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 (52تا  1عمومی )سؤال  الملل بینحقوق 

و حقوق داخلی، کدام گزینه از منظر حقوق انگلستان صحیح  الملل بیندر صورت تعارض بین حقوق  -(5

 ؟نیست
 اعم از عرفی و قراردادی بر حقوق داخلی مقدم است. الملل بینحقوق  (1

 قراردادی بر حقوق داخلی مقدم است. الملل بینحقوق  (2

 عرفی مقدم است. الملل بینبر حقوق  حقوق داخلی (3

 3و  2 های گزینه (4

 ، کدام گزینه صحیح است؟«5383وین در زمینه حقوق معاهدات  عهدنامۀ»در تعریف معاهده از منظر  -(2

و از شرایط آن مکتوب  شود میمنعقد  المللی بینمقررات حقوق  براساساست که  المللی بینتوافقی  ،معاهده (1

 ر سند واحد است.بودن و تنظیم آن د

و ممکن است در یک  شود میمنعقد  المللی بینمقررات حقوق  براساساست که  المللی بینتوافقی  ،معاهده (2

 سند یا چند سند مرتبط به هم تنظیم شده باشد.

و از شرایط آن تصویب  شود میمنعقد  المللی بینمقررات حقوق  براساسالمللی است که  توافقی بین ،معاهده (3

 در سازمان ملل متحد است. آن

بودن از  و مکتوب شود میمنعقد  المللی بینمقررات حقوق  براساساست که  المللی بینتوافقی  ،معاهده (4

 .باشد میشرایط آن ن

 ؟شود میته فبه چه کشورهایی گ «دار الحیاد»از دیدگاه اسالمی  -(9

 مایند.کشورهای اسالمی که مخفیانه با کشورهای غیر اسالمی همکاری ن (1

 کشورهای غیر اسالمی که با کشورهای اسالمی در جنگ باشند. (2

 .شوند میطرف شناخته  کشورهای غیر اسالمی که از جانب کشورهای اسالمی رسماً بی (3

 شود. اما احکام اسالمی در آنجا اجرا نمی ،کشورهایی که اکثریت مردم مسلمانند (4

 ؟باشد نمیدر نظام حقوقی اسالم، صحیح  لالمل بینکدام گزینه در مورد جایگاه حقوق  -(4

 دارای نگرش توحیدی است. المللی بیننظام حقوقی اسالم در بعد داخلی و  (1

 اسالم ارزشی برابر دارند. المللی بینقواعد حقوق داخلی اسالم و قواعد حقوق  (2

وجود دارد، در اسالم به  للیالم بیندر مفهومی که امروز در عرصه  المللی بینبندی حقوق به داخلی و  طبقه (3

 رسمیت شناخته نشده است.

 .باشند میاسالم متفاوت از یکدیگر  المللی بینمنابع حقوق داخلی و  (4

داند و معتقد است  آور بودن حقوق ملل را ناشی از حقوق طبیعی می ، الزامالملل بینکدام دانشمند حقوق  -(1

 ؟شود میظیم شده و به اقلیت تحمیل که این قواعد با رضایت اکثریت و به نفع عموم تن
 ژرژ سل (4  هانس کلسن (3  فرانسوا ویتوریا (2 هوگو گروسیوس (1

 کدام گزینه در مورد مکتب اصالت اراده و اصالت اعیان صحیح است؟ -(8

 دانند. و حقوق داخلی را دو سیستم حقوقی مجزا می الملل بینطرفداران مکتب اصالت اراده، حقوق  (1

 دانند. و حقوق داخلی را غیر قابل تفکیک می الملل بینمکتب اصالت اعیان، حقوق طرفداران  (2

و حقوق داخلی  الملل بینبرخالف طرفداران مکتب اصالت اراده، طرفداران مکتب اصالت اعیان، حقوق  (3

 دانند. را دو سیستم حقوقی مجزا می

 2و  1های  گزینه (4

کدام گزینه صحیح  «)دکترین(الملل بینعقاید دانشمندان حقوق »و  «المللی بینتصمیمات قضایی »در مورد  -(7

 است؟

های فرعی تعیین قواعد  از راه «دکترین»و  الملل بیناز منابع اصلی حقوق  «المللی بینتصمیمات قضایی »( 1

 .باشند می الملل بینحقوق 

 ند.گیر اعم از فرعی و اصلی قرار نمی الملل بینهیچ کدام در زمره منابع حقوق  (2
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 .باشند می الملل بینهای فرعی تعیین قواعد حقوق  هر دو از از راه (3

منابع  ءجز «دکترین»است اما  الملل بینهای فرعی تعیین قواعد حقوق  از راه «المللی بینتصمیمات قضایی » (4

 .باشد مین الملل بینحقوق 

 .باشد میح کدام گزینه صحی «معاهدات انتقال اراضی»و  «معاهدات مرزی»در مورد  -(6

 .شوند میساز شناخته  هستند، جزء معاهدات قانون المللی بیناین معاهدات چون مربوط به نظم عمومی  (1

