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  :  مجموعه دروس تخصصی ، شامل 
  متون فقه ، حقوق مدنی ، حقوق تجارت

   

  ] برای کلیه دروس 4با ضریب [ 

  

  
  

  90:  سوال تعداد
   دقیقه120: مدت پاسخگویی 

  .این آزمون نمره منفی دارد : توجه 
  

  

  

  1393اسنفند ماه سال 
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  وجهــت
  

دکتـری  بر اساس جـزوات     های سازمان سنجش و     ، پاسخ   این پاسخ ها    . پاسخ سواالت هر صفحه در ذیل آن صفحه آمده است           
مراجعه در واقع که در ادامه پاسخ هرسوال آمده ، هم بر این اساس توضیحاتی . است    شده  تنظیم   دپارتمان حقوق و علوم سیاسی    
  : از جزوات این مرکز به شرح ذیل استفاده کرده اند  از قبل برای داوطلبانی که و رفرنسی است جهت تطبیق ،

  
    صفحه1032                                                       فقه             متون 
   صفحه 1830                                                        حقوق مدنی      
   صفحه926                                                  تجارت           حقوق  

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

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

                                                                            ∗∗∗ 
 دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، در سطحی جلوتر و فراتر از سطح امتحانات کشور ارائه دکتریمی شود که جزوات   یاد آوری 

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

 

 جزوات پیشرفتۀ دپارتمان برای دانشجویان و فارغ التحصیالن کم انگیزه و کم تالشی کـه فکـر مـی کننـد بـا چنـد                          ساس   بر این ا  
 ،کتاب تست ، کتابچۀ قانون ، کالس آموزشی یا کنکور آزمایشی ، می توانند به نتیجه برسند ، بـه نظـر ، مناسـب نخواهـد بـود                              

  .  نداشته باشند  پیگیری در این مورد  می شود ، لطفاًتقاضا
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  چه حکمی استفاده شده است ؟» علیکم الّوُضاءِ مِن الظْورَه « از روایت  -1

  کراهه استرضاع المجوسیه -الف
  باب استرضاع المرأه الجمیله استح-ب
   استحباب اسباغ الوضوء-ج
   وجوب اسباغ الوضوء-د
  
  با عنایت به جمله زیر ، چنانچه فقط زوج به زوجیت اقرار داشته باشد ، کدام حکم مترتب می شود ؟ -2
  ». لو اعترفت احدهما خاصه بالزوجیه الدائمه قضی علیه دون صاحبه « 

  .با دختر برادر یا دختر خواهر آن زن ازدواج کندزوج مطلقاً نمی تواند  -الف
  .  الزم است زوج ، مهریه مورد ادعای زن را بپردازد -ب
  .  زوج نمی تواند با مادر آن زن ، ازدواج کند -ج
  .  زن نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند -د
  
حمل مـورد  . »  االخبار و االصل و ما ورد من االخبار المعارضه لهذا لحکم قابله للحمل          ال والیه فی النکاح علی البکر البالغه الرشیده فی االصح لآلیه  و            «  -3

  نظر در شرح لمعه کدام است ؟
  کراهه االستبداد  -الف
   حرمه االستبداد -ب
   التشریک فی الوالیه-ج
   التفصیل بین المتعه و الدوام-د
  
  ، خارج است ؟» وسط زوج افضای زوجه صغیره ت« کدام مورد ، از احکام مترتب بر  -4

  تحریم علیه مؤبّداً -الف
   خروجها عن حبالته علی االظهر-ب
   وجوب االتفاق علیها حتی یموت احدهما-ج
   یحرم علیه وطؤها فی الدبر و االستمتاع بغیر الوطء علی اجود القولین-د
  
  ، کدام است ؟» محاش النساء علی امتی حرام « از نبوی » اشهر « برداشت  -5
  حرمت پذیرش بدگویی در مورد زنان -لفا

   کراهت حاشیه نشین شدن زنان-ب
   حرمت حاشا کردن ازدواج-ج
   شدت کراهت وطی از دبر -د
  
  در کدام مورد از موارد اختالف بین مالک و غاصب ، سوگند با مالک است ؟  -6

  لو اختلفا فی الرّد -الف
   لو اختلفا فی القیمه-ب
  ف لو ادّعی الغاصب التل-ج
   لو ادّعی المالک اثبات صناعه یزید بها الثمن -د
  
  
  
  

   ] 187صفحه [  پاراگراف بیست و هشت عربی - بند اول- گفتار سوم- فصل چهارم- قسمت دوم  : دپارتمان حقوق و علوم سیاسی متون فقه دکتری حقوق خصوصیجزوه  ب        -1
    ]  168صفحه [ گراف پانزدهم عربی  پارا- بند دوم- گفتار دوم- فصل چهارم-قسمت دوم    : دکتری متون فقه جزوه           ج -2
   ]   164صفحه [ و پاراگراف بیست و چهارم  ]  163صفحه [  پاراگراف بیست و سوم عربی - بند اول- گفتار دوم- فصل چهارم- قسمت دوم   : دکتری  متون فقه جزوه     الف    -3
    ] 158صفحه [  پاراگراف چهل و پنجم عربی -ر اول گفتا- فصل چهارم- قسمت دوم  : دکتری  متون فقهجزوه          ب-4
   ] 157صفحه [  پاراگراف سی و هفتم عربی - گفتار اول- فصل چهارم-قسمت دوم   :دکتری  متون فقه جزوه            د-5
    ]  128صفحه[ پاراگراف هشتاد و پنجم عربی- گفتار دوم- فصل دوم-قسمت دوم   :دکتری  متون فقه جزوه        الف-6

  1393دکتری حقوق خصوصی دانشگاههای سراسری  ، اسفندماه آزمونمتون فقه                             
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  بر اساس عبارت زیر ، مساقات در ارتباط با کدام یک از اعمال ، صحیح نیست ؟ -7
   الحرث-الف
   السقی-ب
   الجذاذ-ج
   رفع اغصان الکرم-د
  

  ست ؟، ناظر به کدام مورد ا» تحصل الکفاله باطالق الغریم من المستحق قهراً « عبارت  -8
  .  اگر کسی مکفول را به زور از دست کفیل رها کند ، کفیل بری الذمه می شود -الف
  .  اگر کسی مدیون را به زور از دست رائن رها کند ، نمی تواند کفالت او را بر عهده بگیرد -ب
  .  کفالت قابل تحقق است ، اگر مدیون بتواند خود را به زور از دست دائن رها کند -ج
  . کسی مدیون را به زور از دست دائن رها کند ، این عمل در حکم کفالت است  هرگاه-د
  

  ، ناظر به کدام مورد است ؟» ال یصّح الرهن علی منفعه الموجر عینه مده معیّنه «  عبارت -9
   اشتراط القبض فی الرهن-الف
   اشتراط ان یکون الرهن عیناً-ب
   اشتراط ثبوت الحق فی الذّمه-ج
  کان استیفاء الحق من الرهن اشتراط ام-د
  

  در خصوص قرض ، کدام مورد صحیح است ؟ -10
   یصّح بیع الدین بمؤجّل-الف
   ال یلزم اشتراط االجل فیه-ب
   یملک المقترض القرض بالتصرف-ج
   کلّما ال یتساوی اجزاؤه ثبتت قیمته یوم االداء-د
  

  کدام مورد ، صحیح است ؟ -11
  لف  لو ادعی المستعیر التلف ح-الف
   لو ادعی المستعیر الرد حلف-ب
   لو نقصت العین المعاره باالستعمال یضمن-ج
   یجوز للمستعیر اعاره العین المستعاره بدون اذن المالک-د
  

  در خصوص بیع سلف ، کدام مورد صحیح است ؟  -12
   اشتراط االجود و االردأ جایز-الف
   لو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع-ب
  قطع المسلم فیه عند الحلول انفسخ البیع لو ان-ج
    یجوز بیع المسلم فیه بعد حلوله و قبل قبضه علی الغریم دون غیره-د
  

  در عبارت زیر ، مرجع ضمیر در کلمات مشخص شده ، کدام است ؟ -13
  » ال بدّ فی السلف من قبض الثمن قبل التفرق او المحاسبه به من دین علیه « 

  سلِم مُسلَم فیه ، مُ-الف
   مُسلَم فیه ، مُسلَم-ب
   ثمن ، مُسلِم-ج
   ثمن ، مُسلَم-د
  
  
  
  
  
  

   ] 815صفحه [  پاراگراف اول و دوم عربی -2 شماره - گفتار اول- فصل چهارم- قسمت چهارم  : دکتریمتون فقه  جزوه     ج      -7
   ]905صفحه [  پاراگراف اول -4 شماره - گفتار دوم- فصل دوازدهم-قسمت چهارم    : دکتری متون فقه  جزوه  د          -8
   ]865صفحه [  پاراگراف هفتم عربی -15 شماره - گفتار اول- فصل هشتم- قسمت چهارم   : دکتری  متون فقه ه  جزو           د-9

   ]832صفحه [  پاراگراف اول - حکم سوم- گفتار دوم- فصل ششم- قسمت چهارم  : دکتری  متون فقه جزوه       ب -10
   ] 29صفحه [ پاراگراف اول » ج «  گفتار چهارم -ول فصل ا-قسمت اول   :دکتری  متون فقه جزوه  الف     -11
    ]   683صفحه  [  پاراگراف اول - گفتار سوم- فصل ششم-قسمت سوم   :دکتری  متون فقه جزوه         ب-12
   ]679صفحه [ پاراگراف اول-3 شماره- گفتار دوم- فصل ششم- قسمت سوم  : دکتریمتون فقه  جزوه    د     -13
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  کدام است ؟» اخوه « ، منظور از » االخوه تحجب االم عن الثلث الی السدس « در عبارت  -14
   اخوه لالّمّ فقط-الف
   اخوه لالب فقط-ب
   اخوه لالب و االّم او لِألب -ج
   اخوه لِألب و االُم او االُم-د
  

  ّ مورد ال یجب علی المشتری اذا ما اشتراه مؤجّالً ذکر االجل ؟ فی ای -15
   المساومه-الف
   التولیه-ب
   المرابحه-ج
   المواضعه-د
  

  ایّ مورد یکون مثاالً مما یؤدّی الی جهاله فی احد العوضین ؟ -16
   اشتراط حمل الدابّه فیما بعد-الف
   اشتراط ان الزّرع یبلغ السنبل-ب
  یر المبیع فی ید البایع ما شاء اشتراط تأخ-ج
   اشتراط تبقیه الزرع الی أوان السنبل-د
  

  ایّ مورد ال یکون من تقسیمات موضوع التجاره ؟  -17
   محرّم-الف
   مستحب-ب
   مکروه-ج
   مباح-د
  

  ، کدام مورد صحیح است ؟» بیّنه حسبه « در خصوص  -18
   ال تقبل قبل استنطاق الحاکم-الف
   تعالی تکون فی حق اهللا-ب
   تکون فی دائره الحسبه-ج
   التبرع فیها مانع-د
  

  کدام مورد است ؟» محارفین « ، منظور از » و من آداب البیع ترک معامله المحارفین « در عبارت  -19
   ذوی الشبهه فی المال-الف
   ذوی اآلفه و النقص فی ابدائهم-ب
   الذین یحاسبون علی الشیء الدون-ج
  فی کسبهم الذین الیبارک لهم -د
  
  
  
  
  
  
  
  

      ] 465صفحه [ و پاراگراف هفتم عربی   ]  464صفحه [ پاراگراف چهارم » ب «  گفتار سوم - فصل یازدهم - دومقسمت    : دکتری متون فقه جزوه           ج-14
   ] 731صفحه [  پاراگراف بیست و دوم عربی قبل از گفتار دوم - گفتار اول- فصل دهم-م قسمت سو   : دکتری  متون فقه جزوه        الف  -15
    ]     722 و 721صفحه [  پاراگراف اول و دوم - گفتار دهم-  فصل نهم- قسمت سوم  : دکتری  متون فقه جزوه          ج -16
    ] 589صفحه [ ار چهارم  گفت- فصل اول-قسمت سوم    :دکتری  متون فقه جزوه           ب-17
    ]  43صفحه  [ 1 شماره - گفتار سوم- فصل دوم-قسمت اول   :دکتری  متون فقه جزوه  ب         -18
    ]626صفحه [  پاراگراف اول -14 شماره - گفتار سی و چهارم- فصل دوم- قسمت سوم   :دکتری  متون فقه جزوه            د-19
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  فی ایّ مورد تقبل الشهاده مع وجود التهمه ؟ -20
   شهاده الصدیق لصدیقه-الف
   شهاده الغرماء للمفلّس-ب
   شهاده الوصی فی متعلق وصیته-ج
   شهاده الشریک لشریکه فی المشترک بینهما-د
  

  در خیار تأخیر ثمن ، تلف مبیع از چه کسی است ؟ -21
  ثلثه و من البایع بعدها من المشتری فی ال-الف
   من البایع فی الثلثه و من المشتری بعدها-ب
   من المشتری فی الثلثه و بعدها-ج
   من البایع فی الثلثه و بعدها-د
  

  ، کدام مورد از این تعریف خارج می شود ؟» هو االیجاب و القبول الداالن علی نقل الملک بعوض معلوم « : مطابق با تعریف عقد بیع به  -22
   عقد االجاره-الف
   الوصیه بالمال-ب
   الهبه المشروط فیها عوض معیّن -ج
   الصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم-د
  

  چیست ؟» اصل « ، مراد از » یعتبر ما یراد طعمه و ریحه و لو اشتراه بناءً علی االصل جایز « در عبارت  -23
   اصاله الصحه-الف
   اصاله الجواز-ب
  سالمه اصاله ال-ج
   اصاله اللزوم-د
  

  حکم چیست ؟» لو کان علی المدیون دیون و علی کل واحد رهن خاص و اَدّی دیناً و اطلق و لم یُسمِ احدها فتخالفا فی القصد « در مسئله  -24
   حلف الدافع-الف
   حلف الغریم-ب
   یقدّم قول الدافع بال حلف-ج
   تحالفا و قسّم ما اَدّی بین الدیون بالنسبه-د
  

  به کدام معنی است ؟» مهایاه « ، کلمه » لو طلب اد الشریکین المهایاه جاز و لم یجب اجابته « در عبارت  -25
   قسمه مال المشترک او منفعته-الف
   قسمه المنفعه باالجزاءٍ او الزمان-ب
   قسمه مال المشترک ان کان فیها ردّ-ج
   قسمه مال المشترک و ان لم یکن فیها ردّ-د
  

  ، حکم چیست ؟» لوباعه ذهباً بفضه فظهر احدهما معیبا فی الجنس « ر مسئله د -26
  االرش و الرّد قبل التفرق و بعده الرّد و علی قول االرش من غیر النقدین فقط -الف
   االرش و الرّد قبل التفرق و بعده الرّد و علی قول االرش من النقدین فقط-ب
  و االرش من النقدین ام غیرهما الرّد فقط قبل التفرق و بعد الرّد -ج
   الرّد فقط قبل التفرق و بعده الرّد و االرش من النقدین فقط -د
   

  
  
  
  
  
  

   ] 42صفحه [  پاراگراف سوم - 7 شماره - گفتار اول- فصل دوم- قسمت اول  :دکتریمتون فقه  جزوه          الف-20
    ]705صفحه [  پاراگراف چهارم - گفتار چهارم - فصل نهم-سومقسمت     : دکتری متون فقه جزوه             د -21
   ]590صفحه [  پاراگراف اول و پنجم- فصل دوم-سومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه          ب  -22
   ] 618 و 617صفحه [  پاراگراف اول عربی و ترجمه - گفتار بیست و نهم- فصل دوم-سومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه           ج-23
   ]   874صفحه [  پاراگراف اول و دوم -11 شماره - گفتار دوم- فصل هشتم-چهارمقسمت    :دکتری   متون فقهجزوه         الف-24
   ] 37صفحه [ پاراگراف اول » ب «  گفتار هفتم - فصل اول-اولقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه           ب-25
    ]672صفحه [  پاراگراف پنجم و ششم -هشتم گفتار - فصل پنجم- قسمت سوم  : دکتریمتون فقه  جزوه  الف       -26
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  محلّ الشهاده علی الشهاده ایّ مورد ؟ -27
   حقوق الناس اذا کانت ماالً فقط-الف
   حقوق الناس اذا کانت عقوبه فقط-ب
   حقوق الناس مطلقاً عقوبه کانت او ماالً-ج
  اهللا محضاً او مشترکاً حقوق -د
  

  در عبارت زیر ، به ترتیب کدام است ؟» الخیار االصلی « و » اصل الخیار « مراد از  -28
لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهه المشتری فی زمن الخیار فله الرّد باصل الخیار و االقرب جواز الرّد بالعیب ایضا و تظهر الفایده لـو اسـقط الخیـار                               « 

  ». لمشترط االصلی و ا
   خیار حیوان ، خیار عیب-الف
   خیار عیب ، خیار حیوان-ب
   خیار عیب ، خیار عیب-ج
   خیار حیوان ، خیار حیوان -د
  

  با توجه به عبارت زیر ، کدام مورد صحیح است ؟  -29
  ». لو حدث فی الحیوان عیب فی زمن الخیار و کان التعیّب من اهللا تعالی « 

  االرش فللمشتری الرّد و -الف
   ال ردّ و ال ارش للمشتری-ب
   فللمشتری االرش فقط-ج
   فللمشتری الرّد فقط -د
  

  بنا بر اینکه دو نفر از سوی مالکین ، وکیل در صرف یا وکیل در قبض باشند ، معتبر در تقابض چیست ؟ در بیع تصرف ، -30
  الصرف التقابض قبل تفرّق الوکیلین ، سواء کانا وکیالً فی القبض ام فی -الف
   التقابض قبل تفرّق المتعاقدین ، سواء کان الوکیالن وکیالً فی القبض ام فی الصرف-ب
   التقابض قبل تفرق المتعاقدین ان کان الوکیالن وکیالً فی القبض و الوکیلین ان کانا وکیلین فی الصرف-ج
  ین ان کان الوکیالن وکیالً فی الصرف  التقابض قبل تفرّق الوکیلین ان کان الوکیالن وکیالً فی القبض و المتعاقد-د
  

  در کدام مورد ، بیع صحیح است ؟ -31
   لو جعل لحال ثمن و لمؤجّل ازید منه-الف
   لو فاوت بین اجلین فی الثمن-ب
   لو اجل البعض المعیّن من الثمن و اطلق الباقی-ج
   لو شرط التأجیل فی الثمن و یناط بما یحتمل الزیاده و النقصان-د
  

  حکم چیست ؟» لو ادّعی المشتری نقصان المبیع بعد قبضه «  مسئله در -32
  حلف البایع ان لم یکن حضر المشتری االعتبار و اال احلف المشتری -الف
   حلف المشتری ان لم یکن حضر االعتبار و اال احلف البایع-ب
   حلف البایع سواء حضر المشتری االعتبار ام ال-ج
  عتبار ام ال  حلف الشمتری سواء حضر اال-د
  
  
  
  
  

   ] 50صفحه [ پاراگراف اول » الف «  گفتار پنجم - فصل دوم-اولسمت ق    : دکتری متون فقه  جزوه         ج-27
   ] 641صفحه [  پاراگراف اول و دوم -2 شماره - گفتار نهم- فصل سوم-سومقسمت     : دکتریمتون فقه جزوه            د-28
    ] 640صفحه [ راگراف اول  پا-1 شماره - گفتار نهم- فصل سوم-سومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه      الف -29
   ]666صفحه [  پاراگراف دوم - گفتار دوم- فصل پنجم-سومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه           ج-30
    ]   728صفحه [  پاراگراف نهم - گفتار اول- فصل دهم-سومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه           ج-31
    ]     736 و 735صفحه [  پاراگراف بیست و پنجم عربی - گفتار دوم- فصل دهم-سومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه          ب-32
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  بر اساس عبارت زیر ، ضمان در کدام مورد صحیح است ؟ -33
  ». لو ضمن المشتری عهده الثمن لزمه ضمانه فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس « 

  الفسخ بالتقایل -الف
   الفسخ بالمجلس و الحیوان-ب
   تلف المبیع قبل القبض-ج
  بیع االستحاق للمبیع و لم یجز المالک ال-د
  

  ، کدام مورد صحیح است ؟» اشتراط المؤامره « در خصوص  -34
  ان االلتزام بالعقد یتوقف علی امر المستأمر -الف
   ان المستأمر لیس له الفسخ و ال االلتزام-ب
   ان امر المستأمر بالفسخ یجب علی المشروط له استثماره الفسخ-ج
  خ ان کان له اصلح ان امر المستأمر بااللتزام یجوز للمستأمر الفس-د
  

  در عبارت زیر ، کدام است ؟» متکافلین « مراد از  -35
   ». تصح الحواله بدین علیه لواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین « 

  . هر یک از دو محاله علیه ، نیمی از طلب محیل را بر عهده گرفته باشد  -الف 
   .  هر یک از دو محال علیه ، کفیل محیل شده باشد-ب
  .  هر یک از دو محاله علیه ، ضامن دیگری باشد -ج
  .  هر یک از دو محال علیه ، کفیل دیگری باشد -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ]   849صفحه [  پاراگراف سوم - گفتار سوم- فصل هفتم- قسمت چهارم  : دکتریمتون فقه          جزوه  د-33  

     ]    703صفحه [  پاراگراف هفتم - گفتار سوم- فصل نهم- قسمت سوم  : یدکترمتون فقه  جزوه  ب       -34
   ]    900 و 899صفحه [  پاراگراف چهارم عربی و ترجمه - گفتار ششم- فصل یازدهم- قسمت چهارم   : دکتری  متون فقه جزوه          ج-35
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  کدام مورد ، مصداق مال منقول حکمی است ؟ -1

   تعهد به انتقال مال غیرمنقول-الف
   دعوای مربوط به اجرت المثل امالک-ب
  البه اجاره بهای امالک دعوای مربوط به مط-ج
   دعوای مربوط به خسارت وارد بر امالک-د
  

  در کدام مورد وقف باطل است ؟ -2
   وقف برای تأدیه نفقه زوجه واقف-الف
  . وقف عامی که مصرف آن ، مجهول است -ب
  .   وقف بر مفهوم کلی که چند مصداق دارد-ج
  . ه باشد  به سود واقف ، شرطی بر عهده موقوف علیهم گذاشته شد-د
  

ضامن نسبت به   . پس از انقضاء مدت قرارداد ، مورد اجاره مدتی در تصرف مستأجر باقی می ماند                . مستأجر نسبت به مال االجاره ، ضامنی به موجر داده است             -3
  اجاره بهای مدت مزبور ، چه مسئولیتی دارد ؟

  .ول پرداخت اجرت المثل مدت یاد شده است  هرگاه ادامه تصرف مستأجر ، بدون اذن مالک بوده باشد ، مسئ-الف
  . در صورتی که مستأجر از عین مستأجره استفاده کرده باشد ، تا میزان اجرت المسمی مسئول است -ب
  . در صورتی که مستأجر از عین مستأجره استفاده کرده باشد ، ضامن اجرت المثل است -ج
  .  مسئولیتی ندارد -د
  

  رد صحیح است ؟در خصوص متولی ، کدام مو -4
  . تولیت اصوالً امری قابل توکیل است -الف
  . متولی در حکم وکیل واقف است ، نه وقف -ب
  .  متولی می تواند نسبت به موقوفه برای زمان تصدّی خود و پس از آن تعهد کند -ج
به هر نحو که صالح بداند ، مجـوز واگـذاری مـصرف              اجازه واقف به شخص متولی ، در مصرف نمودن قسمتی از منافع به نظر خود ، در امور خیریه                     -د

  .  منافع از طرف متولی به غیر است 
  

  مطابق با قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، درآمد موقوفات متعذرالمصرف در کدام مورد صرف می شود ؟ -5
   بریات عمومی-الف
   عمران موقوفات-ب
   اقرب به غرض واقف-ج
   تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسالمی -د
  

  در خصوص تهاتر قهری ، کدام مورد صحیح است ؟ -6
  .  اتحاد سبب و سنخ دو دین ، شرط است -الف
  .  قهری بودن تهاتر با امکان انصراف از آثار آن ، تعارض ندارد -ب
  . ن باشد  الزم است دو دین از آغاز ایجاد ، حال یا دارای موعد یکسا-ج
  .  بین طلب محقق یکی از دو طرف ، با دینی که طرف دیگر حق ایجاد آن را به وسیله اعمال خیار دارد ، تهاتر ایجاد می شود -د
  
  
  
  

 1393آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاههای سراسری  ، اسفند  حقوق مدنی

    ]171صفحه [  به بعد 2ر  سط-2شماره » ب «  و 170صفحه » ب «  سه پاراگراف مانده به - گفتار دوم- فصل دوم-دومقسمت    :جزوه  حقوق مدنی دکتری دپارتمان حقوق و علوم سیاسی          ج-1
  ]1622صفحه  [ 2 شماره - 72 ماده - 1یا پیوست ] 1325صفحه [  پاراگراف اول -7 شماره - گفتار اول- فصل هفتم -نهمقسمت     : جزوه  حقوق مدنی دکتری الف      -2 
   ]1124صفحه [ پاراگراف اول و پاورقی » الف « سوم  بند - گفتار هشتم- فصل چهارم-هشتمقسمت     :جزوه  حقوق مدنی دکتری          د  -3 
   ]1333صفحه  [ 18 انتهای سطر -1 شماره - گفتار سوم- فصل هفتم-نهمقسمت     : جزوه  حقوق مدنی دکتری    الف    -4 
    ] 1338صفحه [  سطر آخر -9 شماره - گفتار چهارم- فصل هفتم-نهمقسمت    :جزوه  حقوق مدنی دکتری          ب-5 

    ] 1644صفحه  [ 1 ، شماره295 ماده -1و پیوست  ] 896صفحه[پاراگراف دوم و پاورقی»الف« گفتار چهارم- فصل سوم- قسمت هفتم  :جزوه حقوق دکتری مدنی          ب -6
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  چنانچه مال مغصوب ، از چند جهت قابل انتفاع بوده و این منافع در دید عرف قابل جمع باشند ، غاصب ضامن چه چیزی است ؟  -7
  . منفعت متعارف است  ضامن -الف
  .  ضامن همه منافع است ، خواه مورد استفاده او واقع شده یا معطل مانده باشد -ب
  .  ضامن منفعتی است که استیفاء کرده و اگر مال مغصوب معطل و بدون استفاده مانده باشد ، ضامن منفعت متعارف است -ج
  . در غیر این صورت ، فقط ضامن منفعتی است که استفاده کرده است .  باشند  ضامن همه منافع است ، اگر مورد استفاده قرار گرفته-د
  

  خریدار چه اختیاری دارد ؟. در یک عقد ، چند چیز فروخته شده و یکی از آنها معیوب درآمده است  -8
  .  خریدار باید یا تمام مبیع را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد -الف
  .  به طور کلی خریدار می تواند نسبت به کاالی معیب ، عقد را فسخ کند و یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد -ب
در غیر این صورت ، یا باید تمـام   .  اگر مبیع متعدد ، مثل یکدیگر باشند ، خریدار می تواند نسبت به کاالی معیب ، عقد را فسخ کند و یا ارش بگیرد                          -ج

  . ند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد آن را رد ک
  .در غیر این صورت ، فقط می تواند ارش بگیرد .  اگر مبیع متعدد ، مثل یکدیگر باشند ، خریدار می تواند عقد را فسخ کند -د
  

  در خصوص شرط سقوط یا اسقاط خیار ، کدام مورد صحیح است ؟ -9
  . یس و تعذر تسلیم ، اثر ندارد  شرط سقوط خیار تفل-الف
  .  خیار تدلیس احتمالی را می توان با شرط ضمن عقد ساقط کرد -ب
  .  اسقاط خیارات به طور مطلق ، در موردی که تعیین مبیع در بیع نامه با توصیف انجام شده است ، شامل تخلف وصف نیز خواهد بود -ج
  . ساقط می شود ) چند برابر قیمت واقعی ( دود غبن متعارف است ، خیار را ساقط کند ، غبن فاحش  چنانچه مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در ح-د
  

یـک  .   در مذاکرات پیش از فروش یک باب آپارتمان ، مالک به خریدار اظهار می دارد که فروش آپارتمان موکول به موافقت بانک با وام درخواستی ظرف یکماه است                    -10
لکن اراده خریدار      قبول بیع میان طرفین بدون ذکر تعلیق واقع می شود ، در حالی که در اراده فروشنده ، ایجاب عقد معلق بر موافقت بانک واقع شده ،                           هفته بعد ، ایجاب و    

  حکمی دارد ؟چنانچه سه روز پس از ایجاب و قبول ، بانک با وام مزبور موافقت کند ، معامله یاد شده چه . بر قبول عقد بدون تعلیق بوده است 
  .  غیرنافذ منعقد شده و با تحقق شرط معلق علیه ، نافذ شده است -الف
  .  صحیحاً و به نحو منجز واقع شده است -ب
  .  صحیحاً و به نحو معلق واقع شده است -ج
  .  باطل است -د
  

طرف دیگر هم در پاسخ می نویسد که او هـم از ابتـدا              . پشیمان است   یکی از دو طرف عقد ، پیامکی به دیگری می فرستد مبنی بر اینکه از معامله واقع شده                    -11
  به لحاظ حقوقی ، معامله مزبور چه وضعیتی دارد ؟. رضایت به معامله نداشته و اکنون نیز رضایت ندارد 

  .  صحیح و به اعتبار خود باقی است -الف
  . غیرنافذ است -ب
  . اقاله شده است -ج
  .  باطل است -د
  

یلی صرفاً وکالت در انشای عقد و جاری کردن صیغه نکاح از سوی یکی از زوجین را داشته باشد و قبل از انجام مورد وکالت دچـار سـفاهت شـود ،                                اگر وک   -12
  وکالت مزبور چه وضعیتی پیدا می کند ؟

  .  باطل می شود -الف
  . منفسخ می شود -ب
  . به قوت خود باقی است -ج
  . تنفیذ است  عمل وکیل غیرنافذ و نیازمند-د
  
  
  
  
  
  
  
  

   ]1520صفحه  [ 21 و 20 و 12 سطر -2شماره » ب «  بند دوم - گفتار اول- فصل پنجم- قسمت دهم:دکتریجزوه حقوق مدنی         ب -7 
     ]954صفحه  [ 6 و 5 سطر -12 شماره - بند دهم- گفتار سوم- فصل چهارم-قسمت هفتم:   دکتریحقوق مدنی   جزوه ج         -8  
      ]966صفحه [  دو سطر پایانی - هشتم- بند ششم- گفتار سوم- فصل چهارم- هفتمقسمت :  الف      جزوه حقوق مدنی دکتری -9  

   ]750صفحه  [ 5 و4 سطر -3شماره » الف «  گفتار پنجم -و فصل چهارم ] 708صفحه [ فتار چهارم  گ- فصل دوم-قسمت ششم:   دکتریحقوق مدنی  جزوه           د-10
   ]  908صفحه  [ 13 و 12 سطر - فصل چهارم-و قسمت هفتم ] 773صفحه  [ 2 و 1 سطر - بند اول- گفتار اول- فصل هشتم-قسمت ششم:  دکتری حقوق مدنی  جزوه       الف -11
   ]   1237صفحه  [2 و شماره6 و5 سطر-1شماره»الف« گفتار دوم- فصل اول-قسمت نهم:  دکتری حقوق مدنی   جزوه        ج -12
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اگر ایجاب و قبول فروش یک اتومبیل از طریق ایمیل باشد و موجب فوت کند ، در صورتی که معلوم نباشد لحظه فوت او ، پیش از ارسال ایمیلِ قبول  یا پس                                   -13
  از آن بوده است ، حکم قضیه چیست ؟

