62صفحه [ » ب «  پاراگراف قبل از -3شماره » الف «  بند سوم - گفتار اول- فصل دوم-قسمت اول:   د        جزوه حقوق جزای اختصاصی -3 
      ]175صفحه  [ 14 و 13 سطر - نکته ها- فصل ششم- قسمت اول: ق جزای اختصاصی الف      جزوه حقو -4 
      ] 66صفحه  [ 3شماره » الف « و بند دوم  ] 64صفحه [  سطر اول و دوم - گفتار سوم- فصل دوم- قسمت اول:  جزوه حقوق جزای اختصاصی        ج -5 

      ]96صفحه [6 و5 سطر- بند سوم- گفتار هفتم- فصل دوم-ل قسمت او:     جزوه حقوق جزای اختصاصی  ب-6
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  اگر قتلی از مصادیق لوث باشد و شاکی از متهم درخواست قسامه کند ، کدام مورد ، صحیح است ؟  -7
  . متهم می تواند از اقامه قسامه خودداری کرده و قسامه را به شاکی رد نماید   -الف
  .   چنانچه متهم حاضر به اقامه قسامه نشود ، به قصاص نفس محکوم می شود -ب
  .  اگر متهم اقامه قسامه کند ، شاکی می تواند بار دیگر با قسامه یا بیّنه علیه او تجدید دعوی کند -ج
   .  اگر متهم اقامه قسامه کند ، تبرئه می شود ، در غیر این صورت به پرداخت دیه محکوم می شود-د
  
  حکم جنایت عمدی وارده بر جنین پس از حلول روح چیست ؟ -8

  . اگر صدمه وارده منجر به نقص عضو طفل بعد از تولد شود ، مرتکب تنها به مجازات تعزیری محکوم می شود   -الف
  .  باشد ، مرتکب به دیه محکوم می شود  اگر صدمه وارده منجر به نقص عضو بعد از تولد شود ، حتی در موردی که قابلیت ادامه حیات را داشته-ب
  .  اگر صدمه وارده موجب مرگ جنین شود ، مرتکب به قصاص محکوم می شود -ج
  .  اگر جنین زنده متولد نشود ، مرتکب به پرداخت دیه مجازات تعزیری محکوم می شود -د
  
   ، چه مجازاتی دارد ؟»  ساله بود ، مرتکب لواط شده است 8وقتی » الف « «: اگر کسی بگوید که  -9

  .مجازاتی ندارد   -الف
   ضربه شالق تعزیری 74 تا 31 -ب
   مجازت توهین ساده-ج
   ضربه شالق حدی 80 -د
  

ا فروشنده سه روز بعد ، خودرو را از خریدار برای رفتن به مسافرت عاریه گرفتـه و دیگـر آن ر  . می فروشد » ب « خودروی خود را با سند عادی به     » الف  «  -10
  مرتکب کدام جرم شده است ؟» الف « . باز نمی گرداند 

  خیانت در امانت  -الف
  .  وی مرتکب جرمی نشده است  باشد ،» الف «  اگر سند رسمی به نام -ب
   سرقت-ج
   کالهبرداری-د
  

انک بدهد ، باید از کدام طریق عمل کند تا قانوناً            صادرکننده ای که به دلیل مدیون نبودن به دارنده چک ، می خواهد دستور عدم پرداخت وجه چک را به ب                     -11
  از پرداخت چک جلوگیری شو د؟ 

  دستور به بانک با اظهار سمت خود و تصریح به علت صدور عدم پرداخت  -الف
   از طریق ارائه دادخواست به دادگاه و اخذ دستور موقت دایر بر عدم پرداخت وجه چک-ب
   گواهی شهود به بانک دستور کتبی عدم پرداخت به همراه-ج
   دستور کتبی به بانک و تصریح به علت صدور دستور عدم پرداخت -د
  

وی مرتکـب کـدام     . سپس آن را در جای خود می گذارد         . تلفن همراه خود را بدون اجازه او از روی میز برداشته و فایل های آن را نگاه می کند                    » الف   « – 12
  جرم شده است ؟

  . داده های سری باشد ، بزه دسترسی غیرمجاز است تنها اگر دارای  -الف
  .  تنها در صورت بهره برداری مالی از فایل ها ، عمل وی جرم است -ب
  .  بزه دسترسی غیرمجاز است   اگر تلفن همراه با تدابیر امنیتی ، حفاظت شده باشد ،-ج
   .  صرف دیدن فایل در هیچ صورت جرم نیست ، اما کپی کردن آنها جرم است-د
  
  
  
  
  
  

   ]85صفحه  [ 319 ماده -پاراگراف شانزدهم» ب «  بند سوم - گفتار ششم- فصل دوم-قسمت اول:      جزوه حقوق جزای اختصاصی د-7 
   ]89صفحه  [ 22 و 21سطر » الف «  بند اول - گفتار هفتم- فصل دوم-قسمت اول: د        جزوه حقوق جزای اختصاصی  -8   
   ]166صفحه [  دو سطر پایانی -1 شماره - فصل پنجم-قسمت اول: جزای اختصاصی     جزوه حقوق   ب -9   
   ]445صفحه [ » الف «  بند هفتم - گفتار اول- فصل چهارم-قسمت سوم:   جزوه حقوق جزای اختصاصی  الف  -10 
   ]511 صفحه[ » ب«  بند سوم - گفتار سوم- فصل ششم-قسمت سوم :جزوه حقوق جزای اختصاصی  ب      -11 
  ]538صفحه[ بند اول- فصل دوازدهم-قسمت سوم:     جزوه حقوق جزای اختصاصی    ج -12 



 
   
   

  

17

 
  کارشناسی ارشد حقوق آزمون سواالت    دفترچه 

    www.departeman.com 66912180   ـ 09123787199        .، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز 

بـه طـوری کـه      . قرض گرفته بود ، تمامی اموال خود را به همسرش واگذار می نمایـد               » ب  « پس از محکومیت قطعی به پرداخت مبلغی را که از           » الف  «  -13
  کدام مورد صحیح است ؟. باقیمانده دارایی او کفاف پرداخت دین را نمی کند 

  .  دین شده و همسرش در صورت اطالع ، شریک جرم است وی مرتکب بزه معامله به قصد فرار از  -الف
  . مرتکب بزه معامله به قصد فرار از دین شده و همسرش معاون در تبانی برای بردن مال غیر است » الف   « -ب
  . مرتکب جرم نشده است » الف «  معامله به قصد فرار از دین ، تنها جنبه مدنی دارد و -ج
  . ه قصد فرار از دین شده و همسرش در صورت اطالع ، معاون جرم است  وی مرتکب بزه معامله ب-د

  
   عدم ثبت کدام واقعه ، جرم نیست ؟ -14
  فسخ نکاح  -الف
   ازدواج دائم-ب
   طالق-ج
   بذل مدت-د
  

  اگر کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده ، عمداً تلف کند ، مرتکب کدام جرم شده است ؟ -15
  اختالس   -الف
   تخریب-ب
   اتالف اموال دولتی-ج
   خیانت در امانت-د
  

قبل از اطـالع    » الف  « . حکم مذکور نقض می شود        ،» ب  « پس از تجدیدنظر خواهی     . را از دادگاه بدوی اخذ می کند        » ب  « حکم محکومیت مالی    » الف  «  -16
  عمل وی مشمول کدام عنوان است ؟. د از نقض ، به وی مراجعه و محکوم به را از او اخذ می کن» ب  «

  کالهبرداری  -الف
   سرقت-ب
  . فاقد وصف جزایی بوده و دارای ضمانت اجرای مدنی است -ج
   سوء استفاده از سند مجعول -د
  

   ؟چه تأثیری در مجازات مرتکب دارد هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست ، تمام وجه مورد اختالس را مسترد کند ، -17
  . تأثیری در مجازات او ندارد ، چون جرم به طور تام ارتکاب یافته است   -الف
  .  ولی حکم انفصال اجرا می شود   از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای حبس معلق شده ،-ب
  . تمامی مجازات های او معلق می شود -ج
  .  تمامی مجازات های او به جز انفصال معلق می شود -د
  

    برای تحقق جرم جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده  ، وجود کدام قصد  ، ضروری است ؟-18
  قصد جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده   -الف
   داشتن هدف برهم زدن امنیت کشور-ب
   هدف برهم زدن امنیت کشور و قصد انتقال آن به دیگران-ج
   قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران  -د
  
  
  
  
  
  

   ] 641صفحه [  4 ماده -  گفتار چهارم - فصل سوم- قسمت پنجم-و آئین دادرسی کیفری  ] 68صفحه [  پاراگراف اول -  بند چهارم- گفتار سوم-  فصل دوم- قسمت اول:  اصی    جزوه حقوق جزای اختص   الف  -13   
        ] 376 و 375صفحه  [ 17 الی 14 سطر - گفتار هفتم - فصل دوم-قسمت دوم:  د           جزوه حقوق جزای اختصاصی  -14  
     ]431صفحه [ پاراگراف دوم » ج «  گفتار دوم - فصل سوم-قسمت سوم:     جزوه حقوق جزای اختصاصی  الف    -15  
    ] 476 الی 473صفحات [  گفتار اول و دوم -جمو فصل پن ] 408 الی 404صفحات [  بند اول و دوم -و گفتار دوم ] 404صفحه [  گفتار اول - فصل دوم-قسمت سوم:       جزوه حقوق جزای اختصاصی    ج  - 16  
        ]432صفحه  [ 3تبصره » ج «  گفتار دوم - فصل سوم- قسمت سوم: ب         جزوه حقوق جزای اختصاصی  -17  
   ] 658حه صف [3و شماره ]657صفحه [1 شماره- گفتار اول- فصل سوم- قسمت چاهرم:      جزوه حقوق جزای اختصاصی   ج-18 
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  عنوان مجرمانه رفتار او کدام است ؟. را از رایانه او برداشته و در کارت حافظۀ خود ذخیره می کند » ب « داده های متعلق به » الف  « -19
  . باقی بماند » ب « ای ، در صورتی که عین داده ها در اختیار تخریب رایانه  -الف
  . باقی بماند » ب « ه ها در اختیار ای ، فقط در صورتی که عین داد سرقت رایانه-ب
  . باقی نماند » ب « ای ، اعم از اینکه عین داده ها در اختیار  کالهبرداری رایانه-ج
  . باقی بماند یا نماند » ب « ای ، اعم از اینکه عین داده ها در اختیار  سرقت رایانه-د
  

ام مسلحانه کرده اند ، قبل از درگیری و استفاده از سالح دستگیر شوند ، مشمول کدام مجـازات                   هرگاه گروهی که در برابر اساس جمهوری اسالمی ایران قی          -20
  خواهند شد ؟

  مجازات مذکور برای محاربه  -الف
   مجازات تعزیری-ب
   چنانچه قبل از دستگیری توبه کرده باشند ، به تعزیر و در غیر این صورت به مجازات جرم محاربه-ج
  وه وجود داشته باشد ، به مجازات جرم محاربه و در غیر این صورت به تعزیر   چنانچه مرکزیت گر-د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ]539صفحه  [ 12 ماده - گفتار سوم- فصل دوازدهم-قسمت سوم:   جزوه حقوق جزای اختصاصی   د  -19   
        ]612صفحه [  پاراگراف دوم -1 شماره - بند سوم- گفتار اول- فصل اول- قسمت چهارم:   جزوه حقوق جزای اختصاصی ب    -20  
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  رعایت انصاف در فرآیند دادرسی های کیفری ، نیازمند کدام مورد است ؟ -1
    غیرعلنی و غیرترافعی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی -الف
  یه مراحل رسیدگی ، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاهی  حضور هیئت منصفه در کل-ب
   فقط تساوی سالح ها-ج
   تساوی سالح ها و ترافعی شدن رسیدگی -د
  

  کدام جرم ، مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود ؟ -2
    قذف -الف
   مصرف مسکر-ب
   زنا-ج
   قوادی-د
  

   ، منجر به کدام تصمیم می شود ؟1392قابل گذشت به شرح مندرج در قانون مجازات اسالمی گذشت منجز شاکی در جرایم تعزیری  -3
    صدور حکم مبنی بر برائت متهم از اتهام وارد بر او-الف
   قرار تعلیق تعقیب یا اجرای مجازات و بایگانی کردن پرونده-ب
   قرار تعویق تعقیب و بایگانی موقت پرونده-ج
  و یا موقوفی اجرای مجازات قرار موقوفی تعقیب -د
  

  در کدام مورد ، بازداشت موقت محکوم علیه ، از محکومیت او به جزای نقدی کسر و محاسبه می شود ؟ -4
    در محکومیت های مربوط به دادگاه انقالب و نظامی-الف
   در کلیه محکومیت ها-ب
  موارد بازداشت موقت الزامی ناظر بر جرائم نیروهای مسلح در غیر -ج
   در صورت امتناع یا عجز متهم از معرفی کفیل یا توثیق وثیقه و در نتیجه صدور قرار بازداشت متهم -د
  

  در صورت حضور متهم یا محکوم علیه در کلیه مراحل رسیدگی ، چه موقع قرار تأمین کیفری ملغی االثر می شود ؟ -5
    به محض معرفی متهم به دادستان-الف
  کیفر پس از اجرای دو سوم -ب
   به محض شروع به اجرای حکم  -ج
    در پایان اجرای حکم-د
  

   آثار قطع مرور زمان بر اثر یکی از اقدامات تعقیبی یا تحقیقی  ، کدام است ؟ -6
ر زمـان جدیـد     مرور زمان جدید آغاز می شود که مدت آن ، همان مدت مرور زمان قبلی است و مدت مرور زمان سپری شده قبـل از انقطـاع ، جـزو مـرو         -الف

  . همچنین انقطاع مرور زمان مطلق و غیرشخصی است . محاسبه نمی شود 
گـردد و ایـن     مرور زمان جدیدی آغاز می شود که مدت آن ، همان مدت مرور زمان قبلی است ولی مدت سپری شده قبل از قطع مرور زمان از آن کسر می                      -ب

  . رد گیحکم ، مباشر ، معاون و شرکای جرم را نیز دربرمی
  .  مدت مرور زمان جدید نصف مرور زمان سپری شده است ولی شرکا و معاونان جرم از آن بهره مند نمی شوند -ج
 مرور زمان جدیدی آغاز می شود که مدت آن ، همان مدت مرور زمان قبلی است ولی شامل حال شرکا و معاونان جرم نمی شود و کلیـه بـزه دیـدگان از آن                                   -د

  . د گردنبهره مند می
  

  
  