 .شود میساز و عام شناخته ن بودن، در شمار معاهدات قانون این معاهدات به دلیل دو جانبه (2

 آور است. فین آنها الزامبودن معاهدات، رعایت این معاهدات، صرفاً برای طر اصل نسبی براساس (3

 .شوند میمحسوب ن المللی بینالواقع، معاهده  گونه معاهدات فی این (4

که دولت ایران با سایر  المللی بین، معاهدات الملل بیندر موضوع مناسبات بین حقوق داخلی و حقوق  -(3

 دول منعقد نموده است، از نظر قوانین ایران چه وضعیتی دارد؟

تر از قانون اساسی و باالتر از  که دولت ایران منعقد نموده است در جایگاهی پایین لیالمل بینمعاهدات  (1

 . باشند میقوانین عادی 

تر از قانون اساسی و قوانین عادی  که دولت ایران منعقد نموده است در جایگاهی پایین المللی بینمعاهدات  (2

 . باشند می

تر از قانون اساسی و برابر با  نموده است در جایگاهی پایین که دولت ایران منعقد المللی بینمعاهدات  (3

 . باشند میقوانین عادی 

 .باشند میکه دولت ایران منعقد نموده است، باالتر از قانون اساسی و قوانین عادی  المللی بینمعاهدات  (4

معاهدات معتبر های حقوق  ، از منظر عهدنامهالمللی بینیک معاهده  «قاعدهتصویب ناقص یا بی»آیا   -(51

 است؟

 قاعده در هیچ صورتی اعتبار ندارد. تصویب ناقص و بی (1

 قاعده در صورت پذیرش شورای امنیت سازمان ملل، دارای اعتبار است. تصویب ناقص و بی (2

قاعده است مگر این عمل، نقض آشکار یک قاعده بنیادین حقوق  اصل بر اعتبار تصویب ناقص و بی (3

 باشد. المللی بین

قاعده است مگر این عمل، نقض آشکار یک قاعده بنیادین حقوق  اصل بر اعتبار تصویب ناقص و بی (4

 داخلی باشد.

 ؟شود میجانبه محقق  آیا حق شرط در پذیرش معاهدات قراردادی دو  -(55

 .شود میحق شرط، از حقوق هر یک از طرفین معاهده است، لذا محقق  (1

 پذیرد. ، لذا تحقق نمیشود مینجر به تغییر دامنه شمول معاهده جانبه م چون این عمل به طور یک (2

 .شود میساز، محقق  در معاهدات قانون (3

 .شود میساز، در سایر معاهدات محقق  به جز در معاهدات قانون (4

 .......... «لوح مطهر»سیس کشور جدید، نتیجه استنعمار زدائی باشد، براساس دکترین أهرگاه ت  -(52

 .شود میهای نظامی کشور پیشین به کشور تازه استقالل یافته منتقل  اسیس پایگاهمعاهدات ت (1

 شود. ( معاهدات واگذاری منابع طبیعی کشور پیشین به کشور تازه استقالل یافته منتقل می2

 .شود میمعاهدات شخصی یا قراردادی کشور پیشین به کشور تازه استقالل یافته منتقل ن (3

 .شود میقراردادی کشور پیشین به کشور تازه استقالل یافته منتقل  معاهدات شخصی یا (4

 ؟استکدام گزینه در مورد شناسایی کشورها صحیح  «استرادا ۀنظری» براساس -(59

 کشورها حق شناسایی ندارند. ،اگر حکومت جدید بر اثر کودتا به وجود آمده باشد (1

 .شود میلی و حاکمیت کشورها تلقی آمیز بوده و دخالت در امور داخ شناسایی عملی توهین (2

 باید خودداری شود. شود میاز شناسایی کشورهایی که از راه اعمال زور تشکیل  (3

 .شود میهم حق و هم تکلیف محسوب  ،شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر (4
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ه عرفی گیری قاعد ، در مورد شکل«فالت قاره شمال»ه یدر قض یدادگستر المللی بینوان ید یأر براساس -(54

 جدید، کدام گزینه صحیح است؟

عرفی برای عملی که در کوتاه مدت جریان داشته، وجود  الملل بین( مانعی از شکل گیری قاعده حقوقی 1

 طرز عمل عمومی کشورها متواتر و یک شکل باشد. ،ندارد مشروط بر اینکه در این مدت

مدت یکسان باشد تا بتوان آن را عرف گیری عرف، طرز عمل عمومی کشورها باید در دراز  در شکل (2

 محسوب کرد.