  .  عقد مزبور باطل است -الف
  .ت  عقد یاد شده محکوم به صحت اس-ب
  . انعقاد عقد منتفی است -ج
  . اعتبار عقد منوط به تنفیذ ورثه موجب است -د
  

با موت موصی ، مال مورد وصیت به طور متزلزل داخل در مالکیت موصی له می شود و بـا قبـول او ایـن مالکیـت                           « بنابر دیدگاهی که در وصیت تملیکی         -14
  ؟قبول موصی به چه نقشی دارد » . استقرار می یابد 

   شرط کاشف از انتقال مالکیت موصی به از زمان فوت موصی-الف 
   شرط لزوم وصیت و مالکیت او نسبت به موصی به -ب
   شرط تحقق وصیت و مالکیت موصی له-ج
   شرط ناقل موصی به-د
  

  تحلیلی ، چه عقدی انشاء شده است ؟به لحاظ . یکی از متعاملین ، التزام خود به عقد را معلق بر انجام فعلی توسط طرف دیگر کرده است   -15
   عقد معلق به نحو تعلیق در منشأ-الف
   عقد معلق به نحو تعلیق در انشاء-ب
   عقد احتمالی-ج
   عقد مشروط -د
  

  شخصی در ضمن عقد الزم دیگری ، ملتزم شده وکیل خود را عزل نکند ولی او را عزل می کند ، حکم چیست ؟  -16
  .   عزل مؤثر است -الف
  . وکالت یاد شده ، الزم شده و قابل فسخ نیست  -ب
  .  حق عزل وکیل از او سلب شده و عزل وکیل مؤثر نیست -ج
  . وکالت مزبور قابل فسخ نیست ، لیکن با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شود -د
  

  ونی معامله واقع شده ، چه حکمی دارد ؟منعقد کنند ، به لحاظ قان» بیع شرط « اگر در بیع نامه عادی  ، طرفین ، عقد را به صورت  -17
   معامله با حق استرداد به دلیل قصد طرفین-الف
  . قانون مدنی است 10 قرارداد منطبق بر ماده -ب
  . بیع شرط ، به دلیل اینکه مفاد قصد طرفین است -ج
  . معامله با حق استرداد به استناد حکم قانون ثبت -د
  

  ، کدام مورد صحیح است ؟» ص ثالث خیار شرط برای شخ«  در مورد  -18
  . فقط شخص ثالث اختیار فسخ دارد -الف
  . شخص ثالث ، وکیل کسی است که از طرف او انتخاب شده است -ب
  . شخص ثالث ، داور میان طرفین است ، هرچند از طرف یکی از متعاملین انتخاب شده باشد -ج
  . پیدا کرده است ، می توانند مستقالً عقد را فسخ کنند  هم شخص ثالث و هم کسی که از طرف او اختیار فسخ -د
  
  
  
  
  
  

    ]745صفحه  [ 3شماره » ب « و  ] 744صفحه  [ 7ماره ش» الف «  گفتار چهارم - فصل چهارم-قسمت ششم: دکتریجزوه حقوق مدنی         ج -13
    ]509صفحه  [ 2اواخر سطر » ج « و  ] 508صفحه  [ 4 و 3 و 2و 1سطر » الف «  گفتار دوم -چهارمقسمت  :   دکتریجزوه حقوق مدنیب         -14 
   ] 875صفحه [ پاراگراف اول » ج «  گفتار سوم - فصل دوم-هفتمقسمت :    دکتریجزوه حقوق مدنی د          -15 
      ]1247صفحه  [ 5 و 4 سطر -7شماره » الف «  گفتار ششم - فصل اول-نهمقسمت :   دکتری جزوه حقوق مدنی الف       -16 
   ]937صفحه [  به بعد 8 شماره - بند هفتم - گفتار سوم- فصل چهارم-فتمقسمت ه ] 733صفحه  [ 13 و 9 سطر -2شماره » ب «  گفتار اول - فصل چهارم-قسمت ششم :  دکتری جزوه حقوق مدنی         ج -17 

    ] 1059صفحه [ و فصل دوم  ] 1052صفحه  [ 2شماره » ب «  گفتار دوم - فصل اول-                        قسمت هشتم
   ]935صفحه [   پاراگراف دوم -1 شماره - اول - بند ششم - گفتار سوم- فصل چهارم-قسمت هفتم :  دکتری  جزوه حقوق مدنی الف        -18
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  غرری باشد  ، چه وضعیتی دارد ؟» صلح ابتدایی در مقام بیع « با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی ، اگر   -19
  .  غیرنافذ است -الف 
  . صحیح و الزم الوفاء است -ب
  . باطل است -ج
  .الوفاء نیست  صلح ابتدایی ، اصوالً الزم -د
  

  این شرط چه وضعیتی دارد ؟. در قرارداد فروش عین خارجی ، شرط شده که در صورت تخلف وصف ، بایع باید تفاوت قیمت را پرداخت کند  -20
  . خالف قانون و باطل است -الف
  .  صحیح است و مشتری فقط می تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند -ب
  . ن فسخ عقد و مطالبه مابه التفاوت قیمت است  صحیح است و مشتری مخیر بی-ج
  .  به علت اکل مال به باطل معتبر نیست ، چون در قبال وصف ثمنی پرداخت نمی شود -د
  

چـه حقـی   اگر بعد از گذشت دو سال از بیع منزل مسکونی و تحویل مبیع به خریدار ، معلوم شود مبیع در دو سال گذشته در اجاره ثالث بوده است ، مشتری               -21
  خواهد داشت ؟

  .  قانون مدنی بیع را فسخ کند 53 صرفاً می تواند به استناد ماده -الف
  .  می تواند عقد بیع را فسخ یا به نسبت ، از مبلغ ثمن بکاهد -ب
  .  نمی تواند حق فسخ داشته باشد ، چون مدت زمان اجاره منقضی شده است -ج
  .  او مطالبه قیمت المثل منافع کند ، حق رجوع به بایع را هم دارد  خیار فسخ عقد را دارد و اگر مستأجر از-د
  

  ، به ترتیب قبول چه وضعیتی دارد ؟» وصیت بر امور عام المنفعه « و » وقف بر مصالح عامه « در  -22
  .قبول شرط نیست .  قبول شرط نیست -الف
  .قبول شرط نیست .  قبول حاکم شرط است -ب
  .ل حاکم شرط است قبو.  قبول شرط نیست -ج
  . قبول حاکم شرط است .  قبول حاکم شرط است -د
  

  اگر مالک ، ذمۀ یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ، ابراء کند ، حق رجوع او به سایر غاصبان در خصوص منافع ، چه وضعیتی پیدا می کند ؟ -23
  . حق رجوع به غاصبان بعد از او را نخواهد داشت -الف
  .ع به غاصبان ماقبل او را نخواهد داشت  حق رجو-ب
  .  حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را نخواهد داشت -ج
  .  حق رجوع به سایر غاصبان را خواهد داشت -د
  

مان عقد هنوز متولد     سال ، به فرزند بایع که در ز        15بایع و مشتری ، ضمن عقد بیع شرط کرده اند که مشتری مکلف است دو سال بعد از وقوع بیع ، به مدت                          -24
  این شرط چه وضعیتی دارد ؟. نشده ، ساالنه یک سکه بهار آزادی بپردازد 

  . باطل است -الف
  . صحیح است -ب
  . اگر فرزند بایع دو سال بعد به وجود آمده باشد ، صحیح است -ج
  . فقط اگر فرزند بایع ، تا دو سال بعد ، به دنیا آمده باشد ، صحیح است -د
  
  
  
  
  
  

    ]1379صفحه  [ 6شماره » الف «  گفتار دوم - فصل دوازدهم-و قسمت نهم  ] 765صفحه [  به بعد 6 اواسط سطر -4 شماره -ار اول گفت- فصل ششم- قسمت ششم:دکتریجزوه حقوق مدنی          ج-19 
     ]940صفحه  [ 2 شماره - دوم- بند ششم- گفتار سوم - فصل چهارم-قسمت هفتم  : دکتری جزوه حقوق مدنی         ج -20 
   -6 شماره -و بند سوم ] 922صفحه [ پاراگراف دوم » ج « و  ] 921صفحه  [ 2 و 1سطر » الف «  و 1 سطر - بند اول- گفتار سوم- فصل چهارم-قسمت هفتم:   دکتری  جزوه حقوق مدنی       د    -21 

   ]926صفحه  [ -                       عالمت اول و دوم
    ]511صفحه [ راف دهم سطر پنجم پاراگ» ج «  بند اول -  گفتار سوم- فصل دوم- و قسمت چهارم ] 1327صفحه  [ 6 و 5 سطر -1شماره » الف «  گفتار دوم - فصل هفتم-قسمت نهم  : دکتری جزوه حقوق مدنی        ب -22 
    ]892صفحه [  پاراگراف اول -3شماره « ه »  گفتار دوم - فصل سوم-قسمت هفتم :  دکتری جزوه حقوق مدنی       الف -23 
    ]866صفحه  [ 2اواسط سطر » ج «  گفتار اول - فصل دوم-و قسمت هفتم ] 1061صفحه  [ 2 و 1سطر » الف «  گفتارششم - فصل اول-قسمت هشتم  :   دکتریجزوه حقوق مدنی         ج -24 
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  هرگاه بعد از بیع و قبل از تسلیم مبیع ، بایع مبیع را تلف کند ، بیع چه وضعیتی خواهد داشت ؟ -25
  .  بعد از تلف ، منفسخ می شود -الف
  .  به دلیل فقدان موضوع باطل می شود -ب
  .  صحیح است و مشتری فقط حق فسخ دارد -ج
  .  به قوت خود باقی و بایع ضامن مثل یا قیمت مبیع است -د
  

   اگر شخصی مال دیگری را بدون داشتن اختیار ، به اشخاص متعددی انتقال دهد ، در صورت تنفیذ یکی از معامالت از سوی مالک ، سایر معامالت چه حکمی دارند ؟ -26
  .  تنها معامله تنفیذ شده ، صحیح و مابقی ، باطل است -الف
  .ست  معامالت بعد از اجازه نافذ و سابق بر آن ، باطل ا-ب
  .  معامالت قبل از اجازه ، نافذ و بعد از آن ، باطل است -ج
  . معامله تنفیذ شده و معامالت پس از آن ، نافذ است -د
  

چنانچـه بعـداً معلـوم شـود        . تقی طی صلح نامه ای اتومبیل خود را به علی صلح می کند و در شروط ضمن عقد ، به مدیونیت خود به علی اقرار می کند                              -27
  نامه باطل است ، بطالن آن چه تأثیری در اقرار مزبور دارد ؟ صلح
  .  تأثیری در صحت اقرار ندارد -الف
  .  اقرار به تبع بطالن صلح ، باطل می شود -ب
  . اقرار مزبور از ابتدا فاقد اثر حقوقی بوده است -ج
  .  اقرار مقید به صلح بوده و با انتفاء آن ، زایل می شود -د
  

  ضامنی بودن تعهد ، چنانچه متعهد له از حق رجوع خود به یکی از متعهدها بگذرد ، این امر چه تأثیری در تعهد و مسئولیت سایر متعهدها دارد ؟در فرض ت  -28
  .  موجب برائت ذمه همه متعدها می شود -الف
  . تأثیری در تعهد و مسئولیت سایر متعهدها ندارد -ب
  . ز دست می دهد  حق رجوع به سایر متعهدها را نیز ا-ج
  .  حق رجوع به متعهدهای بعد از او را از دست می دهد -د
  

» .در این صورت ، تعلیق به التزام مبطل نیـست           . ممکن است کسی در ضمن عقد الزمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود              «  قانون مدنی ،     723بر اساس ماده     -29
  او چه وضعیتی پیدا می کند ؟» التزام «  از سررسید آن دین فوت کند ،با توجه به مبانی فقهی ، در صورتی که ملتزم پیش 

  .  در صورت قبول ترکه توسط ورثه ، به ورثه منتقل می شود -الف
  .  در صورت رد ترکه توسط ورثه ، به ورثه منتقل نمی شود -ب
  .  به ورثه او منتقل می شود -ج
  .  از بین می رود -د
  

در قرارداد ، مدت اجاره معلوم نشده اما نوشته شده که اجاره کننده باید روزی بیـست هـزار تومـان                     . ل به جواد اجاره می دهد       احمد یک دستگاه اتومبی    -30
  سه روز بعد از قرارداد ، اتومبیل نزد جواد به علت حادثه قهری تلف می شود ، مسئولیت جواد در این مورد چیست ؟. اجاره بها به مالک اتومبیل بپردازد 

  . ضامن عین و منافع اتومبیل تلف شده است -فال
  .  در خصوص تلف اتومبیل ، مسئولیتی ندارد -ب
  .  ضامن قیمت اتومبیل تلف شده است -ج
  .  ضامن بدل اتومبیل است -د
  
  
  
  
  

   ]1084صفحه  [ 5 الی 3 اواخر سطر -7شماره » و «  گفتار هشتم - فصل اول-قسمت هشتم: دکتریجزوه حقوق مدنی        د -25 
     ]860صفحه [ ر × پاراگراف آ-1 شماره -و گفتار چهارم ] 858صفحه  [ 2 و 1 سطر - فصل اول-هفتمقسمت :   دکتری جزوه حقوق مدنیالف        -26 
   ]259 و 258صفحه [ پاراگراف سوم » ج «  گفتار دوم - فصل سوم-دومقسمت  : آیین دادرسی مدنی دکتری جزوه        الف -27 
    ]1270صفحه  [  دو سطر پایانی-4شماره » الف « شم  گفتار ش-  فصل دوم-و قسمت نهم ] 892صفحه [  پاراگراف سوم - 3شماره « ه »  گفتار دوم -  فصل سوم-قسمت قسمت هفتم :  دکتری جزوه حقوق مدنی ب        -28 
   5شماره » الف «  گفتار ششم - فصل دوم-و قسمت نهم ] 904صفحه  [ 5 سطر -و گفتار هفتم ] 885صفحه  [ 2 و 1سطر » ب «  گفتار اول - فصل سوم-هفتمقسمت  :  دکتری جزوه حقوق مدنی          د -29 

   ]1271صفحه [  سه به بعد                         سطر
   ] 1123صفحه [  به بعد 5 سطر -1شماره » ب « و گفتار هشتم  ] 1102صفحه  [ 1شماره » د «  گفتار دوم - فصل چهارم-هشتم قسمت  :  دکتری جزوه حقوق مدنی      ب -30 
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 لیکن مبلغ مورد اختالف را نزد صندوق دادگـستری  پس از رسیدن کاال به مقصد ، مرسلٌ الیه میزان مخارج مورد مطالبه متصدی حمل و نقل را قبول نمی کند ،  -1

  کدام مورد ، در خصوص اقدام متصدی حمل و نقل ، صحیح است ؟. تودیع می نماید 
  . باید کاال را به وی تسلیم کند ، حتی اگر بارنامه صادر نشده باشد  -الف
  . شد  می تواند از تسلیم کاال خودداری کند ، مگر اینکه بارنامه صادر شده با-ب
  .  فقط در صورتی می تواند از تسلیم کاال خودداری کند که بارنامه یا رسید را قبالً به مرسلٌ الیه تسلیم نکرده باشد -ج
  .  مادام که کاال در ید اوست ، می تواند با درخواست ارسال کننده و در قبال رسید ، کاال را به او مسترد کند -د
  

  ، حداقل میزان مقرر قانونی را تعهد کرده باشند ، سقف تعهد پذیره نویسان به چه میزان است ؟) با سرمایه پنجاه میلیون ریال ( م  اگر مؤسسین یک شرکت سهامی عا-2
  ده میلیون ریال -الف
   چهارده میلیون ریال-ب
   بیست و پنج میلیون ریال-ج
   چهل میلیون ریال-د
  

  امی توسط مجمع عمومی عادی ، به ترتیب کدام است ؟اکثریت الزم برای انتخاب و عزل مدیران شرکت سه -3
   اکثریت نسبی آراء-اکثریت نسبی  -الف 
   اکثریت نسبی آراء- اکثریت نصف به عالوه یک -ب
   اکثریت نصف به عالوه یک آراء- اکثریت نسبی -ج
   اکثریت نصف به عالوه یک آراء- اکثریت نصف به عالوه یک -د
  

   شرکت سهامی عام ، کدام مورد صحیح نیست ؟در خصوص افزایش سرمایه  -4
  .تأدیه مبلغ اسمی سهامی جدید نمی تواند به صورت غیرنقد باشد  -الف 
  . انتقال اندوخته اختیاری به سرمایه ، بالمانع است -ب
  . تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ، با مجمع عمومی فوق العاده است -ج
  . موافقت سه چهارم سهامداران ، مبلغ اسمی سهام موجود را باال ببرد ، حتی اگر برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نماید  شرکت می تواند بنا به ضرورت ، با -د
  

در این صورت ، طبق قوانین فعلی ایران ، کدام          .  درصد سرمایه شرکت مدنی است       15 درصد  سرمایه شرکت با مسئولیت محدود و کریم مالک            15احمد مالک    -5
  ح است ؟مورد صحی

  .  درصد سود شرکت را ببرد 15احمد فقط در صورت انجام دادن کار و کریم بدون انجام دادن کار در شرکت ، می تواند بیش از  -الف 
  .  درصد سود شرکت را ببرد 15 احمد بدون انجام دادن کار و کریم فقط در صورت انجام دادن کار در شرکت ، می تواند بیش از -ب
  .  درصد سود شرکت را می برد 15اقل  هر کدام حد-ج
  .  درصد سود شرکت را می برد 15 هر کدام حداکثر -د
  

به دلیل آنکه ارزش واقعی سهام فروخته شده شرکت از ارزش اسمی            . از طریق صدور سهام جدید ، سرمایه خود را افزایش داده است             » سینا  « شرکت سهامی    -6
  کدام مورد در خصوص مبلغ مزبور صحیح است ؟. وصول شده است » اضافه ارزش سهم « مبلغی به عنوان آن بیشتر بوده است 

  .باید به اندوخته قانونی منتقل شود  -الف
  .  ممکن است به اندوخته اختیاری منتقل شود -ب
  .  باید نقداً بین کلیه سهامداران شرکت تقسیم شود -ج
  . دوخته قانونی منتقل شود  باید به اندوخته اختیاری یا ان-د
  
  
  
  

 1393ون دکتری حقوق خصوصی دانشگاههای سراسری  ، اسفند     آزم حقوق  تجارت        

   ]95صفحه  [ 27 و 26طر  س-4 شماره - گفتار اول- فصل هفتم-قسمت اول   :جزوه حقوق تجارت  دکتری دپارتمان حقوق و علوم سیاسی     الف -1
   ]332صفحه  [ 2 و 1سطر » ب « و بند دوم  ]  328صفحه  [ 1 سطر - 4 شماره - بند اول- گفتار اول- فصل دوم-قسمت سوم:   دکتری  جزوه حقوق تجارت د         -2
   ]371صفحه  [ 16 و 15 سطر» د «  بند اول - گفتار اول- فصل چهارم-قسمت سوم: ج       جزوه  حقوق تجارت  دکتری  -3
   ]415صفحه [  عالمت اول -1شماره » ب «  بند اول - گفتار سوم- فصل پنجم -قسمت سوم :  د       جزوه  حقوق تجارت دکتری   -4
    ]232صفحه [  عالمت سوم -دومو گفتار  ] 190صفحه [   پاراگراف اول و دوم -2 شماره - گفتار ششم- فصل اول-قسمت دوم : دکتری جزوه  حقوق تجارت       ب  -5
       ]415صفحه [  عالمت سوم -1شماره » ب « و یا  ]404صفحه [  پاراگراف دوازدهم - بحث تفصیلی-3شماره»الف« بند اول- گفتار سوم- فصل پنجم-قسمت سوم: دکتری جزوه  حقوق تجارت    ب-6
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  اگر  بازرسان اصلی شرکت سهامی در انجام وظایف خود ، مرتکب تخلف شوند ، مسئولیت آنها در قبال خسارات وارده چگونه است ؟  -7
  به طور نسبی -الف
   به طور تضامنی-ب
   طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی -ج
  ، به طور تضامنی صرفاً در صورت ورشکستگی شرکت -د
  
در » ب  « در طول یک سال مـالی ، بـه نماینـدگی از شـخص               » ج  « عضو هیأت مدیره است و شخص       » ب  « ، شخص حقوقی    » الف  « در شرکت سهامی خاص       -8

  کند ؟در پرداخت پاداش سالیانه چگونه عمل می » الف « در این صورت ، شرکت . حضور داشته است » الف « جلسات هیأت مدیره شرکت 
  . بپردازد » ب « باید به شخص  -الف
  . بپردازد » ج «  باید به شخص -ب
  .بپردازد » ب «  می تواند به شخص -ج
  . به تساوی تقسیم کند » ج « و شخص » ب «   می تواند بین شخص -د
  
دور سند ، به مانند کدام یـک از اعمـال حقـوقی زیرعمـل               برات واجد محلی که از سوی براتگیر قبول می شود ، به لحاظ تأثیرگذاری نسبت به دین منشأ ص                   -9

  کند؟ می
  تبدیل تعهد -الف
   ضمان مدنی-ب
   حواله-ج
   انتقال طلب-د
  

اگر شرکت با مسئولیت محدودی در حال تصفیه باشد و به قسمتی از دارایی آن در مدت تصفیه نیاز نباشد ، مدیر تصفیه درباره آن چه تصمیمی مـی توانـد                                 -10
   ؟بگیرد 
  . قابل تقسیم بین شرکا نیست  -الف
  .  به طور موقت بین شرکا تقیسم می شود -ب
  .  پس از تأیید دادگاه ، به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود -ج
  .  پس از موضوع نمودن دیون مؤجل شرکت ، به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود -د
  

   یت هر یک از آنان در تأدیه دیون شرکت چگونه است ؟در روابط بین شرکای شرکت تضامنی ، مسئول  -11
  .به میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند  -الف
  .  به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند -ب
  .  به نسبت حقوقی که در شرکت دارند -ج
  .  با سایر شرکای شرکت ، تضامنی است -د
  

  ؟ چیست » اوراق مشارکت رهنی « موضوع  -12
  خرید تسهیالت از یک بانک -الف
   اجرای یک پروژه تولیدی یا عمرانی-ب
   سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی اشتغال زا-ج
   خرید وثایق و تضمینات-د
  
  
  
  
  

   ] 394صفحه  [ 2 و 1 سطر -7 شماره - گفتار سوم- فصل چهارم-قسمت سوم: حقوق تجارت دکتریجزوه          ج -7 
    ]378صفحه  [ 2ه شمار» ج «  بند اول - گفتار دوم- فصل چهارم-قسمت سوم:  حقوق تجارت دکتری جزوه       الف -8  
   ]512صفحه [ » و «  بند دوم - گفتار چهارم- فصل اول-قسمت چهارم :  حقوق تجارت دکتری جزوه         ج  -9  
     ]269صفحه [  به بعد 2 نیمه سطر - عالمت ششم-1شماره » ج «  گفتار پنجم - فصل ششم-قسمت دوم : دکتری   حقوق تجارت جزوه        د   -10 
    ]230صفحه  [ 9 و سطر 8انتهای سطر » ج «  بند ششم - گفتار اول- فصل دوم-قسمت دوم:  دکتری   حقوق تجارت جزوه     ب   -11 
          الف  -12 
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  در خصوص چک تأیید شده ، کدام مورد صحیح است ؟ -13
  .دارنده آن ، قطعاً یک بانک است  -الف
  .آن است  فقط بانک ، مسئول پرداخت -ب
  . صادرکننده آن ، قطعاً یک بانک است -ج
  .  بانک از جمله مسئولین پرداخت آن است -د
  

بـه جـای   » ب « شـخص  . به امضای ساده در ظهر سند اکتفا می کنـد          » ب  « که دارنده چک است ، جهت اعطای وکالت در وصول به شخص             » الف  « شخص   -14
» ج « در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، کـدام مـورد در خـصوص شـخص     .  از این امر است ، ظهرنویسی می کند     که ناآگاه » ج  « وصول، چک را در وجه شخص       

  صحیح است ؟
  . را دارد » ب « فقط حق رجوع به شخص   -الف
  . را دارد » الف «  فقط حق رجوع به شخص -ب
  . را دارد » ب « و » الف «  حق رجوع به شخص -ج
  .» ب « را دارد و نه شخص » لف ا«  نه حق رجوع به شخص -د
  

  در خصوص قبولی جزئی و قبولی مشروط در برات ، کدام نسبت برقرار است ؟ -15
  عموم و خصوص من وجه -الف
   عموم و خصوص مطلق-ب
   تباین-ج
   تساوی-د
  

  در ضمانت تجاری ، در چه زمانی ضامن حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد ؟  -16
  دین به طلبکارپس از پرداخت  -الف
  .  همین که دین اصلی حال شد ، ولو اینکه ضمان مؤجل باشد -ب
  .  همین که دین اصلی حال شود ، در صورتی که ضمان نیز حال باشد -ج
  .  زمانی که به علت استنکاف مدیون اصلی از پرداخت دین در سررسید ، متعهد له به ضامن رجوع کند -د
  

  د عدم اهلیت صادرکننده برات ، صحیح است ؟کدام مورد ، در خصوص ایرا -17
  . در مقابل دارنده برات ، قابل استناد نیست  -الف
  .  حتی در مقابل دارنده با حسن نیت ، قابل استناد است -ب
  .  فقط در مقابل دارنده با حسن نیت ، قابل استناد نیست -ج
  . ابل استناد است  فقط در مقابل دارنده ای که برات در وجه وی صادر شده ، ق-د
  

  اگر برات در وجه یا حواله کرد شخص معین صادر شده باشد ، کدام مورد صحیح است ؟ -18
  . همه انتقاالت آن بدون ظهرنویسی هم امکان پذیر است ، مگر اینکه ضرورت ظهرنویسی قید شده باشد  -الف 
  . نتقال با ظهرنویسی به صورت سفید امضاء انجام شده باشد  انتقال های بعدی فقط با ظهرنویسی ممکن است ، حتی اگر اولین ا-ب
  .  انتقال های بعدی آن ، فقط در صورتی بدون ظهرنویسی ممکن است که اولین انتقال دهنده ، آن را در وجه حامل ظهرنویسی کرده باشد -ج
  . دی آن ، بدون ظهرنویسی ممکن است  در صورتی که اولین انتقال با ظهرنویسی به صورت سفید امضاء باشد ، انتقاالت بع-د
  
  
  
  
  
  

   ] 588صفحه  [ 1شماره » ج «  گفتار سوم - فصل سوم-قسمت  چهارم: حقوق تجارت  دکتریجزوه           د-13 
    ] 568صفحه  [ 1شماره » الف «  بند اول - گفتار پانزدهم- فصل اول- قسمت چهارم :  تجارت  دکتریحقوقجزوه ج         -14  
     ]  531صفحه [  پاراگراف دوم و سوم و پاورقی - نکته دوم-4 شماره - گفتار هشتم- فصل اول-قسمت چهارم :   حقوق تجارت  دکتریجزوه         ج -15  
   ]   38صفحه  [ 3 شماره -موارد متفرقه» ب «  بند سوم - گفتار اول- فصل پنجم-قسمت اول : دکتری    تجارت  حقوقجزوه الف        -16 
   ]569صفحه [  ایراد عدم اهلیت -1انتهای شماره » الف «  بند اول - گفتار پانزدهم- فصل اول-قسمت چهارم :  حقوق تجارت دکتری  جزوه  ب       -17 
   ]538صفحه [2شماره»الف« بند اول- گفتار یازدهم- فصل اول-قسمت چهارم:   حقوق تجارت دکتری ه جزو         د  -18 
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   هرگاه مالی در اجارۀ تاجر ورشکسته باشد ، برای خاتمه دادن به قرارداد اجاره ، رضایت موجر چه نقشی دارد ؟-19
  .  شرط است و موجر در هر حال حق مطالبه تأمین برای اجاره بها را دارد -الف
  . حق مطالبه تأمین برای اجاره بها ندارد  شرط است و موجر در صورت عدم رضایت ، -ب
  .  شرط نیست ، لیکن موجر در صورت رضایت ، مال االجاره ای را که تا آن تاریخ مستحق شده ، خارج از غرما دریافت می کند -ج
  .  غرما به وی پرداخت می کند  شرط نیست و در صورت عدم رضایت ، مدیر تصفیه مال االجاره ای را که تا آن تاریخ استقرار یافته ، خارج از-د
  

............ بـوده ، آن معاملـه       ................ معامله ای را به قصد اضرار به طلبکارها انجام داده که متضمن             ...............  چنانچه ثابت شود تاجر متوقف ،        -20
  . است 
   قابل فسخ- نقل و انتقال بالعوض - در دوران توقف -الف
   غیرنافذ- مقید شدن مال موضوع معامله -ف قبل از توق-ب
   غیرنافذ- مقید شدن مال موضوع معامله - در دوران توقف-ج
   قابل فسخ- ضرر بیش از یک ربع قیمت حین المعامله - قبل از توقف-د
  

  یا تعهد ناشی از سند تجاری ، در چه زمانی ایجاد می شود ؟» تعهد براتی  « -21
   سند به محض امضاء و تسلیم-الف
   به محض انتقال و گردش سند-ب
   در صورت عدم تأدیه وجه سند در سررسید-ج
   به محض امضای صادرکننده سند تجاری -د
  

 در فرضی که اختالفات بورسی در هیأت یا کمیته سازش کانون مربوطه حل و فصل می شود ، اگر مفاد سازش نامه از سوی یکی از طرفین اجـرا نـشود ، راه                   -22
  ی آن چیست ؟حل قانون

   الزام مستنکف به اجرای سازش نامه-الف
   پرداخت خسارت طرف مقابل-ب
  . به منزله عدم سازش است -ج
   بطالن سازش -د
  

با توجه قرارداد موصوف .  تاجر ورشکسته ، قبل از تاریخ توقف ، آپارتمانی را به مدت دو سال اجاره داده و اجاره بهای تمام مدت را یک جا اخذ نموده است                          -23
  به ورشکستگی موجر ، چه وضعیتی پیدا می کند ؟

  . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، منحل محسوب است -الف
  .  از سوی مستأجر و مرجع تصفیه ، قابل فسخ است -ب
  . فقط از سوی مرجع تصفیه ، قابل فسخ است -ج
  .  تا پایان مدت ، الزم االجراء است -د
  

رایی ورشکسته در برابر مجموع مطالبات ، وجود طلبکار دارای رهینه که ارزش رهینه وی کمتر از میزان طلب باشد ، کدام تـأثیر                          در صورت عدم کفایت دا      -24
  زیر را در سهم غرما دارد ؟

  .  تأثیری ندارد -الف
  .  ممکن است تقلیل دهد -ب
  .  قطعاً تقلیل می دهد -ج
  .  ممکن است افزایش دهد -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ] 739صفحه [  سه پاراگراف مانده به گفتار سوم - گفتار دوم- فصل دوم-پنجمقسمت : حقوق تجارت دکتریجزوه        ب-19 
    ]761صفحه [  عالمت اول -1شماره » ج «  بند دوم - گفتار دوازدهم- فصل اول-قسمت پنجم : حقوق تجارت دکتری جزوه    د      -20  
  یا قسمت اول   ]511صفحه   [ 13 الی سطر 10 اواسط سطر -2شماره » ب « و بند اول  ] 510صفحه [  پاراگراف اول -گفتار چهارم - فصل اول-قسمت چهارم :دکتری   حقوق تجارت جزوه      الف -21  