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون  آیین دادرسی کیفری    

   ]220صفحه  [ 8 الی 4سطر » د «  اول - بند اول- گفتار دوم- فصل اول-قسمت سوم:      جزوه آیین دادرسی کیفری دپارتمان حقوق و علوم سیاسی د-1 
   ] 273صفحه  [ 307ز ماده سطر قبل ا» الف «  اول - بند اول- گفتار اول- فصل دوم-قسمت سوم:    جزوه آیین دادرسی کیفری    ج -2  
   ]262صفحه  [ 7 و 4 سطر - اول- بند نهم- گفتار دوم- فصل اول-قسمت سوم: د       جزوه آیین دادرسی کیفری  -3  
   ] 615صفحه  [ 1 تبصره - بند دوم- گفتار سوم- فصل دوم-قسمت پنجم:   جزوه آیین دادرسی کیفری    ب  -4  
   ]236انتهای صفحه  [ 230 دوسطر بعد از ماده - بند سوم- گفتار دوم- فصل اول-قسمت سوم: ی کیفری   جزوه آیین دادرس   ج  -5  
   ]137صفحه[پاراگراف دوم« ه » اول- بند سوم- گفتار اول- فصل دوم- قسمت دوم:    جزوه آیین دادرسی کیفری  الف  -6 
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به منظور اجتناب از ایراد اَنگ بزهکاری به برخی از مرتکبان جرایم خرد و در راستای یک سیاست جنایی کارساز ، قانون به دادستان اجازه می دهد که تحت                              -7
  اتخاذ چنین تصمیمی با کدام عنوان ، منطبق است ؟. شرایطی از تعقیب برخی متهمان صرف نظر کند 

  بودن تعقیب   اصل شخصی -الف
   اصل فردی کردن مجازات ها -ب
   اقتضای تعقیب-ج
   الزامی بودن تعقیب-د
  
است ، دادرس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس ، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کـرده                  ] 1کیفری  [ در پرونده ای که در صالحیت دادگاه کیفری استان           -8

  ار ، کدام است ؟مرجع رسیدگی به اعتراض به این قر. است 
   شهرستان مرکز استان مربوط]کیفری دو [   دادگاه -الف
  .  شهرستانی که دادگاه بخش در حوزه آن قرار دارد ]کیفری دو [  دادگاه -ب
   رئیس همان دادگاه بخش -ج
   استان مربوط] یک کیفری[  دادگاه -د
  
رسی سوابق متهم معلوم می شود که وی در تهران مرتکب فروش مواد مخدر شده ، ولـی در                   با بر . شخصی به اتهام جعل سند عادی در کرج تحت تعقیب است             -9

  رسیدگی به اتهامات متهم ، در صالحیت کدام دادگاه است ؟. ورامین به اتهام جعل گواهینامه رانندگی دستگیر شده است 
  دادگاه عمومی جزایی تهران  اتهام فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب تهران و هر دو اتهام جعل در -الف
   همه اتهامات در دادگاه انقالب تهران-ب
   اتهام فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب تهران و هر یک از اتهامات جعل در دادگاه عمومی جزایی کرج و ورامین -ج
  ورامین  اتهام فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب تهران و هر دو اتهام جعل در دادگاه عمومی جزایی -د
  

  در دیوان عالی کشور ، کدام مورد نقض بالارجاع محسوب می شود ؟ -10
    شمول مررو زمان-الف
   نقص تحقیقات-ب
   اشتباه قاضی در تعیین مجازات محکوم علیه-ج
   نقض قواعد صالحیت -د
  

 رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال و ارز ممکـن اسـت مرتکـب            در کدام مرجع ، به کلیه اتهامات رؤسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام                 -11
  شوند ، رسیدگی می شود ؟

    دادگاه انقالب محل وقوع جرم-الف
   شعب خاص رسیدگی کیفری مستقر در گمرک مربوط-ب
   دادسرا و دادگاههای مرکز-ج
   دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم -د
  

  خ کند ، کدام نوع قرار نسبت به محکوم علیه حکم قطعی صادر می شود ؟هرگاه قانون الحق مجازات ارتکابی را نس -12
    موقوفی اجرا-الف
   تعویق اجرای مجازات-ب
   موقوفی تعقیب-ج
   منع تعقیب -د
  
  
  
  
  
  
  

   ] 114صفحه [  پاراگراف اول - سوم- بند اول- گفتار اول- فصل دوم- قسمت دوم:        جزوه آیین دادرسی کیفری ج-7  
   ]244صفحه  [ 29 و 28 سطر - بند ششم-و گفتار دوم ] 200صفحه  [ 5شماره » ج «  چهارم - بند اول- گفتار اول- فصل اول- قسمت سوم: جزوه آیین دادرسی کیفری         ب -8   
   ] 274صفحه [ » ب «  پاراگراف مانده به 8» الف «  بند اول - گفتار اول- فصل دوم- قسمت سوم: د           جزوه آیین دادرسی کیفری  -9  
   ]590صفحه  [ 21 عالمت - نکته ها-2شماره » ج «  گفتار اول - فصل اول- قسمت پنجم:    جزوه آیین دادرسی کیفری  الف  -10  
   ] 357صفحه [  عالمت یازدهم - نکته ها- پنجم- بند دوم- گفتار دوم- فصل دوم- قسمت سوم:    جزوه آیین دادرسی کیفری    ج  -11  
  ]143صفحه [2 شماره- پنجم- بند سوم- گفتار اول- فصل دوم- قسمت دوم:     جزوه آیین دادرسی کیفری  الف  -12 
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   تحقیقات مقدماتی در دادسراهای عمومی و انقالب ، چگونه است ؟-13
    کتبی ، ترافعی ، سرّی و علنی-الف
  ی ، کتبی و سرّی  غیرعلنی ، ترافع-ب
   غیرعلنی ، سرّی و ترافعی-ج
   غیرترافعی و کتبی -د
  

  کدام مقام قضایی ، عهده دار دفاع از کیفر خواست در دادگاه کیفری استان است ؟ -14
    دادستان دادسرای حوزه قضایی صالحیت دار و یا معاون او-الف
  دادیاران به انتخاب دادستان دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او و یا یکی از -ب
   دادستان محل دستگیری متهم-ج
   دادستان حوزه قضایی محل وقوع جرم-د
  

  هرگاه اجرای مجازات حبس ، آغاز شده ولی به علت فرار محکوم علیه قطع شود ، تاریخ شروع مرور زمان کدام است ؟ -15
  .  در این مورد اعمال نمی شود -الف
   قطع اجرای مجازات-ب
  روع حبس  ش-ج
   قطعیت حکم -د
 

   ] 220صفحه [ » د« و  ] 219صفحه [ » الف « و  ] 218صفحه [  پاراگراف اول - اول - بند اول- گفتار دوم- فصل اول- قسمت سوم:        جزوه آیین دادرسی کیفرید-13  
   ]272صفحه  [ 31 الی 28ای سطره» الف «  بند اول - گفتار اول- فصل دوم-قسمت سوم:    جزوه آیین دادرسی کیفری    ب -14   
   ]138صفحه  [ 1پاراگراف قبل از شماره»ح« اول- بند سوم- گفتار اول- فصل دوم- قسمت دوم: الف     جزوه آیین دادرسی کیفری  -15  
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  اگر با وجود اکثریت الزم برای تصویب قطعنامه شورای امنیت ، یکی از اعضای دایم به قطعنامه رأی ممتنع دهد ، آن قطعنامه چه وصفی دارد ؟ -1
  .  منشور به رأی مثبت اعضای دایم تصریح نشده است 27معتبر است ، زیرا در ماده   -الف
  . منشور ملل متحد ، به رأی مثبت اعضای دایم تصریح نشده است 27ی ندارد ، زیرا در ماده  اعتبار-ب
  . منشور با رویه عملی اصالح شده است 27 معتبر است ، زیرا ماده -ج
  . الزم االجرا نیست تا زمانی که رأی ممتنع به مثبت تبدیل شود -د
  

  کدام مورد در خصوص حق شرط ، صحیح است ؟ -2
  . ق شرط در صورتی مجاز است که در خود معاهده پیش بینی شده باشد ح -الف
  . در مورد معاهده موسس یک سازمان بین المللی ، قایل شدن به حق شرط مطلق است -ب
  .  حق شرط در معاهدات قراردادی دو جانبه تحقق می پذیرد -ج
  . اعتبار حق شرط ، به هدف و موضوع معاهده بستگی تام دارد-د
  

  قرار ندارد ؟» اقدامات متقابل ممنوعه « دام یک از موارد زیر ، در زمره ک -3
  رفتار ناقض مصونیت مأموران دیپلماتیک  -الف
   تهدید یا استفاده از زور-ب
   مسدود نمودن اموال و دارایی های دولت متخلف -ج
   هر رفتار ناقض حقوق اساسی بشر-د
  

    وین در باب حقوق معاهدات ، کماکان تابع نظام عرفی است ؟1969کنوانسیون کدام مورد ، علی رغم عدم پیش بینی در  -4
  تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهده  -الف
   تأثیر اجبار بر معاهده-ب
   نقض ماهوی معاهده-ج
   قاعده آمره-د
  

  اسرای جنگی در چه زمانی باید فوراً آزاد شده و به میهن خود بازگردند ؟ -5
  آتش بس دایم -الف
   انعقاده معاهده صلح-ب
   آتش بس موقت-ج
   پایان مخاصمات فعال-د
  

   در مورد تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی و رویه دیوان بین المللی دادگستری ، کدام مورد ، در حکم تجاوز محسوب می شود ؟1974مطابق قطعنامه سال  -6
  برخوردهای مسلحانه مرزی -الف
   محاصره بنادر یک کشور-ب
  یری و ربودن چند مرزبان کشور دستگ-ج
   نقض حریم هوایی یک کشور -د
  
   ، کدام عمل موجب مسئولیت بین المللی دولت است ؟2001مطابق با طرح  -7

  هر عمل غیرقانونی دولت در نقض معاهده یا عرف بین المللی یا قوانین داخلی -الف
  . جاد خسارت نماید  هر عمل غیرقانونی دولت در نقض قواعد حقوق بین الملل که ای-ب
  .  هر عمل دولت که از نظر بین المللی غیرقانونی باشد -ج
  .  هر عمل ممنوعه دولت که باعث تشنج در روابط دو دولت گردد -د
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   خود ، کدام شرط را برای اجرای دیپلماتیک در نظر نگرفت ؟2004کمیسیون حقوق بین الملل در طرح سال  -8
  تی به مراجع محلیمراجعه قبلی و مقدما -الف
   پاکدستی مدعی-ب
   حمایت از اشخاص دارای تابعیت مضاعف-ج
   حمایت از اشخاص بی تابعیت -د
  
  دیوان بین المللی دادگستری ، در رویه خود جهت تحدید حدود فالت قاره کشورها ، برای کدام عامل ، نقشی اساسی قائل شده است ؟ -9

  جغرافیایی -الف
   سیاسی-ب
   اقتصادی-ج
   تاریخی -د
  

  کدام حق ، در وضعیت های فوق العاده عمومی ، قابل تعلیق است ؟ -10
  اصل قانونی بودن جرم - الف
   آزادی بیان-ب
   منع بردگی-ج
   آزادی عقیده-د
  

  کدام است ؟» حقوق بین الملل عمومی « با » حقوق بین الملل عام « رابطه میان  -11
   تساوی -الف
   تباین-ب
  من وجه عموم و خصوص -ج
   عموم و خصوص مطلق-د
  

  التزام کشورهای جدید به قواعد عام حقوق بین الملل ، بیشتر از کدام اصل ناشی می شود ؟ – 12
  امنیت و ثبات -الف
   انصاف و عدالت-ب
   عینیت و فراگیری-ج
   رضایت و توافق-د
  

   از احکام سابق خود ، در موضوع مشابه فعلی می باشد ؟کدام مورد ، موجه ترین دلیل برای انحراف دیوان بین المللی دادگستری -13
  اقتضای انصاف –الف 
   صالحدید دیوان-ب
   تدوین حقوق بین الملل-ج
   توسعه حقوق بین الملل-د
  

   مبنای برخورداری سازمان بین المللی از مصونیت در مقابل مراجع ملی ، کدام است ؟ -14
   حمایت شغلی –الف 
   ضرورت کارکردی-ب
  شتغال مضاعف ا-ج
   استقالل سازمان-د
  
  

 ب           -14                                              د  - 13  الف                                                  – 12   د                                                 -11                                ب                   – 10                                                الف  –9                                                 ب  –8    
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   ، وضعیت تحدید حدود کدام یک از مناطق دریایی ، به صراحت مشخص نشده است ؟1982 طبق کنوانسیون  -15
  فالت قاره –الف 
   دریای سرزمینی -ب
  )نظارت (  منطقه مجاور -ج
   منطقه انحصاری اقتصادی-د
  

   های صلیب سرخ هالل احمر نیست ؟کدام مورد  ، در زمره اصول حاکم بر فعالیت -16
  عدم تفکیک –الف 
   عدم جانبداری-ب
   استقالل-ج
   بی طرفی -د
  

  استفاده شده است ؟» نظام حقوقی خاص «  ، در تعریف کدام یک از مناطق دریایی ، از عنوان 1982طبق کنوانسیون  -17
  دریای سرزمینی  –الف 
  )میراث مشترک بشریت (  منطقه بین المللی -ب
   فالت قاره-ج
   منطقه انحصاری اقتصادی-د
  

  رسیدگی ادواری به وضعیت حقوق بشر در کشورها ، در کدام یک از ارکان ملل متحد انجام می شود ؟ -18
  شورای حقوق بشر –الف 
  اجتماعی ، انسانی و فرهنگی مجمع عمومی ) کمیته سوم (  کمیسیون -ب
   کمیسیون حقوق بشر-ج
   کمیساریای حقوق بشر-د

  

   
   عرف ناشی از یک معاهده با از میان رفتن آن معاهده ، چه حکمی پیدا می کند ؟ -19

  . به حالت تعلیق درمی آید  –الف 
  .  همچنان اعتبار دارد -ب
  .  اعتبار خود را از دست می دهد -ج
  .  اثری بر طرف های معاهده ندارد -د
  

   نظریه است ؟امروزه مبنای مصونیت دیپماتیک ، مبتنی بر کدام -20
   نظریه نمایندگی –الف 
   اختالط نظریات برون مرزی و مصلحت خدمت-ب
   نظریه مصلحت خدمت-ج
   اختالط نظریات نمایندگی و مصلحت خدمت -د
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   مالک تفکیک تابعیت و اقامتگاه ، به ترتیب ، وجود کدام رابطه است ؟ -1
  اسی و مادی سی- حقوقی و معنوی شخص با دولت -الف
   مادی و معنوی- سیاسی و حقوقی شخص با دولت -ب
   سیاسی و معنوی- حقوقی و مادی شخص با دولت -ج
   مادی و حقوقی- سیاسی و معنوی شخص با دولت -د
   