 عرف با یک مرتبه انجام گرفتن نیز ممکن است تحقق پیدا نماید. (3

 شود. یتلق المللی بینتواند به عنوان عرف  ینم یطیچ شرایفعل تحت ه کتر (4

 ؟ ستنیآور  دولت، الزام یک، نسبت به المللی بینعرف  ،یدر چه صورت -(51

 ند.کت نکعرف مشار یریگ لکان شیدولت در جر ه آنک یدر صورت (1

 ه آن دولت عضو سازمان ملل متحد نباشد.ک یدر صورت (2

 د.یعرف اعالم نما یریگلکت و اعتراض خود را هنگام شیه عدم رضاک یدر صورت (3

 ه آن دولت، در مقابل عرف سکوت نماید یا اعتراض خود را اعالم نماید.ک یدر صورت (4

انتخاب »و  «یالملل نیب تیمربوط به حفظ صلح و امن یها هیتوص»ی در مورد عموممات مجمع یتصم  -(58

 ؟شود میاتخاذ  دهنده یأاز اعضای حاضر و ر، با چه اکثریتی «تیامن یشورا ردائمیغ یاعضا

 در هر دو مورد با اکثریت نسبی (1

 در هر دو مورد با اکثریت دو سوم (2

 یشورا ردائمیغ یانتخاب اعضا ی با اکثریت دو سوم و در موردالملل نیب تیحفظ صلح و امندر مورد  (3

 با اکثریت نسبی تیامن

 یشورا ردائمیغ یانتخاب اعضا ی با اکثریت سه چهارم و در موردالملل نیب تیحفظ صلح و امندر مورد  (4

 با اکثریت دو سوم تیامن

 حد به موجب منشورملل مت یدر صورت تعارض بین تعهدات اعضامنشور سازمان ملل،  براساس -(57

 ، چه تعهداتی مقدم خواهد بود؟المللی دیگر بین های نامه و تعهدات آنها بر طبق موافقت سازمان ملل

 .باشد میای باشد، مقدم  تعهداتی که راجع به نظام خلع سالح هسته (1

 .شود میصرفاً تعهداتی که شورای امنیت آنها را تصویب کرده باشد، مقدم  (2

 در این خصوص وجود ندارد.قاعده کلی  (3

 منشور سازمان ملل مقدم خواهد بود. براساسدر هر صورت، تعهدات اعضا  (4

از انجام تعهداتی که بر  ،دادگستری به آن رسیدگی شده المللی بینکه در دیوان دعوایی  هر گاه طرف   -(56

 .داردیی چه ضمانت اجراطرف دیگر  ؛تخلف کند ،ی دیوان بر عهده او گذارده شده استأحسب ر

 مراجعه به شورای امنیت (1

 مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل (2

دادگستری، ضمانت اجرایی قانونی خاصی  المللی بینبا توجه به اصل تراضی طرفین در مراجعه به دیوان  (3

 وجود ندارد.

 المللی بینامکان پیگیری موضوع از طریق داوری  (4

 :باشد ادعو نیاز طرف یکی تیاز ملیکی از قضات ر ، اگدادگستری  المللی بیندر دیوان  -(53

که در  ییبه دعوا یدگیخواهند داشت در رسنرا دارند حق  یدعو نیاز طرف کیهر  تیکه مل یقضات (1

 .ندیمطرح است شرکت نما یدادگستر یالملل نیب وانید

حق خواهند بل صرفاً در صورت موافقت طرف مقا را دارند یدعو نیاز طرف کیهر  تیکه مل یقضات (2

 .ندیمطرح است شرکت نما یدادگستر یالملل نیب وانیکه در د ییبه دعوا یدگیداشت در رس
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در  یتا به عنوان قاض دینما نیرا به انتخاب خود مع یشخص تواند یمنیز  گریطرف ددر این مورد  (3

 محاکمه شرکت کند.

 .شود میطرف مقابل ایجاد ن با توجه به استقالل قضات از کشور متبوعشان، هیچ حقی برای (4

 ؟باشد نمی، کدام گزینه صحیح المللی دادگستری صالحیت دیوان بیندر مورد   -(21

 .کنند مراجعهالمللی دادگستری  توانند به دیوان بین ها می فقط دولت (1

 رد.، حق رسیدگی داکنند به آن رجوع می االمللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعو دیوان بین (2

صرفاً در موارد خاصی که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت ارجاع المللی دادگستری  دیوان بین (3

 کنند، حق رسیدگی دارد.

المللی داده  نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بیندادگستری در مورد  المللی بیندیوان  (4

 ، حق رسیدگی دارد.شود

. باشد مییفری برای رسیدگی به جرایم مقرر در اساسنامه، دارای صالحیت تکمیلی ک المللی بیندیوان  -(25

 صالحیت تکمیلی این دیوان به چه معناست؟

توانایی یا نبود دستگاه عدم های ملی است و در صورت عدم تمایل یا  مسئولیت اصلی در رسیدگی با دادگاه (1

 مال صالحیت خواهد کرد.المللی کیفری اع قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین

 المللی بیناست که تا قبل از آن فقط دیوان  المللی بینکننده سیستم قضایی  تکمیل ،کیفریالمللی  بیندیوان  (2

 دادگستری وجود داشته است.