   ]43صفحه [ » ب « و بند دوم  ] 40صفحه  [ 1شماره » ب «  بند اول - گفتار دوم-                        فصل پنجم
       ج   -22  
   ]718صفحه  [ 1شماره » ج «  بند دوم - گفتار دوازدهم- فصل اول- قسمت  پنجم :  حقوق تجارت  دکتری جزوه        د -23  
   ] 760صفحه [  پاراگراف آخر - 11شماره » ب « و  ]758صفحه [2شماره»الف« بند دوم- گفتار هفتم- فصل دوم- قسمت پنجم:  حقوق تجارت  دکتری جزوه      ج   -24  
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   یدکتری حقوق خصوص سواالت آزمون دفترچه  

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی ه 

  در این صورت ، طلبکار چه حقی دارد ؟. شخص در برابر یک دین ، مسئولیت تضامنی داشته و هر دو ورشکسته می شوند  دو -25
  .  می تواند به اندازه تمام طلب ، وارد غرمای هر دو شود -الف
  .  فقط می تواند به اندازه نصف طلب ، وارد غرمای هر یک شود -ب
  . ب ، وارد غرمای یکی از آن دو شود  فقط می تواند به اندازه تمام طل-ج
  .  فقط می تواند به اندازه سهم هر یک از بدهی ، وارد غرمای وی شود -د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

     ] 38صفحه  [ 3 شماره -موارد متفرقه » ب «  بند سوم - گفتار اول- فصل پنجم- قسمت اول: حقوق تجارت دکتری جزوه        الف -25
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  :  مجموعه دروس تخصصی ، شامل 
  

  جزای اختصاصی ، جرم شناسیحقوق متون فقه ، آیین دادرسی کیفری ، 
  

  ] برای کلیه دروس 4 با ضریب[ 

  

  
  

  90: تعداد سوال 
   دقیقه120: مدت پاسخگویی 

  .این آزمون نمره منفی دارد : توجه 
  

  

  
  1393اسنفند ماه سال 

 حقوق جزا
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  وجهــت
  

دکتـری   بر اساس جـزوات       ، پاسخ های سازمان سنجش و      این پاسخ ها  . سواالت هر صفحه در ذیل آن صفحه آمده است          پاسخ  
مراجعه در واقع که در ادامه پاسخ هرسوال آمده ، هم بر این اساس توضیحاتی . است    شده  تنظیم   دپارتمان حقوق و علوم سیاسی    
  : از جزوات این مرکز به شرح ذیل استفاده کرده اند از قبل  برای داوطلبانی که و رفرنسی است جهت تطبیق ،

  
    صفحه406                                                      متون فقه              
   صفحه 760                                   آیین دادرسی کیفری              
  صفحه 798                             جزای اختصاصی                           
  صفحه 198جرم شناسی                                                                

  :وانند جهت اطالعات بیشتر، به ترتیب دانشجویان و داوطلبانی که در مورد جزوات این مرکز آشنایی ندارند ، می ت
  یا. مطـالعه نمایند  www.departeman.com را به نشانی دپارتمان حـقوق و علـوم سیاسیی دکترجزوات  دفترچه راهنمای .1
  جهـت رویـت از جـزوات       ، 10 ، پـالک     ، کوچه حـق گـو     ) سمت چپ   ( نرسیده به خیابان نصرت        ،   کارگر شمالی    ، خیابان    اتقالبران ، میدان    ته:  به آدرس    .2

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

                                                                            ∗∗∗ 
ائهمی شود که جزوات دکتری دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ، در سطحی جلوتر و فراتر از سطح امتحانات کشور ار   یاد آوری 

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

 

 جزوات پیشرفتۀ دپارتمان برای دانشجویان و فارغ التحصیالن کم انگیزه و کم تالشی کـه فکـر مـی کننـد بـا چنـد                           بر این اساس    
ون ، کالس آموزشی یا کنکور آزمایشی ، می توانند به نتیجه برسند ، بـه نظـر ، مناسـب نخواهـد بـود ، کتاب تست ، کتابچۀ قان    

  . تقاضا می شود ، لطفاً در این مورد  پیگیری نداشته باشند 
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  در کدام مورد آمده است ؟» ان جماعه الصبیان ال یثبت بهم اللوث و هو کذلک اال ان یبلغوا حدّ التواتر « ترجمه عبارت  -1
  . ی کند ، مگر به حد تواتر برسد شهادت گروه صائب ، لوث را ثابت نم -الف
  .  با شهادت گروه زیادی از کودکان ، لوث ثابت نمی شود ، حتی اگر به حد تواتر برسد -ب
  .  با شهادت تعداد زیادی از کودکان ، لوث ثابت نمی شود ، مگر اینکه به حد تواتر برسد -ج
  . د ، حتی اگر به حد تواتر نرسد  با شهادت گروه زیادی از افراد ثابت قدم ، لوث ثابت می شو-د
  

  ، کدام است ؟» لو اقام بعضهم الشهاده فی غیبه الباقی حدّوا و لم یرتقب االتمام « ترجمه  -2
  . اگر بعضی از شهود در حالی که بقیه غایب باشند ، شهادت دهند ، حد می خورند و منتظر اتمام شهادت نمی شود  -الف
  . علیه یکدیگر شهادت دهند ، منتظر اتمام شهادت نمی شوند و همه حد می خورند  اگر تعدادی از مدعیان زنا -ب
  .  اگر برخی از شهود ، مرتکب غیبت برخی از افراد شوند ، شهادت آنها پذیرفته نمی شود و به خاطر حق فسق حد می خورند -ج
  . ود حد می خورند و منتظر برگشت غائبین نمی شود  اگر برخی از شهود پس از حضور در دادگاه از دادگاه غایب شوند ، بقیه شه-د
  

  کدام مورد ، عبارت زیر را کامل می کند ؟ -3
  »...........  . وطء زوجته صدّق بغیر ) بالعقد الدائم ( فلو انکر من یملک الفرج علی الوجه المذکور « 

  سؤال -الف
   شبهه-ب
   التجسّس-ج
   یمین-د
  

  یه جنایت وارد بر مرده ، به چه کسی داده می شود ؟، د) ره ( از نظر سید مرتضی  -4
   بیت المال -الف
   ورثه-ب
   امام مسلمین-ج
   فقرا-د
  

  ، درباره کسی که بر اثر اجرای حد بمیرد ، چیست ؟) ره (نظر شیخ مفید   -5
  .  در حق الناس یا حق اهللا ، خون حد خورده ، هدر است  -الف
  .ز بیت المال پرداخت می شود  اگر از حق اهللا باشد ، دیه آن ا-ب
  . اگر حد از حقوق الناس باشد ، دیه آن بر عهده امام مسلمین است -ج
  . کند  اگر حد از حقوق الناس باشد ، دیه آن را اجراکننده حد پرداخت می-د
  

  :کدام مورد ، عبارت زیر را کامل می کند  -6
  »........... .  خان لم یقطع المستأمن باالیداع و االعاره و الضیافه و غیرها لو« 

  لعدم تحقق السرقه -الف
   لعدم تحقق الهتک-ب
   لعدم تحقق الشک-ج
    لعدم تحقق العلم بالسرقه-د
  
  
  
  

 1393دکتری حقوق جزا دانشگاههای سراسری  ، اسفند ماه آزمون                    متون فقه          

   ]224صفحه [  پاراگراف چهارم -3شماره » د «  گفتار اول -  فصل دوم - قسمت دوم  :دپارتمان حقوق و علوم سیاسی  حقوق جزادکتری متون فقه  جزوه           ج-1 
    ]110صفحه [ پاراگراف هفتم عربی » ج «  گفتار اول - فصل اول-دومقسمت     : دکتری متون فقه جزوه        فال -2  
   ]114صفحه [  پاراگراف سوم عربی -2شماره » د«  گفتار اول - فصل اول-دومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه           د  -3  
            الف-4  
   ]159صفحه  [ 6 و 5 و 4 سطر - پاراگراف پنجم عربی و ترجمه -13 شماره - گفتار چهارم- فصل اول-قسمت دوم   :دکتری  متون فقه   جزوه         ج-5  
    ] 164صفحه  [ 8شماره » الف «  گفتار پنجم - فصل اول-دومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه          ب-6  
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  که بدون حرارت غلیان کند ، در کدام مورد بیان شده است ؟» عصیر عنبی « درباره حرمت ) ره (نظر شهید ثانی  -7
  .  غلظفت و اشتداد کافی است -الف
  .  غلیان برای حرمت کافی است -ب
  .  عالوه بر غلیان ، باید نجس هم شده باشد -ج
  . باید عالوه بر غلیان ، غلیظ هم شده باشد -د
  

  ، در مقام بیان چه نوع جهل و اشتباهی است ؟» بالشبهه موهمه للملک عارضه للسارق « عبارت  -8
  حکمی -الف
   مفهومی-ب
   مصداقی-ج
   مطلق-د
  

  که یکی از انواع معاونت در محاربه است ، در کدام مورد آمده است ؟»  الرد «معنی  -9
  هو المعین له فی ما یحتاج الیه -الف
   هو المعین له فی المأکول و المرکوب-ب
   هو الذی یرقب له من یخاف منه فیحذره-ج
   هو الذی یرقب له من یمر بالطریق فیعمله به-د
  

   مرتکبین قتل ، واجب است ؟  کفاره قتل ، بر کدام یک از -10
  فقط سبب تارک فعل -الف
   فقط مباشر-ب
   مطلق مرتکبین-ج
   فقط سبب مثبت-د
  

از نظر شیخ طوسی ، محقق و عالمه رحمه اهللا علیهم ، آیا حاکم شرع حق عفـو از             . اگر کسی کشته شود اما ولیّ دم نداشته باشد ، ولی دم او حاکم شرع است                  -11
  رد ؟قصاص یا دیه را دا

  . اگر دیه ناشی از مصالحه باشد ، حق عفو ندارد  -الف
  .  فقط حق عفو از قصاص را ندارد -ب
  .  حق عفو از دیه را مطلقاً ندارد -ج
  .  حق عفو هیج کدام را ندارد -د
  

  اگر در جراحت دامغه ، شخص بهبود یابد ، دیه آن چقدر است ؟ -12
  دیه مأمومه باضافه حکومت -الف
  اشمه باضافه ارش دیه ه-ب
   دیه دامیه باضافه حکومت-ج
   دیه جائفه باضافه ارش -د
  

  اگر جانی ، لب های مجنی علیه را به طوری بشکافد که دندان های وی نمایان شود ، در حالت عدم بهبودی و بهبودی چگونه حکم می شود ؟ -13
  . ش پرداخت می شود  ار اگر بهبود نیابد ، یک دوم دیه لب ها و اگر بهبود یابد ، -الف
  .  شخص تعزیر می شود   اگر بهبود نیابد ، یک دوم دیه یک لب و اگر بهبود یابد ،-ب
  .  شخص تعزیر می شود   اگر بهبود نیابد ، یک سوم دیه لب ها و اگر بهبود یابد ،-ج
  .  د پرداخت کند  اگر بهبود نیابد ، یک سوم دیه لب ها و اگر بهبود یابد ، یک پنجم دیه لب ها را بای-د
  
  
  
  
  

                ب-7 
    ]160صفحه  [ 1شماره » الف «  گفتار پنجم - فصل اول-دومقسمت     : دکتری متون فقه   جزوه           ج -8  
   ]178 و 177صفحه [  عربی و ترجمه آن 2 و1 سطر -2 شماره - گفتار ششم- فصل اول-دومقسمت     : دکتری  فقه متون جزوه           الف-9  

          ب -10
             د-11
    ] 288صفحه [  پاراگراف شانزدهم عربی - گفتار سوم- فصل سوم-دومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه          الف-12
       ]329صفحه  [ 610 ماده - دیه لب -3شماره » ب«  گفتار سوم - فصل چهارم-و قسمت دوم  ] 268صفحه  [ 6شماره » ب «  گفتار دوم - فصل سوم-قسمت دوم:  متون فقه دکتری   د         جزوه-13
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  اگر ترقوه بشکند و سپس به طور کامل معالجه شود ، دیه آن چند دینار است ؟ -14
   پنجاه-الف
   جهل-ب
   یک صد-ج
   هفتاد-د
  

  عبارت زیر ، با کدام مورد کامل می شود ؟  -15
  »............. . لو طلب اللصّ النفس وجب دفعه ان امکن و اال وجب « 

   الحرب-الف
   السلم-ب
   القتل-ج
   الهرب-د
  

  در کدام زخم سر و صورت ، قصاص ممکن نیست ؟ -16
   باضعه-الف
   منقله-ب
   حارضه-ج
   سمحاق-د
  

  در قصاص جراحت موضحه سر ، رعایت تساوی چگونه محقق می شود ؟ -17
   با رعایت طول و عرض و عمق-الف
   با رعایت عرض و عمق -ب
  یی با رعایت طول و عرض و جابه جا-ج
   با رعایت طول و عرض-د
  

   دندان پشت ، به ترتیب چند دینار است ؟16 دندان جلو و 12دیه  -18
   600 ، 400 -الف
  400 ، 600 -ب
  500 ، 500 -ج
  550 ، 450 -د
  

  ی می شود ؟با عنایت به عبارت زیر ، در کدام صورت ، حد قطع بر مهمان و اجیری که مال میزبان و مستأجر را سرقت می کنند ، جار -19
  ». یقطع الضیف و االجیر اذا سرقا مال المضیف او المستأجر مع االحراز من دونهما « 

  . مال مزبور ، به خاطر آنان در حرز نگهداری شده باشد -الف
  . مال مزبور در حرز باشد -ب
  .  سرقت مال مزبور توسط آنها احراز شود -ج
  .  متعلق به میزبان و مستأجر است  احراز شود که آن دو می دانستند مال مزبور-د
  
  
  
  
  
  
  
  

   ]279صفحه [  ترجمه 3 و 2 سطر -21شماره » ب «  گفتار دوم - فصل سوم-دومقسمت   :دکتریمتون فقه  جزوه          ب-14 
    ]181صفحه [  پاراگراف دوم عربی -8 شماره - گفتار ششم- فصل اول-قسمت دوم    : دکتری متون فقه   جزوه        د  -15  
   ]228[  پاراگراف سوم عربی -2 شماره - گفتار دوم- فصل دوم-دومقسمت    :  دکتریمتون فقه جزوه        ب  -16  
   ]228صفحه  [ 1 سطر - پاراگراف دوم ترجمه -2 شماره - گفتار دوم- فصل دوم-دومقسمت     :کتری   دمتون فقهجزوه            د-17  
    ] 270صفحه [  پاراگراف اول و دوم عربی -8شماره » ب «   گفتار دوم - فصل سوم-دومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه           ب-18 
   ]166صفحه [  پاراگراف اول عربی و ترجمه آن -2شماره » ب «  گفتار پنجم - فصل دوم-دوممت قس   :دکتری  متون فقه جزوه         الف-19 
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  معنی عبارت زیر ، کدام است ؟ -20
  ». لو انفذ الحاکم الی حامل القامه حدّ فاجهضت خوفاً فدیته فی بیت المال « 

  .مال پرداخت می شود  اگر حاکم برای اجرای حد به دنبال زن بارداری بفرستد و زن ار ترس ، جنین خود را سقط کند ، دیه جنین از بیت ال-الف
  .  اگر حاکم زن بارداری را حد بزند و زن از ترس ، جنین خود را سقط کند ، دیه جنین از بیت المال پرداخت می شود -ب
  .  اگر حاکم در مقام اجرای حکم ، زن بارداری را حد بزند و زن از ترس بمیرد ، دیه او از بیت المال پرداخت می شود -ج
  . اردار را به حد محکوم کند و زن از ترس بمیرد ، دیه او از بیت المال پرداخت می شود  اگر حاکم زن ب-د
   

  فی ایّ مورد یعزّر الشخص فحسب ؟  -21
  اذا کان علی ظاهر االسالم) ص (الشاک فی صدق نبینا محمد  -الف
  )ص (  قاذف امّ النبی -ب
   مدّعی النبوّه-ج
   الساحر الکافر-د
  

  صحیح است ؟» قسامه « خصوص کدام مورد ، در -22
  قدرها خمسون یمینا فی العمد دون الخطأ -الف
   ال تثبت القسامه اال فی النفس-ب
   ال تثبت اال مع اللوث-ج
   تثبت مع اللوث و عدمه-د
  

  ما هو الحکم فیما لو اقرّ شخص بما یوجب الحدّ ثمّ انکر ؟ -23
   من الجزّ و التغریبسقط الحدّ اذا کان مما یوجب الجلد و ما یلحقه -الف
   سقط الحدّ ان کان مما یوجب الرجم و القتل علی قول-ب
   ال یسقط الحدّ مطلقاً-ج
   سقط الحدّ مطلقاً-د
  

  ما هو الحکم فیما لو تقاذف المحصنان بما یوجب الحد ؟ -24
  ال حدّ علی احدهما و ال تعزیر -الف
   حدّ من بدءَ بالقذف و عزّر االخر -ب
   عزّرا-ج
  ا حدّ-د
  

  که زیر آنها خط کشیده شده ، به ترتیب کدام است ؟» له « و » ضمن « در عبارت زیر ، مرجع ضمیر  در  -25
  ».  مندوحهَ  له الصادم اذا لم یکنضمنلو وقف المصدوم فی موضع لیس له الوقوف ، « 

   وقوف ، صادم -الف
   المصدوم ، المصدوم-ب
   المصدوم ، الصادم-ج
   صادم ، مصدوم -د
  
  
  
  
  
  
  
  

   ]158صفحه [  پاراگراف اول -13 شماره - گفتار چهارم- فصل اول -دومقسمت    : دکتریمتون فقه  جزوه        الف-20
   ]151صفحه [  پاراگراف اول عربی و ترجمه -12 شماره» ب «   گفتار سوم -  فصل اول-قسمت دوم     : دکتری متون فقه  ب       جزوه  -21 
   ]224صفحه [  سطر اول عربی -3شماره » د «  گفتار اول - فصل دوم-دومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه          د  -22 

     ]132صفحه [  سطر اول -10شماره « ه »  گفتار اول - فصل اول-دومقسمت    : دکتری  متون فقه جزوه          ب-23
   ]146صفحه [  پاراگراف هشتم عربی - 3شماره » الف «  گفتار سوم - فصل اول-دومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه            ج-24
   ]243صفحه [  پاراگراف دوم عربی -7 شماره - گفتار اول- فصل سوم-قسمت دوم   :دکتری  متون فقه جزوه       ج     -25
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  کدام است ؟» اهداب « ، مراد از » فی االهداب االرش علی قول « در عبارت  -26
   شعر االجفان-الف
   شعر الساعدین-ب
   شعر الحاجبین-ج
   شعر اللحیه-د
  

  ما هو الحکم فیما لو قتل الکافر مثله ثم اسلم القاتل ؟ -27
   الدیه علیه ذمیّاً کان المقتول او غیر ذمّی-الف
  ه علی بیت المال ان کان المقتول ذمیّا الدی-ب
   الدیه علیه ان کان المقتول ذمیّا و اال فال دیه-ج
   الدیه علی بیت المال ذمیّاً کان المقتول او غیر ذمّی -د
  

  ما هو الحکم فیما لو ادّب الزوجه زوجها فماتت ؟ -28
   یعزّر الزوج فقط-الف
   یقتصّ من الزوج-ب
   دیتها علی عاقله الزوج-ج
   ضمن دیتها فی ماله-د
  

  ما هو الحکم فیما اذا هلک قاتل العمد ؟ -29
   اخذت الدیه من ماله-الف
   ال شیء لولی المقتول-ب
   اخذت الدیه من عاقلته-ج
   اخذت الدیه من بیت المال -د
  

  معنی عبارت زیر ، کدام است ؟ -30
  » . المیت قوالن اصحهما الجواز فی جواز استیفاء ولیّ المدیون القصاص من دون ضمان الدین علی « 

  .  ولیّ دم مقتولی که مدیون است ، نمی تواند به جای قصاص از قاتل دیه بگیرد و خود ضامن دیون اوست -الف
  .  ولیّ دم مقتولی که مدیون است ، نمی تواند قاتل را قصاص کند و گرفتن دیه برای ادای دیونش واجب است -ب
  .  بدون اینکه نسبت به دیون میّت ضامن باشد   بوده است ، می تواند قاتل را قصاص کند ، ولیّ دم مقتولی که مدیون-ج
  .  ولیّ دم مقتولی که مدیون بوده است ، می تواند به جای قصاص از قاتل دیه بگیرد ، بدون اینکه ضامن دیون میّت باشد -د
  

  ر ، چرا پدر از او ارث نمی برد ؟ با عنایت به عبارت زیر ، در صورت قتل خطایی فرزند توسط پد -31
ولو قتل االب ولده خطأ فالدیه علی العاقله و ال یرث االب منها شیئاً علی االقوی ، الن العاقله تتحمل عنه جنایته فال یعقل تحملها له و لقبح ان یطالب الجانی غیره                                « 

  ». بجنایه جناها 
ورت از آن ارث نمی برد ، زیرا قاتل همیشه از ارث ممنوع است و قبیح است که پدر به خاطر جنایتی کـه کـرده        پس خود پدر در هر ص        عاقله ضامن دیه پدر است ،      -الف

  . از دیگری مطالبه دیه کند 
  . ری مطالبه دیه کند  از دیگ  عاقله از جانب وی دیه را می پردازد ، بنابراین معقول نیست که به سود وی ضامن شود و قبیح است که پدر به خاطر جنایتی که کرده ،-ب
از دیگری مطالبه دیه      عاقله از جانب وی دیه را می پردازد و معقول نیست که خود جانی هم از وارثین مجنی علیه باشد و قبیح است که پدر به خاطر جنایتی که کرده ،                               -ج

  . کند 
ه توارث خارج است و قبیح است که پـدر بـه خـاطر جنـایتی کـه کـرده ، از دیگـری         پرداخت دیه بر عاقله ، واجب نفسی است و به همین دلیل پدر قاتل از شمول قاعد          -د

   . مطالبه دیه کند 
  
  
  
  
  
  
  
  

     ]265صفحه [  پاراگراف هشتم عربی -1شماره » ب «  گفتار دوم - فصل سوم-دومقسمت    : دکتریمتون فقه  جزوه         الف-26
   ]219 و ابتدای صفحه 218انتهای صفحه [  پاراگراف هجدهم عربی -2شماره » ج «  گفتار اول - فصل دوم-دومقسمت     : دکتری متون فقه جزوه           ج -27
   ]197صفحه [  پاراگراف چهاردهم عربی -7شماره » د «  گفتار هفتم - فصل اول-دومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه  د           -28
    ]239صفحه [  پاراگراف اول عربی -16 شماره - گفتار سوم- فصل دوم-دومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه        الف -29
    ]  238صفحه  [ 13 شماره - گفتار سوم- فصل دوم-دومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه            ج-30
    ] 299صفحه [  عربی 26پاراگراف » ب « رم  گفتار چها- فصل سوم-دومقسمت    :دکتری  متون فقه جزوه           ج-31
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  اگر مجری ، جانی را با وسیله کُند قصاص نماید و موجب اذیت و آزار او شود ، چه حکمی دارد ؟ -32
  .گناه کرده است و مجازات او بسته به نظر حاکم است  -الف
  . است و ارش پرداخت می کند  گناه کرده -ب 
  . گناه کرده است و تعزیر می شود -ج
  . فقط گناهکار است -د
  

  معنی عبارت زیر چیست ؟ -33
  ». امّا  تغلیظها بالقتل فی أشهر الحرم فاجماعی و امّا الحرم فالحقه الشیخان « 

  .  به ماه حرام ملحق کرده اند تشدید دیه قتل در ماههای حرام اجماعی است و اما قتل در حرم را شیخان -الف
  . تشدید دیه قتل در حرم اجماعی است ولی قتل در حرم را شیخان به ماه حرام ملحق کرده اند -ب
  .  تشدید مجازات قتل در ماه حرام اجماعی است ولی شیخان آن را به حرم ملحق کرده اند -ج
  . ا به آن ملحق کرده اند  تشدید مجازات قتل در حرم اجماعی است و شیخان ماه حرام ر-د
  

  معنی عبارت زیر چیست ؟ -34
  ». و لو افزعه فعزل فعشره دنانیر بین الزوجین اثالثا « 

  . شود اگر زنی شوهرش را در حال همبستری بترساند و او عزل کند ، دیه آن ده دینار است که بین زوجین به نسبت دو سوم بین مرد و زن تقسیم می -الف
  . ش را در حال همبستری بترساند و او عزل کند ، دیه آن ده دینار است است که به نسبت دو و یک بین مرد و زن تقسیم می شود  اگر مردی زن-ب
  .  اگر کسی را در حال همبستری بترساند و او عزل کند ، دیه آن ده دینار است که به نسبت دو و یک بین مرد و زن تقسیم می شود -ج
  . ستری بترسد و عزل کند ، دیه آن ده دینار است که ثلث آن را به زن می دهد  اگر کسی در حال همب-د
  

  ................. .و لو ادعی ذهابه ............. فی ابطال الشمّ  -35
   اعتبر بالطبیب-الدیه  -الف
   اعتبر بالروائح- الدیه -ب
   اعتبر - نصف الدیه -ج
   اعتبر بالحلف- نصف الدیه -د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            د-32
    ]262 و 261صفحه [  پاراگراف اول و دوم و سوم عربی -4شماره » الف «  گفتار دوم - فصل سوم-قسمت دوم    : دکتری متون فقه زوه  ج الف      -33
   ]292صفحه [ پاراگراف دوم عربی » الف «  گفتار چهارم - فصل سوم-دومقسمت     : دکتری  متون فقه جزوه  ج         -34
    ]284صفحه [  پاراگراف اول -4شماره » ج «  گفتار دوم - فصل سوم-دومقسمت     : دکتری  فقهمتون  جزوه        ب -35

 



 
   
   

  

28

 
    

   حقوق جزادکتری دفترچه  سواالت آزمون   

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .رگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، ه 

  
  
  

  

  

   خرید و فروش سالح و مهمات به طور غیرمجاز ، در صالحیت کدام دادگاه است ؟-1
   نظامی-الف
   کیفری استان-ب
   انقالب-ج
   عمومی جزایی-د
  
   مدت مرور زمان تعقیب انتظامی قضات از تاریخ وقوع تخلف ، چند سال است ؟-2

   یک-الف
   دو-ب
   سه-ج
   چهار-د
  
  ب معتادان به مواد مخدر و روانگردان چگونه است ؟  وضعیت تعلق تعقی-3

  . پس از معرفی به مراکز درمانی ، با موافقت دادستان و تأیید دادگاه به مدت یک تا سه ماه امکان پذیر است -الف
  . با اخذ تأمین مناسب و معرفی به مراکز درمانی ، به مدت یک تا سه ماه امکان پذیر است -ب
   بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف شش ماه ریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه ،ترک اعتیاد از ط  -ج
  .  امکان پذیر نیست -د
  
  مقام قضایی کدام قرار یا تصمیم را صادر یا اتخاذ می کند ؟.  در جریان تحقیقات مقدماتی ، معلوم می شود متهم دارای مصونیت سیاسی است -4

   منع تعقیب-الف
  قوفی تعقیب مو-ب
   بایگانی کردن پرونده -ج
   تعلیق تعقیب-د
  
  دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام کدام است ؟.  شخص هفده ساله ای مرتکب قاچاق مواد مخدر می شود که مجازات قانونی آن ، اعدام است -5

   کیفری استان-الف
   انقالب-ب
   عمومی جزایی -ج
   اطفال-د
  
  کدام مورد صحیح است ؟. مقدماتی بازداشت شده و در نهایت ، به جزای نقدی محکوم می شود  متهم در مرحله تحقیقات -6

  .  احتساب و تبدیل ایام بازداشت ، فقط در صورتی که جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال باشد ، امکان پذیر است-الف
  .ز یک میلیون ریال باشد ، امکان پذیر است احتساب و تبدیل ایام بازداشت ، فقط در صورتی که جزای نقدی کمتر ا-ب
   . نیست احتساب و تبدیل ایام بازداشت به جزای نقدی امکان پذیر-ج
  . احتساب و تبدیل ایام بازداشت به جزای نقدی امکان پذیر است -د
  
  
  
  

 1393    آزمون دکتری حقوق جزا دانشگاههای سراسری  ، اسفند  آیین دادرسی کیفری        

     ]251صفحه  [ 25 و 21 سطر -1شماره » ب «  دوم - بند اول- گفتار اول- فصل دوم- قسمت سوم   :دکتری دپارتمان حقوق و علوم سیاسی آیین دادرسی کیفری جزوه     ج  -1
    دومفصل   قسمت دوم ،- دادرسی کیفری و جزوه آیین ] 62صفحه [ پاراگراف آخر » ج «  بند دوم - گفتار پنجم- فصل دوم- قسمت اول-جزوه دادرسی مدنی     : دکتری آیین دادرسی کیفری      جزوه  ب -2

   ]98صفحه [  و پاورقی 2شماره » ب «  اول - بند سوم-                 گفتار اول
   ] 79صفحه  [ 7 سطر - پاراگراف چهارم- پنجم- بند اول- گفتار اول- فصل دوم- دومقسمت    : دکتری  آیین دادرسی کیفریجزوه       ج  -3
   ] 92صفحه  [ -پاراگراف سوم» ج  « 0 دوم- بند دوم- گفتار اول- فصل دوم-وم قسمت د  : دکتری  آیین دادرسی کیفری جزوه       ب -4
   ]500صفحه [ سطر اول » ب «  بند اول - گفتار دوم- فصل دوم-چهارمقسمت    :دکتری  آیین دادرسی کیفری جزوه          د-5
   ] 617صفحه [  عالمت پنجم -و بند دوم ] 613صفحه  [ 14سطر » ج   «- بند اول- سوم گفتار- فصل دوم-پنجمقسمت    :دکتری  آیین دادرسی کیفری  جزوه          د-6
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ستگیری از طریق فرودگاه شیراز وارد ایران مـی شـود ،            وی در تهران سکونت دارد ولی برای فرار از د         .  یک ایرانی در کشور ترکیه مرتکب جرم شده است           -7
بر فرض اینکه اتهام وی قابلیت تعقیب طبق قـوانین جمهـوری اسـالمی              . سپس بالفاصله از طریق زمینی عازم قم شده که در بین راه در اصفهان دستگیر می شود                  

  ؟ایران را داشته باشد ، کدام دادگاه صالحیت رسیدگی به اتهام وی را دارد 
   اصفهان-الف
   تهران-ب
   شیراز -ج
   قم-د
  

 دادرس دادگاه بخش در پرونده ای که متهم آن ، پسرعموی دادرس است ، به دلیل داشتن قرابت نسبی ، قرار امتناع از رسیدگی صـادر کـرده و پرونـده را     -8
دادرس دادگاه بخش ، منتقل شده و دادرس دیگری متـصدی دادگـاه             چنانچه قبل از اولین جلسه رسیدگی ،        . برای رسیدگی به دادگاه شهرستان ارسال می کند         