صوص تعهدات ناشی از ظهرنویسی     اگر در خ  . برات مزبور در فرانسه توسط یک ایتالیایی ظهرنویسی شده است           . حمید براتی را در انگلستان صادر کرده است          -2
  در دادگاه ایران اقامه دعوی شود ، موضوع تابع قانون کدام کشور است ؟

   انگلستان-الف
   مقر دادگاه-ب
   فرانسه-ج
   ایتالیا-د
  
   وصیف کند ؟اگر دادگاه ایرانی با یک سازمان حقوقی خارجی که در قانون ایران شناخته نشده است ، مواجه شود ، چگونه باید آن را ت -3

   منحصراً طبق قانون خارجی-الف
   طبق قانون ایران ، ولی به کمک قانون خارجی-ب
   غیرقابل توصیف-ج
   منحصراً طبق قانون ایران-د
  
  دادگاه ایران برای تعیین اختیارات و وظایف او ، به کدام قانون باید مراجعه کند ؟. حمید که ایرانی است ، قیم محجوری فرانسوی است  -4

   هم ایران و هم فرانسه-الف
   ایران-ب
  .  بستگی به نظر دادگاه دارد -ج
   فرانسه-د
  
  کدام قانون ، حاکم بر نقل و انتقال سهام با نام است ؟ -5

   اقامتگاه مدیون-الف
   اقامتگاه داین-ب
   محل وقوع سهام-ج
   محل انتشار سهام-د
  
  انین در دیون ، کدام قانون برای اجرا صالحیت دارد ؟طبق نظریه ای که جنبه حقوقی دارد ، در تعارض قو -6

  حاکم بر منشأ دین -الف
    اقامتگاه داین-ب
   محل وقوع مال-ج
   اقامتگاه مدیون-د
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  مبنا و اساس روش کدام شخص است ؟» اصل جامعه مشترک حقوقی «  -7
   نی بوایه-الف
   منچینی -ب
   ساوینی-ج
   بارتن-د
  
   توصیف عامل ارتباط به عمل می آید ؟ پس از کدام مورد ، -8

   تقلب نسبت به قانون-الف
   توصیف نوع دعوا-ب
   احاله-ج
   نظم عمومی-د
  
   در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ، به ترتیب تابعیت زن بر مبنای کدام سیستم تعیین می شود ؟ -9

   زوجین وحدت تابعیت- استقالل نسبی -الف
   وحدت تابعیت زوجین- استقالل مطلق -ب
   استقالل تابعیت زوجین- استقالل تابعیت زوجین -ج
   وحدت تابعیت زوجین - وحدت تابعیت زوجین -د
  

  در حقوق بین الملل خصوصی ایران ، اهلیت هرکس برای معامله کردن ، اصوالً تابع کدام قانون است ؟ -10
    مورد توافق متعاملین-الف
   دولت متبوع معامله کننده-ب
   اقامتگاه معامله کننده-ج
   محل وقوع معامله-د
  

  کدام قانون ، حاکم بر مفاد اسناد است ؟  -11
  اقامتگاه تنظیم کننده -الف
   دولت متبوع تنظیم کننده-ب
   مناسب موضوع-ج
   محل تنظیم سند-د
  

   بی تابعیتی تولدی ، ناشی از کدام مورد است ؟ -12
   سیستم خاک و عدم اعمال سیتسم خون اعمال-الف
   عدم اعمال سیستم خاک و اعمال سیستم خون-ب
   اعمال سیستم خاک و سیستم خون-ج
   عدم اعمال سیستم خون و سیتسم خاک-د
  

   صالحیت قانون محل وقوع معامله برای تعیین اهلیت متعاملین در حقوق بین الملل خصوصی ایران ، چگونه صالحیتی است ؟ -13
   اصولی  -الف
   استثنایی-ب
   اجباری-ج
   تخییری-د
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   قانون مدنی باید قانون خارجی رعایت شود ، در کدام صورت ، دادگاه مکلف به رعایت این احاله نیست ؟7 اگر درخصوص موضوعی طبق ماده  -14
  .   حل قضیه را به قانون دیگری احاله دهد -الف
  .  مخالف قاعده حل تعارض ایران باشد -ب
  .  مخالف نظم عمومی ایران باشد -ج
  .  حل قضیه را به قانون ایران احاله دهد -د
  

تعیین شرایط ماهوی ازدواج آنها از لحاظ حقوق بین المللی خصوصی ایران ، تابع قانون               . زنی هندی و یک مرد فرانسوی قصد دارند در ایران ازدواج کنند              -15
   کدام کشور است ؟

   فرانسه-الف
  فق طرفین مورد توا-ب
   هرکدام ، تابع قانون دولت متبوع خود-ج
   ایران-د
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  در خصوص اصل تفکیک قوا ، تفاوت نظریه منتسکیو با نظریه روسو ، در کدام مورد است ؟ -1
  .  منتسکیو تفکیک قوا را نسبی و روسو آن را مطلق می شمارد  -الف
  .  منتسکیو به قانون و روسو به آزادی اولویت می دهد -ب
  .  منتسکیو قوای سه گانه را هم عرض یکدیگر و روسو قوه مقننه را برتر از قوای دیگر می داند -ج
  . منستکیو خواستار تعدیل قوا و روسو طرفدار تفکیک قوا است -د
  
   ؟ قانون اساسی انعطاف پذیر ، کدام خصوصیت زیر را دارد -2

  . قابل تجدیدنظر بدون نیاز به طی تشریفات خاص است   -الف
  .  هر ده سال یک بار تجدیدنظر می شود -ب
  .  قابل تجدیدنظر پس از طی تشریفات خاص است -ج
  .  قابل تفسیر است -د
  
   کشور فدرال کدام است ؟- مهمترین شاخصه دولت  -3

  وجود نظام دو مجلسی -الف
  اسی  دارا بودن رژیم سی-ب
   نیمه پارلمانی- رژیم نیمه ریاستی -ج
   دوگانگی ساختاری-د
  
  در نظام ریاستی ، کدام یک از موارد زیر ، صحیح است ؟ -4

  .  رئیس جمهور مستقل از پارلمان است ، اما رسمیت دولت موکول به رأی اعتماد پارلمان است -الف
  .ارلمان است  رئیس جمهور منتخب مردم بوده و دولت وی ، مستقل از پ-ب
  .  اما رئیس جمهور حق دارد در صورت نرسیدن به توافق پارلمان ، آن را منحل کند   تفکیک مطلق قوا برقرار است ،-ج
  .  هم رئیس جمهور حق انحالل پارلمان را دارد و هم پارلمان حق عزل رئیس جمهور را داراست -د
  
  م ساز و کار است ؟در روابط بین قوا ، نظام پارلمانی مبتنی بر کدا -5

   مبتنی بر پیش بینی رأی عدم اعتماد علیه دولت -الف
   صرفاً مبتنی بر رأی اعتماد به دولت-ب
   پیش بینی حق استیضاح دولت و حق انحالل پارلمان-ج
   مبتنی بر نظارت سازمان های نظارتی کشور بر همه امور -د
  
  م ، محدودیت وارده بر کدام آزادی است ؟ از منظر قانون اساسی ، عدم اخالل به مبانی اسال -6

    بیان-الف
   شغل-ب
   اجتماع-ج
   اطالعات-د
  
  
  
  
  
  
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری نآزمو  حقوق اساسی                

   ]169صفحه [  پاراگراف اول - 4و شماره  ]  168صفحه [  پاراگراف اول -3 شماره - گفتار دوم- فصل چهارم-دومقسمت :جزوه حقوق اساسی دپارتمان حقوق و علوم سیاسی    ج      -1 
    ]31ه صفح [ 4 الی 1  سطر - 7 شماره - بند پنجم - گفتار اول- فصل دوم-قسمت اول :    جزوه حقوق اساسی    الف -2  
    ]364صفحه  [ 1سطر » الف «  بند دوم - گفتار دوم- فصل اول-قسمت سوم :     جزوه حقوق اساسی    د  -3  
   ] 625صفحه  [ 3 و 2 سطر - فصل دوم-و قسمت پنجم ] 170صفحه [  بند اول - گفتار سوم- فصل چهارم-قسمت دوم:     جزوه حقوق اساسی     ب-4  
   ]171صفحه  [ 5 و 4 و 3 آخر سطر -4 شماره - بند دوم- گفتار سوم- فصل چهارم-قسمت دوم: قوق اساسی  ج       جزوه ح-5  
   ]513صفحه  [ 6 و 5 سطر -1شماره » د «  بند دوم - گفتار پانزدهم- فصل دوم-قسمت چهارم:      جزوه حقوق اساسی  الف-6  
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  رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخاباتی ، در حقوق اساسی چگونه است ؟ -7
  .   نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام حزبی ، از ثبات بیشتری برخوردار است -الف
  . لق ، احزاب سیاسی عامل اصلی ترکیب فکری نمایندگان خواهند بود  در نظام انتخاباتی اکثریتی مط-ب
  .  احزاب سیاسی همزمان با آیین های انتخاباتی ظاهر شده اند -ج
  .  احزاب سیاسی عامل اصلی طبقه بندی نظام های انتخاباتی هستند -د
  

  به تأمین آن با رعایت اولویت روستانشینان و کارگران ، بیانگر کدام مفهوم است ؟ قانون اساسی در خصوص حق مسکن خانواده های ایرانی و تکلیف دولت 31 اصل -8
    عدالت توزیعی و اندیشه دولت رفاه-الف
   اصل تقدم مستضعفین بر سایر امور عمومی -ب
   عدالت معاوضی و اندیشه دولت ناظم-ج
   عدالت ترمیمی و اندیشه دولت خدمتگزار -د
  

   م ، در قانون اساسی چگونه تضمین شده است ؟  حق داشتن وکیل در محاک -9
  .   صرفاً با دستور دادگاه امکان حضور وکیل وجود دارد -الف
  .  حضور وکیل در کلیه دادگاهها الزامی است -ب
  .  با نظر دادگاه و درخواست طرفین ، امکان حضور وکیل وجود دارد -ج
  .  طرفین می توانند برای خود وکیل انتخاب کنند -د
  

   برای بررسی مصوبات مجلس ، کدام است ؟  فتوای معیارِ فقهای شورای نگهبان ، -10
   فتاوای مشهور فقهای شیعه-الف 
   فتاوای مقام معظم رهبری-ب
  )ره  ( فتاوای امام خمینی -ج
   نظر اجتهادی خودشان-د
  

  ترفیع درجه نظامیان و سلب آن ، بر کدام اساس صورت می پذیرد ؟  -11
  ظر ستاد کل نیروهای مسلح  ن-الف 
   دستور رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا-ب
   قانون-ج
   مصوبه هیأت وزیران -د
  

   قانون اساسی مبنی بر تغییر ناپذیری اسالمی بودن نظام و جمهوری بودن حکومت ، کدام نوع از قواعد حقوق اساسی است ؟177 اصل  -12
   ارگانیک-الف
   فرادستوری-ب
   معمولی-ج
   تکمیلی-د
  

  این اصل کدام یک از اهداف قانون اساسی را تأمین نموده است ؟. را ممنوع اعالم کرده است » برقراری حکومت نظامی «  قانون اساسی 79 اصل  -13
   توزیع قدرت-الف
   برقراری امنیت-ب
   تضمین آزادی های عمومی-ج
   حاکمیت ملی-د
  
  
  
  
  
  

   ]188صفحه [  پاراگراف اول - بند اول- گفتار ششم- فصل پنجم-قسمت دوم:        جزوه حقوق اساسی  ج -7 
   ]    511صفحه  [ 2شماره » ب «  بند دوم- گفتار پانزدهم- فصل دوم-قسمت چهارم. ین سؤال کلی است ا:      جزوه حقوق اساسی  الف -8  
   ]514صفحه  [ 8شماره « ه »  بند دوم - گفتار پانزدهم- فصل دوم-قسمت چهارم:       جزوه حقوق اساسی     د-9  

   ]459صفحه [  پاراگراف دوم -2شماره » ج «  بند اول -هارم گفتار چ- فصل دوم- قسمت چهارم:  د        جزوه حقوق اساسی -10
   ]658صفحه [ » ب «  بند ششم - گفتار چهارم- فصل دوم-قسمت پنجم:     جزوه حقوق اساسی     ج -11
    ]35صفحه [ اقبل آن پاراگراف آخر و م» الف «  بند ششم - گفتار اول- فصل دوم-قسمت اول .این سؤال کلی است:    جزوه حقوق اساسی  ب    -12
    ]509صفحه [  گفتار پانزدهم - فصل دوم-قسمت چهارم.  این سؤال کلی است  :    جزوه حقوق اساسی  ج    -13
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  ساسنامه سازمان های دولتی از سوی مجلس به دولت داده شود ، کدام مورد در خصوص مصوبه دولت ، صحیح است ؟ در صورتی که اجازه تصویب دایمی ا -14
  .  مستقیماً برای تشخیص مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود -الف
  . مجلس می رسد  دارای ماهیت مقررات بوده و برای تطبیق با قوانین و مقررات به اطالع ریئس -ب
  .  چون اساسنامه مؤسسات دولتی است ، آزمایشی محسوب شده و به شورای نگهبان ارسال نمی شود -ج
  .  بدواً به مجلس شورای اسالمی ارسال و پس از اخذ نظر مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود -د
  

  ................ . هر یک از وزیران  -15
  .  مسئول وظایف خویش است  شورای اسالمی ، فقط در برابر مجلس -الف
  .  در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مسئول اعمال دیگران نیز هست -ب
  .  در برابر مردم و مقام رهبری مسئول است -ج
  .  فقط در برابر رئیس جمهور ، مسئول وظایف خویش است -د

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

   ] 611صفحه  [ 6 الی 4سطر  - 4شماره » الف «  گفتار پنجم - فصل اول- قسمت پنجم:     جزوه حقوق اساسی   الف-14  
   ] 603صفحه  [ 3 و سطر 2 اواخر سطر -3شماره » الف «  پنجم - بند دوم- گفتار چهارم- فصل اول-قسمت پنجم:  ب       جزوه حقوق اساسی -15  
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  فاوت اساسی شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری ایران  ، کدام است ؟ ت -1
  . رسیدگی در شورا یک مرحله ای و در دیوان دو مرحله ای است  -الف
  .   شورا صالحیت رسیدگی ترافعی ندارد ، اما دیوان دارد-ب
  . در شورا اصل وحدت قضات و در دیوان اصل تعدّد قضات حاکم است -ج
  . ا دارای صالحیت مشورتی است ، اما دیوان چنین صالحیتی ندارد  شور-د
  
 ، کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت هستند ، حداکثر تا چند سال می توانند از مرخصی بـدون                     1386به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب         -2

  حقوق استفاده کنند ؟
  چهار -الف
   سه-ب
   شش-ج
   پنج-د
  
  ادهای پیمانکاری دولتی ، کارفرما حداکثر تا چه میزان محق به افزایش و کاهش حجم  قرارداد است ؟ در قرارد-3

   درصد25 -الف
   درصد10 -ب
   درصد افزایش25 درصد کاهش و 33 -ج
   درصد افزایش33 درصد کاهش و 25 -د
  
  های رئیس دیوان و شعب آن ، مشمول کدام مورد است ؟طبق قانون دیوان عدالت اداری ، استنکاف از اجرای آراء دیوان و یا درخواست  -4

  .صرفاً جرم قابل رسیدگی در محاکم عمومی است   -الف
  .  هم تخلف اداری است و هم عنوان مجرمانه دارد -ب
  . صرفاً تخلف اداری قابل رسیدگی در دیوان است -ج
  . حسب مورد ، تخلف اداری یا جرم است -د
  
  نظارت دولت بر شوراها در زمره کدام نوع نظارت است ؟ از منظر حقوق اداری ،  -5

  سلسله مراتبی  -الف
   قیمومتی-ب
   استطالعی-ج
   تطابقی-د
  
  در حال حاضر ، رسیدگی به شکایات علیه کدام مرجع ، خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری است ؟ -6

   آیین نامه ها و تصمیمات معاونین قوه  قضائیه  -الف
  هرداری ها تصمیمات ش-ب
   مؤسسات عمومی غیردولتی-ج
   تصمیمات واحدهای غیردولتی -د
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   در رسیدگی ارفاقی ، شاکی شکایت خود را تسلیم کدام مرجع می کند ؟ -7
  .کارمندی که تصمیم اداری را اخذ کرده است  -الف
   دیوان عدالت اداری-ب
  . است  وزیر دستگاه اجرایی که کارمند در آنجا مشغول به کار-ج
  .  مافوق کارمندی که تصمیم اداری را اخذ کرده است -د
  
  حل اختالف میان دستگاههای دولتی ، اگر نیاز به تفسیر قانون نباشد ، منوط به تصمیم کدام مرجع است ؟ -8

  معاون اجرایی رئیس جمهور  -الف
   رئیس جمهور-ب
   هیأت وزیران به پیشنهاد رئیس جمهور-ج
  جمهور  معاون اول رئیس -د
  
  کدام مورد ، از امور حاکمیتی است ؟ -9

  حمل و نقل  -الف
   ارتقاء بهداشت عمومی -ب
   تربیت بدنی و ورزش-ج
   تصدی در امور صنعتی -د
  

     کدام مورد ، از فرق های مرخصی استحقاقی و بدون حقوق است ؟ -10
  . ، فقط حقوق مستخدم بدون مزایا پرداخت می شود در اولی ، فقط پاره ای از مزایا پرداخت می شود اما در دومی   -الف
 خدمتی نیست اما در دومی ، در صورت پرداخت کـسورات بازنشـستگی توسـط مـستخدم ، ایـن مـدت جـزو        سنوات در اولی ، مدت مرخصی جزو    -ب

  . سنوات خدمتی وی محسوب می شود 
  . رابطه قطع نمی شود  در اولی ، رابطه مستخدم و اداره قطع می شود اما در دومی ، این -ج
  .  در اولی ، اداره مکلف به حفظ پست سازمانی مستخدم است اما در دومی ، مکلف نیست -د
  

    کدام مورد ، از ویژگیهای دادرسی اداری است ؟ -11
  غیرمکتوب بودن آن   -الف
  .  در مقایسه با رسیدگی محاکم قضایی ، ساده نبوده و غیراقتصادی است -ب
  دن رسیدگی  تفتیشی بو-ج
   علنی بودن -د
  

  کدام مورد ، بیانگر فرق تمرکز و عدم تمرکز است ؟ -12
، واحـدهای غیرمتمرکـز شخـصیت        در تمرکز ، واحدهای متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به دولت هـستند ، امـا در عـدم تمرکـز                         -الف

  . حقوقی واحدی با دولت دارند 
کند ، قیمومت اداری است و نظارتی که قوه مرکزی در تمرکز بر روی واحدهای متمرکـز          واحدهای غیرمتمرکز می    نظارتی که قوه مرکزی بر روی      -ب
  .کند ، سلسله مراتبی است می
  .  نظارت در تمرکز ، استثناء است ، ولی در عدم تمرکز ، اصل است -ج
  . گیری دارد مرکز ، حق تصمیم ولی در عدم ت گیری ندارد ، قوه مرکزی در تمرکز ، حق اختیار تصمیم-د
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   با حکم کدام شخص یا نهاد منصوب می شود ؟ دبیر هیأت دولت ، -13
  پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران -الف
   پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران-ب
   معاون اول رئیس جمهور -ج
   رئیس جمهور -د
  

   تابعه شهرداری ها ، متعلق به شهرداری ها باشد ، شرکت مزبور ، چه نوع شرکتی است ؟ هایرصد سهام و سرمایه شرکتاگر بیش از پنجاه د -14
   موسسه عمومی غیردولتی-الف
   شرکت دولتی و تابع وزارت کشور-ب
   دولتی-ج
   خصوصی-د
  

  حل اختالف چگونه صورت می گیرد  ؟  اختالف نظر ایجاد شود ،اگر بین استانداران و وزیران ، در خصوص تغییر رؤسای ادارات مرکز استان ،  -15
  . کنند هیأتی مرکب از چند وزیر به انتخاب رئیس جمهور تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می -الف
  . کنند  هیأتی مرکب از وزیر کشور یا باالترین مقام دستگاه ذی ربط و یکی از معاونین رئیس جمهور ، اتخاذ تصمیم می-ب
  . گیرد سط رئیس جمهور صورت می تو-ج
  . گیرد  به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران صورت می-د
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  کدام مورد ، صحیح است ؟ -1
  . اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند متقاضی امتیاز خبرگزاری باشند  -الف
  .  می توانند متقاضی مجوز نقطه تماس بین المللی باشند  اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی-ب
  . مطبوعات ، واجد شخصیت حقوقی هستند -ج
  .  تنها شخص حقوقی می تواند متقاضی امتیاز خبرگزاری باشد -د
  

   در صورت انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات ، کدام مورد صحیح است ؟ -2
  . ، از انتشار نشریه جلوگیری خواهد کرد دادگاه صالح  -الف
  .  هیأت مزبور ، نشریه را توقیف خواهد کرد-ب
  .کند   هیأت مزبور ، نشریه را توقیف و مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم می-ج
  . کند  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رأساً آن نشریه را توقیف می-د
  

   مصنفان و هنرمندان خواهد بود ؟ یک اثر ، در کدام صورت  ، مورد حمایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،) پدید آورندگان ( آورنده حقوق مادی پدید   -3
  . اثر متعلق به اتباع ایران باشد  -الف
  .   اقتباسی نبوده باشد  اثر ،-ب
  .  اثر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ثبت شده باشد -ج
  . اولین بار در ایران منتشر شده باشد اثر برای -د
  

   چنانچه یک شخص روحانی مدیر مسئول یک نشریه استانی باشد ، به جرم مطبوعاتی وی در کدام دادگاه و چگونه رسیدگی می شود ؟ -4
    بدون حضور هیأت منصفه-ویژه روحانیت   -الف
   با حضور هیأت منصفه- ویژه روحانیت -ب
   با حضور هیأت منصفه-  نشریهشار کیفری استان محل انت-ج
   با حضور هیأت منصفه- کیفری استان تهران -د
  

  کدام مورد ، برابر مقررات کنونی ، از وظایف مدیر مسئول نشریه است ؟ -5
  ارسال رایگان دو نسخه به مجلس شورای اسالمی  -الف
   درج تیراژ نشریه بر روی آن-ب
  قاله های حاوی افترا مطالبه ادله و مدارک مثبت ادعا در م-ج
   اعالم تیراژ نشریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -د
  

  در حقوق ایران ، مدت طبقه بندی اطالعات سرّی ، چند سال است ؟ -6
  50 -الف
  70 -ب
  .  مدت ندارد -ج
  30 -د
  
  انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب ، چگونه صورت می گیرد ؟ -7

   . کند ی فرهنگ عمومی ، انتخاب و برای تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی میشورا  -الف
  .کند وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، انتخاب و برای تصویب به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی می -ب
  . توسط اعضای شورای فرهنگ عمومی ، معرفی و توسط همین شورا انتخاب می شود  -ج
  . کند ر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، انتخاب و برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی معرفی میوزی -د
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  ................. .ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف هستند اطالعات کاربران را  -8
  .  ماه پس از ایجاد ، ذخیره کنند 6حداقل تا  -الف
  . ماه پس از خاتمه اشتراک ، معدوم کنند 6 -ب
  .  ماه پس از تولید ، ذخیره کنند 3 حداقل تا -ج
  .  ماه پس از خاتمه اشتراک ، ذخیره کنند 6 تا -د
  
  کدام مورد ، صحیح است ؟ -9

  .ترجمه نشریه دارای مجوز انتشار ، مجاز بوده اما انتشار آن به طور جداگانه ، منوط به اخذ مجوز است  -الف
  . مجوز انتشار ، مجاز بوده ولی انتشار آن تنها به صورت ضمیمه ، مجاز است  ترجمه تمام یا بخشی از نشریه دارای-ب
  .  ترجمه کل نشریه دارای مجوز انتشار و انتشار آن به صورت جداگانه ، مجاز است -ج
  .  تنها ترجمه بخشی از مطالب نشریه دارای مجوز انتشار و انتشار آن به طور جداگانه ، مجاز است -د
  

  ، در کدام سند بین المللی پیش بینی شده است ؟» رعایت اقتدار قوه قضائیه « ن آزادی به محدود بود -10
  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  -الف
   کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی-ب
   اعالمیه جهانی حقوق بشر-ج
   کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر -د
  

  منجر شود ، در کدام طبقه بندی قرار می گیرد ؟» اختالل نظام امور سازمان ها « ا به اطالعاتی که افشای آنه -11
  خیلی محرمانه -الف
   محرمانه-ب
   به کلی سری-ج
   سری-د
  

   صحیح است ؟ کدام مورد ، در خصوص شرایط اعضای هیأت منصفه مطبوعات ، -12
  عدم اشتهار به فساد اخالقی  -الف
  اتی آشنایی با مسائل مطبوع-ب
   سال سن25 داشتن حداقل -ج
   آشنایی با مسائل حقوقی -د
  

  موضوع اصول ژوهانسبورگ ، کدام است ؟ -13
  تحدید حقوق مدنی و سیاسی به استناد امنیت ملی  -الف
   تحدید آزادی بیان به استناد شرایط اضطراری -ب
  ی  عدول از تعهدات حقوق بشری از جمله آزادی بیان به استناد امنیت مل-ج
   تحدید آزادی بیان و اطالعات به استناد امنیت ملی -د
  

  کدام وزیر ، عضو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیست ؟ -14
  کشور -الف
   ارتباطات و فناوری اطالعات-ب
   اطالعات-ج
   دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -د
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  حکام شنود تلفن قرار داده است ؟کدام قانون ، شنود ارتباطات غیرعمومی را تابع ا -15
  )بخش تعزیرات ( مجازات اسالمی  -الف
  . کنند  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می-ب
   جرایم رایانه ای -ج
   تجارت الکترونیک-د
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  ست ؟ واقعی اولی ا  حکم در کدام مورد ، -1
  .اگر قاتل در قتل شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد ، به او مهلت مناسب داده می شود  -الف
  .  هرکس هنگام بروز خطر شدید ، از قبیل آتش سوزی ، به منظور حفظ جان خود ، مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد -ب
  .   مالک حق هرگونه تصرفی در ملک خود را دارد -ج
  .  اگر تصرف مالک مستلزم اضرار به همسایه باشد ، چنین تصرفی ممنوع است -د
  
  حکم در کدام مورد ، از نوع تکلیفی است ؟  -2

   آزادی اقلیت های دینی در انجام مراسم دینی خود -الف
   مسئولیت مدنی صغیر و مجنون-ب
   لزوم عقد بیع-ج
   بطالن معامالت مجنون-د
  
  ی برای حقیقت عرفی است ؟ مثال  کدام مورد ، -3

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعـم از مـزد ، حقـوق ،            « :  قانون کار    2تعریف کارگر در ماده       -الف
  .» سهم سود و سایر مزایا ، به درخواست کارفرما کار می کند 

اقامتگاه هر شخصی ، عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز «  :  قانون مدنی1002 تعریف اقامتگاه در ماده -ب
  ».امور او اقامتگاه محسوب می شود اگر محل سکونت شخصی ، غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز . در آنجا باشد 

  ». معلوم لیک عین به عوضبیع عبارت است از تم« :  قانون مدنی 338 تعریف بیع در ماده -ج
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ، حکم « :  قانون آیین داردسی مدنی 299 تعریف حکم و قرار در ماده      -د

  ».یر این صورت قرار نامیده می شودو در غ
  
   کدام مورد ، واجب مضیق است ؟ -4

  وظیفه پرداخت دیه  -الف
   لزوم حضور محکوم علیه به تبعید ، در تبعیدگاه-ب
   نماز یومیه-ج
   لزوم پاکنویس و امضای حکم -د
  
   جمله دارای مفهوم است ؟  در کدام مورد ، -5

  . محترم است  مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد ، -الف
  . ارد  حق رجوع به مضمون عنه را ند  ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد ،-ب
  .  هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد -ج
  .  مبرّا از مسئولیت کیفری است    کودکی که به بلوغ نرسیده ،-د
  
  است ؟ » نکره در سیاق نفی «  کدام مورد ، مثالی برای  -6

  . کسی که محکوم به قصاص است ، باید با اذن ولی دم او را کشت  -الف
  . د از ملک غیر ، بدون اذن او ، آب به ملک خود ببرد ، اگرچه راه دیگری نداشته باشد  کسی نمی توان-ب
  . بیع فاسد اثری در تملک ندارد -ج
  .  به مجرد عقد ، زن مالک تمام مهر می شود -د
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  میان اصولیان و اخباریان ، در چیست ؟ در ارتباط با جریان و عدم جریان اصل برائت ، اختالف اصلی  -7
  شبهه موضوعی وجوبی   -الف
   شبهه حکمی وجوبی-ب
   شبهه موضوعی تحریمی -ج
   شبهه حکمی تحریمی -د
  