و سپس رسیدگی  شود میابتدا در کشورهای عضو دیوان که جرم در آنجا اتفاق افتاده رسیدگی انجام  (3

 .شود مییوان انجام تکمیلی در این د

تحقیقات مقدماتی راجع به جرایم فوق توسط خود کشورهای عضو که جرم در آنجا اتفاق افتاده انجام  (4

 . شود میو رسیدگی تکمیلی در دیوان انجام  شود می

 های داخلی یک کشور دیگر، کدام گزینه صحیح است؟ های جنگی خارجی در آب در مورد کشتی -(22

 تواند به مجرمان سیاسی کشور ساحلی پناهندگی دیپلماتیک بدهد. ی خارجی نمیفرمانده کشتی جنگ (1

های داخلی خود  کشور ساحلی حق توسل به زور و اقدامات قهرآمیز بر علیه کشتی جنگی خارجی، در آب (2

 را دارد.

قضایی های داخلی کشور دیگر از مصونیت مالیاتی، گمرکی، انتظامی و  های جنگی خارجی در آب کشتی (3

 برخوردار است.

 ،های داخلی کشور دیگر از مصونیت مالیاتی و گمرکی برخوردار نیست های جنگی خارجی در آب کشتی (4

 اما از مصونیت انتظامی و قضایی برخوردار است.

 ؟شود میتلقی  «ضرر عبور بی»ر در دریای سرزمینی یک از اقدامات زیکدام  -(29

 تهدید یا توسل به زور علیه کشور ساحلی (2   انجام امور تحقیقاتی -گیری ماهی (1

 کدام هیچ (4  تمرین یا مانور نظامی با انواع تسلیحات (3 

 ؟باشند نمیمأموران دیپلماتیک در کدام یک از موارد زیر از مصونیت قضایی برخوردار  -(24

واقع در کشور  ،دعاوی مربوط به اموال غیر منقول خصوصی (2   تعقیب و بازداشت (1

 پذیرنده

 3و  2 های گزینه (4    ادای شهادت (3

الملل از سوی افراد خصوصی، موجب ایجاد مسئولیت  در چه صورتی ارتکاب اعمال خالف حقوق بین -(21

 ؟شود میبرای کشور متبوع آن افراد  المللی بین

زات در صورتی که دولت متبوع در پیشگیری از اقدامات خالِف افراد، کوتاهی نماید یا در تعقیب و مجا (1

 آنها سستی نماید. 

 گردند. نسبت به اعمال افراد خصوصی نمی المللی بینها دارای مسئولیت  در هیچ شرایطی دولت (2

 .باشند میها به صورت مطلق مسئول اعمال خالِف اتباع خود  دولت (3

 ها مسئولیت خود را بپذیرند، مسئول شناخته خواهند شد. در صورتی که خود دولت (4
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 (25تا  52)سؤال  لملل خصوصیا بینحقوق 

 مؤثرتر است؟ «سیستم»کدام  ،تابعیتی تولدی برای جلوگیری از بی -(28

 خون( 4   استقالل( 3   خاک( 2  وحدت( 1

 شود، تابع قانون ..... است. مفاد سندی که توسط بیگانگان در ایران تنظیم می -(27

اقامتگاه ( 4   مناسب موضوع( 3   ایران( 2 دولت متبوع آنان( 1

 نانآ

تواند به تابعیت پیشین خود  کند، ....... می زن خارجی که به تبع شوهر خود تابعیت ایران را تحصیل می -(26

 برگردد.

 پس از طالق( 2  ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر( 1

ظرف یک سال از تاریخ طالق یا فوت شوهر ( 4     پس از فوت شوهر( 3

 ایرانی

 ناشی از ..... است. ،تابعیت دوگانۀ تولدی -(23

تعارض سیستم خاک ایران با سیستم ( 2    ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی( 1

 خاک خارجی

تعارض سیستم خون ایران با سیستم ( 4    ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی( 3

 خون خارجی

 ت.تابع قانون ..... اس ،الملل خصوصی ایران رابطۀ پدر و مادر و فرزندان در حقوق بین -(91

( 4  اقامتگاه پدر و مادر( 3  دولت متبوع پدر و مادر( 2  دولت متبوع پدر( 1

 اقامتگاه پدر

 تابع قانون ..... است. ،اهلیت بیگانگان مقیم ایران -(95

مورد ( 4  دولت متبوع آنان( 3   اقامتگاه آنان( 2   ایران( 1

 توافق آنان

 . است.در مورد حقوق عمومی غیر سیاسی بیگانگان، اصل بر .... -(92

 تمتع از حق( 2    تبعیت از قانون دولت متبوع آنان( 1

 تبعیت از قانون اقامتگاه آنان( 4     عدم تمتع از حق( 3

 الملل خصوصی ایران دادگاه باید ابتدا به ..... رجوع کند. برای حل مسائل حقوق بین -(99
 نقانو( 4  معاهدات( 3  رویۀ قضایی داخلی( 2  المللی رویۀ قضایی بین( 1