  بخش شود ، در این صورت ، وظیفه دادگاه شهرستان چیست ؟
   صدور قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه بخش -الف
  .  رسیدگی به پرونده ، زیرا همچنان صالحیت دارد -ب
   صدور قرار امتناع از رسیدگی-ج
  ماع دعوا صدور قرار عدم است-د
  

   مرجع صالح به جرم قاچاق مشروبات الکلی خارجی کدام است ؟-9
   دادگاه انقالب-الف
   دادگاه عمومی جزایی-ب
   شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی -ج
  و در غیر این صورت ، دادگاه انقالب شعب ویژه تعزیرات حکومتی ، در صورتی که ارزش عرفی کاال کمتر از یکصد میلیون ریال باشد -د
  

  اگر دلیل جدید دال بر توجه اتهام به متهم یافت شود ، کدام اقرار میسور است ؟.   به علت عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و قطعی می شود -10
  .  پس از موافقت ریاست قوه قضائیه ، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد -الف
  .  موارد اعاده دادرسی است و با تجویز دیوان عالی کشور می توان مجدداً متهم را تعقیب کرد  مورد از-ب
  .  در صورت درخواست دادستان و تجویز تعقیب مجدد توسط دادگاه صالح ، امکان تعقیب صرفاً برای یک بار وجود دارد -ج
  . بر خالف حقوق متهم است ، به هیچ وجه امکان پذیر نیست  با توجه به قطعیت قرار منع تعقیب و از آنجایی که تعقیب مجدد -د
  

   عبارت قانونی زیر ، به کدام معنی است ؟-11
  ». دادگاههای جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی و انشاء رأی می نمایند « 

  .  امکان عدول و اصالح کیفرخواست ، به هیچ وجه وجود ندارد -الف
  .ی نمی تواند وصف مجرمانه عمل مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد  دادگاه جزای-ب
  .  دادگاه جزایی صرفاً به اعمال و وقایع مجرمانه مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کند ، هر چند که منجر به تغییر عنوان مجرمانه شود -ج
  .  دادسرا اعاده شود و دادگاه با نظر دادسرا حق تغییر عنوان مجرمانه را دارد  برای اصالح عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست ، می بایست پرونده به-د
  

شخص ثالثی بـا    . به شاکی صادر کرده و حکم قطعیت یافته است          ) یک واحد آپارتمان دارای پالک ثبتی       (  در یک پرونده کالهبرداری ، دادگاه جزایی حکم به رد مال             -12
  وضعیت رسیدگی به این اعتراض چگونه است ؟. نماید وی مالک رسمی پالک مذکور است و نسبت به حکم رد مال معترض است ارائه سند مالکیت رسمی اعالم می 

  .  در امور کیفری ، امکان اعتراض شخص ثالث به هیچ وجه وجود ندارد -الف
  . حکم مذکور توسط ثالث ، به عنوان متضرر از حکم ، قابل تجدیدنظرخواهی است -ب
  .ذکور توسط ثالث ، صرفاً قابل اعتراض در مرجع بدوی صادرکننده حکم است  حکم م-ج
  .  شخص ثالث باید دادخواست اعتراض ثالث مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی تقدیم نماید -د
  
  
  
  
  
  

  ] 313صفحه [  پاراگراف آخر -10شماره » ب  « - اول - بند دوم- گفتار دوم- فصل دوم- قسمت سوم  :دکتریکیفریآیین دادرسی جزوه  الف      -7 
   ]331 صفحه[  پاراگراف سوم از آخر -  هشتم-  گفتار دوم-  فصل دوم- و قسمت سوم]   82صفحه  [ 15 الی 13 سطر - نهم - ل بند او- گفتار اول- فصل دوم-قسمت دوم    : دکتری آیین دادرسی کیفریجزوه          ب -8  
   ]250 صفحه  [ 25 و 21 سطر -1شماره » ب «  دوم - بند اول- گفتار اول- فصل دوم-سومقسمت     : دکتری  آیین دادرسی کیفریجزوه        الف  -9 
   ] 206صفحه  [ 3 و 2 سطر - پاراگراف هفدهم-ششم بند - گفتار دوم- فصل اول-قسمت سوم   : دکتری  آیین دادرسی کیفری جزوه        ج -10 
    ]  279صفحه [  به بعد 32 سطر - بند سوم- گفتار اول- فصل دوم- سومقسمت    :دکتری  آیین دادرسی کیفری جزوه          ج-11 
   گفتار اول- فصل دوم - قسمت سوم-و جزوه آیین دادرسی کیفری  ] 453صفحه  [ 3 و 2سطر  - گفتار سوم- فصل سوم- قسمت سوم-جزوه دادرسی مدنی :        جزوه آیین دادرسی کیفری دکتری  ب-12 

          ]283صفحه [  و پاورقی 3 سطر -2شماره » الف «  اول -                      بند سوم
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   کدام مورد ، در خصوص تحقیق در جرایم منافی عفت ، صحیح است ؟-13
  .اً ممنوع است  تحقیق در جرایم منافی عفت ، مطلق-الف
  . در صورتی که این جرایم به صورت مشهود ارتکاب یافته باشند ، امکان پذیر است   تحقیق در جرایم منافی عفت ، صرفاً-ب
  .  هرگونه تحقیق و بازجویی در جرایم منافی عفت که با هدف کشف امور پنهان و مستور از انظار باشد ، مطلقاً ممنوع است -ج
  .  ارتکاب جرایم منافی عفت با عنف و اکراه وجود داشته باشد ، امکان تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار وجود دارد  چنانچه احتمال-د
  

چنانچه پس از قطعیت حکم ، قـانون مجـازات          .  به قصاص محکوم شده است       1370 ، به موجب قانون مجازات اسالمی        1390 ساله ای است که به دلیل ارتکاب قتل عمدی در سال             17پسر  » الف   « -14
   شرایط استحقاق قصاص را دشوارتر نماید و بدین ترتیب قانون جدید خفیف تر تلقی گردد ، برای اعمال تخفیف بر اساس قانون جدید ، از کدام طریق اقدام می شود ؟1392اسالمی 
   اعاده دادرسی-الف
   تجدیدنظرخواهی-ب
   عالی کشور فرجام خواهی از دیوان-ج
   تقاضای تخفیف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی-د
  

صدور دستور ممنوعیت خروج از کشور و اجازه خروج او از کشور ، به ترتیب در صالحیت کدام مرجع                   .  اسم یک بدهکار بانکی ، توسط بانک عامل به بانک مرکزی اعالم شده است                -15
  است ؟
   بانک مرکزی ایران– بدهی بانکی  دادسرای عمومی محل تخلف و ایجاد-الف
   دادستانی کل کشور– دادسری عمومی تهران -ب
   بانک مرکزی ایران– دادسرای عمومی تهران -ج
   دادستانی کل کشور – بانک مرکزی ایران -د
  

   کدام مورد ، در خصوص ادلّه اثبات کیفری ، صحیح نیست ؟-16
  . دارای حجیت دانسته است و مفید علم باشد  شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و -الف
  .  چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، پس از احراز شرایط و صحت انتساب ، امکان استناد به شهادت صوتی و تصویری ضبط شده وجود دارد -ب
  . ند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرند  چنانچه ادله ای که موضوعیت دارند ، فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشند ، در شرایطی می توان-ج
  .  هرگاه متهم به صراحت اقرار به ارتکاب جرم نماید ، اما با بررسی و تحقیق قاضی رسیدگی کننده ، قرائن و امارات مسلّم بر خالف مفاد اقرار احراز گردد ، اقرار معتبر نیست -د
  

  که بدون قصد مقابله با نظام ارتکاب یافته باشند ، در صالحیت کدام دادگاه است؟» زات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور مجا«  رسیدگی به جرایم مندرج در قانون -17
   انقالب-الف
   عمومی-ب
   کیفری استان-ج
   انقالب ، در فرضی که اخالل در نظام اقتصادی به صورت عمده و کالن باشد و در سایر موارد ، دادگاه عمومی -د
  

چنانچه متهم ساکن تهران باشد ، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم ، .  طبق گزارش واصله به پلیس فتای اراک ، جرم رایانه ای واقع شده است ولی محل وقوع آن معلوم نیست                     -18
  به ترتیب در صالحیت مرجع قضایی کدام شهر است ؟

   اراک ، تهران-الف
   تهران ، اراک-ب
   تهران ، تهران-ج
  اراک ، اراک -د
  

   مرجع تحقیقات مقدماتی در جرایم ارتکابی رئیس جمهور کدام است ؟-19
   دادسرای دیوان عالی کشور-الف
   دادسرای عمومی و انقالب تهران-ب
   دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام-ج
   دادسرای عمومی و انقالب محل وقوع جرم-د

  
  
  

    ] 176صفحه  [  و پاورقی 102 مطابق ماده - پاراگراف بیستم-1شماره » ب«  بند سوم - گفتار اول- فصل اول- قسمت سوم:     جزوه آیین دادرسی کیفری دکتری د    -13 
   ]  287صفحه [ » ب «  اول - بند سوم- گفتار اول- فصل دوم-سومقسمت     : دکتری آیین دادرسی کیفری جزوه  الف     -14  
            ج-15 
   ] 344صفحه  [ 3سطر » ب «  ششم - بند سوم- گفتار دوم- فصل دوم- قسمت سوم  : دکتری  آیین دادرسی کیفریجزوه        الف -16 
           ب-17 
   ]  513صفحه  [ 13 الی 10ر  سط- گفتار پنجم- فصل دوم-چهارمقسمت    :دکتری  آیین دادرسی کیفری  جزوه            د-18 

             ج-19



 
   
   

  

31

 
    

   حقوق جزادکتری دفترچه  سواالت آزمون   

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .رگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، ه 

  
  
  

  

 هدف مبتال کردن مردان به ویروس مزبور به قصد قتل آنها ، با چند نفر ارتباط جنسی برقرار می کند ، اما هیچ کدام از مردان                             زنی آلوده به ویروس ایدز ، با        -1
  کدام مورد ، صحیح است ؟. مبتال به ویروس ایدز نمی شوند 

  .  صرفاً در صورتی که ارتباط جنسی نامشروع باشد ، به جرم زنا و مجازات آن محکوم می شود -الف
  . چنانچه عمل مرتکب ، موجب اخالل در نظم عمومی گردد ، وی با نظر قاضی تعزیر می شود -ب
  .  در صورت نامشروع بودن ارتباط ، عالوه بر زنا ، مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شده است -ج
  .  در صورت علم مردان به نامشروع بودن رابطه ، زن مرتکب شروع به قتل نشده است -د
  

جرایم جعـل و اسـتفاده از سـند مجعـول           . خصی با جعل مدرک دیپلم متوسطه و ارائه آن به دانشگاه ، به مدت چهار سال در دانشگاه تحصیل کرده است                        ش  -2
  ارتکابی توسط وی ، به ترتیب آنی است یا مستمر ؟

   آنی ، آنی -الف
   مستمر ، مستمر -ب
   آنی ، مستمر -ج
   مستمر ، آنی -د
  

 به درون دستگاهی که به صورت خودکار کاال تحویل می دهد ، چندین مرتبه کـاال را بـدون               ،داختن واشرهایی که شبیه سکه پانصد تومانی است          شخصی با ان   -3
  عمل وی کدام عنوان مجرمانه را دارد ؟. دادن پول برداشته است 

   سرقت واحد-الف
   سرقت های متعدد-ب
   کالهبرداری رایانه ای-ج
   طریق نامشروع تحصیل مال از-د
  

   در کدام صورت می توان شرکت کننده در یک سرقت دسته جمعی را به ارتکاب سرقت مستوجب حد ، محکوم کرد ؟-4
   شرکت داشتن وی در عمل ربایش ، شرکت داشتن وی در هتک حرز و رسیدن قیمت مال مسروق به حدّ نصاب-الف
  هتک حرز و رسیدن سهم وی به حدّ نصاب شرکت داشتن وی در عمل ربایش ، شرکت داشتن وی در -ب
   تنها به شرط شرکت داشتن وی در هتک حرز و رسیدن قیمت مال مسروق به حدّ نصاب-ج
   فقط در صورت شرکت داشتن وی در عمل ربایش و رسیدن سهم او به حدّ نصاب-د
  

  حکم مسئله کدام است ؟. ی نیست  مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص ، فوت کرده و ترکه برای ادای دیون وی کاف-5
  .  وراث مجنی علیه ، بدون اداء یا تضمین آن دیون ، حق استیفای قصاص را دارند -الف
  . وراث مجنی علیه در صورتی می توانند قصاص کنند که دیون مجنی علیه را پرداخت یا تضمین کنند -ب
  . ق گذشت از قصاص و دیه را دارند  وراث مجنی علیه ، بدون اداء یا تضمین دیون مورث خود ، ح-ج
  .  وراث مجنی علیه حق دریافت دیه بدون اداء دیون متوفی را دارند   اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود ،-د
  

درکننده حکم احراز    چنانچه پس از اجرای حکم قصاص عفو ، پرونده در دادگاه صالح ، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت حکم قبلی و تقصیر یا عمد قاضی صا                           -6
  شود ، مسئولیت قاضی صادرکننده حکم قبلی ، کدام است ؟

  .  از سمت قضایی منفصل شده و محکوم به پرداخت دیه عضو محکوم علیه می شود -الف
  .  به مجازات تعزیری تخلف از وظایف قضائی محکوم و دیه عضو محکوم علیه از بیت المال پرداخت می شود -ب
  .اخت دیه ، به انفصال از شغل و مجازات تعزیری ناشی از تخلف از وظایف قضایی محکوم می شود  عالوه بر پرد-ج
  . به قصاص عضو یا تعزیر و دیه ناشی از قطع عضو به عالوه مجازات تلف از وظایف قضایی محکوم می شود -د
  
  
  
  
  

 1393حقوق جزای اختصاصی                   آزمون دکتری حقوق جزا دانشگاههای سراسری ، اسفند 
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  ود ، حکم قضیه کدام است ؟ در جرایم موجب حد ، هرگاه متهم مدعی فقدان قصد در زمان ارتکاب جرم ش-7
  .  ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود   در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ،-الف
  .  اگر موجب علم قاضی در خصوص مدعی به شود ، پذیرفته می شود -ب
  .  باید ادعای خود را ثابت کند و گرنه پذیرفته نمی شود -ج
  . هرگز پذیرفته نمی شود  ادعای او -د
  
  ؟ام جرم به قابله قابل استناد استکد. میرد  در اثر سهل انگاری قابله ای در هنگام وضع حمل زن ، جنین ضایعه مغزی پیدا کرده و چند روز پس از تولد می-8

  .  با توجه به قاعده احسان ، مسئولیتی متوجه وی نیست -الف
   قتل خطای محض در حکم شبه عمد -ب
   قتل شبه عمد-ج
   سقط جنین-د
  
حکم قضیه  .  پیرو موافقت قاتل و اولیای دم مقتول ، آنان به شرط گرفتن مبلغی پول از قصاص گذشت می کنند ، ولی قاتل از پرداخت مبلغ خودداری می کند                              -9

  کدام است ؟
توانند  ه تحمل حبس تعزیری محکوم می کند و اولیای دم نیز می قصاص در هر حال ساقط شده ، ولی دادگاه از لحاظ جنبه عمومی جرم ، قاتل را ب-الف

  . خواهان اجرای تعهد مالی قاتل شوند 
  .  اولیای دم می توانند مجدداً شکایتی به دادگاه ، دایر بر ملزم شدن قاتل به پرداخت دیه تقدیم کنند -ب
  . مالی قاتل را خواستار شوند  قصاص در هر حال ساقط شده و اولیای دم فقط می توانند اجرای تعهد -ج
  .  به دلیل عدم تحقق شرط ، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است -د
  

 شخصی که صندوقدار یک بانک دولتی است ، وجوه واریز شده از سوی مشتریان را در فهرست خود ، کمتر از میزان واقعی وارد کـرده و مابـه التفـاوت را                                 -10
ت را با امضایی غیر از امضای واقعی خود امضا کرده و امضای رئیس شعبه را نیز زیر فهرست می زند ، در حالی که هیچ شباهتی                           وی سپس فهرس  . برداشت می کند    

  شده است ؟) جرایم ( وی مرتکب کدام جرم . بین این امضاء و امضای واقعی رئیس شعبه وجود ندارد 
   اختالس و یک فقره جعل-الف
   اختالس و دو فقره جعل-ب
   فقط اختالس-ج
   سرقت و یک فقره جعل-د
  

   در کدام مورد ، اخذ دیه منوط به رضایت جانی نیست ؟-11
  .  اگر صاحب حق قصاص ، به شرط اخذ دیه ، از قصاص گذشت کند -الف
  .  اگر اجرای قصاص ، مستلزم پرداخت دیه به قصاص شونده باشد -ب
  . در همه موارد ، رضایت جانی ضروری است -ج
  . یچ گاه رضایت جانی ضروری نیست  ه-د
  

   در جرایم مربوط به بورس ، برای تحقق رکن مادی جرم استفاده از اطالعات نهانی ، کدام شرط ضروری است ؟-12
   فقط ورود ضرر به دیگران-الف
   تنها به شرط انتفاع مرتکب یا اشخاص مورد نظر او-ب
   مورد نظر او ورود ضرر به دیگران یا انتفاع مرتکب یا اشخاص-ج
   ورود ضرر به دیگران ، به عالوه انتفاع مرتکب یا اشخاص مورد نظر او -د
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   هرگاه بعضی از اولیای دم محجور باشند ، ولیّ آنها کدام حق را دارد ؟-13
  .  به خاطر رعایت مصلحت آنها ، فقط حق مطالبه دیه کامله یا مصالحه به بیشتر از آن را دارد -الف
  . ایت مصلحت آنها ، فقط حق قصاص یا اخذ دیه کامله را دارد ولی حق گذشت ندارد  با رع-ب
  .  با رعایت مصلحت آنها ، حق قصاص ، مصالحه ، گذشت یا انتظار تا زمان رفع حجر را دارد -ح
  .  باید تا زمان رفع حجر آنها منتظر بماند -د
  

فروخته و سپس همان مال را با یک سـند      » ج  « را با سند رسمی به      » ب  « می موفق می شود مال متعلق به        با جعل سند و همدستی با سردفتر اسناد رس        » الف   « -14
  عنوان اتهامی وی در معامله دوم چیست ؟. بفروشد » د « رسمی دیگر به 

   انتقال مال غیر-الف
   معامله معارض-ب
   کالهبرداری-ج
   تحصیل نامشروع مال -د
  

  رم جعل و استفاده از سند مجعول در جرایم رایانه ای ، صحیح است ؟ کدام مورد ، در خصوص ج-15
  . چنانچه استفاده از سند مجعول در راستای کالهبرداری باشد ، یک جرم است -الف
  .  در هر صورت ، یک جرم محسوب شده و مشمول تعدد مادی جرم نیستند -ب
  .  دو جرم مستقل محسوب شده و مشمول تعدد معنوی جرم هستند -ج
  .  دو جرم مستقل محسوب شده و مشمول تعدد مادی جرم هستند -د
  

  کدام مورد ، صحیح است ؟.  بهرام چک سفید امضای حسن را مخفی کرده و از استرداد آن امتناع می کند -16
  .  مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء شده است -الف
  .  مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است -ب
  .تکب جرم خیانت در امانت شده است  مر-ج
  .  عمل وی عنوان مجرمانه ندارد -د
  

  کدام مورد در خصوص مجازات ، صحیح است ؟. از شکنجه کردن وی ، به او مبلغی می پردازد » ب « برای بازداشتن بازجو » الف «  متهم -17
  مجازات ارتشا» ب « مجازات رشا و » الف   « -الف
  ت ارتشامجازا» ب «  فقط -ب
  مجازات رشا» الف «  فقط -ج
   .  هیچ کدام مجازاتی را تحمل نمی کنند -د
  

کارشناسان مسئولیت حادثه را به میزان هفتاد درصـد بـرای       .   در اثر برخورد دو خودرو با یکدیگر ، سرنشینان هر دو خودرو به جز رانندگان فوت می کنند                     -18
  دیه به کدام نسبت قابل پرداخت است ؟. تعیین می کنند ) راننده دوم ( » ب « و سی درصد برای ) راننده اول ( » الف  «

  . سی درصد دیۀ سرنشینان خودروی مقابل را می پردازد » ب « هفتاد درصد دیۀ سرنشینان خودروی مقابل و » الف  « -الف
  .  می پردازد سی درصد دیۀ کلیه سرنشینان را» ب « هفتاد درصد دیۀ کلیه سرنشینان و » الف  « -ب
  . هر راننده مسئول پرداخت نصف دیه سرنشینان خودروی مقابل است -ج
  . هر راننده مسئول پرداخت نصف دیه کلیه سرنشینان است -د
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پس از برخورد با سنگ ،      عابری  . در خیابان بسیار پرترددی گذاشته شده است ، چاهی را حفر می کند              » ب  « در مقابل سنگی که ساعتی قبل از سوی         » الف   « -19
  مسئولیت ایراد جرح بر عهده چه کسی است ؟. به داخل چاه افتاده و مجروح می شود 

  به عنوان سبب مؤخر در حدوث» الف  « -الف
  به دلیل علم به ایجاد صدمه» الف  « -ب
  به عنوان سبب مقدم در تأثیر» ب  « -ج
  مشترکاً» ب « و » الف  « -د
  

  خصوص عنصر سوء نیّت خاص در جنایت نسل کشی ، صحیح است ؟ کدام مورد ، در -20
  . به عنوان گروه است ..... ) اعم از قومی ، ملّی ، نژادی ، مذهبی و سیاسی و (  قصد از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه -الف
  .  این جرم ، نیازی به سوء نیّت خاص ندارد -ب
  . لّی ، نژادی یا مذهبی است  قصد از بین بردن همۀ یک گروه قومی ، م-ج
  .  قصد از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی ، ملّی ، نژادی یا مذهبی است -د
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   گذار از اندیشه به عمل مجرمانه در جرم شناسی ، منجر به تحلیل و بررسی کدام فرآیندها شد ؟-1

   ورود زودهنگام به دنیای مجرمانه–بال جرایم خرد  بزه دیدگی در ق-الف
   یک عمل شدید مجرمانه– بالیدگی و پختگی مجرمانه -ب
   عدالت کیفری انتقادی– تقابل شخصیت و وضعیت -ج
   پایداری جرم– ناپختگی بزهکاران -د
  
  ، به ترتیب چه رویکردی دارد ؟» عمل مجرمانه جرم شناسی های « و » جرم شناسی های واکنش اجتماعی «  شناخت بزده دیده در مطالعات -2

   بزه دیده شناسی علمی– بزه دیده شناسی حمایتی -الف
   بزه دیده شناسی ثانویه– بزه دیده شناسی اولیه -ب
   بزه دیده شناسی حمایتی – بزه دیده شناسی علمی -ج
   بزه دیده شناسی ثانویه– بزه دیده شناسی علت شناختی -د
  
  یت خطر ، در شناسایی عوامل جرم زا ، به کدام مورد تکیه می کند ؟ رویکرد مدیر-3

   شخص بزهکار-الف
   شخص بزه دیده-ب
   گروهها و دسته های بزهکار-ج
   آسیب های اجتماعی-د
  
   رویکرد انتقادی جدید نسبت به جرم شناسی که قائل به کنار گذاشتن جرم شناسی است ، چه نام دارد ؟-4

  ناسی آسیب اجتماعی ش-الف
   سیاست کیفری عوام گرا-ب
   روان شناسی اجتماعی-ج
   جامعه شناسی فرهنگی-د
  
   جرم انگاری رفتارهای منحرفانه ، در کدام یک از جرایم زیر ، تبلور یافته است ؟-5

   وهمی-الف
   فطری-ب
   اقتصادی-ج
   مانع-د
  
  در مکتب تحققی کدامند ؟» ظرفیت جنایی «  مؤلفه های -6

  نطباق اجتماعی ، استعداد مجرمانه ، بالقوه گیهای کیفری ، آمادگی جنایی قابلیت ا-الف
   ناسازگاری اجتماعی ، خویشتن بینی ، اعتیاد به جرم ، بزهکاری مزمن-ب
   خشونت ، وضعیت پیش جنایی ، مجرمیت بالقوه ، گهگیری-ج
   خودبینی ، ناپایی ، پرخاشگری ، بی تفاوتی عاطفی-د
  
  
  
  

  1393دکتری  حقوق جزا دانشگاههای سراسری ، اسفند  ماه آزمون جرم شناسی                 

     ]33صفحه [  و پاراگراف بعدی 42 و همچنین سطر 37 اواخر سطر - بند اول- گفتار دوم- فصل دوم-قسمت اول     : دپارتمان حقوق و علوم سیاسیجرم شناسی دکتریجزوه          ب-1
    ]34صفحه [ و بند دوم  ] 32صفحه [  بند اول - فصل دوم-قسمت اول    : دکتری جرم شناسیجزوه        الف  -2
          ج -3
         الف -4
     ]60صفحه [  سطرهای پایانی - پاراگراف دوم- گفتار پنجم- فصل اول-و قسمت دوم ] 162صفحه [ » الف «  گفتار دوم - فصل اول-قسمت پنجم   :دکتری  شناسی جرم جزوه            د-5
   ]33صفحه  [ 37 سطر - بند اول- گفتار دوم- فصل دوم-اول قسمت    :دکتری  جرم شناسی  جزوه            د-6
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  عقالنی ، در قلمرو مطالعاتی کدام یک از جرم شناسی های زیر قرار می گیرد ؟ نظریه انتخاب -7
   واکنش اجتماعی-الف
   عمل مجرمانه-ب
   بالینی-ج
   بزه دیده شناسی -د
  

   کدام مورد ، از آثار جرم شناسی های عمل مجرمانه در سیاست جنایی است ؟-8
   محدود شدن تدابیر پیشگیری وضعی-الف
  ت شناسی جنایی فراگیر شدن عل-ب
   سختگیر شدن عدالت کیفری-ج
   توسعه عوام گرایی کیفری-د
  

    وصف کیفرشناسی نو ، گفتمان کدام جرم شناسی است ؟-9
   بالینی-الف
   تخمینی-ب
   واکنش اجتماعی-ج
   عمل جنایی-د
  

   کدام مورد ، در خصوص جرم شناسی امنیتی ، صحیح است ؟-10
  .مرتکبان جرم های امنیتی را مورد تحلیل جرم شناسانه قرار می دهد  جرم شناسی هنجارمند است که -الف
  .  شاخه ای از پیشگیری موقعیت مدار است که مرتکبان جرم های بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد -ب
   . شاخه ای از جرم شناسی بالینی است که حالت خطرناک بزهکاران را تحلیل می کند و راهکار ارائه می دهد-ج
  .  با رویکرد سخت گیرانه مورد تحلیل جرم شناسانه قرار می دهد   شاخه ای است که گروهی از بزهکاران را به اعتبار خطرناک بودن ،-د
  

   در کدام یک از موارد زیر ، جابه جایی جرم ، کارآیی پیشگیری از جرم را کاهش می دهد ؟-11
   پیشگیری وضعی-الف
   پیشگیری رشد مدار-ب
  گیری جامعه مدار پیش-ج
   پیشگیری رهایی بخش-د
  

از جمله کودکان این خانواده ها ، جزو        » کمک به خانواده زندانیان     «  ،   1360 اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان مصوب        3ماده  » الف  «  به موجب بند     -12
  ر می گیرد ؟این اقدام در قلمرو کدام یک از شاخه های پیشگیری از جرم قرا. وظایف این نهاد است 

   سطح ثالث-الف
   جامعه مدار-ب
   رشد مدار-ج
   موقعیت مدار-د
  

   جامعه شناسی جنایی ، از شاخه های کدام مورد است ؟-13
   جامعه شناسی کیفری-الف
   جرم شناسی اختصاصی-ب
   پیشگیری اجتماعی-ج
   جرم شناسی انتقادی-د
  
  
  
  
  

      ]190صفحه [ د سوم  بن- گفتار سوم- فصل چهارم-و قسمت پنجم  ] 51صفحه  [ 8 آخر سطر - فصل چهارم-قسمت اول    : دکتریجرم شناسیجزوه         ب-7 
    ]34صفحه [ » الف «  دوسطر پایانی قبل از - بند اول- گفتار دوم- فصل دوم-اولقسمت     : دکتری جرم شناسی  جزوه        ج -8  
        ب -9 

         د -10
    ]121صفحه  [ 4اوایل سطر » الف «  گفتار ششم - فصل دوم-سومقسمت    :دکتری  جرم شناسی  جزوه       الف -11
   ]125صفحه [ » ب «  بند دوم - گفتار دوم- فصل سوم-سوم قسمت    :دکتری  جرم شناسی  جزوه        ج -12
  ]160صفحه [8 اواسط سطر- گفتار اول- فصل اول-پنجمقسمت   :دکتری جرم شناسی  جزوه        ب-13
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   منظور از جرم شناسی حقوقی چیست ؟-14
  ه مؤثرترین تدابیر حقوقی مبارزه با جرم  مطالع-الف
   مطالعه جایگاه جرم شناسی در مطالعات حقوقی-ب
   مطالعه انتقادی نهادهای کیفری موجود و ارائه راه حل -ج
   مطالعه ساختار نهادهای حقوقی کیفری -د
  

  عه شناختی قرار می گیرد ؟ساترلند ، در ردیف کدام یک از نظریه های جرم شناسی جام» معاشرت ترجیحی «  نظریه -15
   مبتنی بر محتوای یادگیری یا همان نظریه های فرهنگی و خرده فرهنگی-الف
   مبتنی بر فرایند یادگیری یا همان نظریه های فرهنگی و خرده فرهنگی-ب
   مبتنی بر محتوای یادگیری یا همان نظریه های یادگیری اجتماعی-ج
  ظریه های یادگیری اجتماعی مبتنی بر فرایند یادگیری یا همان ن-د
  

   مبتنی بر کدام نظریه جرم شناسی ، بزهکاری در ساختار نظام سرمایه داری شکل می گیرد ؟-16
   لیبرال-الف
   فمینیستی-ب
   سازمانی-ج
   مارکسیستی-د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ج-14
       ]177صفحه  [ 4 شماره - بند دوم- گفتار اول- فصل چهارم-پنجمقسمت     : دکتری  جرم شناسیجزوه       الف  -15 
    ]132صفحه [  سطر اول -3 شماره - بند دوم- گفتار ششم- فصل سوم-قسمت سوم   : دکتری  م شناسیجر جزوه           د-16 
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  :  مجموعه دروس تخصصی ، شامل 
  

  حقوق سازمانهای بین المللی ، بین الملل عمومیمتون فقه ، حقوق 
  

  ] برای کلیه دروس 4 با ضریب [

  

  
  

  90: تعداد سوال 
  دقیقه 120: مدت پاسخگویی 

  .این آزمون نمره منفی دارد : توجه 
  

  

  
  1393اسنفند ماه سال 

 بین الملل حقوق
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  » ............. لو تزوج االم و ابنتها فی عقد واحد  « -1
   بطل عقد البنت دون االم-الف
   بطال اِن دخل باالم-ب
   بطل عقد االم دون الثبت-ج
   بطال مطلقاً-د
  
  چیست ؟» اقتران در عقد «  با عنایت به عبارت زیر ، منظور از -2
  ». لو زوّجها االبوان برجلین و اقترنا فی العقد قدّم عقد الجد « 

   اتحاد زمان القبول و االیجاب -الف
   اتحاد زمان القبول-ب
   اتحاد الموجب و القابل زماناً-ج
   اتحاد زمان االیجاب-د
  