   به استصحاب قابل اثبات است ؟  کدام اثر ، -8

  . رسیدن به سن رشد ، در مورد کسی که پانزده سال قبل در سن پنج سالگی مفقود شده و با استصحاب حیات او ثابت شده است  -الف
 مجهول و تاریخ فوت فرزند معلوم   حدوث فوت پدر از فوت فرزند ، در جایی که پدر و فرزندی در یک حادثه فوت کنند و تاریخ فوت پدر ، تأخر-ب

  . باشد و استصحاب عدم فوت پدر تا لحظه فوت فرزند جاری شود 
  .  شاهد در طالق بودن ، در مورد کسی که عدالت او به استصحاب ثابت شده است -ج
  .  رسیدن به سن بلوغ ، در مورد کسی که ده سال قبل ، در سن نه سالگی مفقود شده و با استصحاب ، حیات او ثابت شده است -د
  
   ، کدام مورد صحیح است ؟ ) سیره (  درباره بنای عقال  -9

  .  کرد ستناد می توان ا به عموم یا اطالق آن ، -الف
  .قعی موضوعات نیست  لزوماً ناشی از درک مصالح و مفاسد وا-ب
  . حجیت و اعتبار آن ، ذاتی است -ج
  .  لزوماً ریشه در حکم عقل دارد -د
  

  در کدام مورد ، با وجود نهی ، معامله اعم از عقد و ایقاع ، صحیح است ؟ -10
   مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی -الف
   ولیّ مسلم برای امور مولّی علیه خود  وصی قرار دادن غیرمسلم از طرف-ب
   ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه-ج
   تأدیه مالی که تصرف در آن از طرف حاکم ممنوع شده ، در مقام وفای به عهد-د
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   در خصوص آثار طالق رجعی ، کدام مورد صحیح نیست ؟ -1
  . ای عده ، مرد نمی تواند با خواهر زوجه خود ازدواج کند  تا قبل از انقض-الف
  .   چنانچه در ایام عده هر یک از زوجین فوت کند ، دیگری از او ارث می برد-ب
  .  زن در ایام عده می تواند از مرد تقاضای نفقه کند -ج
  .  در ایام عده هر یک از زوجین ، حق رجوع از طالق دارند -د
  
  م ، صحیح است ؟خصوص قیّ کدام مورد در  -2

  .  ارجاع به داوری از سوی قیْم ، نیازی به تصویب دادستان ندارد  -الف
  .  اگر در اختیار قیّم نسبت به انجام دادن کار خاصی تردید شود ، اصل ، وجود این اختیار است -ب
  .  قیّم نمی تواند سمتی را که دادگاه به او داده است ، رد کند -ج
  . ین دیگری به نمایندگی از مولی علیه ، جایز است  ضمان از د-د
  
   کدام مورد در خصوص ضمان عهده ، صحیح است ؟ -3

  . ضمان عهده بایع پیش از قبض ثمن درست نیست  -الف
  .  ضمان عهده از دو طرف عقد ممکن نیست -ب
  .  ضمان عهده در موردی که بیع باطل باشد ، منتفی است -ج
  . انحالل بیع به سبب اقاله و فسخ نیست  ضمان عهده ، شامل -د
  
  کدام مورد ، در خصوص اقامتگاه ، صحیح است ؟ -4

  . چنانچه اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه حقیقی باشد ، تغییر اقامتگاه حقیقی در اعتبار اقامتگاه انتخابی مؤثر است  -الف
  . اقامتگاه همان محل سکونت است  ه محل سکونت تغییر نکرده است ، اگر شخص ، مرکز مهم امور خود را تغییر دهد ، تا زمانی ک-ب
  . مأموریت دائم مستخدم دولت ، در تغییر اقامتگاه او مؤثر است -ج
  .  اقامتگاه شوهر اوست   اقامتگاه زنی که شوهرش محجور است ،-د
  
د در محل وقوع عقد با توجه به قرائن موجود منتفی باشد ، مکان اجـرای تعهـد                   توافق طرفین بر اجرای تعه       چنانچه در قرارداد فروش یک دستگاه اتومبیل ،         -5

  فروشنده کدام است ؟
  .محلی که مبیع در آنجا واقع شده است  -الف
   محل انتخابی متعهد-ب
   اقامتگاه متعهدله-ج
   اقامتگاه متعهد-د
  
در این صورت ، قرارداد یاد شده با کدام مورد ، قابل تحلیـل     . قد هبه منفسخ گردد      در عقد هبه ای شرط می شود که هرگاه متهب ظرف یک سال فوت کند ، ع                  -6

  است ؟
  . عقد صحیح ولی شرط باطل است   -الف
  . شرط باطل و عقد قابل فسخ است -ب
  . عقد و شرط ، هر دو باطل است -ج
  .  عقد و شرط ، هر دو صحیح است -د
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   یح است ؟ در خصوص ابراء  ، صح  کدام مورد ، -7
  .علم ابراء کننده به وجود دین ، الزم است  -الف
  . موضوع ابراء ، همیشه کلی است -ب
  . شرط است ) بدهکار (  در وصیت به ابراء ، قبول موصی له -ج
  .  ابرای صغیر ممیّز و سفیه ، غیرنافذ است -د
  
   در کدام مورد  ، حق حبس وجود دارد ؟ -8

   مقاطعه کاری -الف
  حاباتی صلح م-ب
   جعاله-ج
   هبه معوض-د
  
  اگر بایع خودرو را تعمیر کند و بعد از آن عقد بیع اقاله شود ، کدام مورد صحیح است ؟.  در ضمن عقد بیع شرط می شود که بایع خودروی مشتری را تعمیر کند  -9

  . بایع مستحق اجرت المثل تعمیر خودرو است -الف
  .  شود  به نسبت ارزش شرط ، از ثمن کسر می-ب
  .  با توجه به توافقی بودن اقاله ، بایع مستحق اجرتی نیست -ج
  .  به دلیل انجام شرط توسط بایع ، اقاله عمالً منتفی است -د
  

  است ؟» جزء سبب مملّک « در کدام یک از مثال های زیر ، » تصرف  «  -10
  تصرف در مال مورد اعراض -الف
   تصرف خریدار در مبیع-ب
  قَطِه بدون داشتن قصد تعریف تصرف در لُ-ج
  »حیازت مباحات «  تصرف در -د
  

 بـرای خریـدار ده روز حـق فـسخ      سمند صفر کیلومتر را به نحو کلی بیع از یک بنگاه اتومبیل خریداری کرده و در ضمن عقد ،     شخصی یک دستگاه اتومبیل      -11
 اطالع او ، خریدار به بنگاه مراجعه نموده و یک دستگاه سمند با اوصاف مذکور در قرارداد را                    در غیبت فروشنده و عدم      دو روز پس از معامله ،     . بینی می شود     پیش

  اگر پس از خروج از بنگاه تصادف کرده و اتومبیل از حیّز انتفاع خارج شده باشد ، در روابط میان طرفین ، خسارت وارده بر عهده کیست ؟. قبض می کند 
  .شتری ، بر عهده بایع است تلف یا عیب در زمان خیار م  -الف
  .  خسارت وارده بر عهده خریدار است -ب
  .  خسارت وارده بر عهده بایع است و باید ثمن را به خریدار مسترد کند -ج
  .  با توجه به قبض مبیع توسط خریدار ، تلف از کیسه او بوده است -د
  

  ت ؟ ماهیت حقوقی کدام یک از اموال زیر ، با سایرین متفاوت اس -12
  مجهول المالک -الف
   عمومی-ب
   مباحات-ج
   انفال-د
  

 در صورت ورود خسارت بـه اتومبیـل ،           اگر وکیل در فروش اتومبیلی ، وکالت در توکیل نداشته ، لیکن اتومبیل را برای فروش به شخص ثالثی تحویل دهد ،                      -13
  است ؟) اشخاص ( خسارت وارده بر عهده کدام شخص 

  . ث ، هر یک مسئول نیمی از خسارات وارده هستند  وکیل و شخص ثال -الف
  . وارده است ت هر یک از وکیل و شخص ثالث که مقصر باشد ، مسئول جبران خسارا-ب
  .  وکیل و شخص ثالث ، هر دو مسئولیت تضامنی دارند -ج
  . در این فرض ، وکیل مسئول جبران خسارت وارده است ، نه شخص ثالث -د
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مسئولیت کاظم در مورد منافع مال مغصوب بـه  .  روز اتومبیل مغصوبی را در تصرف داشته اند         17 و   4 ،   8  ،    6اظم و جواد هر کدام به ترتیب        برزو ، مظفر ، ک     -14
  چه میزان است ؟

  .  ضامن منافع تمام مدتی است که اتومبیل غصب شده است  -الف
  . روز اتومبیل است 21ضامن منافع  -ب
  . ز اتومبیل است اعم از اینکه از مال استیفای منفعت شده یا نشده است  رو18 فقط ضامن منافع -ج
  .  روز اتومبیل است اعم از اینکه از مال استیفای منفعت شده یا نشده است 4 فقط ضامن منافع -د
  

    در خصوص مهریه ، کدام مورد صحیح است ؟-15
  .گر ، باطل و مبطل عقد است  شرط انفساخ عقد نکاح در صورت ندادن مهر یا تحقق شرط دی-الف
  .  چنانچه قرارداد مالی مهریه به استناد خیار فسخ نسبت به مهر قبل از وقوع نزدیکی منحل شود ، زن مستحق مهرالمثل خواهد شد -ب
  . شرط خیار برای فسخ نکاح ، شرطی باطل و مبطل عقد است -ج
   . شرط خیار نسبت به مهر در عقد نکاح موقت ، درست نیست -د
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  کدام مورد ، درباره شرط فاسخ ، صحیح است ؟ -1

  .  در شرط فاسخ نیز جاری است   کلیه احکام خیار شرط ،-الف
  . سبب شرط فاسخ ، ارادی و نتیجه آن ، قهری است -ب
  . ه تراضی ، شرایط انحالل را تغییر دهند  چنانچه در قرارداد ، شرط فاسخ پیش بینی شده باشد ، طرفین نمی توانند ب-ج
  .  در عقودی که اقاله پذیر نیستند ، می توان شرط فاسخ را پیش بینی کرد-د
  
  در خصوص قابل استناد بودن آثار قرارداد ، کدام مورد صحیح است ؟  -2

  .، به عنوان یک پدیده اجتماعی استناد کنند طرفین قرارداد می توانند در برابر دیگران به وجود قرارداد و آثار آن میان خود  -الف
  .  با وجود اخذ به شفعه ، هر معامله ای که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، قابل استناد است -ب
  .  اشخاص ثالث نمی توانند به نکاح منعقده میان زوجین استناد کنند -ج
  . رفاً توسط طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است  آثار قرارداد معوض ، ص-د
  
اگر علـی   . سعید که معلم خصوصی جواد بوده ، تعهد کرده است که به گونه ای به او تدریس کند که در امتحان ریاضی پایان سال ، وی نمره قبولی اخذ کند                                -3

   اخذ نکند ، کدام مورد در خصوص مسئولیت سعید ، صحیح است ؟یرغم تالش کافی در تدریس کلیه مباحث درس ، جواد نمره قبول
  . فقط با اثبات قوه قاهره ، از مسئولیت معاف است  -الف
  .  مسئول است و باید از عهده خسارت برآید -ب
  .  با اثبات کوشش متعارف در انجام تعهد خود ، از مسئولیت معاف است -ج
  . د را ثابت کند  مسئول است ، مگر اینکه بی تقصیری خو-د
  
اگر مهران سه روز پس از مهلـت مقـرر          . به موجب عقد کفالت ، مهران تعهد می کند قاسم را که به جواد بدهکار است ، در تاریخ مشخص نزد وی احضار کند                          -4

  بدون احضار مکفول فوت نماید ، راه حل قانونی این مسأله چیست ؟
  . سقوط تعهد کفیل است فوت کفیل ، سبب انفساخ عقد کفالت و  -الف
  . ورثه ، قائم مقام او هستند  تعهد کفیل به احضار مکفول کماکان باقی است و -ب
  .  فوت کفیل ، سبب برائت او از التزام به احضار است و دین صرفاً بر ذمه مکفول است -ج
  .  دین بر ذمه کفیل قرار گرفته و باید از ترکه او اداء شود -د
  
  اشتباهی رخ دهد ، معامله چه حکمی دارد ؟» ماهیت موضوع عقد « یا در » صف اساسی موضوع عقد و«  هرگاه در  -5

  . در هر دو مورد ، قابل فسخ است  -الف
  .  در هر دو مورد ، باطل است -ب
  . در مورد اول ، باطل و در مورد دوم ، قابل فسخ است -ج
  . ت  در مورد اول ، قابل فسخ و در مورد دوم ، باطل اس-د
  
اگر شخصی دیون متعدد با مبالغ نابرابر به دیگری داشته باشد که همگی حال شده باشند ، در صورتی که بدهکار مبلغی را به طلبکار خود بدهد ، مبلغ تأدیـه                 -6

  شده بابت کدام دین محسوب می شود ؟
  .سررسید آن مقدم بوده است   -الف
  . تاریخ ایجاد آن مقدم بوده است -ب
  .ی که با آن برابر است  دین-ج
  .  تشخیص آن با مدیون است -د
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   در کدام مورد ، شرط ضمن عقد به صورت شرط نتیجه ، واجد اثر حقوقی است ؟-7
  . در عقد بیع شرط می شود که اتومبیل مشتری بابت ثمن ، در رهن بایع باشد   -الف
  . ، اسقاط شود  در طالق توافقی شرط شود که والیت پدر بر فرزند مشترک -ب
  .  در عقد بیع آپارتمان میان زن و شوهر ، شرط شود که زوجه مطلقه باشد -ج
  .  در عقد هبه شرط شود که ذمه واهب ، از دینی که به متهب دارد ، بری باشد -د
  

  از میان فروض زیر ، کدام قرارداد غیرنافذ است ؟ -8
ر خودروی خویش را به او نفروشد ، سند طلب خود را به اجرا می گذارد و بدهکار تحت تأثیر این تهدیـد ،  کند که اگ طلبکار ، بدهکار خود را تهدید می        -الف

  . خودروی خود را به طلبکار می فروشد 
  . کند و تهدیدشونده ناچار می شود برای تهیه آن مبلغ ، خودروی خود را بفروشد  شخصی با تهدید از دیگری مطالبه مبلغی وجه نقد می-ب
کند که یا خانه خود را به مبلغ دویست تومان بفروشد یا اینکه به مدت یک سال از قرار ماهیانـه یـک میلیـون تومـان بـه او اجـاره        شخصی دیگری را اکراه می    -ج