 سن ترک تابعیت ایران ..... است. -(94
 نوزده سال( 4  سن بلوغ( 3  بیست و پنج سال( 2   هجده سال( 1

های متفاوت، هرگاه زن در ایران از دنیا برود، برای  در مورد یک زن و شوهر خارجی دارای تابعیت -(91

 باید رجوع کرد؟ «قانون»به کدام  ثاالرث ورا تعیین سهم

دولت متبوع ( 4 دولت متبوع شوهر( 3  ت متبوع وراثدول( 2  دولت متبوع زن( 1

 متوفی و وراث

 اصل بر ..... است. ،در مورد حقوق عمومی سیاسی بیگانگان -(98
 تمتع از حق( 2    تبعیت از قانون دولت متبوع آنان( 1

 تبعیت از قانون اقامتگاه آنان( 4     عدم تمتع از حق( 3

 سن رّد تابعیت ایران ..... است. -(97
 هجده سال( 4  نوزده سال( 3   بیست و پنج سال( 2  بلوغسن ( 1
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 تعهدات قراردادی بیگانگان در مورد قرارداد منعقد در ایران تابع قانون ..... است. -(96
( 4  مورد نظر قاضی( 3  ا قانون مورد توافق آنانیایران و ( 2 دولت متبوع آنان( 1

 اقامتگاه آنان

 تابع قانون ..... است. ،ی ایرانالملل خصوص والیت قانونی در حقوق بین -(93
( 4  علیه دولت متبوع مولی( 3   اقامتگاه ولی  ( 2   ایران( 1

 علیه اقامتگاه مولی

 اصل بر ..... است. ،در مورد حقوق خصوصی بیگانگان -(41
 تبعیت از قانون اقامتگاه آنان( 2      تمتع از حق( 1
 ز حقعدم تمتع ا( 4    تبعیت از قانون دولت متبوع آنان( 3

 تابع قانون ..... است. ،ازدواج بیگانگان دارای تابعیت متفاوت در ایران -(45
دولت متبوع هر ( 4   دولت متبوع زن( 3  ایران( 2 دولت متبوع شوهر( 1

 یک از طرفین

 ناشی از تعارض ..... است. ،تابعیت دوگانه اکتسابی -(42
 وحدت تابعیتسیستم استقالل مطلق و سیستم ( 2    سیستم خون و سیستم خاک( 1
 دو سیستم خون( 4   سیستم وحدت و سیستم استقالل نسبی( 3

 ؟ندارندچه کسانی حق بازگشت به تابعیت ایران را  -(49
اقداماتی علیه امنیت ملی انجام داده ( 2   سن ترک تابعیت ایران را نداشته باشند.( 1

 باشند.
 تابعیت ایران را نداشته باشند.سن تحصیل ( 4  دولت بازگشت به تابعیت آنان را صالح نداند.( 3

 تابع قانون ..... است. ،پایان قیمومیت -(44
 اقامتگاه محجور( 4  ماقامتگاه قی  ( 3  مدولت متبوع قی  ( 2 دولت متبوع محجور( 1

 چه تأثیری دارد؟ ،ترک تابعیت ایران در تابعیت افراد خانواده -(41
 یر مؤثر است.در تابعیت فرزندان صغ( 2     در تابعیت زن تأثیر دارد.( 1
 در تابعیت زن و فرزندان تأثیر ندارد.( 4   در تابعیت زن و فرزندان مؤثر است.( 3

 اصوالً تابع قانون ..... است. ،کردن اهلیت افراد برای معامله -(48

 مناسب موضوع( 4  اقامتگاه آنان( 3  دولت متبوع آنان( 2 مورد توافق طرفین( 1

 .. تأثیر دارد.در تابعیت .... ،تحصیل تابعیت ایران -(47

( 4 زن و فرزندان صغیر( 3   زن و فرزندان( 2  فرزندان( 1

 فرزندان صغیر

 در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حقوق ایران کدام سیستم را پذیرفته است؟ -(46

( 4   خاک( 3    خون( 2  استقالل نسبی( 1

 استقالل مطلق

 است؟دارای کدام اثر  ،نظم عمومی ایران در مرحله ایجاد حق -(43

( 4    خفیف( 3   مثبت( 2   منفی( 1

 شدید

 در ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی، کدام سیستم پذیرفته شده است؟ -(11

( 4   وحدت تابعیت( 3  استقالل تابعیت( 2   خاک( 1

 خون
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 (25تا  21)سؤال  حقوق مدنی )تعهدات(

 تعلیق قرارداد به اراده متعهد، ..... -(15

 باعث بطالن قرارداد است.( 2   باعث انفساخ قرارداد است.( 1

اگر تعلیق از انواع تعلیق در انشا باشد، باعث ( 4  کند. ای بر صحت قرارداد وارد نمی خدشه( 3

 بطالن عقد است.