   مرجع ضمیر در کلماتی که در جمله زیر ، مشخص شده اند ، به ترتیب کدام است ؟-3
  ». ال والیه لالمّ علی الولد مطلقاً فلو زوّجته او زوّجتها اعتبر رضاهما « 

   پسر ، مادر ، پسر و مادر-الف
   ولد ، دختر ، ولد و مادر-ب
   پسر ، دختر ، پسر و دختر-ج
   پسر ، ولد ، ولد و پدر-د
  
  است ؟» الحاق «  در عبارت زیر  ، کدام مورد مؤید -4
  ». لی الزانی االّ اَن تکون ذات بعل و فی الحاق الموطوءه بالملک ، بذات البعل و جهان ال تحرم المزنّی بها ع« 

   صیانه االنتساب عن االختالط-الف
   عدم صدق الزنا فی الموطوءه بالملک-ب
   مغایره الملک مع الزواج-ج
   عدم اعتبار القیاس -د
  
  ترتیب کدام است ؟ مرجع ضمیر در کلماتی که در جمله زیر مشخص شده اند ، به -5
  » . فی السلف البدّ من قبض الثمن قبل التفرق او المحاسبه به من دین علیه « 

   ثمن ، مسلِم -الف
   ثمن ، مسلَم الیه-ب
   مسلَم فیه ، مسلَم الیه-ج
   مسلَم فیه ، مسلِم-د
  
  در جمله زیر ، چه نوع جهادی است ؟» جهاد «  مقصود از -6
  ».  من غیر امام خطاء ، یستحق فاعله به االثم الجهاد مع ائمه الجور او« 

   مطلق جهاد-الف
   جهاد ابتدایی-ب
   جهاد علیه سلطان جائر-ج
  .  جهاد با کسانی که بر امام خروج کرده اند -د

  1393تری حقوق بین الملل عمومی دانشگاههای سراسری  ، اسفند ماه دکآزمونمتون فقه                              

 ب               – 6                                                      ب  - 5  الف                                                               – 4                                                                ج  – 3  ب                                                               – 2                                                            د  – 1
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   با توجه به مفاد متن زیر ، کدام مورد صحیح است ؟-7
و الوصیّ بل و کلّ رئیس للمسلمین ان یجاهدوا مـن  ) ص  (  اهللا جلّ جالله و توحیده فللنبّی        ان حال الکفار و المشرکون دون حق کلّ انسان لالعتقاد بربوبیه          « 

  » . اجل رفع هذه الموانع 
  . و وصی او مجاز است ) ص (  جهاد با کفار و مشرکان بدون هیچ شرط و محدودیتی ، برای پیامبر -الف
  .  خدا و توحید مجاز نیست  بدون رعایت حق انسان ها ، تالش و جهاد برای اعتقاد به-ب
  .  جهاد با کفار و مشرکان بر خالف حقوق بشر ، جایز نیست -ج
  .  جهاد مسلمانان همواره دفاعی است -د
  
  در جلمه زیر ، کدام است ؟» اصل «  مقصود از -8
  ». و لو ادعی الحربی علی المسلم االمان فانکر المسلم و ال بیّنه فالقول قوله لالصل « 

  ل عدم بیّنه  اص-الف
   اصل ردّ قول الحربی-ب
   اصل عدم-ج
   اصل قبولی قول مسلم-د
  
  در جمله زیر چیست ؟» یخرجون بمخالفتهما عنها «  مقصود از -9
  ». البدّ من بذل الجزیه و التزام احکامنا فی عقد الذمّه و یخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا« 

  . م اسالم ، سبب خروج از عقد ذمه می شود  مخالفت با دادن جزیه و پایبندی به احکا-الف
  .  اهل ذمه اگر جزیه نپردازند یا با اسالم مخالفت کنند ، از بالد مسلمین اخراج می شوند -ب
  .  اهل ذمه در صورت مخالفت و منازعه با یکدیگر ، از کشور اسالمی اخراج می شوند -ج
  .  اسالم خارج می شوند  اهل ذمه اگر با مسلمانان مخالفت ورزند ، از قلمرو-د
  

   کدام مورد ، موافق مفاد متن زیر است ؟-10
 االّ ان یبغوا علی االمـام فیقـاتلون مـن     فالکتابی ال یطلق الحربی و ان کان بحکمه علی بعض الوجوه ، و کذا فرق المسلمین و ان حکم بکفرهم کالخوارج ،                  « 

  » . حیث البغی 
  . تند  خوارج تابع احکام کفار حربی هس-الف
  .  پیروان مذاهب اسالمی حربی نیستند ، مگر حکم به کفرشان شود -ب
  .  با اهل کتاب نباید محاربه کرد ، هرچند برخی احکام حربی را دارند -ج
  .  پیروان مذهب اسالمی حکم حربی را ندارند ، هرچند حکم به کفرشان شود -د
  

   با عنایت به متن زیر ، کدام مورد صحیح است ؟-11
 المُدین یمنع المدیون الموسر مع الحلول حال الخروج الی الجهاد ، فلو کان معسراً و کان الدین مؤجّالً و ان حل قبل رجوعه عاده لم یکن لـه المنـع مـع                                 «

  » . احتماله فی االخیر 
  .  کسی که بدهکار است ، نباید به جهاد برود -الف
   . طلبکار نباید مانع رفتن بدهکار به جهاد شود -ب
  .  جهاد برای کسی که دین او حال شده است ، واجب نیست -ج
  .  اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد ، نمی توان مانع رفتن او به جهاد شد -د
  

  در آیه شریفه زیر چیست ؟» اولی الضرر «  مقصود از -12
   )97نساء آیه ( اموالهم و انفسهم ال یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل اهللا ب

  .  آنان که به واسطه ضعف و آسیب پذیری معاف از جهادند -الف
  .  کسانی که حضورشان در جهاد باعث ضرر و زیان است -ب
  .  کسانی به دیگران ضرر و زیان نمی رسانند -ج
  .  آنان که اهل ضرارند -د
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   کدام مورد ، موافق مفاد جمله زیر است ؟-13
  ». د تجب المحاربه علی وجه الدفع من دون وجود االمام علیه السالم و ال منصوبه ق« 

   منع ورود به دارالحرب بدون اذن امام علیه السالم یا منصوب از طرف او-الف
  .  هرگونه محاربه باید از سوی امام علیه السالم و یا منصوب او دفع شود -ب
  علیه السالم یا منصوب از طرف او  وجوب جهاد دفاعی بدون شرط حضور امام -ج
   وجوب محاربه برای دفاع از وجود امام علیه السالم -د
  

   کدام مورد ، مستفاد از جمله زیر است ؟-14
  ». الیجوز تأخیر الدفع للزکاه عن وقت الوجوب فیضمن بالتاخیر ال لعذر و ان تلف المال بغیر تفریط و کذا الوکیل و الوصی « 

  . وکیل و وصی ، نباید افراط و تفریط کرد  در انتخاب -الف
  .  تأخیر پرداخت زکات بدون افراط و تفریط ، مانعی ندارد -ب
  .  در پرداخت زکات به وکیل و وصی نیز نباید تأخیر کرد -ج
  .  تأخیر پرداخت زکات بدون عذر موجب ضمان است ، حتی اگر بدون تفریط تلف شود -د
  

  حکم قطع درختان در حین جنگ چیست ؟ با عنایت به جلمه زیر ، -15
  ». یجوز المحاربه بطریق الفتح کهدم الحصول و المنجنیق و قطع الشجر حیث یتوقّف علیه و ان کره « 

  .  فقط برای ساخت قلعه ها و منجنیق ها جایز است -الف
  .  در صورت توقف پیروزی بر آن مجاز است ، هرچند کراهت دارد -ب
  . چون کراهت دارد  باید متوقف شود ، -ج
  .  در مسیر جنگ حرام است -د
  

   کدام مورد ، از مصادیق وجوب ترک مقاتله است ؟-16
   امان خواستن دشمن از مسلمانان-الف
   درخواست ترک مخاصمه از سوی دشمن-ب
   درخواست آتش بس از سوی هر یک از مسلمانان-ج
   تقاضای کتبی و رسمی از سوی یک دولت میانجی-د
  

   متن زیر ، کدام حکم درباره اسیران جنگی استفاده می شود ؟ از-17
  » . ان اُخذوا بعد ان وضعت الحرب اوزارها لم یقتلوا و یتخیّر االمام فیهم بین المنّ و الفداء و االسترقاق حربیّاً کانوا ام کتابیین « 

   اختیار مطلق اما علیه السالم یا نایب او در برخورد با اسرا-الف
  شتن اسیرانی که سالح بر زمین گذارده اند ، مطلقاً منع ک-ب
  .  منع کشتن اسیرانی که در پایان جنگ گرفته می شوند -ج
   وجوب گرفتن قدیه و آزاد کردن اسرا-د
  

   علی ماذا تدلّ هذه العباره ؟ -18
  ». عسکر اجماعاً و ان کانت مما ینقل و یحوّل ال تُسبی نساءُ البغاه و ال ذراریهم فی المشهور و ال تُملک اموالهم التی لم یحوها الم« 

   منع تملک ما یحوی العسکر-الف
   منع اخذ نساء البغاه و اطفالهم سبایا-ب
   جواز اخذ نساء البغاه و ذراریهم اُساری-ج
   جواز تملّک ما ینقل من اموالهم اجماعاً-د
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   کدام مورد ، معنی جمله زیر است ؟-19
  »لخصم لیالً و یکره االغاره علی ا« 

  . قتال در شب مکروه است -الف
  . مذاکره با دشمن در شب مکروه است -ب
  . شبیخون زدن به دشمن مکروه است -ج
  . غارت اموال دشمن در شب مکروه است -د
  

  ، کدام مورد صحیح نیست ؟» عاقله «  در خصوص -20
   عاقله الذّمی عصبته-الف
   االمام تقسط الدیه علی العاقله بحسب مایراه-ب
   التعقل العاقله عمداً-ج
   یدخل فی العقل العمودان-د
  

  ، تعریف کدام مورد است ؟» الصدقه الجاریه  « -21
   النحله-الف
   الوقف-ب
   العطیه-ج
   الحبس المؤبّد-د
  

   تقبل احد الشریکین بحصّه صاحبه من الثمره ما هو ؟-22
   الصلح-الف
   البیع-ب
   القباله-ج
   معامله مستقله-د
  

   ما هو الحکم فیما اذا اختلفا فی الرهن و الودیعه ؟-23
   حلف الممسک-الف
   حلف المالک-ب
   تحالفا و بطل الرهن و الودیعه-ج
   حلف الممسک ان اعترف له المالک بالدین و المالک ان انکره-د
  

   در کدام مورد ، شرط جایز است ؟-24
   لو شرط تبقیه الزرع فی االرض الی اوان السنبل-الف
   لو شرط تأخیر المبیع فی ید البایع ما شاء-ب
   لو شرط ان الزرع یبلغ السنبل-ج
   لو شرط حمل الدابه فیما بعد-د
  

   در کدام مورد ، وقف صحیح است ؟-25
   لو شرط فی الوقف الخیار لنفسه متی شاء-الف
   لو شرط فی الوقف الخیار لنفسه فی مده معینه-ب
  تداء لو وقف علی قبیل هو منهم اب-ج
   لو وقف علی نفسه و عقبه بما یصح الوقف علیه-د
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   تفاوت ضمان و کفالت ، در کدام مورد است ؟-26
   الدور فی الکفاله صحیح بخالف الضمان-الف
   الترامی فی الکفاله باطل بخالف الضمان-ب
   فی رجوع من ادّی باالذن و ان کفل بغیر االن بخالف الضمان-ج
  اله بشرط متوقّع او صفه مترقبه بخالف الضمان یصح التعلیق فی الکف-د
  

   تعریف زیر ، به دلیل شمول کدام مورد ، مانع اغیار نیست ؟-27
  ». االجاره هی العقد علی تملّک المنفعه المعلومه بعوض معلوم « 

   الوصیه بالمنفعه-الف
   اصداق المنفعه-ب
   البیع و الصلح المتعلق باالعیان-ج
   بعوض معلوم الصلح علی المنفعه-د
  

  کانت بالذات ؟» االستنابه فی التصرف «  فی ایّ مورد -28
   المزارعه-الف
   الوکاله-ب
   القراض-ج
   المساقاه-د
  

   کدام مورد ، مربوط به طالق عدّی است ؟-29
   الرجوع فی العدّه والوطی-الف
   عدم الرجوع فی العدّه-ب
   الرجوع فی العدّه و عدم الوطی-ج
  طلقه به مؤبداً ابداً عدم حرمه الم-د
  

   ما هو االفضل فی الطالق ؟-30
   الطالق العدّی -الف
   الطالق مع الشّقاق-ب
   الطالق السنه بالمعنی االخص -ج
   الطالق مع التیام االخالق-د
  

   ما هو الحکم فیما اذا فوّضا الزوجان فی العقد تقدیر المهر الی احدهما و مات الحاکم قبل الدخول ؟-31
   شیء لها ال-الف
   انّ لها مهر السنه-ب
   انّ لها مهرالمثل-ج
   انّ لها المتعه-د
  

   درباره وضعیت ارث بردن زوجین از دیه ، کدام مورد صحیح است ؟-32
   یرثان الدیه سواء وجبت اصاله ام صلحاً-الف
   یرثان الدیه ان وجبت صلحاً فقط-ب
   یرثان الدیه ان وجبت اصاله فقط-ج
  ه و لو صولح علیها الیرثان الدی-د
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  کدام مورد صحیح است ؟» حبوه «  درباره -33
   ال حبوه لو کان االکبر انثی-الف
   الیشترط ان یخلّف المیّت ماالً غیرها-ب
   یشترط فی المحبوّ ان ال یکون سفیها-ج
   الیشترط فی المحبوّ ان ال یکون فاسد الرأی -د
  

  ثلث ؟ فی ایّ مورد یمنع المریض ممّا زاد عن ال-34
   اذا تبرّع و ان نجّز -الف
   لو عاوض علیه و ان نجّز -ب
   لو عاوض علیه و لم ینجّز -ج
   اذا تبرّع به و لم ینجّز -د
  

  ؟» . لو ضمن ما فی ذمه المدیون و امکن العلم به بعد ذلک «  ما یلزم الضامن فی -35
   ما یوجد فی دفتر-الف
   ما تقوم به البیّنه-ب
  ون عنه ما یقر به المضم-ج
   ما یحلف علیه المضمون له برد الیمین من المضمون عنه-د
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   قاعده اولیه در مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، کدام است ؟-1

   خطا-الف
   نقض عهد-ب
   خسارت-ج
   انتساب-د
  
   صحیح است ؟  میان گینه بیسائو و سنگال ، کامال1989ً جوالی 31بین المللی دادگستری به پرونده رأی داوری  کدام مورد ، در خصوص نتیجه رسیدگی دیوان -2

 اعالم کرد که امکان تشخیص مخـدوش بـودن یـا    36 ماده 2 دیوان به دلیل اینکه خواسته ابطال رأی داوری بود ، با وجود احراز صالحیت طبق بند       -الف
  . رد بازنگری رأی داوری را ندا

 اساسنامه ، صالحیت را احراز و اعالم کرد اعتبار رأی داوری به دلیل صـدور نظـر   36 ماده 2 دیوان به دلیل پذیرش صالحیت توسط خوانده طبق بند       -ب
  . مستقل یکی از داوران مخدوش نیست 

 اساسـنامه ، صـالحیت را احـراز نمـود و صـدور نظـر                36اده   م 2 با وجود آنکه دیوان خود را مرجع تجدیدنظر از آرای داوری ندانست ، به استناد بند                  -ج
  . مستقل توسط یکی از داوران را به منزله عدم حمایت از رأی داوری و مؤثر بر اعتبار رأی ندانست 

اسـنامه احـراز ، ولـی بـه      اس36 ماده 2 با توجه به خواسته خواهان که اعالم بی اعتباری و ابطال رأی داوری بود ، دیوان صالحیت رسیدگی را طبق بند                   -د
  .دلیل حفظ اعتبار رأی داوری آن را معتبر و غیرقابل تجدیدنظر دانست 

  
   کدام مورد است ؟ ، ) 2014( کشور هسته ای در دیوان بین المللی دادگستری 9 مبنای دعاوی کشور جزایر مارشال ، علیه -3

  . الح هسته ای ، رابطه ای متقابل وجود دارد  میان تعهد به خلع سالح هسته ای و احتراز از دارا شدن س-الف
  . معاهده عدم گسترش ، به قاعده آمره حقوق بین الملل تبدیل شده است 6 ماده -ب
  . عدم خلع سالح هسته ای ، عامل تهدید صلح و امنیت جهانی است -ج
   عرفی بودن تعهد به خلع سالح هسته ای -د
  
  جمهوری اسالمی صادر می شوند ، در کدام کشور قابل اجرا هستند ؟دولت یکا که به نفع  احکام دیوان داوری دعاوی ایران و آمر-4

   کلیه کشورها-الف
   منحصراً ایران-ب
   منحصراً ایاالت متحده آمریکا-ج
   منحصراً کشور هلند ، به عنوان مقر دیوان و کشور ایاالت متحده آمریکا ، به عنوان محکوم علیه-د
  
  صب ، در مراجع داوری بین المللی کیست ؟ مقصود از مقام نا-5

   مقام انتخاب کننده داوران به رغم توافق طرفین دعوا-الف
   مقام انتخاب کننده داور سوم به رغم توافق طرفین دعوا-ب
   مقام انتخاب کننده داوران به شرط عدم توافق طرفین دعوا-ج
  عوا مقام انتخاب کننده داور سوم به شرط عدم توافق طرفین د-د
  
   مسئولیت دولت پاکستان به واسطه اعمال تروریستی گروه جنداهللا در خاک ایران ، بر کدام مورد مبتنی است ؟-6

   فعل مثبت-الف
   ترک فعل-ب
   معاونت-ج
    مشارکت-د

  1393دکتری حقوق بین الملل دانشگاههای سراسری  ، اسفند آزمونحقوق بین الملل عمومی و سازمانها             
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   قانون مجازات اسالمی اخیرالتصویب در مورد صالحیت جهانی ، از چه نوآوری و ابتکاری برخوردار است ؟-7
  جه به ممنوعیت محاکمه مجدد تو-الف
   توجه به اصل صالحیت جهانی در حوزه مدنی-ب
   توجه به مبنای عرفی جرایم بین المللی-ج
   امکان محاکمه غیابی در مورد متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی-د
  
ی ، اقدامات آنها به دولت منتسب می شود ، کدام رابطه برقرار              میان اشخاص و نهادهایی که در دو حوزه اعمال حقوقی بین المللی و وقایع حقوقی بین الملل                 -8

  است ؟
   تباین-الف
   تساوی-ب
   عموم و خصوص مطلق-ج
   عموم و خصوص من وجه-د
  
   قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ایران ، ناقض کدام یک از تعهدات بین المللی دولت در حوزه حقوق بشر است ؟-9

   ناتوان از ایفای تعهد منع بازداشت افراد-الف
   ضرورت معین بودن مدت حبس افراد-ب
   منع بازداشت خودسرانه افراد-ج
   منع حبس افراد ورشکسته-د
  

   کدام سند بین المللی ، از سازوکار نظارتی جامع و پیشرفته تری در حوزه حقوق بشر برخوردار است ؟-10
  ص دارای معلولیت پروتکل الحاقی به کنوانسیون حمایت از حقوق اشخا-الف
   پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی-ب
   پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -ج
   کنوانسیون حقوق کودک-د
  

  د ؟ امنیتی به دولت ، اساساً بر طبق کدام عامل صورت می گیر– انتساب اعمال شرکتهای خصوصی نظامی -11
   اعمال کنترل-الف
   تنفیذ عمل-ب
   تقصیر-ج
   ماهیت عمل-د
  

  ت ناشی از تجاوز حکومت قبلی به ایران ، بر کدام یک از مبانی زیر استوار است ؟ا مسئولیت حکومت فعلی عراق به جبران خسار-12
   جانشینی دولت-الف
   مسئولیت زا بودن تجاوز مسلحانه-ب
   دوام دولت-ج
   توافق دو دولت-د
  

   اعدام افراد در مالء عام با کدام یک از تعهدات بین المللی دولتها در قلمرو حقوق بشر تعارض دارد ؟-13
   منع مجازات مضاعف به علت حمل واحد-الف
   لزوم احترام به حریم خصوصی افراد-ب
   لزوم الغای مجازات اعدام-ج
    منع رفتار غیرانسانی -د
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  و هم در چارچوب شکایت افراد در نهادهای بین المللی حقوق بشر ، کدام شرط از قابلیت اعمال برخوردار است ؟ هم در قالب حمایت دیپلماتیک -14
   تابعیت-الف
   جبران های داخلی-ب
   جدی بودن نقض-ج
   پاکدستی مدعی-د
  

  ی شورای امنیت ، ابطال نموده است ؟ دیوان دادگستری اروپا ، بر کدام اساس ، مصوبات اتحادیه اروپا را در اجرای قطعنامه های تحریم-15
   فقدان تناسب-الف
   نقض حقوق اساسی بشر-ب
   تجاوز از حدود اختیارات-ج
   نقض قواعد آمره حقوق بین الملل-د
  

   حد داخلی فالت قاره ، از چه نقطه ای آغاز می شود ؟-16
   حد خارجی دریای سرزمینی-الف
   حد داخلی دریای سرزمینی-ب
  ر کامل دریا در امتداد ساحل پایین ترین جز-ج
   سراشیبی قاره-د
  

   در کدام یک از مناطق زیر ، هواپیماهای خارجی از حق نسبتاً گسترده پرواز با مشورت سازمان بین المللی دریایی برخوردارند ؟-17
   منطقه مجاور-الف
   تنگه های تابع عبور ترانزیتی-ب
   آبهای مجمع الجزایری-ج
   بی ضرر تنگه های تابع عبور-د
  

   دیوان بین المللی دادگستری ، در کدام رأی خاصه به موضوع مناسبات متقابل حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی پرداخته است ؟-18
   )2005(  اقدامات مسلحانه در سرزمین کنگو -الف
   )1997( ناگی ماروس - کابچیکوو-ب
   )1998( تفسیر و اجرای عهدنامه مونترال -ج
   )2007( اجرای عهدنامه پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی  -د
  

   رژیم خودپسنده در کدام شاخه حقوق بین الملل مصداق پیدا می کند ؟-19
   حقوق بین الملل محیط زیست -الف
   حقوق بین الملل دریاها-ب
   حقوق بین الملل بشر-ج
   حقوق دیپلماتیک و کنسولی-د
  

  و جلب رضایت زیان دیده به عنوان اشکال جبران خسارت ، در کدام صورت مجرا خواهد بود ؟ اعاده وضع به حال سابق -20
  .  با لغو عمل متخلفانه جبران شود -الف
  .  به شکل شناسایی رسمی نقض تعهد باشد -ب
  .  مطلقاً امکان پذیر نباشد -ج
   .  با خسارت متناسب باشد -د
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  تری ، چگونه انجام می شود ؟ تفسیر آراء دیوان بین المللی دادگس-21
  .  به درخواست هر طرف دعوا ، اما دیوان الزامی به تفسیر ندارد -الف
  . به درخواست هر طرف دعوا و دیوان ملزم به تفسیر است -ب
  .  به درخواست هر دو طرف دعوا و دیوان الزامی به تفسیر ندارد -ج
  . فسیر ندارد  به درخواست محکوم علیه ، اما دیوان الزامی به ت-د
  

   در رابطه با مناسبات متقابل دعوای اصلی و دعوای متقابل در مقررات دیوان بین المللی دادگستری ، کدام مورد صحیح است ؟-22
  .  به معنی پذیرش دعوای اصلی نیست  ، پذیرش دعوای متقابل-الف
  .  پذیرش دعوای اصلی ، به معنی پذیرش دعوای متقابل نیست -ب
  . ای اصلی ، به معنی رد دعوای متقابل نیست  رد دعو-ج
  .  رد دعوای متقابل ، به معنی رد دعوای اصلی است -د
  

   عبور ترانزیت در تنگه های بین المللی ، چگونه باید باشد ؟-23
  . پیوسته و سریع باشد -الف
  . به هر شکلی مجاز است -ب
  . فقط عبور بی ضرر مجاز است -ج
  .  کشورهای مجاور تنگه اعتراض نکنند  به شرطی مجاز است که-د
  

 ارزش  ز دولت تایلند در قضیه معبد مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری مدعی بود که چون آن دولت در جریان انعقاد قرارداد مرزی بـا کـامبوج ا                           -24
  ، قابل پذیرش است ؟آیا این ادعا از دید حقوق معاهدات . معبد آگاهی نداشته ، لذا قرارداد مذکور باطل است 

  .  خیر ، زیرا رضا معلول نبوده است -الف
  . بله ، زیرا این ادعا شبیه خیار غبن در حقوق خصوصی است -ب
  . بله ، زیرا اشتباهی صورت گرفته و اشتباه از موجبات بطالن معاهدات است -ج
  . آگاهی از ارزش موضوع تعهد ، از موجبات بطالن معاهدات محسوب نمی شود  خیر ، زیرا عدم -د
  

 میان ایران و اتحاد جماهیر      1921 عهدنامه مودت    6 و   5 ، طی ماده واحده ای فسخ فصول         19/8/58 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ          -25
  کدام موجب از موجبات فسخ معاهدات است ؟این اقدام شورا مبتنی بر . شوروی سابق را اعالم نمود 

   تغییر رژیم سیاسی در ایران-الف
  )قاعده ربوس (  تغییر بنیادین اوضاع و احوال -ب
   بالموضوع شدن فصول یاد شده -ج
  . بر هیچ یک و خالف حقوق معاهدات است -د
  

   اعمال اصل نابرابری جبران ساز ، به کدام حوزه تعمیم نمی یابد ؟-26
  عرفه های گمرکی  ت-الف
   حقوق مالکیت فکری-ب
   حفاظت از محیط زیست -ج
   اعطای یارانه های دولتی -د
  

   کدام نهاد ، به مثابه کاتالیزوری عمل می کند که سرمایه گذاری های خارجی را تسهیل می کند ؟-27
   میگا-الف
   نفتا-ب
   شرکت مالی بین المللی-ج
    ایکسید-د
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  ه ارزهای معتبر بین المللی ، مبین کدام ویژگی غرامت است ؟ قابلیت تبدیل غرامت ب-28
   فوریت-الف
   کامل بودن-ب
   مؤثر بودن-ج
   متناسب بودن-د
  

، با کدام یک از معاذیر زایل کننده وصـف          )  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی         4ماده  (  تعلیق برخی از تعهدات بین المللی کشور در زمینه حقوق بشر             -29
  فانه اعمال ارتکابی در حقوق مسئولیت بین المللی ، مشابهت تام دارد ؟متخل
   اضطرار-الف
   اقدام متقابل-ب
   دفاع مشروع-ج
   ضرورت-د
  

   دفاع مشروع در مقابل حمالت سایبری با استفاده از نیروی نظامی ، عمدتاً به کدام دلیل ، قابل قبول نیست ؟-30
   فقدان ضرورت-الف
   عدم تناسب-ب
  قض حقوق بشردوستانه ن-ج
   عدم تفارن دفاع با حمله-د
  

، در کدام صـورت بـر        ) 2011 و   2001(   در قالب پیش نویس های کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی                      -31
  نقض قواعد آمره حقوق بین الملل عام ، آثاری خاص مترتب می باشد ؟

  . ض ، جدی و شدید باشد   نق-الف
  .  نقض قاعده آمره ، وصف جنایی داشته باشد -ب
  .  نقض هر قاعده آمره به هر نحوی ، متضمن آثاری خاص می باشد -ج
  .  قربانی نقض ، بیش از یک دولت یا سازمان بین المللی باشد -د
  

  حقوق دریاها صدق می کند ؟ 1982 کدام مورد ، در خصوص حل و فصل اختالفات در چارچوب کنوانسیون -32
 در صورتی که یک دولت عضو کنوانسیون ، مرجعی را برای حل و فصل اختالفات خود با دولتهای عضو دیگر تعیین ننموده باشد ، دیوان داوری به عنوان                             -الف

  . مرجع در نظر گرفته می شود 
ل اختالفات ، دارای صالحیت برای حل و فـصل اختالفـات ایـن دولـت بـا دولتهـای                    با پیوستن یک دولت به این کنوانسیون ، همه مراجع اجباری حل و فص               -ب

  . عضو دیگر هستند 
 فقط روش اجباری حـل و فـصل اختالفـات در مـورد آن دولـت بـه کـار مـی رود و ایـن دولـت حـق انتخـابی را در               با پیوستن یک دولت به این کنوانسیون ،   -ج

  . خصوص روش حل و فصل اختالفات ندارد 
  . فقط دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها دارای صالحیت تام برای رسیدگی به اختالفات دولتهای عضو هستند -د
  

   کدام یک از اقلیت های زیر ، در حقوق بین الملل موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است ؟-33
   قومی-الف
   مذهبی-ب
   فرهنگی-ج
   زبانی-د
  

نیز مواجـه شـد ، علـت اصـلی          ) نیوزلند  ( که با مداخله ثالث     ) 1946(به ادعای نقض کنوانسیون حفاظت از نهنگ        ) 2013( دعوای استرالیا علیه ژاپن        در  -34
  محکومیت دولت خوانده توسط دیوان بین المللی دادگستری کدام مورد بود ؟

   عدم تناسب میزان صید با اهداف علمی ادعایی-الف
  1946 رسانی به کشورهای عضو کنوانسیون  عدم اطالع-ب
   برخوردار نساختن جامعه علمی از نتایج تحقیقات حاصله-ج
    عدم نظارت دولت خوانده بر فعالیت کشتی های خصوصی دخیل در صید نهنگ-د

  الف          -34  ج                                              -33  الف                                               -32  الف                                          - 31          ب                                          –30  د                                                 - 29   ج                                                  -28       



 
   
   

  

50

 
   
   دفترچه  سواالت آزمون دکتری حقوق بین الملل    

       www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

بـا توجـه بـه مقـررات     . شـده اسـت   » ب « ت در حین اکتشاف در فالت قاره خود در آبهای آزاد ، مانع از تحقیقات علمی کشتی های دول                 » الف  «  دولت   -35
  ، کدام مورد در خصوص حقوق دولت ساحلی در فالت قاره ، در وضعیت آبهای فوقانی ، صحیح است ؟المللی بین
  .  به عنوان دریای آزاد ، تأثیر دارد -الف
  .  به عنوان دریای آزاد ، تأثیری ندارد -ب
  . فقط در دریای سرزمینی ، تأثیر ندارد -ج
  .  به عنوان دریای آزاد ، هیچ تفاوتی با دیگر مناطق دریایی کشور ساحلی ندارد -د
  

   منشور پذیرفته شده است ؟12از نظر عموم دولتها و حقوقدانان ، تحت کدام عنوان در کنار ماده ) 377( قطعنامه اتحاد برای صلح -36
   تجدیدنظر-الف
   اصالحیه-ب
   مکمل-ج
  شورای امنیت و مجمع عمومی ایجاد تعادل وظایف میان -د
  

 ، با استفاده از کدام روش تفسیر ، استقالل سازمان ملل متحـد از دولتهـای عـضو را                    1949 دیوان بین المللی دادگستری ، در نظریه مشورتی خود در سال             -37
  اعالم داشت ؟