  . دهد می دهد و او خانه خود را اجاره 
ترسـد و   عمل نامساعد تقاضاکننده در برابر ردّ تقاضای مـذکور مـی          مالک خانه که با تقاضای اجاره خانه اش از سوی شخص شروری مواجه شده ، از عکس ال                  -د

  . خانه خود را به او اجاره می دهد 
  

   چنانچه مورد تعهد ، کلی باشد و طرفین توافق کنند متعهد ، بعداً فردی از افراد کلی دیگری را تسلیم کند ، آنچه به وقوع پیوسته چه نام دارد ؟ -9
  تبدیل موضوع تبدیل تعهد از طریق -الف
   ایفای تعهد به وسیله تأدیه مال متفاوت با موضوع تعهد-ب
   عقد معاوضه-ج
   عقد صلح-د
  

پس از عقد تشکیل شرکت تضامنی ، یکی از شرکاء متوجه می شود که تصور او درباره یکی از شرکاء نادرست بوده و او را به جهت تشابه اسـمی بـا شـخص                                   -10
   قضیه چه تأثیری در اعتبار عقد شرکت دارد ؟این. دیگری اشتباه گرفته است 

  .  شریک مزبور حق فسخ شرکت را دارد  -الف 
  .  عقد شرکت غیرنافذ و منوط به تنفیذ شریک است -ب
  . موجب بطالن عقد است -ج
  . کند  خللی به اعتبار عقد وارد نمی-د
  

  ام مورد صحیح است ؟ در موردی که ایفای دین از جانب غیرمدیون انجام می گیرد ، کد -11
  . ناگزیری از پرداخت دین دیگری به حکم قانون یا اخالق ، به تنهایی برای رجوع به مدیون کافی نیست  -الف
  .مدیون اصلی گیرد ، آنچه پرداخت شده ، دین انتقال گیرنده بوده نه دین  در موردی که طلبکار ، تعهد را به دیگری انتقال می دهد و در برابر آن مالی می-ب
  . هر کجا پرداخت بدون قصد تبرع باشد ، پرداخت کننده حق مراجعه به مدیون را دارد -ج
  . ضامن او می شود ، اذن در تأدیه نیز ضرورت دارد  چنانچه پرداخت کننده به اذن مدیون ، -د
  

   در خصوص اداره فضولی مال غیر ، کدام مورد صحیح است ؟  -12
  . ولی می تواند ناشی از اجبار قانونی باشد اقدام مدیر فض -الف
  . در اداره فضولی مال غیر ، غیبت مالک ضروری است -ب
  . اعتقاد مدیر است نه رفتار سازمانی متعارف   معیار شناسایی کاری که برای دفع ضرر الزم بوده ،-ج
  .  مدیر فضولی وظیفه ندارد کاری که آغاز کرده ، ادامه دهد -د
  

  ن اعالم اراده های زیر ، عقد معتبر کدام است ؟از میا  -13
  . غیرمشروط ، تاریخ اولی مجهول و دومی معلوم است بعد از ارسال نامه ایجاب دو حادثه رخ می دهد ، ارسال نامه قبولی مشروط و ارسال نامه قبولی  -الف 
 ولـی   شخص اخیر نامه قبولی را ارسـال مـی کنـد ،       .  یا ردّ خود را ارسال کند         ایجاب ، فروشنده به مخاطب نامه یک هفته مهلت می دهد که قبولی              نامه ضمن -ب

  . معلوم نیست که تاریخ ارسال پیش از انقضاء یک هفته بوده یا بعد از آن 
  . بعد از ارسال نامه ایجاب دو حادثه رخ می دهد ، رجوع از ایجاب و ارسال نامه قبولی و هر دو مجهول التاریخ است -ج
  . از ارسال نامه ایجاب دو حادثه رخ می دهد ، فوت موجب و ارسال نامه قبولی و هر دو مجهول التاریخ است  بعد -د

   الف– 13              د                                   –12 ب                                                  -  11  ج                                                  –10   الف                                             – 9                                                    ج  – 8  د                                             – 7       
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  از شرایط الزام متعهد به انجام متعهد ، کدام یک در حقیقت شرط به معنای اصطالحی نیست و حقیقتی مبنایی دارد ؟  -14
  باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان -الف
  پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله متعهد -ب
   بقای قرارداد-ج
   فرارسیدن زمان اجرای تعهد -د
  

  با وجود انقضای زمان مقرر برای عمل مورد تعهد ، در کدام صورت اجرای تعهد قراردادی ، هنوز امکان پذیر است ؟  -15
  . تقیّد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم یا مشکوک باشد  -الف
  .  عدم تقیّد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم یا مشکوک باشد -ب
  .  تقیّد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد -ج
  .  عدم تقیّد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد -د
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  کدام دادگاه ، صالح است ؟. از زوجین در ایران اقامت و سکونت ندارند  در دعوای طالقی ، هیچ یک  – 1
  تهران  -الف
  . دادگاهی که زوجه انتخاب می نماید -ب
   آخرین محل اقامت زوج در ایران-ج
   آخرین محل اقامت زوجه در ایران -د
  

  ح است ؟در تشکیل دادگاه خانواده ، کدام مورد صحی) زن (  در خصوص حضور قاضی مشاور  -2
  . الزم نیست ، مگر در دعوای طالق و این قاضی عضو دادگاه است  -الف
  .  الزم نیست ، مگر در دعوای طالق و این قاضی عضو دادگاه نیست -ب
  . الزم است و این قاضی عضو دادگاه است -ج
  . الزم است ، اما این قاضی عضو دادگاه نیست -د
  
  ی سرپرست ، در صالحیت کدام مرجع است ؟رسیدگی به درخواست سرپرستی کودک ب -3

  ای حل اختالفشور -الف
   سازمان بهزیستی-ب
   دادگاه عمومی-ج
   دادگاه خانواده-د
  

  کدام دادگاه به دعاوی خانواده رسیدگی می کند ؟.  در حوزه قضایی بخش ، دادگاه خانواده تشکیل نشده است  -4
  ، حتی دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی شهرستان  -الف
   عمومی شهرستان نزدیک ترین حوزه قضایی ، حتی دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن-ب
   عمومی مستقر در آن حوزه ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن-ج
  انحالل آن خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی بخش ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و -د
  

   دعوای رشد و دعوای حجر ، به ترتیب در صالحیت کدام دادگاه است ؟ -5
  خانواده ، عمومی و حقوقی -الف
   خانواده- خانواده -ب
   خانواده- عمومی حقوقی -ج
   عمومی حقوقی- عمومی حقوقی -د
  

   طالق دهد ؟می تواند) شرایط ( و با کدام شرط ) اشخاص ( همسر مجنون دایمی را کدام شخص  -6
   ولی مجنون ، در صورت مصلحت مجنون -الف
   در صورت تصویب دادستان  ولی مجنون ،-ب
   قیم یا ولی مجنون ، در صورت تصویب دادگاه خانواده-ج
   قیم یا ولی مجنون ، در صورت مصلحت مجنون -د
  

  

  کدام مورد صحیح است ؟.  است  مرجع عالی زرتشتیان ، تصمیمی در امور طالق دو ایرانی زرتشتی اتخاذ کرده -7
  . در محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات قانونی تنفیذ می شود   -الف
  .  در محاکم قضایی با رعایت تشریفات قانونی تنفیذ می شود  -ب
  . به خودی خود الزم االجرا است  -ج
   .  باید در دیوان عالی کشور تنفیذ شود  -د

  93بهمن ماه . ری کارشناسی ارشد سراسآزمون      »دعاوی خانوادگی  ، برای گرایش حقوق خانواده « : آیین دادرسی مدنی 
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  صیغه طالق را چه کسی جاری می کند ؟. رده و زوج از اجرای آن خودداری می کند  دادگاه حاکم طالقی صادر ک -8
  دادرس علی البدل  -الف
  س حوزه قضاییی نماینده رئ-ب
   نماینده دادستان-ج
   سردفتر رسمی ازدواج و طالق-د
  
اگر در جریان دادرسی ، شوهر فوت کند ، دادگاه          . امه می کند    شوهر دعوای متقابل به خواسته تمکین اق      .  فرشته علیه شوهرش دعوای طالق اقامه کرده است           -9

   باید در دعاوی طالق و تمکین ، به ترتیب کدام قرار را صادر نماید ؟
   توقیف دادرسی-سقوط دعوا  -الف
   سقوط دعوا- سقوط دعوا-ب
   توقیف دادرسی- توقیف دادرسی -ج
   سقوط دعوا- توقیف دادرسی -د
  

این دسـتور نیـاز بـه اخـذ تـأمین           . ضانت ، پیش از تصمیم گیری در اصل دعوا ، فوریت را احراز کرده و دستور موقت صادر می کند                     دادگاه در خصوص ح    -10
  .................. .و اجرای آن مستلزم تأیید ریئس حوزه قضایی .............  

   است - دارد  -الف
   است- ندارد -ب
   نیست- دارد-ج
   نیست - ندارد -د
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   ، شرایط گروه به طور کامل بیان شده است ؟ در کدام مورد  برای جرم دانستن سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته -1
  . ف شود  برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل ، هدف آن برای ارتکاب جرم منحر- نسبتاً منسجم- نفر یا بیشتر3متشکل از  -الف
  . برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل ، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شود - نسبتاً منسجم - نفر و بیشتر 2 متشکل از -ب
  .  با هدف براندازی نظام تشکیل شود - کامالً منسجم - نفر و بیشتر 3 متشکل از -ج
  .  برای ارتکاب جرم تشکیل شود - سلسله مراتب  منسجم و دارای  کامالً- نفر یا بیشتر2 متشکل از -د
  
   کدام مورد ، در خصوص توبه در تعزیرات ، صحیح است ؟ -2

  .  مطلقاً از موارد تخفیف مجازات است  -الف
  .  مطلقاً از موارد سقوط مجازات است -ب
  .قوط کیفر است  در درجه یک تا پنج ، از موارد اختیاری تخفیف و در درجه شش تا هشت ، از موارد س-ج
  .  در تمامی درجات ، حسب نظر قاضی می تواند از موارد تخفیف یا سقوط باشد -د
  
   اگر وقوع جرم ، به جهت مادی که مرتکب از آن بی اطالع است ، غیرممکن باشد ، مجازات مرتکب چیست ؟ -3

  . اگر از حدود باشد ، به حد کامل آن جرم محکوم می شود  -الف
  . ق الناسی ، مجازات شروع به جرم در جرایم حق اللهی ، مجازات کامل آن جرم را دارد  در جرایم ح-ب
  .  مجازاتی ندارد -ج
  .  مجازات شروع به جرم دارد -د
  
انتخابـات  پس از اجرای حکم ، چند سال نمی توانـد داوطلـب   .  ساسان به دلیل ارتکاب جرم عمدی به حبس تعزیری درجه پنج محکومیت قطعی یافته است        -4

  شورای اسالمی شهر و روستا شود ؟
  دو -الف
   دائم-ب
   هفت-ج
   سه-د
  
   در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه تا چه میزان می تواند مجازات را تقلیل دهد ؟  در تکرار جرم ، اگر مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، -5

   تا ثلث حداقل-الف
   تقلیل جایز نیست -ب
   میانگین حداقل و حداکثر تا-ج
   تا نصف حداکثر-د
  
  توهین به قاضی ، در کدام صورت به عنوان توهین خاص ، قابل پیگرد است ؟ -6

  . تنها اگر در حال انجام وظیفه ارتکاب یابد   -الف
  . تنها اگر با توجه به سمت وی انجام شود -ب
  .  است  صرف قاضی بودن ، کافی برای تعقیب به عنوان توهین خاص-ج
  .  اگر در حال انجام وظیفه یا به سبب آن انجام شود -د
  
  
  
  

  93 ماه بهمن. کارشناسی ارشد سراسری آزمون        » و خانواده ، ارتباطاتبرای گرایشهای حقوق بشر« : حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری 
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   اولیاء دم مقتول ، چه کسانی هستند ؟ -7
  ورثه مقتول به جز زوجه -الف
   ورثه ذکور نسبی به عالوه زوج-ب
   ورثه مقتول به جز زوج و زوجه-ج
   ورثه مقتول-د
  
   دیه جنایت در کدام مورد ، حال است ؟ -8

  میّتبر  -الف
   بر سفیه-ب
   بر طفل-ج
   بر مجنون -د
  
  چه کسی ضامن صدمات وارد شده است ؟.  بر اثر عوامل قهری ، دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد می کنند  -9

  . دیه از بیت المال پرداخت می شود  -الف
  .  هیچ کس ضامن نیست -ب
   .دن اخذ می شو دیه صدمات وارده ، به هر طرف محاسبه ، تنصیف و از طرفی-ج
  .  عاقله هر طرف ، ضامن دیه طرف مقابل است -د
  

  حد شرب خمر ، تنها از کدام طریق قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است ؟ -10
  توبه و عفو به نحو مقرر در قانون -الف
   دیوان عالی کشور پس از انکار اقرار کننده-ب
   رئیس قوه قضائیه-ج
  .  نیست  قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل-د
  

  هرگاه ادله ای که موضوعیت دارند ، فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشند ، کدام مورد صحیح است ؟ -11
  . استناد به آنها فقط در جرایم مستوجب حد مجاز نیست   -الف
  . مطلقاً بی اعتبار هستند -ب
  .  اماره قضایی ، معتبر هستند  اگر به همراه سایر قراین و امارات موجب علم قاضی شوند ، به عنوان-ج
  .  می توانند به عنوان اماره قضایی و به تنهایی ، مورد استناد قاضی در صدور حکم محکومیت قرار گیرند -د
  

  . موجب تشدید بیماری باشد .................  بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات نمی شود ، مگر آنکه به تشخیص  -12
   دادگاه و الزاماً با اخذ تأمین متناسبفقط -الف
   دادستان مربوط یا قاضی اجرای حکم-ب
   رئیس زندان با اخذ متناسب پس از استعالم نظر مددکار اجتماعی-ج
   قانونی دادگاه با لحاظ تشخیص پزشک-د
  

  م یک از افراد زیر ، به عمل می آید ؟ در نظام آنگلوساکسون و در رسیدگی دادگاه با حضور هیأت منصفه ، پرسش متقابل توسط کدا -13
   فقط وکیل مدافع متهم -الف
  دادستان و وکیل مدافع متهم -ب
  هیأت منصفه -ج
   رئیس دادگاه و دادستان -د
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   ولی به علت فرار محکوم علیه قطع شود ، تاریخ شروع مرور زمان کدام است ؟  هرگاه اجرای مجازات حبس ، آغاز شده -14
   قطعیت حکم -الف
   شروع حبس-ب
   قطع اجرای مجازات-ج
  .  در این مورد اعمال نمی شود -د
  