 در خصوص تبدیل تعهد، کدام عبارت صحیح است؟ -(12

 شود. با تبدیل تعهد، قرارداد منشأ تعهد سابق زایل می( 1

 از قرارداد برخالف تعهدات قراردادی مجاز نیست. تبدیل تعهد در تعهدات خارج( 2

 انتقال دین از ذمه مدیون به شخص ثالث باعث تبدیل تعهد است.( 3

 سابق است. یتبدیل تعهد باعث زوال وثائق شخص( 4

 در صورتی که جهت نامشروع به صورت شرط درج گردد، ..... -(19

 روع غیر قابل استناد خواهد بود.جهت نامش( 2  اعتبار است. تنها جهت نامشروع لغو و بی( 1

 شود. باعث بطالن معامله می( 4   معامله و شرط صحیح است.( 3

کدام عبارت در خصوص اختالف بدهکار و بستانکار در تصفیه یک دین از میان دیون متعدد بدهکار  -(14

 صحیح است؟

 تشخیص اینکه تأدیه بابت کدام دین بوده با بدهکار است.( 1

 دیه بابت کدام دین است، با بدهکار است.تعیین اینکه تأ( 2

 باشد. تشخیص اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با دادگاه می( 3

 تعیین اینکه تأدیه بابت کدام دین است، منوط به توافق مستقلی است.( 4

 کدام عبارت صحیح است؟ ،در ارتباط با تهاتر -(11

 اتحاد سبب الزم است. ،در تهاتر دو دین( 1

 بودن یکی از دو مورد کافی است. مهالذ   قهری، ما فیدر تهاتر ( 2

 اتحاد مکان تأدیه الزم است. ،در تهاتر دو دین( 3

 گردد. تهاتر ایجاد می ،یابد بین طلب محقق یکی از دو طرف با دینی که طرف دیگر با اعمال خیار می( 4

 تعهدات طبیعی، تعهداتی هستند که ..... -(18

 یا اکراه آن را ایفا نماید، دعوای استرداد آن مسموع نیست. اگر متعهد با میل یا اشتباه( 1

 اگر متعهد با میل آن را ایفا نماید، دعوای استرداد آن مسموع نیست.( 2

 اگر متعهد با میل یا اشتباه آن را ایفا نماید، دعوای استرداد آن مسموع نیست.( 3

 ترداد آن مسموع نیست.اگر متعهد با میل یا اکراه آن را ایفا نماید، دعوای اس( 4

 ؟نیستعلم اجمالی به مورد کافی  ،در کدام یک -(17

 ابراء( 4   هبه( 3   جعاله( 2   وکالت( 1

 (22تا  25حقوق اساسی )سؤال 

 های زمان  کفالت ریاست جمهوری عبارت است از ..... محدودیت -(16

 ون اساسیمنع تجدیدنظر در قان( 2  عدم استیضاع وزیران و عدم رأی اعتماد به آنها( 1

 هر سه مورد باال( 4     پرسی منع برگزاری همه( 3

 ؟نیستکدام گزینه در زمرۀ اختیارات شورای نگهبان  -(13

 نظارت بر قوانین و مقررات( 2     تفسیر قانون اساسی( 1
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نظارت بر داوطلبان شوراهای ( 4  نظارت بر داوطلبان مجلس شورای اسالمی و خبرگان( 3

 شهر

 .....تفسیر قوانین عادی  -(81

 بر عهده اساتید حقوق است.( 2   بر عهده مجلس شورای اسالمی است.( 1

 بر عهده همه متخصصان این امر است.( 4    هاست فقط بر عهده قضات دادگاه( 3

 برای تغییر خطوط مرزی کشور نیاز به رأی ..... -(85

لس سه چهارم مجموع نمایندگان مج( 2   چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس است.( 1

 است.

چهار پنجم مجموع حاضران در مجلس ( 4   دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است.( 3

 است.

 کدام گزینه صحیح است؟ -(82

 تواند مستقیماً رئیس جمهور را عزل کند. مقام رهبری می( 1

 مجلس شورای اسالمی را منحل کند.تواند مستقیماً  مقام رهبری می( 2

 ریاست قوه قضائیه را عزل کند. تواند مستقیماً  مقام رهبری می( 3

 مجلس خبرگان را منحل نماید. تواند مستقیماً  مقام رهبری می( 4

 مطرح شده است؟پرداز  اجتماعات عظمٰی و ُوسطی و صغری توسط کدام نظریه -(89

 افالطون( 4   ابونصر فارابی( 3  ابن رشد( 2  ابن سینا( 1

 های چه نوع دولت   در زمینه سیاسی از ویژگی ، در سرزمین والمللی یگانگی در تابعیت در سطح بین -(84

 کشور است؟

 بسیط( 4   اتحاد واقعی( 3  کنفدراسیون( 2   فدرال( 1

 آرسیتوکراسی یعنی ..... -(81

 زمین ساالری( 4   زر ساالری( 3  یک تن ساالری( 2 چند تن ساالری( 1

 (05تا  22متون حقوقی به زبان انگلیسی )سؤال 

Choose the best item: 

 

88)- What is the meaning of "Consensus ad idem"? 