   اثر مفید-الف
   تکاملی-ب
   موسّع-ج
   مضیّق-د
  

   صورت از مصونیت کارکنان خود اِعراض می کنند ؟ نهادهای اتحادیه اروپا ، در کدام-38
   اقتضای عدالت-الف
   عدم مغایرت با منافع اتحادیه-ب
   سوء استفاده فاحش کارکنان از مصونیت ها-ج
   درخواست دولت متبوع کارمند اتحادیه-د
  

  کدام است ؟  مبنای الزام سازمانهای بین المللی به رعایت حقوق بشر ،-39
  یه یکجانبه صدور اعالم-الف
   آمره بودن حقوق بشر-ب
   عضویت در معاهدات حقوق بشر-ج
   ماهیت و عینیت حقوق بشر-د
  

   اینکه گفته می شود باید میان مسئولیت و مصونیت سازمانها موازنه برقرار باشد ، به کدام معنی است ؟-40
  .  مسئولیت به معنی مصونیت نیست -الف
  .ت  مصونیت به معنی عدم مسئولیت نیس-ب
  .  مسئولیت به معنی عدم مصونیت نیست -ج
  .  مسئولیت نباید بیش از مصونیت یا برعکس باشد -د
  

اثبـات  .  سازمانی بین المللی طرف دعوای دولتی قرار می گیرد که در اعمال حق حمایت دیپلماتیک مدعیست سازمان ، حقوق تبعه وی را نقض کرده اسـت                            -41
   به ترتیب به عهده کدام است ؟قاعده توسل مقدماتی و کارآیی ،

   خوانده- خوانده -الف
   خوانده- خواهان -ب
   خواهان- خوانده -ج
   خواهان - خواهان -د
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   از موارد زیر ، جهت تجدیدنظرخواهی مورد استفاده قرار گرفته است ؟ین المللی دادگستری ، در کدام یک  سازوکار صالحیت مشورتی دیوان ب-42
   و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری  آرای مرکز حل-الف
   قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و شورای امنیت-ب
   آرای دادگاههای اداری بین المللی-ج
   آرای دیوان بین المللی حقوق دریاها-د
  

   دولت را به رسمیت شناخت ؟ دیوان بین المللی دادگستری ، در کدام یک از پرونده ها ، موجودیت حقوقی سازمان بین المللی متشکل از دو-43
  )رأی مشورتی (  دیوار حائل -الف
  ) اروگوئه -آرژانتین (  کارخانه های خمیر کاغذ -ب
  ) اسلواکی -مجارستان (  پروژه ایجاد سد برای رودخانه دانوب -ج
  )رأی مشورتی (  موافقت نامه میان سازمان جهانی بهداشت و مصر -د
  

  لمللی حقوق بشر ، به علت کدام محدودیت صالحیتی مراجع بین المللی موجود ، قابل دفاع است ؟ پیشنهاد ایجاد دیوان بین ا-44
   زمانی-الف
   موضوعی-ب
   مکانی-ج
   شخصی-د
  

  هد بود ؟صالح جهت تصمیم گیری در مورد انتقال مقر سازمان ملل از آمریکا به کشور دیگر ، کدام خوا) ارکان (  با وجود سکوت منشور ملل متحد ، رکن -45
   مجمع عمومی-الف
   شورای امنیت-ب
   دبیر کل-ج
   شورای امنیت و مجمع عمومی-د
  

   سند مؤسس یک سازمان بین المللی ، بر اساس کدام کنوانسیون تنظیم می شود و تابع کدام کنوانسیون است ؟-46
  . هیچ کنوانسیونی ، زیرا خود در حکم یک کنوانسیون است -الف
  ین و1986 کنوانسیون -ب
   وین1978 کنوانسیون -ج
   وین1969 کنوانسیون -د
  

 اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد ، از حدود منشور ملل متحد فراتر رود و بر این اساس ، تصمیمی اتخاذ کند ، آیا آن تصمیم برای اعـضاء ملـل متحـد                                  -47
  االجرا است ؟ الزم
  . یمات شورا را در هر صورت اجرا کنند  بله ، زیرا کشورهای عضو موافقت کرده اند که تصم-الف
  . بله ، زیرا اعضاء موافقت کرده اند که تصمیمات شورا را طبق منشور اجرا کنند -ب
  .  خیر ، زیرا چنین تصمیمی خارج از حدود اختیارات اتخاذ شده و معتبر نیست -ج
  .  خیر ، زیرا تصمیماتی الزم االجرا است که وفق منشور باشد -د
  

  ع تصویب موافقتنامه های عملیات حفظ صلح ملل متحد ، با کدام رکن است ؟ مرج-48
   شورای امنیت-الف
   دبیرکل-ب
   مجمع عمومی-ج
   مشارکت مجمع عمومی و شورای امنیت -د
  

  الف             - 48                                        ب        -47  د                                               -46 الف                                            - 45  د                                                  –44 ب                                                 - 43                               ج                      -42       
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   مبنای فکری آنکتاد ، کدام مورد بوده است ؟-49
   غلبه بر عدم توازن ناشی از جهانی شدن-الف
   جبران ساز نهادینه سازی نابرابری-ب
   دخالت هرچه بیشتر دولت در امور تجاری-ج
   حمایت از محیط زیست در مقابل تجارت بی رویه-د
  

   تشکیل شده اند ؟1990 کدام یک از ارکان فرعی شورای امنیت ، قبل از دهه -50
   کمیته ضد تروریسم-الف
   کمیسیون تسلیحات کالسیک-ب
   کمیته های مجازات ها-ج
  و راستی آزمایی و بازرسی  کمیسیون نظارت -د
  

 بر مسئولیت اولیه و انحصاری دولتهای عضو در قبال اعمالی که بـه نـام و در قالـب                      رویه قضایی و دکترین در مورد کدام گروه از سازمانهای بین المللی ،             -51
  سازمان صورت می پذیرد ، تمایل دارند ؟

   اقتصادی-الف
   فنی-ب
   نظامی-ج
   مالی-د
  

  انهای بین المللی ، دارای صالحیت قضایی هستند ؟ آیا سازم-52
  . بله ، به شرطی که دارای رکن قضایی باشند -الف
  .  بله ، به شرطی که دولتهای عضو توافق کنند -ب
  .  خیر ، زیرا سازمانهای بین المللی نهاد حقوقی هستند و نه قضایی -ج
  . ایی دارند  خیر ، زیرا منحصراً دادگاههای بین المللی صالحیت قض-د
  

   از توافق در کدام مورد ناکام ماندند ؟ ،) پرو (  ملل متحد راجع به تغییر اقلیم در لیما 2014 دولتهای شرکت کننده در کنفرانس -53
  .  پذیرش داوطلبانه تعهداتی که باید فراتر از اقداماتی باشد که تاکنون انجام داده اند -الف
   به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  تعهد صریح کلیه دولتهای جهان-ب
   روشن کردن مفهوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت-ج
   پذیرش تضمین های جدید مالی از سوی دولتهای توسعه یافته-د
  

   است ؟ ، در خصوص مقابله با اقدامات تروریستی داعش ، کدام مورد2014 سپتامبر 24 مورخ 2178 ابتکار خاص شورای امنیت در قطعنامه -54
  . مقابله با تروریسم از طریق تشدید کنترل مرزها و قطع منابع مالی تروریست های داعش -الف
  . رعایت تعهدات بین المللی دولتها و آزادی های بنیادین ، به منظور تضمین موفقیت اقدامات ضد تروریسم و جلوگیری از افزایش افراط گری -ب
  .   و تعهد به محاکمه جنگجویان و تروریست های مرتکب جنایات جنگی در دادگاههای ملی  محکومیت افراط گری خشن عوامل داعش-ج
  .  مقابله هماهنگ بین المللی با تهدید فزاینده جنگجویان تروریست خارجی که ایدئولوژی افراطی خود را برای گسترش تروریسم به کار می گیرند -د
  

 و سـالهای  2014 جرایم ارتکابی نیروهای اسرائیلی در نوار غـزه در       ، 2014یوان کیفری بین المللی در دسامبر        آیا با عضویت دولت فلسطین در اساسنامه د        -55
  قبل از آن ، در صالحیت دیوان قلمداد می شود ؟

  . است 2015 خیر ، صالحیت دیوان صرفاً ناظر به جرایم ارتکابی در سرزمین های اشغالی بعد از فوریه -الف
  .ارتکابی در سرزمین های اشغالی فلسطین ، تحت صالحیت دیوان است  بله ، جرایم -ب
  .  تعمیم می یابد 2002 بله ، صالحیت دیوان به جرایم ارتکابی بعد از اول ژوئیه -ج
 .   خیر ، اسرائیل عضو اساسنامه دیوان نیست -د

  الف            - 55  د                                             - 54  د                                               -53  الف                                             -52 ج                                                   -51  ب                                                 - 50 ج                                                    -49       
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  :  ه دروس تخصصی ، شامل مجموع
  

  حقوق اساسی ، اداریمتون فقه ، حقوق 
  

  ] برای کلیه دروس 4با ضریب [ 
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  دقیقه 120: مدت پاسخگویی 

  .این آزمون نمره منفی دارد : توجه 
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   در فرضی که وی مسلمان می شود ، کدام است ؟» زوج الکتابیّه « حکم نکاح   – 1

  .باطل می شود  -الف
  . به حال خود باقی می ماند -ب
   . از روز اول منفسخ می شود -ج
  . بالفاصله منفسخ می شود -د
  

  کدام نوع بیع است ؟عبارت زیر ، تعریف  – 2
  ». هو بیع مضمون فی الذّمه ف مضبوط بمال معلوم ، مقبوض فی المجلس الی اجل معلوم « 

  السلم -الف
   الکالی بالکالی-ب
   الدین بالدین-ج
   الصرف-د
  

  به شمار می رود ؟» ما استثنی « کدام مورد ، مصداق  – 3
  ». طا و والیه و تحریما بنوعیه اال ما استثنی حکم المتعه کالدائم فی جمیع ما سلف من االحکام شر« 

  من وقوعها باالشاره -الف
   من وقوعها بالمعاطاه-ب
   من وقوعها بالکتابه-ج
   من وقوعها بالکتابیه ابتداءً-د
  

  چه حکمی دارد ؟» مهر السنه « مطابق فتوای غیر قدما ، تجاوز از  – 4
  مستحب -الف
   حرام-ب
   مکروه-ج
  حرام و در عقد منقطع ، مکروه در عقد دائم ، -د
  

  با توجه به عبارت زیر ، کدام مورد صحیح است ؟ – 5
  ». ال تقبل شهاده کثیر السهو بحیث ال یضبط المشهود به و ان کان عدالً ، بل ربّما کان ولیّاً و من هنا قیل نرجو شفاعه من ال تقبل شهادته « 

  . عادل یا ولیّ خدا باشد ، پذیرفته نمی شود شهادت شخصی که زیاد اشتباه می کند ، اگرچه -الف
  . شهادت شخصی که احتمال اشتباه در مورد او وجود دارد ، پذیرفته نمی شود ، حتی اگر ولیّ دم باشد -ب
  .  شهادت کثیر السهو پذیرفته نمی شود ، مگر در صورتی که ولیّ الهی باشد -ج
  .د ، نه شهادتش پذیرفته می شود نه شفاعتش  کسی که نمی تواند مشهود به را ثبت و ضبط نمای-د
  

  حکم وی چیست ؟. شخصی به کسی که متظاهر به زنا است ، نسبت قذف می دهد  – 6
  . تظاهر به فسق ، تصدیق سخن نسبت دهنده است ، پس جرمی نیست  -الف
  . جرمی ثابت نمی شود    چون متظاهر به فسق است ،-ب
  .  تعزیر نسبت دهنده واجب است -ج
  . حدّ قذف واجب است -د
  

  در عبارت زیر ، قاضی تحکیم به کدام معنی است ؟ – 7
  » . قاضی التحکیم و هو الذی تراضی به الخصمان لیحکم بینهما مع وجود قاض منصوب من قبل االمام علیه السالم و ذلک فی حال حضوره « 

  .برای داوری برگزیده شده است ) ع (  منصوب توسط امام معصوم  شخصی است که در زمان حضور امام علیه السالم ، از سوی قاضی-الف
  .همان قاضی منصوب از جانب امام علیه السالم است  -ب
  .  شخصی است که در زمان غیبت ، متصدی امر قضاوت در میان مردم می شود -ج
  .قاضی منصوب از جانب امام علیه السالم وجود دارد شخصی است که دو طرف دعوی رضایت داده اند که در میانشان حکم کند ، در زمانی که  -د

   د  -7                                                  ج  -6                                                    الف -5                                                 ج  -4                                        د               -3                                         الف                -2                                                ب -1    
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   صاحب حیوان در کدام صورت ضامن است ؟. حیوان چهارپایی جنایتی به کسی وارد می کند  – 8
  .جنایت در روز واقع شود  -الف
  . جنایت در شب واقع شود-ب
  .  جنایت چه در روز و چه در شب واقع شود -ج
  .  باشد  اگر تفریط کند و فقط در روز-د
  
  دیه به چه کسی پرداخت می شود ؟. پدری عمداً فرزندش را به قتل می رساند و فرزند ، وارثی غیر از پدر ندارد  – 9

  خودِ پدر -الف
   امام مسلمین-ب
   بیت المال-ج
   عاقله-د
  

  با توجه به عبارت زیر ، منکر چه کسی است ؟ – 10
  ». او الظاهر و النمکر مقابله فی الجمیع  المعبّر عنه بانه الذی یخلّی و سکوته و قیل هو من یخالف قوله االصل المدّعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه و هو« 

  .قولش موافق با اصل یا ظاهر است و اگر دعوی را رها کند ، به حال خود رها نمی شود  -الف
  . قولش مخالف اصل است -ب
  . اگر سکوت کند ، به حال خود رها می شود -ج
  .  ولی مخالف ظاهر است   قولش موافق اصل عملی است ،-د
  

   ، در خصوص تقسیط دیه بر عاقله ، کدام مورد است ؟) ره (نظر شیخ طوسی  – 11
  . بستگی به نظر حاکم دارد  -الف
  . به عرف منطقه بستگی دارد -ب
  .  همه به طور برابر پرداخت می کنند -ج
  . یر ، ربع دینار پرداخت می کنند  عاقله ثروتمند ، نصف و عاقله فق-د
  

   کدام مورد ، معنی عبارت زیر را کامل می کند ؟ – 12
  » ........ . العاقله من تقرّب الی القاتل باالب کاالخوه و االعمام و اوالدهما و ان لم یکونوا « 

  من اولیاء المقتول فی الحال   -الف
   ممنوعاً من االرث مع وجود الطبقه-ب
  لی القاتل کال اقرب ا-ج
   وارثین فی الحال-د
  

  با توجه به جمله زیر ، کدام مورد صحیح است ؟  – 13
  ». یجوز للفقهاء حال الغیبه ، اقامه الحدود مع االمن من الضرر علی انفسهم و غیرهم من المؤمنین مع اتصافهم بصفات المفتی « 

  . در صورتی که ضرری متوجه آنان و دیگر مؤمنان نباشد  ت که حدود شرعیه را اجرا کنند ،در زمان غیبت برای فقهاء واجد شرایط افتاء جایز اس -الف 
  . حتی اگر ضرری داشته باشد ، برای فقهاء جامع الشرایط و مؤمنان صاحب فتوا ، اقامه حدود شرعیه جایز است -ب
 حدود شرعیه از واجبات است ، هم برای فقهـا و هـم بـرای مؤمنـان                  هیچ گونه ضرری نمی تواند مانع اجرای حدود در زمان غیبت شود ، زیرا اجرای               -ج

  . صاحب فتوا 
 برای فقهاء واجد شرایط افتاء اقامه حدود در عصر غیبت جایز است و برای دیگر مؤمنان به شرطی که صالحیت فتـوا داشـته باشـند ، هرچنـد ضـرری                           -د

  . متوجه آنان شود 
   

  
  

          الف  - 13                                                            د  -12                                                   د            - 11                                                   الف             -10                                                          ب      -9                                                            ب -8     
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 اسالمی زندگی می کند ، مرتکب عملی شده که در شریعت او جایز است ، ولی در شریعت اسالم ممنـوع مـی باشـد ، حکـم        غیرمسلمانی که در پناه جامعه     – 14
  چیست ؟ 

  .بر او همچون مسلمانان ، حد جاری می شود  -الف 
  . مطلقاً قابل تعرض نیست -ب
  .  چنانچه تظاهر نکند ، نباید متعرّض او شد -ج
  .  باید تعزیر شود -د
  

  متن زیر ، بر کدام مورد داللت دارد ؟ – 15
االمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان عقالً النها لطف و هو واجب علی مقتضی قواعد العدل ، و ال یلزم من ذلک وجوبهما علی اهللا تعالی الالزم منه خـالف                               « 

  ». لی الوجه االلجاء الممتنع فی التکلیف الواقع ان قام به او االخالل بحکمه تعالی ان لم تقم ، الستلزام القیام به ع
  . قواعد عدالت ، مقتضی لزوم امر به معروف و نهی از منکر بر خداست  -الف
  . وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر خدا ، مستلزم اجبار و ابطال تکلیف است -ب
  .  خدا  از وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر ، الزم می آید وجوب آن دو بر-ج
  .  امر به معروف و نهی از منکر بر خدا نیز ، به مقتضای قاعده لطف واجب است -د
  

  در جمله زیر چیست ؟» حکم «  مقصود از واژۀ  – 16
  ». الحکم بین الناس واجب کفایه فی حق الصالحین له ، اال انه مع حضور االمام وظیفه االمام علیه السالم او نائبه « 

  اجرای حدود -الف
   حکومت بر مردم-ب
   حکمیت یا داوری-ج
   قضاء-د
  

  با توجه به متن زیر ، کدام مورد صحیح است ؟  – 17
  ». ال تقبل شهاده غیرالذّمی اجماعاً و ال شهادته علی المسلم اجماعاً اال فی الوصیه عند عدم عدول المسلمین « 

  . مان قبول می شود شهادت غیرذمی علیه مسلمان ، در صورت نبود شاهد عادل مسل -الف
  .  به طور مشروط در وصیت قبول می شود   شهادت غیرذمی ،-ب
  .  شهادت ذمی علیه مسلمان ، به طور مشروط در وصیت قبول می شود -ج
  .  شهادت ذمی علیه مسلمان ، در صورت نبود شاهد عادل مسلمان قبول می شود -د
  

  کدام مورد ، مفهوم جمله زیر است ؟ – 18
  ». طره السلطالن الی اقامه حدّ او قصاص ظلما او لحکم مخالف للمشروع ، جاز لمکان الضروره ولو اض« 

  .اجرای ظالمانه حد یا قصاص تحت اجبار سلطان ، جایز است  -الف
  .  حاکم می تواند از روی ضرورت و اضطرار ، حکم خالف شرع بدهد -ب
  . ت ، تعطیل کند  حاکم می تواند اقامه حدود و قصاص را از باب ضرور-ج
  . اگر سلطان از روی ضرورت ، حد یا قصاص را اجرا کند ، بالمانع است -د
  

  جمله زیر ، بر کدام مورد داللت دارد ؟ – 19
   ». من تحاکم الی الطاغوت ، فحکم له فانّما یأخذ سُحتاً و ان کان حقه ثابتاً « 

  جواز مراجعه به طاغوت برای احقاق حق ثابت و مسلم -الف
   حرمت دادن حق دیگران با حکم حاکم جائر-ب
   حرمت بردن محاکمه نزد طاغوت -ج
  .  وجوب پذیرش حکم طاغوت ، به شرطی که به حق حکم کند -د
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  لوث در کدام مورد ، به وجود می آید ؟ – 20
  شهاده جماعه الصبیان -الف
   شهاده الکافر الذی کان مأمونا فی مذهبه-ب
  بقتل المدّعی علیه به شهاده العدل الواحد -ج
   وجدان القتیل بین قریتین الیطرقهما غیر اهلها-د
  

  ما حکم العفو عن المهر فی الطالق الصغیره من جانب ولیّها االجباری ؟ – 21
  له العفو عن الجمیع قبل الدخول ام بعده -الف
   لیس له العفو قبل الدخول ام بعده-ب
  ل فقط له العفو عن بعض نصف المهر قبل الدخو-ج
   له العقو عن نصف المهر قبل الدخول و لیس له العفو عن المهر بعده-د
  

  ان فقد االبوان فالحصانه ألیّ شخص ؟ -22
  الب االب -الف
   المّ االم-ب
   الب االم-ج
   المّ االب-د
  

  چیست ؟» انما تصّح الوصیه علی االطفال بالوالیه من االب و الجد له « معنی عبارت  –23
  .می توانند به عنوان وصی انتخاب کنند    را فقط پدر و جد پدری آنها که سمت والیت دارند ،اطفال -الف
  .تنها از طریق والیتی که پدرو جد پدری بر آنها دارد ، صحیح است   وصیت کردن برای اطفال ،-ب
  .  صحت وصایت بر اطفال ، به واسطه والیتی است که پدر و جد پدری بر آنها دارد -ج
  . صحیح است  یت به والیت بر کودکان ، تنها از سوی پدر و جد پدری ، وص-د
  

  ما هو الحم ، لو شرط فی النکاح ان ال یتزوّج علیها ؟ -24
  بطل الشرط و العقد -الف
   صح الشرط و العقد و المهر-ب
   لغی الشرط و صحّ العقد و المهر-ج
   صحّ الشرط و العقد و بطل المهر-د
  

   ، صحیح است ؟» طالق الحامل « درباره  کدام مورد ،  – 25
  طالق عدهٍ ان وطیء بعد الرجعه ثم طلّق و اال فسنّه ، بمعناه االعم -الف
   طالق عدهِ ان وطیء بعد الرجعه ثم طلّق و اال فسنّه بمعناه االخص-ب
   طالق عدهِ ان رجع ، وطأ ام ال ثم طلّق و اال فسنّه بمعناه االخص-ج
   وطأ ام ال ثم طلّق و اال فسنّه بمعناه االعم طالق عدهِ ان رجع-د
  

  کدام مورد صحیح است ؟ -26
  ال یجوز للسفیه و المفلّس العفو عن القصاص -الف
   الیکون السفه و الفلس مانعاً من استیفاء القصاص-ب
   الیجوز للمفلّس الصلح علی مال بدالً عن القصاص-ج
  قصاص ال یجوز للسفیه الصلح علی مال بدالً عن ال-د
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  کدام مورد ، از شرایط حکم به حجر مدیون نیست ؟ – 27
  حلول الدین -الف
   طلب الغرماء الحجر-ب
   قصور امواله عن دیونه-ج
   ظهور امارات الفلس-د
  

  کدام مورد صحیح است ؟» مفلّس «  در خصوص  -28
  تحل دیونه المؤجله -الف
   یصح اقراره بدین-ب
   یمنع من مطلق التصرف-ج
  س مع دعوی االعسار و لو لم یکن اصل الدین ماالً او عوضا عن مال  یحب-د
  

  در کدام مورد ، ربا ثابت است ؟ – 29
  بین المسلم و الذّمی  -الف
   فی المعدود-ب
   فی القسمه-ج
   بین الزوج و الزوجه-د
  

  ، تعریف کدام مورد است ؟» بیع الجزء المشاع برأس المال «  -30
  المرابحه -الف
  ومه المسا-ب
   الشرکه-ج
   التشریک-د
  

  ، به ترتیب کدام است ؟» فسخ « و » التزام « و » علیه « در عبارت زیر ، مرجع ضمیر در  – 31
  » . لو کان العیب قبل القبض من قبل االجنبی ، فاالرش علیه للمشتری ان التزم و للبایع ان فسخ « 

  بایع ، مشتری ، مشتری -الف
   بایع   اجنبی ، مشتری ،-ب
   اجنبی ، مشتری ، مشتری -ج
   بایع ، بایع ، مشتری -د
  

  ؟» فیما اذا باع احدهما بدون االذن و اجازه اآلخر  « : ما هو الحکم فی الرهن  – 32
  بطل الرهن سواء کان البایع راهناً ام مرتهناً -الف
   بقی الثمن رهناً سواء کان البایع راهناً ام مرتهناً-ب
  بایع راهناً و بقی الثمن رهناً ان کان المرتهن بایعاً بطل الرهن ان کان ال-ج
   بطل الرهن ان کان البایع مرتهناً و بقی الثمن رهناً ان کان البایع راهناً-د
  

  ، چه کسی است ؟» مما کس « در عبارت زیر ، مراد از  – 33
  » و غیره رّق بین المما کس فو من آداب البیع التسویه بین المتعاملین فی االنصاف فال ی« 

   .از دادن ثمن امساک می کند  -الف
   . چانه زیاد می زند  -ب
   . ثروتمند است  -ج
  . قیمت بازار را نمی داند  -د
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  به ترتیب چیست ؟» المؤوفین « و » المحارفین « ، » االدنین « ، مراد از » ترک معامله االدنین و المحارفین و المؤمنین « : و من آداب البیع  – 34
  الذین الیبارک لهم فی کسبهم   الذی یحاسبون علی الشیء الدون ، ذوی اآلفه و النقص ، -فال
   الذین الیبارک لهم فی کسبهم ، الذین یحاسبون علی الشیء الدون ، ذوی اآلفه و النقص-ب
   ذوی اآلفه و النقص ، الذین یحاسبون علی الشیء الدون ، الذین الیبارک لهم فی کسبهم-ج
  یحاسبون علی الشیء الدون ، الذین الیبارک لهم فی کسبهم ، ذوی اآلفه و النقص الذین -د
  

  کدام مورد ، صحیح است ؟ – 35
  یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبه مشاعاً و ان اختلفت اجزاؤه و کان االصل معلوماً - الف
   لو باع قفیزاً من صبره بطل و ان یعلم کمیّه الصبره-ب
  مه من قطیع صحّ ان تساوت اثمانها لو باع شاه غیرمعلو-ج
   لو باع المعدود وزناً بطل -د
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  در ادبیات کنترل قضایی اداری است ؟) جراغ قرمز ( کدام مورد ، نتیجه تئوری بایدانگار  –1
  عرصه وسیع صالحیت اختیاری -الف
   کنترل اداری به جای کنترل قضایی-ب
  ویکرد منعطف دادگاهها به دولت ر-ج
   دولت مشروطه و حاکمیت قانون-د
  

  به منافع و ادعاهای موجهی که در اثر رویه های اداری ایجاد می شود ، چه گفته می شود ؟ – 2
  انتظارات مشروع -الف
   حقوق مکتسبه-ب
   حقوق و ادعاهای مشروع-ج
   منافع مکتسبه-د
  

  کل گیری کدام اندیشه در حقوق اداری شد ؟ظهور دولتهای رفاهی ، منجر به ش – 3
  منفعت عمومی -الف
   قدرت عمومی-ب
   خدمت عمومی-ج
   مصلحت عمومی-د
  
  توسعه دفاتر اداری دیوان عدالت اداری در استان ها ، کدام نوع از تمرکززدایی است ؟ – 4

  فنی -الف
   اداری-ب
   قضایی-ج
   سازمانی و قضایی-د
  
  دی عمل مقام اداری ، صحیح است ؟کدام مورد ، در خصوص آزا –5

  . مگر آنچه را که قانون منع نماید  اصل بر صالحیت و آزادی است ، -الف
  . اصل بر عدم صالحیت شهروند است ، مگر آنچه را که قانون تجویز نماید -ب
  . اصل بر آزادی مقامات اداری است ، مگر آنچه را که قانون منع کرده است -ج
  .یت مقامات اداری است ، مگر آنچه را که قانون تجویز کرده است  اصل بر عدم صالح-د
  
   شاکی چه مدت ، برای تقدیم دادخواست جلب ثالث در دیوان عدالت اداری ، فرصت دارد ؟ – 6

   روز از تاریخ ثبت دادخواست اصلی45حداکثر ظرف  -الف
   روز از تاریخ ثبت دادخواست اصلی30 حداکثر ظرف -ب
   روز از تاریخ اولین جلسه دادرسی60 حداکثر ظرف -ج
   در هر زمان در طول دادرسی-د
  
  کدام مورد ، در حوزه حقوق اداری ، صحیح است ؟ – 7

  .تعیین مرز اعمال اداری و اعمال سیاسی ، بر عهده خود مقام اداری مربوطه است -الف
  . قوانین ویژه استفاده می کند  دولت تحت هر شرایطی ، در تأمین مقتضیات منافع عمومی ، از امتیازات -ب
  . اعمال قوه مقننه و قوه قضائیه ، صرفاً جنبه حاکمیتی دارد و جنبه اداری ، صرفاً متعلق به اعمال قوه مجریه است -ج
  . موضوع اعمال اداری در معنی مضیق کلمه ، یکی حفظ نظم عمومی و دیگری تأمین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری است -د
  

  1393دکتری حقوق عمومی دانشگاههای سراسری  ، اسفند ماه آزمون            حقوق اداری      
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  در خصوص کنترل مصوبات شوراهای اسالمی شهر ، کدام مورد صحیح است ؟ – 8
  .انطباق مصوبات با قانون و مقررات و همچنین موازین اسالم ، با مسئولین ذیربط است  -الف
  . انطباق مصوبات با قانون و مقررات ، با مسئولین ذیربط و در خصوص موازین اسالم ، قانون مسکوت است -ب
  .اق مصوبات با قانون و مقررات ، با مسئولین ذیربط و در خصوص موازین اسالم ، با شورای نگهبان است  انطب-ج
  . با شورای نگهبان است   به عهده مجلس و انطباق با مقررات ، با دولت و انطباق با موازین اسالم ،  انطباق مصوبات با قانون ،-د
  
  از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ؟ کدام مورد ، مرجع رسیدگی به استنکاف  - 9

  شعب بدوی -الف
   رئیس دیوان عدالت اداری-ب
   شعب تجدیدنظر -ج
   هیأت عمومی دیوان یا هیأت های تخصصی حسب مورد -د
  

  کدام مورد ، در خصوص انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران ، صحیح است ؟ – 10
  .مرکز در نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی ، منوط به تجویز همه پرسی است با توجه به سیستم عدم ت -الف
  . بر عهده قانون است   در هر حال مغایر قانون اساسی نبوده و تعیین تکلیف آن ،-ب
  . مغایر قانون اساسی نبوده و تعیین تکلیف آن ، با قوه مجریه است -ج
   . مغایر قانون اساسی و سیستم عدم تمرکز است-د
  

  شوراهای اسالمی به عنوان نهادهای غیرمتمرکز در نظام حقوقی ایران ، دارای کدام استقالل هستند ؟ – 11
  اداری و سیاسی -الف 

   مالی و حقوقی-ب
   صرفاً مالی-ج
   صرفاً اداری-د
  

  در حقوق اداری ، سخن زیر ، ناظر به کدام اصل است ؟ – 12
  » . ده کرد تا فندق شکن هست نباید از پتک استفا« 

  احتیاط -الف
   اضطرار-ب
   ضرورت-ج
   تناسب-د
  

  ........... . به اطالع رئیس جمهور برسد و در صورت اختالف نظر در ارتباط با مخالفت آئین نامه با قانون ،...............  آئین نامه های دولت باید  – 13
  .ی به رئیس مجلس ارسال می شود  موضوع برای اخذ نظر مشورت-پس از تصویب هیأت وزیران  -الف
  . موضوع برای اظهارنظر قطعی به مجلس ارسال می شود - پیش از تصویب هیأت دولت -ب
  . نظر رئیس جمهور قطعی است - پس از تصویب هیأت وزیران -ج
  . نظر رئیس جمهور قطعی است - پیش از تصویب هیأت وزیران -د
  