   تقاضای اعاده دادرسی از کدام احکام امکان پذیر است ؟ مرجع تسلیم تقاضای اعاده دادرسی کدام است ؟ -15
   دیوان عالی کشور -احکام قطعی اعم از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد  -الف
   دادگاه تجدیدنظر-کام قطعی که هنوز به مرحله اجرا گذشته نشده اند  اح-ب
  . کند  دیوان عالی کشور که در صورت قبول تقاضا ، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه هم عرض ارسال می- احکام غیرقطعی -ج
   صادرکننده حکم قطعی  دادگاه- احکام قطعی اعم از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشند -د
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  اهلیت سازمان های بین المللی ، مبتنی بر کدام عامل است ؟ -1
   قصد اعضای سازمان- الف
   ضرورت کارکرد و اشتغال-ب
   دارا بودن حقوق و تکالیف-ج
   رویه عمومی سازمان-د
  

  ست ؟کدام مورد ، از اهداف سازمان ملل متحد ا -2
   توسعه روابط دوستانه میان ملت ها -الف
   حل و فصل اختالفات بین المللی به طرق مسالمت آمیز-ب
   عدم تهدید و توسل به زور-ج
   برابری کلیه اعضای ملل متحد-د
  

  مهمترین فعالیت شورای اروپا ، در کدام زمینه است ؟ -3
   اقدامات مربوط به اتمام کار بازار داخلی اروپا -الف
   همکاری نظامی ، سیاسی و اقتصادی میان اعضاء -ب
   حقوق بشر-ج
   وحدت اروپا-د
  

   اعضای مؤسس سازمان همکاری اقتصادی اکو ، کدام کشورها هستند ؟ -4
   ایران ، ترکیه و هند-الف
   پاکستان و افغانستان  ترکیه ،-ب
   ایران ، مالزی و اندونزی-ج
   ایران ، ترکیه و پاکستان-د
  

   سازمان همکاری اسالمی کدامند ؟ ارکان -5
   مجمع عمومی ، شورای وزیران ، شورای برنامه ریزی و دادگاه عدل اسالمی- الف
   کنفرانس سران ، کنفرانس وزیران امور خارجه ، دبیرخانه و دادگاه عدل اسالمی -ب
   شورای وزیران ، شورای نمایندگان دایمی ، دبیرخانه و کمیته های فنی-ج
   سران ، شورای نمایندگان دایمی ، دبیرخانه و مؤسسات تخصصی کنفرانس-د
  

  هستند ؟ ) CIS(  کدام کشورها ، اعضای اولیه موافقت نامه تأسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع  -6
  روسیه ، بالروس ، ازبکستان و قرقیزستان -الف
   روسیه ، اکراین ، تاجیکستان و قرقیزستان-ب
  روس روسیه ، اکراین و بال-ج
  گرجستان و قزاقستان   روسیه ،-د
  
   کدام رکن ، هماهنگ کننده فعالیت کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد است ؟  -7

   اجتماعی-شورای اقتصادی  -الف
   مجمع عمومی-ب
   دبیرخانه-ج
   شورای امنیت -د
  
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون »                برای گرایش حقوق بشر « سازمانهای بین المللی  
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   رکن فرعی سازمان ملل متحد است ؟  کدام سازمان ، -8
  ه صنعتی ملل متحد سازمان توسع- الف
   کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد-ب
   صندوق بین المللی توسعه کشاورزی -ج
   بانک بین المللی توسعه و ترمیم-د
  

  قضات دیوان بین المللی دادگستری ، توسط کدام نهاد و چگونه گزینش می شوند ؟ -9
   با اکثریت دو سوم-مجمع عمومی و شورای امنیت   -الف
   رأی مثبت از جمله رأی مثبت پنج عضو دائم9 با اکثریت -نیت شورای ام -ب
   با اکثریت دو سوم- مجمع عمومی-ج
   با حداقل اکثریت مطلق- مجمع عمومی و شورای امنیت -د
  

  طبق آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ، توسط کدام نهاد و چگونه گزینش می شوند ؟ -10
  ای بعدی  انصراف از کلیه اقدام ه -الف
   امکان انصراف از دعوا ممکن نیست -ب
   انصراف از شکایت-ج
   انصراف از شکایت و هر اقدام دیگر -د
  

   سازمان های بین المللی را از غیردولتی تفکیک می کند ؟ کدام ویژگی ، -11
  تأسیس بر اساس سندی بین المللی -الف
   وجود ارکان و کارگزاری های خاص-ب
  مداوم فعالیت مستمر و -ج
   بین المللی بودن عرصه فعالیت ها-د
  

   دیوان بین المللی دادگستری ، شخصیت حقوقی سازمان ملل متحد ، چگونه شخصیتی است ؟1949 طبق رأی مشورتی  -12
   عینی و در مقابل اعضاء و غیراعضاء قابل استناد -الف
  ناد عینی و در مقابل اعضاء و دیگر سازمان های بین المللی قابل است-ب
   ذاتی و در مقابل اعضاء قابل استناد-ج
   شخصی و صرفاً در مقابل اعضاء قابل استناد -د
  

   منشور ملل متحد پیش بینی نشده است ؟33کدام روش مسالمت آمیز ، در ماده  -13
  سازش -الف
   تحقیق-ب
   میانجیگری-ج
   مساعی جملیه-د
  

  رار نظم نوین اقتصادی بین المللی است ؟  کدام سازمان یا نهاد بین المللی ، در پی استق -14
  بانک بین المللی برای ترمیم و توسعه -الف
   سازمان توسعه صنعتی ملل متحد-ب
   آنکتاد-ج
   سازمان جهانی تجارت-د
  

   اقیانوسیه است ؟- کدام دولت ، از اعضای مؤسس سازمان فضایی آسیا  -15
  سری النکا  -الف
   استرالیا-ب
   ایران-ج
   عراق-د
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     ایّ مورد الیشترط فی الشهاده علی الجراح اذا لم یبلغ النفس ؟ -1
  االیمان  -الف
   البلوغ-ب
   الذکوریه-ج
   مطابقه الشهاده للدعوی-د
  
  کدام است ؟» حربی « ، منظور از » یجب قتال الحربی « در عبارت  -2

  مطلق الکفار  -الف
   الکافر الکتابی-ب
  نتسب الی االسالم غیرالکتابی الذی ال ی-ج
   غیرالکتابی سواء ینتسب الی االسالم ام ال-د
  
  ایّ مورد ال یشترط فی االحصان ؟ -3

  البلوغ  -الف
   العقد الدائم-ب
   العقل-ج
   االسالم-د
  
  فی ایّ مورد تکون المجازاه تعزیریاً ؟ -4

  مدعی النبوّه  -الف
   الشّکاک فی نبوّه نبیّنا اذا کان علی ظاهر االسالم-ب
   السّاحر الکافر-ج
  )ص (  قاذف امّ النبیّ -د
  
  ، موافق نظر مشهور ، کدام است ؟» نصاب « ، منظور از » ال یشترط فی تحقق المحاربه اخذ النصاب « در عبارت  -5

  ربع دینار  -الف
   خمسه دینار-ب
   دینار-ج
   درهمین -د
  
  به کدام مورد است ؟ناظر » و هو الذی یأخذ المال خفیه من غیرالحرز «  عبارت  -6

  المحتال  -الف
   المستلب-ب
   اللّص -ج
   المختلس-د
  
  
  
  
  
  
  

  93بهمن ماه . کارشناسی ارشد سراسری آزمون متون فقه                                        

    ]40صفحه  [ 1 شماره - گفتار اول - فصل دوم - قسمت اول  :جزوه متون فقه دپارتمان حقوق و علوم سیاسیب         -1 
   ]1280صفحه  [ 1 و 3 سطر - گفتار پنجم -1پیوست :        جزوه متون فقه  ج -2  
    ]1021صفحه [  پاراگراف چهاردهم عربی -2شماره » د «  گفتار اول - فصل اول -قسمت پنجم  :ن فقه     جزوه متو   د  -3  
   ] 1055صفحه [  پاراگراف اول و ترجمه - 12شماره » ب «  گفتار سوم - فصل اول -قسمت پنجم :       جزوه متون فقه     ج-4  
  . اما منظور از نصاب در هیچ کدام یافت نشد   ،آمده است] شرح لمعه [ عین عبارت در جزوه و منبع اصلی  ]  : 1082صفحه  [ 3 سطر -2 شماره - گفتار ششم- فصل اول-قسمت پنجم:  الف     جزوه  متون فقه -5  
     ]1086صفحه[ پراگراف اول و ترجمه-9 شماره- گفتار ششم- فصل اول- قسمت پنجم:         جزوه متون فقه  د-6  
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   کدام مورد صحیح است ؟» من اقّر بحدّ و لم یبیّنه «  درباره مسأله  -7
  ضرب خمسه و سبعون سوطاً  -الف
   ضرب حتی ینهی عن نفسه او یبلغ المأه-ب
   خلّی سبیله-ج
   نفسه ضرب حتی یبلغ المأه و لو ینهی عن-د
  

  کدام مورد ، در خصوص حدّ سرقت ، صحیح است ؟ -8
  القطع علی السارق لیس متوقفاً علی مرافعه الغریم  -الف
   لو ملک السارق المال المسروق بعد المراقعه سقط القطع-ب
   یغنی القطع عن اعادتها-ج
   لیس للمالک العفو عن القطع بعد المرافعه-د
  

  ست ؟کدام مورد ، بر قاضی حرام ا -9
  تلفین احد الخصمین حجته  -الف
   ترغیب الخصمین فی الصلح-ب
   الشفاعه الی المستحق فی اسقاط حق او الی المدعی فی ابطال دعوی-ج
   القضاوه مع اشتغال القلب بنعاس او همّ او غضب -د
  

   د صحیح است ؟، کدام مور» اذا انفرد االُمّ فلم یترک المیّت قریباً فی مرتبتها سواها « در مسأله  -10
  لالُمّ ثلث المال بالتسمیه و الباقی بالرّد   -الف
   لالُمّ ثلث المال بالتسمیه و الباقی بالقرابه-ب
   لالُمّ ثلث المال بالتسمیه و الباقی لالمام-ج
   لالّمّ سدس المال بالتسمیه و الباقی بالرد-د
  

  کدام مورد صحیح است ؟  - 11
   یقتصّ منهلو قتل العاقل ثم جنّ لم  -الف
   الیقتل المجنون بعاقل و ال مجنون-ب
   یقتل الصبی ببالغ و صبی-ج
   ال یقتل البالغ بالصبی-د
  

  در کدام مورد  ، حالف نمی تواند به طور قاطع سوگند بخورد ؟ –12
  فعل نفسه  -الف
   ترک فعل نفسه-ب
   نفی فعل غیره-ج
   فعل غیره-د
  

  د ؟در کدام مورد ، حد زنا ساقط می شو -13
  تکذیب الزانی الشهود  -الف
   تقادم الزنا المشهودیه-ب
   تصدیق الزانی الشهود-ج
   دعوی الجهاله بالتحریم مع امکانه فی حقه-د
  
  
  
  
  

   ] 1034صفحه [  سطر اول -6شماره « ه »  گفتار اول - فصل اول- قسمت پنجم:       جزوه متون فقه   ب -7 
   ]1077صفحه [ سطر اول و ترجمه - 9شماره » ب « ار پنجم  گفت- فصل اول- قسمت پنجم :         جزوه متون فقه  د -8  
   ] 18صفحه [ » ب «  بند ششم - گفتار دوم - فصل اول- قسمت اول:    جزوه متون فقه     الف-9  

   ]478صفحه [  پاراگراف اول و دوم - 1 شماره - بند سوم- گفتار چهارم- فصل یازدهم- قسمت دوم:  الف     جزوه متون فقه -10
   ]1125صفحه [  سطر اول - 4شماره » ج «  گفتار اول - فصل دوم-قسمت پنجم:    جزوه متون فقه     ب -11
   ]30صفحه [ » ج «    گفتار چهارم - فصل  اول-قسمت اول :     جزوه متون فقه  ج   -12
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  ، مربوط به کدام حالت است ؟» الطیب یضمن فی ماله ما یتلف بعالجه « حکم مذکور در عبارت  -14
    إذا لم یحتط و لم یجتهد-الف
  و احتاط و اجتهد و أذن المریض مطلقاً و ل-ب
   إذا لم یأذن المریض-ج
   إذا لم یحتط و لم یجتهد أو لم یأذن المریض-د
  

  کدام مورد ، صحیح است ؟ -15
    یحرم علی القاضی اخذ االجره و یجوز ارتزاقه من بیت المال مع الحاجه-الف
  المال  یجوز للقاضی اخذ االجره لو احتاج إلیه و کذا االرتزاق من بیت -ب
   یحرم علی القاضی اخذ االجره و یجوز ارتزاقه من بیت المال لو تعیین القضاء علیه -ج
   یحرم علی القاضی اخذ االجره و االرتزاق من بیت المال لو تعیین القضاء علیه -د
  

  در کدام مورد ، حاکم بر امر نکاح والیت ندارد ؟ - 16
    من بلغ فاسد العقل-الف
  م تجدّد له الجنون من بلغ و رشد ث-ب
   الصغیر-ج
   من بلغ سفیها-د
  

  ................... ال تنعقد الیمین الموجبه للحق من المدعی او المسقطه للدعوی من المنکر اال  -17
    باهللا تعالی و الکتب المنزله و االنبیاء و االئمه-الف
   باهللا تعالی و اسمائه الخاصه-ب
   و االنبیاء باهللا تعالی و الکتب المنزله-ج
   باهللا تعالی و الکتب المنزله-د
  

  ...............و ظهر کذبه ،  » بعتک بما اشتریته و ربح کذا « :  لو قال  -18
    تخییر بین اإلمضاء بالثمن و األخذ بالزیاده-الف
   تخییر بین الفسخ و اإلمضاء بالثمن أو األخذ بالزیاده-ب
   بطل البیع-ج
  إلمضاء بالثمن تخییر بین الفسخ و ا-د
  

   .................لو اُکره المشتری علی مفارقه البائع ،  -19
    یبقی الخیار لو منع من التخایر ، فإذا زال اإلکراه فله الخیار فی ملجس الزوال -الف
   یبقی الخیار لو منع من التخایر ، فإذا زال االکره فله الخیار من مکان البائع إلی المفارقه-ب
  خیار بطل ال-ج
   یبقی الخیار إلی ارتفاع اإلکراه فإذا زال االکراه فله الخیار فوراً-د
  