1) An agreement to sell    2) Idea of an agreement  

3) Meeting of minds    4) Meeting for agreement 

87)- When an offer is withdrawn by an offeror, one can say that the offer has been……. 

1) rejected  2) revoked        3) innovated  4) capitulated 

86)- Consideration must be ……  

1) adequate     2) valuable and adequate  

3) valuable and inadequate   4) valuable and need not be adequate 

83)- According to the doctrine of privity of contract ……. 

1) A third party to a contract is entitled to bring an action on it.  

2) A third party to a contract may, in certain circumstances, be entitled to bring an action 

on it.  
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3) Only the parties to a contract can sue or be sued on it.  

4) Either a third party or the parties to a contract can bring an action on it. 

71)- A contract by parol is….  

1) not valid      2) unenforceable 

3) an unwritten contract    4) voidable 

75)- A contractual clause enabling one party to avoid liability that he would otherwise 

carry, is technically called…… 

1) an exclusion clause    2) an arbitration clause 

3) a termination clause    4) limitation clause 

72)- In contracts, breach of warranty by one party to the contact leads……. 

1) to a right of repudiation for other party. 

2) only to a right to damages for other party. 

3) to both a right of  repudiation and a right of damages. 

4) only to treating the contract as discharged. 

79)- Separation of powers means that…….. 

1) Different branches of state are independent.  2) Armed forces are 

independent. 

3) Different branches of state are interdependent. 4) Armed forces are separate. 

74)- ……may be defined as the law which determines the organization, powers and duties of 

the executive authorities. 

1) constitutional law    2) criminal law 

3) public law     4) administrative law 

71)- Parliament can remove the government by a vote of…… 

1) confidene 2) qualification  3) approval  4) censure  

78)- Ministers have ……responsibility to the…… 

1) diminished / parliament   2) unlimited / president 

3) collective / parliament    4) only limited / parliament 

77)- Duress is a kind of ………. 

1) misrepresentation    2) unfair pressure 

3) undue influence    4) presumed undue influence 

76)- …... prevents future crime by punishing the defendant financially. 

1) Rehabilitation     2) Restitution   

3) incapacitation     4) Retribution 

73)- …... can be a defense to murder where the defendant pleads a sudden loss of self-

control as a direct result of things done or said by another person. It is used as a partial 

defense to murder which would reduce the liability from murder to manslaughter. 

1) Provocation  2) Threat of violence  3) Necessity  4) Duress  
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61)- The ……… is based upon the idea that the accused person is innocent and could not 

have committed that crime because he or she was not present at the crime scene and 

was elsewhere at the time the crime occurred. 

1) Self-defense  2) Alibi defense 3) Excuse defense 4) Justification defense 

65)- ……embraces those acts that are not naturally evil but are prohibited by statute 

because they infringe on the rights of others. 

1) Mala in se  2) Infractions  3) Mala prohibita 4) Felonies 

62)- …… is; someone who gives post-crime assistance to the criminal; a party who knows 

that a crime has been committed and, nevertheless, helps the offender to escape 

detection, capture or punishment, e.g. helped hide the offender from police. 

1) Accessory Before the Fact   2) Principal in the Second Degree 

3) Principal in the First Degree   4) Accessory After the Fact 

69)- Malice aforethought is the mens rea of…….. 

1) theft  2) manslaughter  3) murder  4) reckless killing 

64)- Homicide is a term given to ……….... 

1) murder      2) all forms of unlawful killings 

3) murder with specific intent   4) involuntary killing 

61)- A combination of two or more people formed for the purpose of committing some 

criminal act is called……. 

1) conspiracy 2) contemplation  3) counseling  4) procuring 

68)- everyone is presumed ……unless proved …… 

1) insane / sane 2) innocent / insane  3) sane / insane 4) innocent / sane 

67)- If States want to enter into a written agreement that is not intended to be a treaty and 

to be governed by international law, they often refer to it as. ………………... 

1) a covenant     2) a protocol 

3) an exchange of notes    4) a memorandum of understanding 

66)- …... a type of enforcement of international law by which states are assured that if they 

offend another state, the other state will respond by returning the same behavior. 

1) Dualism  2) Cohabitation   3) Reciprocity  4) Monism  

63)- Decissions of Security Council can be hampered by…… 

1) a non-permanent member   2) a permanent member 

3) the General Assembly    4) The International Court of justice 

31)- …… is an exception to the prohibition of use of force in international law. 