در .  قانون می گیرد که در دیوان عدالت اداری ، با شکایت یک شهروند ، منجر به رأی بر ابطال آن تصمیم می شود                   مدیر یک مؤسسه دولتی ، تصمیمی خالف       – 14
  این صورت ، کدام مورد صحیح است ؟

  .مقام اداری ملزم به ترک عمل از آن تصمیم است ، اما مسئولیت مدنی دولت اثبات نشده و دولت ملزم به جبران خسارت نیست  -الف
  .  ولی به دلیل اعمال حاکمیت دولت ، ملزم به جبران خسارت نیست  علی رغم اینکه مقام اداری ملزم  به ترک کلیه اقدامات مبتنی بر آن تصمیم است ، -ب
  . مقام اداری باید کلیه اقدامات مبتنی بر آن تصمیم را متوقف کند و مدیر مذکور باید متکفل جبران خسارت وارده به شهروند شود -ج
  .مقام اداری ملزم به ترک عمل از آن تصمیم بوده و دولت باید خسارت وارده به شهروند را جبران کند  -د
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  مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری ، تعیین صالحیت استخدامی افراد برای خدمت دولتی ، منوط به کدام مورد است ؟ – 15
  وزها و تشکیالت مصوباصل شایسته ساالری ، تخصص گرایی ، برابری ، مج -الف
   اصل تخصص گرایی ، شایسته ساالری ، مجوزها و دستورالعمل های صادره-ب
   اصل تخصص گرایی ، تشکیالت مصوب و دستورالعمل های صادره-ج
  برابری ، مجوزهای صادره و تشکیالت مصوب  اصل شایسته ساالری ،-د
  

  ح است ؟کدام مورد ، در خصوص وزیر اطالعات در ایران ، صحی – 16
  .مدیر حرفه ای است که تحت نظارت سیاسی و حقوقی است  -الف
  . مدیر سیاسی است که تحت نظارت سیاسی ، اداری و قضایی است -ب
  . مدیر سیاسی است که صرفاً تحت نظارت سیاسی و سلسله مراتب اداری است -ج
  . است  مدیر حرفه ای است که صرفاً تحت نظارت سیاسی و سلسله مراتب اداری -د
  

  در کدام مرجع قابل رسیدگی است ؟ تخلف اداری رئیس جمهور ، – 17
  مجلس شورای اسالمی  -الف
   با اطالع مجلس ، در محاکم دادگستری-ب
   دیوان عالی کشور-ج
   دیوان عدالت اداری -د
  

  وص کدام مورد صادر می شود ؟دستور موقت اجرای حکم و قرار توقف اجرای حکم در دیوان عدالت اداری ، به ترتیب در خص – 18
   فوت شاکی-اعتراض ثالث  -الف
   اعاده دادرسی - اعالم اشتباه قاضی -ب
   اعالم اشتباه قاضی- اعاده دادرسی -ج
   اعاده دادرسی - در موارد خالف بین شرع یا قانون -د
  

  کدام یک از آراء دیوان عدالت اداری ، قطعی است ؟  – 19
   تجدیدنظر ، به دلیل عدم امضاء دادخواست تجدیدنظرقرار مدیر دفتر شعبه -الف
   رأی انفصال شعب تجدیدنظر دیوان ، در مورد استنکاف از اجرای حکم-ب
   رأی هیأت های تخصصی ، بنا به درخواست ده نفر از قضات دیوان-ج
   قرار عدم صالحیت صادره از شعب بدوی ، به اعتبار مراجع غیرقضایی-د
  

  . به پرونده رسیدگی می کنند  ،............... ، شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و ......... .در صورت صدور  – 20
   بدون نیاز به تبادل لوایح-قرار اناطه  -الف
   بدون نیاز به تبادل لوایح- رأی ایجاد رویه -ب
   ضمن تبادل لوایح- رأی وحدت رویه -ج
   ضمن تبادل لوایح- قرار توقف اجرای حکم -د
  

  در خصوص رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آراء قطعی مراجع اداری ، صحیح است ؟ کدام مورد ، – 21
  .در مورد شکایت بعد از آراء مراجع اداری ، پس از اخذ نظر مشاورین دیوان ، ماهوی است  -الف
  . با وجود نقص و ایراد شکلی و ماهوی مؤثر در رأی مرجع مربوطه ، ماهوی است -ب
  . شکلی و ماهوی است   در صورتی که از رأی صادره بعداً شکایت شود ،-ج
  .  به طور کلی شکلی است -د
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  کدام مورد ، جزو ضمانت اجرای اصل منع جمع مشاغل ، مطابق قوانین جاری نیست ؟  – 22
  .  ماه تا یک سال محکوم می شود 6متخلف از این قانون ، به انفصال خدمت موقت از  -الف
  .  ماه انفصال موقت محکوم می شوند 6 تا 3 آمر و صادرکننده احکام ، در صورت اطالع ، به -ب 
 قابـل اسـترداد     وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان ، فرد تصدی آن را داشته است ، با توجه بـه انجـام کـار در ازای دریافـت حقـوق و مزایـا ،       -ج

  .نیست
  .ف محسوب می شود و تصمیم گیری راجع به آن ، در صالحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است تخل  عدم رعایت مفاد قانون ،-د
  

  است ؟) نهادها ( طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ، کنترل اجرای راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت در دستگاههای اجرایی ، به عهده کدام نهاد  – 23
  دیوان عدالت اداری -الف
  مجلس شورای اسالمی فقط -ب
   هیأت وزیران و دیوان محاسبات-ج
   دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور-د
  

  کدام مورد ، با قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق است ؟ – 24
  .حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال ، قابل ذخیره شدن است  -الف
  . نه اشتغال مجدد در کلیه دستگاههای اجرایی را ندارد  کارمند اخراجی ، اجازه استخدام یا هرگو-ب
  . سال است و تمدید آن ممنوع است 4 دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای -ج
  . از مرخصی بدون حقوق استفاده کند  سال ،4 کارمند زن که همسرش در مأموریت به سر می برد ، می تواند تا پایان مأموریت همسر حداکثر به مدت -د
  

  در مقایسه مقررات حاکم بین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری ، کدام مورد صحیح نیست ؟ – 25
  .شعب دیوان عدالت اداری نمی توانند به سازمان بازرسی کل کشور نیابت دهند  -الف
  .یفری است  در صورت دعوت در هر دو مرجع ، مشمول ضمانت اجرای ک  استنکاف از حضور طرف شکایت ،-ب
 هر دو نهاد ،  مجاز به رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی از تصمیمات واحدهای دولتی در امور مراجع به وظایف آنهـا بـوده و صـالحیت یکـی ،                                -ج

  . نافی صالحیت دیگری نیست 
ختالف در صالحیت با دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مرجع عالی اداری و ناظر عام عملکرد دستگاههای اداری ، حق ا                  -د

  . را دارد 
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   از منظر حقوق اساسی ، کدام مورد به کشور تک بافتی اطالق می شود که در آن ، قانونگذاری متنوع ولی قانونگذار یکی است ؟ -1
   منطقه گرایی-الف 
   وحدت انضمامی-ب
   اتحاد شخصی-ج
   عدم تمرکز-د
  
   کشور فدرال کدام است ؟- دیدگاه ژرژسل ، سه اصل بنیادین برای تحقق دولت از  -2

   قانون مشارکت ، وحدت و کثرت-الف
   قانون فراداشت ، خودمختاری و حاکمیت-ب
   قانون خودمختاری ، تکثر و انقیاد-ج
   قانون فراداشت ، خودمختاری و مشارکت -د
  

  غاز کدام مورد بوده است ؟دستورگرایی در ادبیات حقوق اساسی ، سرآ  -3
   الزام سیاسی و اقتدار در اداره امور-الف
   برتری قوه مقننه بر سایر قوا-ب
   شکل گیری و تدوین قوانین اساسی-ج
   غلبه دستور و فرمان به جای مشارکت در نظام سیاسی -د
  
   ی است ؟توجه به حقوق ملت و آزادی ها در قوانین اساسی ، ناظر به کدام نسل حقوق اساس -4

   قدسی-الف
   هنجاری-ب
   نهادی-ج
   جوهری-د
  
   اصل تفکیک قوا ، استقالل و تخصصی شدن صالحیت های تقنینی از اجرایی ، منجر به تأسیس کدام رژیم شد ؟ -5

   ریاستی-الف
   پارلمانی-ب
   نیمه پارلمانی- نیمه ریاستی -ج
   مختلط-د
  
  ............... .نظام حقوقی اعمال کنترل قضایی بر اعمال قوه مقننه در   -6

  .  کامن ال نافذ است ، اما منجر به ابطال مصوبه نمی گردد -الف
  .  ژرمنی وجود دارد که مانع از لغو قانون می گردد - رومی -ب
  . کامن ال ، می تواند منجر به لغو و ابطال قانون مصوب پارلمان گردد -ج
  . از سوی دادگاه منجر به ابطال قانون گردد  ژرمنی اعمال می شود که می تواند - رومی -د
  
  حق شرکت اعضای دولت در جلسات مجلس ، ناظر به کدام مورد است ؟ -7

    جلسات غیرعلنی فقط برای رئیس جمهور -الف
   جلسات علنی-ب
   جلسات علنی فقط برای وزراء و رئیس جمهور-ج
   جلسات غیرعلنی-د

   1393دکتری حقوق عمومی دانشگاههای سراسری   ،  اسفند ماه آزمون           حقوق اساسی     
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  جمهور جهت معرفی وزیر برای وزارتخانه هایی که فاقد وزیر هستند ، به کدام مفهوم است ؟مهلت سه ماهه تعیین شده برای رئیس  -8
  .  پس از هر رأی اعتماد ، باید رئیس جمهور سه ماه صبر کند و پس از آن ، اقدام به معرفی وزیر نماید -الف
   .  در مجموع حداکثر سه ماه فرصت برای رئیس جمهور وجود دارد و قابل تمدید نیست-ب
  .  پس از هر رأی عدم اعتماد ، سه ماه فرصت وجود دارد و قابل تمدید نیز است -ج
  .  جنبه تجویزی دارد و تکلیفی نیست -د
  
  در قانون اساسی ، تأکید بر قوه قضائیه مستقل ، در واقع ، ناظر به کدام مورد است ؟  -9

  .  احترام به آزادی فردی را تضمین می کند -الف
  . مسئولیت قاضی است  تأکید بر-ب
  . دلیل بر سلسله مراتب قوا است -ج
  .  حاکی از برتری قوه قضائیه بر قوای دیگر است -د
  

  به موجب قانون اساسی ، رئیس جمهور در قبال کدام نهاد یا افراد ، قانوناً مسئولیت دارد ؟  -10
   رهبری ، مردم و دیوان عالی کشور-الف
  رای اسالمی و رهبری دیوان عالی کشور ، مجلس شو-ب
   ملت ، رهبری و مجلس شورای اسالمی-ج
   مجلس شورای اسالمی و رهبری-د
  

  به موجب قانون اساسی ، پاسدار مذهب رسمی کشور کیست ؟  -11
   رهبر-الف
   فقهای شورای نگهبان-ب
   مردم-ج
   رئیس جمهور-د
  

  کدام مورد ، قدرت تصویب یا تغییر قانون اساسی را دارد ؟  -12
   حاکمیت-فال
   دولت-ب
   مجلس-ج
   کشور-د
  

  آیا مجلس خبرگان رهبری می تواند اقدام به قانونگذاری نماید ؟  -13
   خیر ، مگر با نظر و تأیید شورای نگهبان-الف
   بلی ، فقط در امور مربوط به رهبری-ب
   بلی ، فقط در خصوص مسائل مربوط به وظایف خبرگان-ج
  .رفاً با مجلس شورای اسالمی است  خیر ، اختیار قانونگذاری ص-د
  

........... چنین مصوبه ای بـرای مـدت        . قانونگذاری از سوی مجلس است      ............... تقنین آزمایشی از سوی کمیسیون های داخلی مجلس ، ناشی از              -14
  . می باشد ................. الزم االجراست و پس از آن 

   تصویب نهایی مجلس فاقد اعتبار تا- سال 5 - تفویض اختیار -الف
   تا تصویب نهایی مجلس فاقد اعتبار- معین - تفویض اختیار-ب
   فاقد اعتبار- سال5 - کفالت-ج
   فاقد اعتبار- معین- کفالت-د
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  .می نماید ..... ف بین قوا ، اقدام به صدور حکم تأسیس و در موارد اختال.. ............دی است که به موجب  هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه ، نها-15
   قطعی و الزام آور- حکم حکومتی -الف
   مشورتی- قانون -ب
   قطعی و الزام آور- قانون -ج
   مشورتی - حکم حکومتی -د
  

  مطابق قانون اساسی ، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی از سوی دولت ، با لحاظ کدام مورد ، الزامی است ؟  -16
    حدود قانون-الف
   تساوی عموم در برابر قانون-ب
   مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی-ج
   ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه -د
  

  تضمین شده است ؟) اصول ( هویت ملی در قانون اساسی ، تحت کدام اصل  -17
   همبستگی ملی ، امت واحد اسالمی-الف
   امت واحد اسالمی-ب
  و اتحاد ملل اسالمی  ائتالف -ج
   همبستگی ملی ، ائتالف ملی ، ائتالف و اتحاد ملل اسالمی -د
  

   قانون اساسی ، بر عهده کدام نهاد است ؟85تشخیص ضرورت مذکور در اصل   -18
   کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسالمی-الف
   مجلس شورای اسالمی-ب
   شورای نگهبان-ج
  شخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسالمی و مجمع ت-د
  

   قانون اساسی ، رئیس جمهور در چه زمانی ملزم به اخذ رأی اعتماد مجلس است ؟87طبق اصل  -19
   پس از تشکیل هیأت وزیران و پیش از هر اقدام دیگر-الف
   پس از استیضاح حداقل نیمی از وزیران-ب
   هنگام تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران-ج
  ر هیأت وزیران هنگام بروز اختالف د-د
  

  از آیین نامه های مصوب رئیس قوۀ قضائیه ، به کدام نهاد می توان شکایت کرد ؟  -20
   محاکم دادگستری استان-الف
  . در قوانین ، مرجع خاصی تعیین نشده است -ب
   دیوان عالی کشور-ج
   دیوان عدالت اداری-د
  

  رگان ، پس از دوره اول در صالحیت کدام نهاد است ؟طبق قانون اساسی ، قانون مربوط به تعداد و شرایط خب  -21
   شورای نگهبان-الف
   مجلس خبرگان-ب
   مجلس شورای اسالمی-ج
   شورای نگهبان با تأیید خبرگان-د
  

  بر اساس قانون اساسی ، در کدام موارد می توان همه پرسی برگزار نمود ؟  -22
   اجتماعی و فرهنگی- در همه موارد مهم سیاسی -الف
  .در هر مورد که قانون عادی آن را اجازه دهد -ب
  .  در مواردی که رهبری اجازه برگزاری همه پرسی صادر نماید -ج
  177 و در خصوص بازنگری در قانون اساسی ، طبق اصل 59 طبق اصل   در موارد مهم تقنینی ،-د

  د            -22   ب                                    -21  ب                                          - 20  الف                                     -19  ج                                         -18  د                                         -17 الف                                           - 16  د                                    -15  
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  ؟ به کدام دلیل ؟آیا می توان احکام بودجه ای را درضمن سایر مصوبات به تصویب رسانید   -23
  . مقرر داشته که بودجه ساالنه می باشد 52 خیر ، به دلیل اینکه اصل -الف
   بلی ، با ذکر یک ساله بودن آنها در متن سایر مصوبات-ب
  . بلی ، زیرا قانون اساسی منع نکرده است -ج
   75 خیر ، به دلیل اصل -د
  

  ورای اسالمی ، صحیح است ؟کدام مورد ، در خصوص هر یک از نمایندگان مجلس ش -24
  . حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد -الف
  .  حق دارد از رئیس جمهور سؤال کند -ب
  . دارای مصونیت قضایی مطلق است -ج
  . در برابر تمام ملت مسئول است -د
  

  صالحیت رئیس جمهور در انتخاب کدام یک از مقامات زیر ، اجباری است ؟ -25
  نده ویژه  نمای-الف
   سرپرست برای وزارتخانه فاقد وزیر-ب
   معاون اول-ج
   معاونت امور اداری و استخدامی کشور-د
  

   از ویژگیهای کدام رژیم است ؟ ،» توازن و تعادل « وجود اصل   -26
   تفکیک عمودی و مطلق قوا در رژیم سیاسی-الف
   تفکیک افقی و نسبی قوا در رژیم پارلمانی-ب
  ی و تفکیک مطلق قوا رژیم ریاست-ج
   رژیم پارلمانی و تفکیک نسبی قوا -د
  

  کدام مورد ، در خصوص کسانی که دارای تابعیت اکتسابی در جمهوری اسالمی ایران هستند ، صحیح است ؟ -27
  . در انتخابات محلی حق رأی دارند ، ولی در انتخابات ملی محدودیت رأی دادن دارند -الف
  .  تابعیت ، از حق انتخاب کردن بهره مند خواهند بود  پس از پنج سال از اخذ-ب
  . مانند سایر شهروندان ایرانی ، هیچ گونه محدودیتی در رأی دادن ندارند -ج
  . مانند سایر افراد ایرانی ، از حق انتخاب شدن برخوردارند -د
  

  مرجع است ؟مطابق قوانین جاری کشور ، رسیدگی نهایی به دعاوی انتخاباتی به عهده کدام  -28
   در مقررات شوراهای اسالمی شهر و روستا ، هیأت نظارت منتخب مجلس شورای اسالمی و در سایر انتخابات ، شورای نگهبان-الف
   هیأت نظارت منتخب وزارت کشور در انتخابات شوراها ، شورای نگهبان برای بقیه انتخابات ملی-ب
  بات  محاکم دادگستری هر شهرستان ، در کلیه انتخا-ج
   مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان-د
  

  در جلسه استیضاح وزیر ، کدام مورد به رأی گذاشته می شود و نتجه عدم احراز رأی اعتماد اکثریت به وزیر ، کدام است ؟  -29
   عزل وزیر- عدم اعتماد -الف
   بقای وزیر- عدم اعتماد -ب
   عزل وزیر- اعتماد-ج
   بقای وزیر- اعتماد-د
  

  از منظر حقوق اساسی ، در وضعیت های اضطراری ، کدام عمل مجاز است ؟  -30
  . وضع محدودیت ، حتی با اجازه مجلس مجاز نیست -الف
  .  برقراری حکومت نظامی ممنوع است ، مگر با اجازه مجلس -ب
  . با اجازه مجلس و به صورت موقت می توان حکومت نظامی وضع نمود -ج
  .ری به صورت موقت و با اجازه مجلس مجاز است  وضع محدودیت های ضرو-د

  

 د           -30 ب                                    -29  الف                                       -28  ج                                         - 27  ج                                        - 26   ب                                        - 25  د                                            - 24  الف                                        - 23    
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  عمومیدفترچه سؤاالت دروس 

  
  

  :  ، شامل عمومی مجموعه دروس 
  

  استعداد تحصیلی ، زبان عمومی
  

  ] برای هر درس 1با ضریب [ 

  

  
  

  60 : تعداد سوال 
   دقیقه90 : مدت پاسخگویی 

  .ره منفی دارد این آزمون نم: توجه 
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PART A : Grammar 
              Directions : select the answer choice  (1) , (2) , (3) , or (4) that could best complete the  
                    blank in the following questions . Then mark your answer on your answer sheet.  

 
1- In about 387 BC Plato ……………… the Academy as an institute for the systematic pursuit  
     of philosophical and scientific teaching and research.    

a-  founded 

b- was founded 

c- who founded 

d- who had founded 
   

2 - With its radiant color and plantlike shape , the sea anemone …………. a flower than an 
animal . 
a-  looks the same 

b- is looking more like 

c- looks more like 

d- is looking the same  
 

  

 3 - Critics often claim that ………………… Don Quixote, he would undoubtedly be an 
obscure writer in world literature today . 
a-  if Cervantes did not write  

b- Cervantes had not written 

c- if Cervantes would not written  

d- had Cervantes not write 
  

 4- An impressive set of studies demonstrates that cognitive development during the school 
years ………….. by complex and demanding work without close supervision and by high 
teacher expectations.  
a- and has enhanced  

b- is enhanced 

c- which is enhanced 

d- which has been enhanced  
  

 5- Neither sympathy nor empathy is identical to the " I know how you feel " type of 
response that some people offer when ……………… another's expression of emotion . 
a- facing to  

b- are facing to  

c- faced with 

d- they faced with  
 

6- Despite intensive research into causes and treatments, …………… a constant threat and 
topic for discussion for many researchers .  
a- cancer remains  

b- the cancer remains of  

c- but cancer remains of   

d- but the cancer remains   

  1393دکتری دانشگاههای سراسری  ، اسفند ماه آزمونزبان عمومی                                

    6- a                                                                    5- c                                                                4- b                                                                3- d                                                                    2-c                                                             1-a     
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7- Oil spills can occur on land or in rivers and lakes , but the most serious spills tend to 
involve tankers …………. the open seas . 
a- when travel  

b- that travel  

c- in which travel  

d- that they travel   
 

 8- Although Freud himself was primarily concerned with research and psychoanalytic 
theory rather than with therapy , many people would like to know ………….. today , 
and whether it is considered an effective treatment for neurotic disorders. 
a-  how does psychoanalysis stand  

b- how psychoanalysis stands 

c- that how psychoanalysis stands 

d- that how does psychoanalysis stand  
  

PART B : Vocabulary 
                  Directions : select the answer choice ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3) , or ( 4) that could best complete the   
                  blank in the following questions. Then mark your answer on your answer sheet .   

 
  

 9 - Although aluminum is not a heavy metal , ……………. evidence suggests that this 
substance may be harmful to our of health . 
a - inundated  

b- simulated 

c- duplicated 

d- accumulated 
  

10- Anorexia nervosa , self-induced starvation out of an intense fear of becoming ……… , 
was first described 100 years ago . 
a-  obese  

b- gullible 

c- maniac 

d- skeptical 
   

11- Located between Germany and France and in ……………… of other European nations, 
the region known as Alsace has attracted travelers as well as invaders through history. 
a-  immunity 

b- diversity 

c- proximity 

d- superiority 
  
 

12- The defense attorney was not able to find a witness whose version of the incident …….. 
with that of the accused . 
a-  concurred 

b- contended 

c- congregated 

d- contemplated 

    12-a                                                               11- c                                                            10- a                                                                 9- d                                                                8- b                                                                     7- b           
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13 - The airplane crash was tragic , killing many people immediately and inflicting injuries 
on others that would eventually prove ………… . 
a- hostile 

b- stealthy 

c- cynical 

d- fatal 
   

14 - The pioneers who lived through the first bitter winters in the rugged wilderness must 
have had remarkable ……….. . 
a-  precision 

b- magnificence  

c- stamina  
d- seclusion 

  

 

15 - With …………… it is easy to say that they should not have released the man . I wonder 
how they could ever trust such a person .   
a-  humility  

b- hindrance  
c- hindsight 

d- homogeneity 
 

16- While there are numerous talks and courses that focus on presentation techniques , the 
best way to ……….. presentation skills is through practice and experience .  
a- exploit 

b- hone 

c- divulge 

d- curtail  
  

17- Although no one was interested in buying Vincent van Gogh's paintings during his 
lifetime , they now sell for ………….. prices . 
a - eccentric  

b- equivocal 

c- exuberant 

d- exorbitant 
 

 18- The ability of the Wright brothers to analyze a mechanical problem and move toward a 
solution was apparent from the ………. of their work in aeronautics .  
a-  outset 

b- vigilance 

c- foresight 

d- charisma 
 

19- Mr.Collins was fast becoming an ……. member of the office , so they had no choice but 
to offer him a higher salary to stay on . 
a - inadvertent  

b- indispensable  

c- indomitable 

d- incompatible 
    18 -a                                               19- b                                                     17- d                                                  16- b                                               15- c                                                    14 -c                                                    13- d            
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 20 - The open-minded minister who disagreed with the monarch's views was inevitably 
ousted and replaced by someone more ………. . 
a- subservient 

b- superfluous 

c- sumptuous 

d- superficial  
  

PART C. Reading comprehension   
                Directions :  Read the following two Passages and select the best choice ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3) , or (4)     
                 that best answer each question. Then mark your answer on your answer sheet .     

      

   PASSAGE  1 :   
 

The human ABO blood groups were discovered by Austrian- born American biologist Karl 

Landsteiner in 1901 . Landsteiner found that there are substances in the blood , antigens and 

antibodies , that induce clumping of red cells when red cells of one type are added to those of a 

second type . He recognized three groups __ A , B , and O__ based on their reactions to each other . 

A fourth group , AB , was identified a year later by another research team .  

Red cells of the A group clump with donor blood of the B group ; those of the B group clump with blood 

of the A group ; those of the AB group clump with those of the A or the B group because AB cells 

conation both A and B an  antigens ; and those of the O group do not generally clump with any group , 

because they do not contain either A or B antigens. The application of knowledge of the ABO system in 

blood transfusion practice is of enormous importance , since mistakes can have horrible consequences. 

In 1914 sodium citrate was added to freshly drawn blood to prevent clotting . Blood was occasionally 

transfused during world war I , but three-quarters of a pint was considered a large amount . These 

transfusions were given by directly linking the vein of a donor with that of  the recipient .  

The continuous drip method , in which blood flows from a flask , was introduced by Hugh Marriott 

and Alan Kekwick at the Middlesex Hospital , London , in 1935 . 

The discovery of the Rh system by Landsteiner and Alexander Wiener in 1940 was made because 

they tested human red cells with antisera ( animal or human serum containing antibodies specific 

for one or more antigens ) developed in rabbits and guinea pigs by immunization of the animals 

with the red  cells of the rhesus monkey macaca mulatta . Other blood groups were identified later , 

such as Kell , Diego , Lutheran , Duffy , and Kidd . The remaining blood group systems were first 

described after antibodies were identified in patients . Frequently , such discoveries resulted from 

the search for the explanation of an unexpected unfavorable reaction in a recipient after a 

transfusion with formerly compatible blood . 
 

 

21- What is the passage mainly about ?  
a -  Blood transfusion in World War I 

b- Early attempts at blood transfusion  

c- Great medical achievements in the 20th century 

d- Discovery of human blood groups and the Rh system 

 
      21-d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20-a 
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22- which of the following is NOT true about the AB blood group ? 
a - AB cells carry both A and B antigens . 

b -It was discovered by karl Landsteiner .  

c- It was discovered in the early 20th century .  

d- The red cells of th AB group clump with those of the A or the B group . 
 
23 - What does '' that '' in paragraph 1 refer to ? 

a -Vein 

b- Linking  

c- Donor 

d- Recipient 
 

 24 - which of the following animals does the author NOT mention in the passage ? 
a - Guinea pigs 

b- Monkeys  

c- Rats 

d- Rabbits 
 

25 - which of the following can be inferred from the passage ? 
a -Adding sodium citrate to fresh blood to prevent clotting resulted in discovery of the Rh system. 

b- The continues dip method was first practiced during Word War I to transfuse three-quarters of a pint 

of blood . 

c- The Rh system was discovered by Karl Landsteiner and his colleague at the Middlesex Hospital , 

London .  

d- Other blood groups were later identified because the outcome of a number of blood transfusions was 

not successful . 
  

PASSAGE 2 : 
 

At the start to of his career , Albert Bandura focused on learning . Most of the research at that time 

was concerned with learning from direct experience . At that time it was widely assumed that 

learning could only occur by responding to stimuli and experiencing their effects . Bandura felt that 

this line of theorizing was at odds with informal evidence that virtually all learning resulting from 

direct experience occurs on a vicarious basis __ by observing other people's behavior and its 

consequences for them . whereas behaviorism tended to emphasize the influence of the 

environment on behavior , Bandura was interested in the influence of behavior on the environment . 

In this respect his position is closer to that of Jacob Kantor , whose " interbehaviorism " argues that 

the organism and stimulus objects surrounding it should be treated as equally important , a position 

that presaged the emergence of ecological psychology . Bandura referred to his concept of 

environment - behavior interaction as " reciprocal determinism " - the notion that the environment 

and a person's behavior cause on other . He developed this idea to a point where he began to 

consider the interaction between environment , behavior and the person's psychological processes. 

        25- d                                                                                                        24- c                                                                                                               23-a                                                                                                                  22-b               
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once he started to consider a role for mental imagery , he ceased to be a strict behaviorist and 

became a cognitive psychologist . Indeed , he is often regarded as a " founding father " of cognitive 

behaviorism . His theoretically ambitious social learning theory (1977 ) set out to " provide a 

unified theoretical framework for analyzing human thought and behavior " (p.vi ) . while his 

introduction of cognitive concepts into behaviorism marked a clear departure from traditional 

behaviorism , it also marked a point where Bandura began to consider observational learning           

( modeling ) and self- regulation . This interest led to a program of research on the determinants and 

mechanisms of observational learning and modeling of rule-governed behavior . He distinguished 

between three kinds of models : live (e.g. the behavior of a friend ) ; symbolic (e.g. the behavior of 

an actor on TV ) ;  and verbal (e.g. the behavior of someone described in a short story or novel ) . 

The enormous advances in communication technology through the last century ( from radio to 

television and the internet ) mean that the symbolic environment plays an increasingly powerful 

role in shaping values , ideas , attitudes and lifestyles , so Bandura's work is particularly relevant to 

contemporary developments in the growth of information and communication technology .      
 
 
 
 

26- which of the following is TRUE about Bandura's early research ? 
a - He believed that learning occurs by responding to external stimuli . 

b- He was interested in collecting informal evidence to prove his learning theories .  

c- He argued that the organism is much more important than the stimulus objects surrounding it .   

d- He was interested in studying the mutual relationship between the behavior and the environment . 
  

27- why is Bandura known as a founding father of cognitive behaviorism ?  
a - He was inspired by research findings in ecological psychology .  

b- He was under the influence of Jacob Kantor's interbehaviorism.  

c- He shifted his attention to the role of human thought and mental imagery .   

d- He was an ambitious theoretician who had grown tried of classical behaviorism.  
 

28- what does " he ceased to be a strict behaviorist " in line 15 mean ? 
a- He was no more a strong supporter of behaviorism . 

b- He continued to be a faithful advocate of behaviorism . 

c- He tried to be a conservative follower of behaviorism .  

d- He strongly updated his behaviorist views.  

 
  29 -  which of the following can be inferred from the passage ? 

a - Bandura worked on the concepts of modeling and self-regulated learning . 

b- Though a psychologist , Bandura contributed significantly to information technology . 

c- Bandura directed a research program that led to the discovery of rule-governed values . 

d- The importance of Bandura's findings are highlighted by advances in communication technology. 
 