    درباره جعاله ، کدام مورد صحیح است ؟-20
    لو اختلفا فی اصل الجعاله حلف العامل-الف
   الجعاله جایزه من طرف العامل قبل التلبس بالعمل فقط-ب
   ال یستحق االجره اال ببذل الجاعل -ج
   الجعاله من االجنبی  ال تجوز-د
  
  
  
  
  

   ]1146 و 1145صفحه  [ 2 شماره - گفتار اول- فصل سوم- قسمت پنجم:      جزوه متون فقه   ب -14 
   ]15صفحه [  بند سوم - گفتار دوم- فصل اول- قسمت اول:     جزوه متون فقه  الف -15  
   ] 164صفحه [  عربی و اواسط سطر دوم ترجمه 25 پاراگراف - بند اول- گفتار دوم- فصل چهارم - قسمت دوم:     جزوه متون فقه     ج-16  
   ]28صفحه [  سطر اول - گفتار چهارم- فصل اول-ول قسمت ا:  ب       جزوه متون فقه -17 
   ] 718صفحه [  پاراگراف دوم - گفتار نهم- فصل نهم - قسمت سوم:      جزوه متون فقه     د-18 
    ]700صفحه [  پاراگراف چهارم عربی - گفتار اول- فصل نهم- قسمت سوم : جزوه متون فقه  الف    -19 

   ]821صفحه [  سطر اول پاراگراف بیست و یکم عربی - گفتار اول- فصل پنجم-قسمت چهارم :  ج      جزوه متون فقه -20  
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Directions: Read the following five passages and select the answer choice (a), (b), (c) or 
(d)  that best answers each question . then mark your answer on your answer sheet .  
 

passage 1 : 
 

Several attempts to think internationally appeared in the 19th century . The founding of the 
International Committee of the Red Cross (ICRC) was an early effort to find world 
agreement , in the absence of a world government , to set limits to war making . The ICRC 
was founded in Geneva , Switzerland August 22 , 1864 in a meeting prompted by concern 
over the neglect of the sick and wounded at Solferino in the franco-Austrian war of 1859 . 
A Swiss citizen , Henri Dunant , was the prime mover and the Swiss government was the 
convener . The major result was a " Convention for the Amelioration of the condition of the 
Wounded Armies of the Field . " This document provided for the protection of the 
ambulance corps , and for doctors , nurses , and hospitals , as long as they functioned solely 
for medical purposes . A further meeting in 1868 proposed the same provisions for treating 
the sick and wounded at sea . further ICRC meetings were held in 1906 to take account of 
events in the Spanish- American war .   
 
[ 

1- What is the passage mainly about ? 
a . How the ICRC came into existence  
b. How the Wounded were helped in the 19th century  
c. Thinking globally 
d. The major concerns of ICRC 
 
2- Which of the following is true about the ICRC ? 
a. It put an end to the Franco-Austrin War . 
b. It came under heavy attack by Henri Dunant.  
c.It was neglected at Solferion . 
d. It was established in Geneva . 
 
3- What does word " prompted " in line 4 mean ? 
a. Recovered  
b. Motivated 
c. Concentrated  
d. Perceived  
 
4- When was the same proposal for treating the sick and wounded at sea made ?  
a. In 1864 
b. In 1906 
c. Four years after the establishment of the ICRC 
d. Five years before the establishment of the ICRC 
 
5- How many wars are mentioned in the passage ?  
a. Two  
b. One  
c. Four 
d. Three 
 
6- What does the Word " solely " in line 10 mean ? 
a. Efficiently  
b. Merley 
c. Seriously 
d. Secretly 
 

 93بهمن ماه  . کارشناسی ارشد سراسری آزمون متون انگلیسی                                        

      1 - a                                                          2  - d                                                                  3 - b                                                                   4- c                                                              5 - a                                                     6- b 
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Passage 2 : 
 

In Anglo - Saxon times there existed three fairly distinct legal systems : The Danc Law , 
which had been adopted after the invasion and settlement of Danish and Scandinavian 
warriors in the coastal areas of northern and northeastern England ; Mercian Law , 
which bore traces of Germanic origin , following the Saxon invasion , and extended 
around the Midlands ; Wessex Law , applied in south and west England . In each of the 
three systems the law was based on customs , and the customs varied from place to 
place and shire to shire . There was little distinction between criminal wrongs and civil 
wrongs at this time ; the laws were generally primitive but nevertheless served to 
produce such good order as could be expected . But there were courts of law where 
cases were heard . The Anglo-Saxon courts before 1066 were : (i) The shire court ( or 
Moot ) , presided over by the sheriff , the Bishop , and the Ealdorman , and attended by 
the lords and freemen of the county , with the priest . This court sat twice a year . (ii) 
The Hundred Court ( " hundred " means a division of a shire ) , presided over by the 
Hundred man , assisted by twelve senior thanes . (iii) The Franchise Courts , granted to 
certain persons by the monarch . The grantees were entitled to the profits , for the 
suitors or courts were sometimes taken over by the lords of the manor who , in deciding 
disputes between tenants of land , continued the practice of charging fees . 
 
7- Which of the following is the passage mainly about ? 
a. Courts in Norman times  
b. Laws based on customs 
c. How the Saxon made advanced laws  
d. Historical sources of English law 
 
8- Which part of England was under the rule of wessex Law ?  
a. Midland 
b. West England 
c. Northeastern England 
d. Southeastern England 
 
9- What does the word " warriors " in line 3 mean ? 
a. Combatants 
b. Warships 
c. Sailors 
d. Criminals 
 
10- What is the author's attitude toward the legal system in Anglo-Saxon times ?  
a. Indifferent  
b. Hostile 
c. Favorable 
d. Scornful 
 
11- Which of the following courts was granted to certain people by the king ?  
a. The Dance Court 
b. The Hundred Court 
c. The Shire Court 
d. The Franchise Court 
 
12- Which court was held a limited number of times each year ? 
a. The Hundred Court 
b. The Franchise Court 
c. The Shire Court 
d. The Wessex Court 
 
 

      7 -  d                                                 8 - b                                                                  9 - a                                                                 10- c                                                                11 -  d                                                   12 -  c 
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passage 3 : 
 

International criminal law is a branch of international law . Therefore , it draws upon the 
same sources , namely conventions , custom , and general principles of law . By analogy 
with the awards of early international arbitral tribunals , the dexisions of international 
criminal courts or tribunals provide may examples of resort to general principles of law. 
Why have international criminal courts and tribunals so far had frequent recourse to 
such principles ? The following four reasons may explain this . 
First , international criminal law is a relatively new branch of international law . It is 
relatively new because the list of international crimes has gradually emerged and the 
rules of international criminal procedure are scarce and belong only to the criminal 
court or tribunal for which they were adopted . 
Secondly , international criminal law is somewhat rudimentary . This is because the 
elements of international crimes ( the objective element or actus reuse , and the 
subjective element or means rea ) have not been immediately obvious , and because 
international law does not lay down any scale of penalties . These two reason lead 
international criminal courts and tribunals to turn to general principles of law in roder to 
fill the legal gaps and to interpret imprecise legal rules .  
Thirdly , international criminal courts and tribunals need to take decisions based on 
compelling legal arguments . Recourse to general principles of law is an effective means 
of reinforcing legal reasoning . 
Finally , international criminal law has primarily developed by importing domestic 
criminal law concepts and institutions into the international realm . Thus , given the 
analogies between many concepts and institutional criminal courts and tribunals have 
transposed into the international arena some of those concepts and institutions by means 
of general principles of  law .  
 
 

13 - Which of the following does the international law NOT draw upon ?  
a. Divine sources  
b. General principles of law 
c. Custom 
d. Conventions 
 
14 - What does the word " they " in paragraph 2 refer to ?  
a. International crimes  
b. Rules of international criminal procedure 
c. Tribunals  
d. criminal courts 
 
15 - Which of following is NOT mentioned as a reason why international criminal law  

resorts to general principles of law ?  
a. It is basic 
b. It is new  
c. It is based on domestic law concepts 
d. It is based on immeasurable criteria  
 
  
16 - Which of the following is closest in meaning to the word " compelling " in paragraph 4 ? 
a. convincing 
b. Temporary 
c. Obligatory 
d. Lenient 
 
 

 
    13 -  a                                                                                                    14 -  b                                                                                                              15 -  d                                                                                                      16  -  a 
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17 - Which of the following best represent the nature of international criminal law ? 
a. Undeveloped  
b. Unfair 
c. Imbalanced 
d. Irregular 
 
18 - What would the author most probably discuss in the next paragraph ?  
a. Mention a fifth reason against international criminal law  
b. Sum up the reasons for the inadequacies of international criminal law  
c. Discuss the advantages of domestic law  
d. Elaborate on the general principles of law  
 
 

Passage 4 :  
 

Low comprises all the principles , rules , and enactments that are applied in the courts 
and enforced by the power of the state . The world law is often used in contrast with the 
separate set of rules and precedents known as equity , a distinction that is important in 
England and the United States and in other jurisdiction that draw their legal systems 
from the same historical source . In the United States it is customary to identify a 
legislative enactment as a law , whereas in England the preferred term is act .  
In the highly developed modern state the citizen is cared for and governed by the law 
from the cradle to the grave . Indeed the span goes beyond both extremes , for the 
question of abortion is subject to regulation by law , and after death the law will see that 
a decedent's will is put into effect , if it meets legal requirements . 
In early times , legal systems concentrated on a few matters that seemed to be the most 
urgent : the maintenance of civil peace , the suppression of crimes of violence , the 
protection of property , and the enforcement of contemporary moral standards in family 
relations . Gradually the scope of law was extended , so that to is difficult to find 
modern examples of human conduct that are not in some way regulated by law . 
 

 

 

19 - Which of the following issues in NOT discussed in the passage ? 
a. The scope of law in modern times  
b. The application of law to matters of urgency 
c. The origin of the term law 
d. The activities of early legal systems 

 
20 - The word " it " in paragraph 2 refers to ………… 

a. span 
b. law 
c. question 
d. will 
 

21- Why dose the writer refer to abortion in the second paragraph ? 
a. To emphasize the need for abortion to be regulated by law  
b. To support the idea that the span of law goes beyond birth or death 
c. To analyze its legal requirements  
d. To introduce an issue that lies outside the scope of law  

 

 
22- According to the passage , early legal systems dealt with all of the following EXCEPT........ 

a. fighting violence 
b. protecting morality 
c. keeping peace 
d. modernizing humand conduct  
 
 

     17 -  a                                                   18-  b                                                                19 -  c                                                            20  - d                                                          21 -  b                                                      22-  d 
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23 - It can be inferred from the passage that …………. 
a. modern legal systems pay less attention to human behavior than early legal systems did 
b. the legal systems in England and the United States originated from completely different historical source  
c. the terms " law " and " act " refer to the same thing  
d. it has always been the duty of the courts to determine the scope of law  
 

 24 - There is sufficient information in the passage to answer which of the following questions?  
a. why does the author refer to the expression " from the cradle to the grave " in paragraph 2 ? 
b. what has led to the extension of the scope of law in the course of time ? 
c. How is it that those in the U. S . avoid using " act " in place of " law " to identify a legislative enactment ? 
d. why are the England and the United States ' legal systems based on the same historical source ?  

 
Passage 5 :  
 

The second aspect of reciprocity arising for discussion concerns the nature of a 
diplomatic assurance of reciprocity . In substance , if not in form , it would appear to 
have the same effect as a treaty . Two kind of declaration must , however , be 
distinguished . On the one hand , there is the declarion of reciprocity and hoc , by wich 
one party assures the other that if extradition of a named individual is conceded , then in 
' an analogous case ' it will in turn rexiprocate favors . This method seems to be the one 
most often employed in South America in the absence of treaty obligations . It is 
obviously a poor substitute for regular treaty reactions , since the obligation contracted 
is discharges as soon as a request in an analogous case is granted .  
What constitutes an ' analogous case ' cannot be defined with any great precision ; nor 
will surrender be granted in any event if the legislative requirements of the requested 
state are not satisfied . On the other hand , there is the general declaration of reciprocity 
whereby two state agree that they will consider extradition requisitions from each other 
and process them in accordance with their respective laws This kind of declaration is in 
effect a treaty of indefinite duration , the provisions of which incorporate the law of the 
parties by reference . This impression is strengthened by recalling the practice of 
Austria and Germany , which list countries with which such declarations sare in force in 
official publications . Ironically , such declarations are not in truth strictly reciprocal , 
since the laws of the two parties will not be identical and there will be some occasion on 
which the one party may surrender but the other may not . If such arrangements were 
made strictly reciprocal by declaring that the one party would be bound to extradite only 
if mutatis mutandis the other party would be bound , then the same difficult judicial 
problem of interpreting foreign law would arise . It therefore followed that no better 
way exists of securing firm obligations to extradite under clear conditions than of 
regular extradition treaties , whether bilateral or multilateral .  

 
25 - What does the paragraph preceding this passage most probably discuss ? 

a. A general definition of reciprocity  
b. An aspect of reciprocity  
c. A definition of diplomatic assurance as it is related to reciprocity  
d. A particular feature of the diplomatic nature of reciprocity  
 

26 -What does the passage mainly discuss ? 
a. Similarities and differences between declarations and treaties  
b. Methods of the declaration of reciprocity in use in different countries  
c. An issue related to reciprocity 
d. Differing aspects of reciprocity 
 

 
 
 

   23 -  c                                                                                               24 - a                                                                                                                  25 - b                                                                                                             26 - c 
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27 – The word " which " in line 15 refers to …………….. 
a. duration 
b. laws of parties 
c. provisions  
d. treaty 
 

28 - The passage states that the declaration of reciprocity ad hoc ………. 
a. originated from south America where there are no  treaty obligations  
b. offers a clear-cut definition for analogous cases  
c. is about the extradition of a particular individual in anticipation of the same action 
d. is more similar to treaty obligations compared to the other kind of declaration 

 
29 - According to the passage , Austria and Germany ……….. 

a. are the two countries that have no difficulty in interpreting foreign laws  
b. provide an official list of countries where the general declaration of reciprocity is practiced  
c. consider extradition requisitions only from one another  
d. have attempted to make the laws of the parties identical 
 

 

30 – which of the following best describes the author's attitude towards the kinds of 
declaration discussed in the passage ? 
a. They are a prefect replacement for treaties  
b. They cannot be used on a global scale  
c. They are less effective than regular extradition treaties  
d. They are promising in theory but fail in practice 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    27 - d                                                                                                  28 -  c                                                                                                             29 - b                                                                                                            30  -  c              
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