 
 
 
 
 
 

      29- d                                                                                                         28-a                                                                                                            27 - c                                                                                                                  26- d      
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30 - which of the following would the paragraph following the passage most probably 
discuss?  
a - The values that communication technology cannot aptly address .  

b- The relevance of symbolic behavior to an aspect of communication technology . 

c- The variables that attracted Bandura to directly work in information and communication technology. 

d- The difference between the symbolic environment and the one created by the growth of information 

and communication technology . 
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  :بخش اول 
  

  :راهنمایی 
هر یک از متن ها را به دقت بخوانید و پاسخ سوال هایی را که در زیر آن آمده     . در این بخش ، دو متن به طور مجزا آمده است            

  . است ، با توجه به آنچه می توان از متن استنتاج یا استنباط کرد ، پیدا کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید 
  

یا قائم مقام یـا نماینـده او کـه ممکـن اسـت حـسب                ) اصالتاً  (  آیین دادرسی مدنی ، دعوا را شخص خواهان          طبق مقررات     سطر
   اقامه می کند ؛ در غیر این صورت  قضایی یا قراردادی باشد ، مورد ، نماینده قانونی ،

یط اقامه دعوا این است کـه خواهـان ، دارای           یکی از شرا  . دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد         م ، . د  . آ.  ق 2بر طبق ماده      )5( 
   باید  ،) که لزوماً مالک نیست ( بنابراین طبق این قاعده ، در دعوای تصرف دعوانی نیز خواهان . سمت قانونی باشد 

ز این قاعده م ، ا. د . آ.  ق170اما قانونگذار به دلیل وجود مصالح خاصی در ماده           دارای سبق تصرف باشد ،     که کسی باشد    )10( 
  مستأجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از « : این ماده مقرر می دارد . عدول نموده است 

بـدیهی اسـت ایـن تجـویز      » . طرفی دیگر متصرف باشند می توانند به قائم مقامی مالک ، برابر مقررات باال شـکایت کننـد                      )15( 
  اعد آیین دادرسی مدنی منطبق نیست ، زیرا این گروه نه اصیل محسوب می شوند نه وکیل ؛ قانونگذار با اصول و قو

 55 قانون وکالت در ماده 1315سال از طرفی با توجه به اینکه در . عالوه بر این ، اینها قائم مقام به معنی خاص کلمه نیستند               )20(
  آیا اگر این اشخاص در اقامه دعوای لت جرم اعالم کرده است ،مداخله در عمل وکالت را برای اشخاص بدون پروانه وکا  

تصرف عدوانی دارای پروانه نباشند می توانند اقامه دعوا نمایند ؟ممکن است گفته شـود کـه بـا توجـه بـه مؤخرالتـصویب                           )25( 
  این نظر . بودن قانون آیین دادرسی مدنی ، باید آن را ناسخ مقررات وکالت دانست 

بنـابراین تعـارض بـین    .  قانونی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی ، قانونی عام اسـت      زیرا قانون وکالت ،      انتقاد است ،   قابل   )30(
  با . است که در این حالت قانون عام ، ناسخ خاص نیست ، بلکه قانون خاص مختص عام است خاص و مقدم و عام مؤخر 

این دعوا ، سریع از تصرف است و نیز جلـوگیری از هـرج و مـرج چنـین اقتـضا      وجود این ، برخی معتقدند که چون فلسفه    )35( 
  دارد ، بر این اساس قانونگذار خواسته است که در دعاوی تصرف ، راجع به صالحیت خواهان جهت طرح دعوی ، 

 بـه    ارنـد ،  به نظر می رسد کـه اشـخاص مـذکور کـه محافظـت از مـال را بـر عهـده د                      . سخت گیری زیادی صورت نگیرد        )40( 
  می توانند هنگامی که دیگری در تصرف آنها » اذن در شیء ، اذن در لوازم آن است « مقتضای قاعده 

لـذا قانونگـذار   . اخالل ایجاد می نماید ، با توسل به مقامات قانونی حفظ مال را در مقابل اعمال خوانده درخواست نمایند      )45( 
   لیکن با توجه به اینکه استثناء ، جنبه تضییقی دارد باید به قدر متیقن این استثنا را پیش بینی نموده است ،

به عبارت دیگر ، حکم این ماده را تنها در فرض عدم حضور مالک باید اعمـال کـرد گرچـه ایـن نظـر ممکـن                           . اکتفا شود      )50(
  . است با اطالق ماده منافات داشته باشد 

  
  موضوع اصلی متن ، کدام است ؟ -1

  . سانی که می توانند قائم مقام مالک اصیل باشند ک -الف
   تبصره های خاص قانون آیین دادرسی مدنی -ب
   اقامه دعوا-ج
   تصرف عدوانی -د
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  کدام مورد ، در خصوص پرسشی که در آخر پاراگراف اول آمده است ، صحیح است ؟  -2
  . موضوع پاراگراف بعد را اعالم می دارد  -الف
  .  برخی مواد قانونی صراحت الزم را ندارند  نشان می دهد که-ب
  . پرسشی نمادین است که پاسخ به آن در دل سؤال نهفته است -ج
  .  بر لزوم تعبیر و تفسیر قانون توسط مجریان آن تأکید می کند -د
  
  هدف اصلی پاراگراف دوم ، کدام است ؟  -3

  مقایسه قانون وکالت و قانون آیین دادرسی مدنی  -الف
  . ضیح و توجیه تناقصی که در پاراگراف اول آمده است  تو-ب
  . ارائه مثالی برای روشن کردن توضیحات کلی که در پاراگراف اول مندرج است -ج
  . تأکید بر لزوم هماهنگی قانون وکالت و قانون آیین دادرسی مدنی در اجرای عدالت -د
  
  مرتبط نیست ؟ ) 3پاراگراف ( » ین استثناء ا« مطابق نظر نویسنده ، کدام یک از موارد زیر ، به   -4

  اقامه دعوا توسط مستأجر یا مباشر در صورت حضور مالک  -الف
  .م .د . آ.  ق70 اقامه دعوا توسط افراد مندرج در ماده -ب
  .  اقدام قانونی توسط افرادی غیر از مالک اصیل علیه اعمال کسی که در تصرف آنها اخالل ایجاد کرده است -ج
  . ذن در شیء ، اذن در لوازم آن است  ا-د
  

تصویرگرایی یکی از گرایـشات     . نظریه شعری ویلیامز از دو جنبش تصویرگرایی و عینیت گرایی تأثیر بسیار گرفته است               سطر                
  .  رونق گرفت 1922 تا 1917شعری است که بین سالهای 

هولمز و . ای . نظریه های ادبی تی  آمریکایی و تا حدی تحت تأثیر   این گرایش ، به وسیله گروهی از نویسندگان انگلیسی و            )5(
   گنگ ، تصنعی و احساساتی اوایل قرن  در مخالفت با آنچه آزرا پاوند از آن به عنوان شعر مبهم ،

: صه شدندایده های اصلی تصویرگرایی که پاوند بر آنها اصرار داشت ، در سه اصل خال          . بیستم یاد می کرد ، شکل گرفت           )10(
  برخورد مستقیم با سوژه ، خواه ذهنی یا عینی ؛ اجتناب از هر واژه ای که به بسط موضوع اصلی منجر نشود ؛ 

با وجود مدت کوتاهی که تصویرگرایی به عنـوان  . و سرودن بر طبق توالی یک عبارت موسیقی و نه بر طبق توالی مترونوم                 )15(
   ایجاز در سخن ، تصاویر ملموس و همچنین جنبشی ادبی فعال بوده، تأکید آن بر

بـه  .  تأثیری پایدار از خود بر جای گذاشت و این خصیصه ها به شاخص های شعر مدرن تبدیل شـدند   استقبال از شعر آزاد ،  )20(
  گفته ای تصویرگرایی چون نقطه عطفی بود که پس از آن گرچه هر یک از شاعران مدرن که به نوعی 

ماس بودند در مسیری متفاوت به راه خود ادامه دادند ، اما اصول اولیه تصویرگرایی در شکل گیری نظریه شعری                   با آن در ت    )25(
  بیشتر اشعار تصویرگرا ساده و کوتاه هستند و بر جنبه های تصویری . هر یک از آنها تأثیر بسزایی داشت 

در   د نوشته می شود و جدای از هرگونه اظهارنظر و یا کلی گویی ،             این نوع شعر معموالً به صورت آزا      . تأکید بسیار دارند         )30(
  نهایت دقت و ایجاز با استفاده از استعاره و یا قراردادن یک تصویر در کنار تصویری دیگری در قیاسی مجازی ، بدون 

تصویرگرایی بر تـصویر  . دهد نمایان ساختن ارتباط آنها ، احساس شاعر را در مورد یک صحنه یا سوژه تصویری ارائه می             )35( 
  تأکید بسیار دارد که عبارت است از ارائه دقیق عنصری خارجی یا ادراکی حسی که معنا را در » ایماژ « یا 

آن عنصری است که یک گره ذهنی و احساسی         « : پاوند درباره ایماژ می نویسد      . باقتی یکپارچه تشدید و متمرکز می کند           )40(
  ، نمونه بسیار خوبی از یک شعر » در یک ایستگاه مترو « شعر . »  به نمایش می گذارد را در یک لحظه معین

را مثـال   ) تمرکز ، تـصویرپردازی و بیـان سـاده و روان            ( تصویرگرا است که تمامی اصولی را که پاوند برآنها تکیه داشت               )45(
  ز زمانی که نگارش بد شروع شد ، ا« : پاوند در توضیحی در مورد سرودن این شعر می گوید . زند  می
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تـصویر جهـان ورای     . نویسندگان از تصایر به عنوان نوعی آرایه استفاده کرده اند ، در حالی که تصویر ، خود سخن اسـت                       )50(
  ، مانند یک قطعه غنایی رمانتیک » در یک ایستگاه مترو « شعر . » قوانین از پیش تعیین شده زبان است 

.  لحظه ای از اوج آگاهی زیبایی شناختی است با این تفاوت که این کار را در نهایت ایجاز به انجام می رساند                        در پی ثبت      )55(
  نه شاعری وجود دارد و نه اثری از ضمیر اول شخص به چشم می خورد و نه حتی فعلی ؛ تنها از یک مکان در عنوان شعر 

یر چهره ها و تصویری دیگر در کنار آن قرار گرفته کـه تـشبیه یـا قیاسـی از                    نام برده شده و اشاره ای خیلی مختصر به تصو            )60(
  . تصویر نخست است 

  

   را مشخص می سازد ؟2 و 1کدام مورد ، به بهترین وجه ، ساختار اطالعات مندرج در پاراگراف های   -5
  .داده می شود ظهور راهبردی خاص مطرح ، تبیین و سپس بستر تاریخی ایجاد و تکوین آن توضیح  -الف
  .  ادعایی کلی مطرح و سپس دالیل درستی آن ادعا در یک بستر تاریخی ، با مثال تقویت می شود -ب
  .  آن ویژگیها مشخص می شوند   ویژگیهای کلی یک نظریه مورد اشاره قرار می گیرد و سپس با ذکر مثال ،-ج
  . گیرد  شکل گیری پدیده ای توصیف و تأثیرات آن مورد بحث قرار می-د
  
   کدام مورد ، به بهترین وجه ، نظر آزرا پاوند راجع به جنبش تصویرگرایی را مشخص می کند ؟  -6

  مخالفت قطعی -الف
   طرفدار و حامی-ب
   مردد ولی عالقه مند-ج
   شگفت زده و احساسی -د
  
   در متن حاضر ، اطالعات کافی برای پاسخ کدام سوال وجود ندارد ؟-7

  ر مدرن کدامند ؟ویژگیهای شع -الف
   برخی عوامل ظهور و رشد جنبش تصویرگرایی کدام بودند ؟-ب
  ، نمونه خوبی از شعر تصویرگرا است ؟» در یک ایستگاه مترو «  چرا شعر -ج
   به چه دلیلی ، اشعار تصویرگرا معموالً به صورت شعر آزاد نوشته می شوند ؟-د
  
   روش زیر استفاده نکرده است ؟در بسط موضوع اصلی متن ، نویسنده از کدام  -8

  استفاده از منبع موثق -الف
   تعریف اصطالح-ب
   قیاس-ج
   ارائه مثال-د
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  بخش دوم 
  

  :راهنمایی 
برای پاسخگویی به سوال های این بخش ، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و             

هـر سـوال را بـا دقـت بخوانیـد و بـا              . انتخاب کنید     فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سؤال است ،          سپس گزینه ای را که      
توجه به واقعیت های مطرح شده در هر سوال و نتایجی که بیـان شـده و  بیـان نـشده ولـی قابـل اسـتنتاج اسـت ، پاسـخی را کـه                             

  .تر به نظر می رسد ، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید  صحیح
  
انسان های امروز ، گویی دو راه بیشتر ندارند ، یا بمانند تا آینده اکنونشان در رسد و آنان نیز از مشربه و مأکله آن برخوردار شوند و یا می توانند به آینـده                                   -9

یم ؛ می توان برای جلو افتادن در زمـان ، جغرافیـا و              لذا دیگر لزومی ندارد آینده را تنها در زمان به انتظار بنشین           . امروز سفر کنند و از مواهب آن متنعم گردند          
  . کسانی که نمی توانند منتظر باشند ، مهاجرت را برمی گزینند . مکان را تغییر داد و به آینده رفت و از زندگی خوش آینده بهره مند شد 

  کدام مورد ، فرض پنهان در استدالل فوق است ؟
جغرافیایی از هم جدا هستند ، به لحاظ شرایط موجود خـود ، متفـاوت و نتیجتـاً بـه یـک زمـان واحـد تعلـق             کشورهایی که به لحاظ مرزبندی های        -الف

  .ندارند 
  .  انسان در تعجیل برای رسیدن به آینده خود ، نقشی ندارد -ب
  .  کسی که از مواهب زمان حال بهره می برد ، به نوعی آینده را در حال می جوید -ج
  . سیدن به آینده ای در خور شأن انسانی است  مهاجرت تنها راه ر-د
  

 هزار زن انجام داده اند ، معلوم شده است که مصرف منظم ماهی ، ناشـنوایی در سـنین                    65 سال روی    20در مطالعه ای که پژوهشگران آمریکایی به مدت           -10
یکی از مهمترین نتایج نشان داد افرادی       . یی آنها مورد بررسی قرار گرفت       در این تحقیقات ، عادات غذا خوردن و موارد کاهش طبیعی شنوا           . پیری را کم می کند      

البته این نتیجه ، نسبت به زنـانی        .  درصد کاهش پیدا می کند       20در هفته می خورند ، خطر از دست دادن شنوایی آنها ،             ) از هر نوع    ( که حداقل دو وعده ماهی      
هر چند ناشنوایی ، بسیار معلول و مرتبط با سن است ، اما مصرف ماهی می تواند آن را به تـأخیر                      . ی خورند   است که هرگز ماهی نمی خورند یا به ندرت ماهی م          

  .بیاندازد 
  کدام مورد ، در صورتی که صحیح فرض شود ، درستی نتیجه گیری متن را بهتر از بقیه ، تضعیف می کند ؟

  . کردند ، در اکثر اوقات ، بیش از دو وعده در هفته از ماهی مصرف می کردند بسیاری از آنهایی که در پژوهش مورد اشاره متن شرکت  -الف
ند ، اختالف چشمگیری به لحاظ شـغل و سـبک زنـدگی    د بین زنانی که در رژیم خود از ماهی استفاده می کردند و آنهایی که اصالً ماهی نمی خور    -ب

  . وجود نداشت 
انند ، تمایل بیشتری از دیگران به ورزش کردن دارند که این امر ، خود موجب حفظ سالمتی بدن در                     آنهایی که در رژیم غذایی خود ماهی می گنج         -ج

  .جنبه های مختلف می شود 
 از تمام آنهایی که قرار بود در پژوهش مورد اشاره شرکت داده شوند ، قبل از شروع پژوهش ، آزمایش شنوایی سنجی به عمـل آمـد و مـشخص شـد      -د

  . هیچ کدام از آنان ، از این لحاظ وجود ندارد که اختالفی میان 
  
امور جهان همه به هم وابسته اند ، یعنی به جای اینکه فهرست مسائل به صورت عمودی نوشته شود بهتر است که آن را به صورت افقی بنویسند و مسائل را در                                  -11

. این است که طرح و حل هر مسئله ای ، منوط به درک امکان ها و شرایط کلی کشور است                 ،در این سیاست ، ترتیبی که باید مراعات شود          . عرض یکدیگر قرار دهند     
  منظور نویسنده از نوشته شدن فهرست مسائل به صورت عمودی ، کدام است ؟

  .  سیاستی که در آن ، به جای تأکید بر منفعت جمعی ، به منافع شخصی اهمیت داده می شود  -الف 
  د خود نگریستن و بی توجهی به نگرش های محتمل دیگر  دنیا را از دریچه دی-ب
  .  برجسته نمودن یک موضوع خاص ، در حالی که ممکن است خود آن ، معلولی بیش نباشد -ج
  .  تحلیل تشکیل و تکوین یک پدیده ، بدون توجه به بستر اجتماعی آن -د
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 ، نه فقط برای خود داستان ، بلکه به خاطر تالشی که نویسنده کتاب کرده تا داسـتانی منـسجم و        ارزش بیش از یک بار خواندن را دارند         بعضی داستان ها ،     -12
کتـاب را کـه دسـت    . چفت و بست دار تحویل خواننده بدهد ؛ داستانی که حتی جزئیات به ظاهر بی اهمیت آن هم حساب شده و با معنی جاگذاری شـده انـد              

ولی جای تعجب است که بسیاری      . یکی از همین کتاب هاست      » سارق چیزهای بی ارزش     « . ان شما  را در خود فرو می برد          تمام نشانه ها و اجزای داست       گیرید ،  می
  ». واقع ارزش یک بار خواندن را هم ندارد  به کتابی مالل آور است که «  :از کسانی که این کتاب را خوانده اند ، می گویند 

  ود ، تناقض ظاهری موجود در متن را برطرف می سازد  ؟کدام مورد ، در صورتی که صحیح فرض ش
به لحاظ تبلیغات گسترده ای که برای کتاب انجام شد ، تعداد زیادی از کسانی که کتاب را خریداری کردند و خواندند ، مخاطبین واقعـی کتـاب                             -الف

  .نبودند 
  .  همه مردم ، به شکلی درگیر آن هستند   که تقریباً کتاب مذکور ، به روایت داستانی معمولی از زندگی روزمره می پردازد-ب
مجبور شوند چندین روز ، بلکه چندین هفته را برای    حجیم بودن کتاب سبب می شود که برخی افراد که عادت به خواندن داستان های کوتاه دارند ،-ج

  .اتمام کتاب اختصاص دهند 
ه اند و تشویق مردم به چندباره خواندن آنها ، حاصـلی جـز ایجـاد حـس خـستگی ذهنـی در پـی            برخی کتاب ها فقط برای یک بار خواندن نوشته شد          -د

  .ندارد
  

خیلی از ما آدم ها ، در تعامالت روزمره خود ، از واژه هایی مثل آلزایمـر                 . در زندگی روزمره ، فراموشی های کوچک و مقطعی ، باعث نگرانی می شوند                 -13
استفاده از این کلمات ، اگرچه به شوخی بین ما رواج پیدا کرده ، اما در حقیقت هم می تواند مـا  . ال خودمان استفاده می کنیم زودرس و فراموشی ، در توصیف ح   

  ....................... . ش از حد از تکنولوژی ، یغرق شدن در سبک زندگی جدید و استفاده ب. را نگران کند 
   جای خالی در متن فوق را پر می کند ؟کدام عبارت ، به منطقی ترین شکل ممکن ،

  .راه حل مناسب برای فراموش کردن نگرانی هایی از این نوع است  -الف
  . دلیل مهم بروز بیماری های مزمن عصر جدید است -ب
  .  به فراموشی هایی از این دست ، دامن می زند -ج
  . الل مشکالت بشر است  چون شمشیری دو دم است ، ولی بیش از آنکه مشکل آفرین باشد ، ح-د
  

وقتی کار ، درست باشـد ،       . چه باید کرد در این بلبشوی گفتارهای ناصواب ؟ سکوت ؛ و کالم سنجیده و رفتارهای حرفه ای ، گمشدۀ امروز دنیای ما هستند                           -14
این است یکـی از آسـیب هـای        ! اصالح خواهد کرد ؟ گفتار زیاد       این همه گفتار به چه کار می آید ؟ و وقتی کار درست نباشد ، باز هم این همه گفتار ، آیا آن را                         

  . بزرگ فرهنگی عصر امروز ما 
  نقش سه سوالی که نویسنده قبل از آخرین جمله آورده ، کدام است ؟

  . دالیل گفتار زیاد در عصر حاضر را توجیه می کند  -الف
  . سوال نیستند ، جواب هایی در تقویت نکته اصلی متن هستند -ب
  .  سواالتی هستند که به زعم نویسنده ، چنانچه جوابشان آشکار بود ، امروز مواجه با آسیب های بزرگ فرهنگی نبودیم -ج
  .  تردید نویسنده در توانِ پرسمان در حل بلبشوی گفتارهای ناصواب عصر حاضر را برجسته می کند -د
  
  

معنـای ایـن حـرف آن    . به تعبیر من ، جایگاه وقوع آن ، برای فهم بهتر آن کامالً مفید و ضروری است نشاندن یک پدیده در کانتکست یا سیاق یا زمینه ، یا    -15
به عنوان مثال ، وقتی که می شـنویم در قـدیم ، کـسانی را بـه زور                   . است که این امر فقط به فهم و توضیح و تبیین مسئله کمک می کند نه اثبات موجه بودن آن                     

  .گرفتند و بعد به عنوان برده می فروختند ، ممکن است باور نکنیم یا درک آن برایمان سخت باشد  می
  مثالی که در متن فوق به کار رفته ، بیانگر کدام بخش از استدالل نویسنده که قبل از مثال آمده ، می باشد ؟

  تبیین یک پدیده غیرقابل توجیه -الف
   طرح یک مسئله-ب
  دن پدیده ها اثبات موجه بو-ج
   نمونه ای از یک سیاق یا زمینه -د
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  بخش سوم 
  

  :راهنمایی 
 شما مورد سنجش قرار می گیرد ، سوال ها را به دقـت بخوانیـد و پاسـخ صـحیح را در پاسـخنامه                          تحلیلی در این بخش ، توانایی    

  . عالمت بزیند 
پزشک بـرای اینکـه نتیجـه را فرامـوش     . اق پزشکی می شوند سه نفر برای انجام معاینه پزشکی چشم و گوش ، به ترتیب وارد ات           
 ، اگر هم مشکل     2 ، اگر فقط مشکل شنوایی داشته باشد عدد          1نکند جلوی نام هر فرد ، اگر فقط مشکل بینایی داشته باشد عدد              

طالعـات زیـر ، دربـاره       ا.  را مـی نویـسد       4 ، و اگر هیچ مشکلی نداشته باشد عـدد           3بینایی و هم مشکل شنوایی داشته باشد عدد         
  : در دست است  وضعیت این سه نفر ،

 . تنها یک نفر از سه نفر ، مشکل شنوایی دارد  

 . نوشته شده است 4جلوی نام حداقل یک نفر ، عدد  

 .  نوشته شده باشد ، نفر بعدی مشکل بینایی دارد 2اگر جلوی نام نفر اول یا نفر دوم ، عدد  

  . ته باشد ، آن مشکل ، مشکل بینایی است اگر نفر آخر فقط یک مشکل داش 
  

  اگر دومین نفری که معاینه می شود ، فقط مشکل شنوایی داشته باشد ، کدام مورد صحیح است ؟  -16
  . فقط نفر آخر ، مشکل بینایی دارد   -الف
  . دو نفر از سه نفر ، مشکل بینایی دارند -ب
  . نوشته شده است 2 جلوی نام آخرین نفر ، عدد -ج
  .  مشکل بینایی دارد   فقط نفر اول ،-د
  

  زیر ، قطعی است ؟) مشکالت ( اگر نفر اول و آخر ، هیچ کدام مشکل بینایی نداشته باشند ، وجود کدام مشکل  -17
I . شنوایی نفر دوم  

II . بینایی نفر دوم  
III .  شنوایی نفر اول  
 III -الف

  I -ب
  III و  I -ج
 II -د

  
  

   نوشته شده باشد ، فرد دیگر به طور قطع ، کدام مشکل را دارد ؟4 دو نفر از سه نفر ، عدد اگر جلوی نام  -18
  .هیچ مشکلی ندارد  -الف
  .  هر دو مشکل را دارد -ب
   فقط بینایی -ج
   فقط شنوایی -د
  

   نوشته شده باشد ، کدام مورد قطعی است ؟3اگر جلوی نام آخرین نفر ، عدد   -19
  . ، از لحاظ بینایی سالم هستند نفر اول و دوم -الف
  . نفر دوم ، هیچ کدام از دو مشکل را ندارد -ب
  . نفر اول ، هیچ کدام از دو مشکل را ندارد -ج
  .  نفر اول و دوم ، از لحاظ شنوایی سالم هستند -د
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 می باشد ، به ترتیـب       405تا   401پدر یک خانواده ، پنج فقره چک از دسته چک خود ، به شماره هایی که سه رقم آخر آنها از                      
شـهریه  « ،  » شـهریه دانـشگاه دختـر       « ،  » خریـد کـولر     » « خرید خـودرو    « شماره از دسته چک جدا کرده و برای یکی از موارد            

در . ایـن چـک هـا در زمـان هـای مختلفـی وصـول مـی شـوند           . صادر می کند    » کمک به یک مؤسسه خیریه      « و  » مدرسه پسر   
  :ک ، اطالعات زیر در دست است خصوص این پنج فقره چ

  .  ، مربوط به هیچ کدام از شهریه ها نمی باشد 404چک با سه رقم آخر  
  . چک های مربوط به خرید ، به طور متوالی وصول شده اند  
  .  و دقیقاً قبل از چک کمک به مؤسسه خیریه وصول شده است 403چک خرید کولر دقیقاً پس از چک با سه رقم آخر  
  .  ، فقط چک شهریه مدرسه پسر خانواده وصول می شود 402ک با سه رقم اخر بعد از چ 

  
  

  اگر اولین چک صادر شده ، دومین چک وصول شده باشد ، سه رقم آخر شماره چک مربوط به کمک موسسه خیریه کدام است ؟  -20
  402 -الف
  403 -ب
  404 -ج
  405 -د
  

   ، مربوط به کدام مورد بوده است ؟401اشد ، چک با سه قم آخر اگر آخرین چک صادره ، اولین چک وصول شده ب  -21
  خرید کولر -الف
   شهریه دانشگاه دختر-ب
   شهریه مدرسه پسر-ج
  کمک به مؤسسه خیریه-د

  
  ص می شود ؟به صورت متوالی صادر شده باشند ، مورد مصرف چند چک به طور قطع مشخ اگر چک شهریه دانشگاه دختر و چک کمک به مؤسسه خیریه ، -22
  5 -الف
  2 -ب
  4 -ج
  3 -د
  

   ، کدام چک وصول می شود ؟404 ، قبل از همه چک ها وصول شده باشد ، دقیقاً بعد از چک 401اگر چک با شماره   -23
  403شماره  -الف
   کمک به مؤسسه خیریه-ب
   شهریه دانشگاه دختر-ج
   405 شماره -د
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  بخش چهارم
  

  :راهنمایی 
حـل   اسـتعداد عـددی و ریاضـیاتی ،     مون استعداد ، از انواع مختلف سوال های کمّی ، شامل مقایسه های کمّـی ،         این بخش از آز   

  .تشکیل شده است .... مسأله و 
توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن نوع سوال های این بخش از آزمون ، هر سوال را بر اساس دستورالعمل ویژه ای که در                         

  . وال آمده است ، پاسخ دهید ابتدای هر دسته س
  

                         به جای عالمت سوال ، کدام عدد باید قرار گیرد ؟. بین اعداد زیر ، از چپ به راست ، ارتباط خاصی برقرار است   -24
  2      12      60      240      720   ؟                 

  960 -الف
  1400 -ب
  1440 -ج
  1920 -د
  

درآمـد  .  اسـت    7 بـه    3 و نسبت درآمد علی به پدر علی ،          5 به   4  ، نسبت درآمد خواهر علی به مادرش ،        3 به   2نسبت درآمد علی به درآمد خواهرش ،          -25
  والدین ، چند برابر درآمد فرزندان می باشد ؟

  25/1 -الف
  5/1 -ب
  25/2 -ج
  5/2 -د
  

او می تواند طوری لباس بپوشد        در چند حالت مختلف ،    . چهار کفش و چهار کمربند در همان رنگ ها دارد           سعید چهار پیراهن در چهار رنگ ، چهار شلوار ،              -26
  که از چهار مورد فوق ، فقط دو مورد ، همرنگ باشند ؟ 

  144 -الف
  36 -ب
  96 -ج
   72 -د
  

  درصد سود اولیه ، کدام است ؟ . اگر قیمت فروش محصولی دو برابر شود ، سود حاصل از فروش محصول ، سه برابر خواهد شد  -27
  3/33 -الف
  6/66 -ب
  100 -ج
  96 -د
  

مقـادیر دو سـتون را بـا    . » ب « و دیگـری در سـتون   » الف «   ، شامل دو مقدار یا کمیت است ، یکی در ستون    28سوال   :راهنمایی  
  :ید یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل ، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کن

  . را عالمت بزنید 1بزرگ تر است ، در پاسخنامه گزینه » الف « اگر مقدار ستون 
  . را عالمت بزنید 2بزرگ تر است ، در پاسخنامه گزینه » ب « اگر مقدار ستون 

  . را عالمت بزنید 3با هم برابر هستند ، در پاسخنامه گزینه » ب « و » الف « اگر مقادیر دو ستون 
  . را عالمت بزنید 4تعیین نمود ، در پاسخنامه گزینه » ب  «و » الف  «طالعات داده شده در سوال ، نتوان رابطه ای را بین مقادیر دو ستون اگر بر اساس ا
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ر مربع بـزرگ  ،   و نسبت قطر مربع متوسط به قط3 به 2نسبت قطر مربع کوچک به قطر مربع متوسط ، . سه مربع کوچک ، متوسط و بزرگ در اختیار داریم    -28
   .  است 5 به 4

  ب                                                            الف                            
            اختالف مساحت مربع متوسط                      اختالف مساحت مربع بزرگ                 
  و مربع کوچک                                        سط     و مربع متو                       

                  
  

  . پاسخ دهید 30 و 29متن زیر را به دقت بخوانید و بر اساس اطالعات موجود در جدول و نمودار زیر ، به سوالهای   : راهنمایی
  

، » ب «  و در نمودار c هیأت علمی دانشکده    ، اطالعاتی در خصوص درصد مقاالت چاب شده توسط اعضاء         » الف  « در نمودار   
 ، بـه    Cدانـشکده   .   ، از جهت نوع آنها داده شده است           B و    Aتعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیأت علمی دو دانشکده           

   . چاپ نموده است ISI ، مقاله Aاندازه کل تعداد مقاالت دانشکده 
  

                  
  
  
  
   

  
  
  
  

 A                                                          دانشکده B               دانشکده 

  
  

   پژوهشی بوده است ؟-  ، علمی C و Bتقریباً چند درصد از کل مقامات دانشکده   - 29
  16 -الف
  20 -ب
  24 -ج
  25 -د

  
   است ؟A  پژوهشی نبوده اند ، مربوط به دانشکده -هیأت علمی سه دانشکده که علمی تقریباً چند درصد از مقاالت چاپ شده توسط اعضاء   -30
  36 -الف
  31 -ب
  28 -ج
  21 -د

36     
                   48  

  

16

    غیره              

  پژوهشی-علمی

               د  - 30                                                                                                                                                                     ب  –29                                                                                                                                                                         الف  - 28    

       علمیهیأتدرصد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء » الف « نمودار 
 Cدانشکده 

ISI 

 تعداد مقاالت چاپ شده توسط اعضاء هیأت علمی«ب«نمودار 
 B وAدانشکده های

  پژوهشی-علمی

ISI
 غیره
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