1) Retaliation 2) Self-defense  3) Reprisal  4) War of aggression 
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 (155تا  01فقه )سئوال 

 گردد؟ تر، آب مضافی که نجس شده است، چگونه طاهر می بنابر قول صحیح -(35

 ف با اتصال به آب مطلق، مطلق گردد.( در صورتی که آب مضا1

 گردد. ( به محض اتصال آب مضاف به آب مطلق کثیر، طاهر می2

 مضاف.   آب شدن مطلق و کثیر مطلق آب به مضاف آب اتصال صورت ( در3

 شدن آب مضاف مطلقاً )به خودی خود یا با اتصال به آب کثیر مطلق( ( در صورت مطلق4

 به نظر شهید ثانی، تطهیر لباس نجس به بول و غیر بول طبق کدام گزینه است؟ -(32

( در بول دو مرتبه شستشو و عصر، در 2  ( دو مرتبه شستشو و دو مرتبه عصر در هر دو مورد1

 غیر بول یک مرتبه

( یک مرتبه شستشو و عصر در هر دو 4 ( در بول یک مرتبه شستشو و عصر، در غیر بول دو مرتبه3

 وردم

 اگر نمازگزار در حال قنوت یادش بیاید که سوره را نخوانده است، به کدام گزینه باید عمل کند؟ -(39

 ( باید برگردد و سوره را بخواند.2  تواند برگردد. ( چون وارد جزء بعدی شده است نمی1

 د.( باید قنوت را تمام کند و بعد سوره را بخوان4   ( مخی ر است که برگردد یا ادامه دهد.3

کند و سنّی )که طبق مذهب خود نماز خوانده( و شیعه  شود و ناصبی که توبه می مرتّدی که مسلمان می -(34

 شود، کدام یک به ترتیب نمازشان قضا دارد و کدام یک ندارد؟ می

( دارد، 4  ( دارد، ندارد، ندارد3  ( ندارد، دارد، دارد2  ( دارد، ندارد، دارد1

 دارد، ندارد

 در جماعت در فرضی که نمازش شرعیّت داشته باشد .....امامت غیر بالغ  -(31

 ( مطلقاً صحیح نیست.2 ( فقط برای مأموم غیر بالغ یا در نماز مستحبی صحیح است.1

 ( فقط در نمازهای مستحبی صحیح است.4   ( فقط برای مأمومین غیر بالغ صحیح است.3

 ز با هم خوانده شود.اند و باید در نما دو سورۀ ..... و ..... در حکم یک سوره -(38

( ضحی، 4  ( الم نشرح، تکاثر3  ( قریش، ماعون2  ( تکاثر، عصر1

 الم نشرح  

 شتر به ترتیب کدام است؟ 85شتر و  48شتر،  28های  مقدار زکات در نصاب -(37

 ( حق ه، بنت لبون، جذعه2     ( بنت لبون، حق ه، جذعه1

 ن، حق ه( بنت مخاض، بنت لبو4     ( بنت مخاض، حق ه، جذعه3

 حکم تأخیر بدون عذر در پرداخت زکات با فرض تلف آن کدام گزینه است؟ -(36

 ( در صورت تفریط ضامن است.2     ( مطلقاً ضامن است.1

 3( عکس گزینه 4  ( در غیر نقدین با تفریط و در نقدین مطلقاً ضامن است.3
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آید، به ترتیب  آب به دست می آید و مرجانی که در روی حکم مرجانی که با فرو رفتن در آب به دست می -(33

 کدام است؟

( اول حکم غوص و دوم حکم ارباح 2    ( هر دو حکم ارباح مکاسب دارد.1

 مکاسب دارد.

 ( هر دو حکم غوص را دارد.4      2( عکس گزینه 3

 دار به زن نامحرم نگاه کند و منی از وی خارج شود، حکمش چیست؟ اگر مرد روزه  -(511

 ( اگر قصد امناء داشته قضا و کفاره دارد.2  دارد.( مطلقاً قضا و کفاره 1

کردن داشته، ولی قصد امناء  ( اگر عادت به امناء از طریق نگاه4( در هر صورت فقط قضا دارد.        3

 نداشته، فقط قضا دارد.

دار  دارش را به جماع مجبور کند و مردی که زن روزه داری که همسر روزه حکم مرد روزه  -(515

 ا به جماع مجبور کند کدام گزینه است؟ای ر بیگانه

 ( در هر دو مورد مرد باید کفاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.1

 ( فقط در مورد دوم باید کفاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.2

 ( در مورد اول فقط تعزیر و در مورد دوم تعزیر و کفاره را باید تحمل کند.3

 فاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.( فقط در مورد اول باید ک4

 نائی کسی است که از ..... تا محل سکونتش ...... میل فاصله باشد.  -(512

 44( مکه، 4  12( مکه، 3  24( مکه، 2  44( خارج حرم، 1

 ارتکاب کدام یک از محرمات احرام کفاره دارد؟  -(519

 ستشمام بوی بد( جلوگیری از ا4 کردن در آینه ( نگاه3  کشیدن ( سرمه2  ( تظلیل1

 در صورتی که محرم بعد از دخول حرم بمیرد .....  -(514

( اگر عمره تمتع را انجام داده مجزی 2   ( اگر طواف را انجام داده باشد مجزی است.1

 است.

 ( مطلقاً مجزی نیست.4   ( به صرف دخول در حرم مطلقاً مجزی است.3

 ابراء ..... است و نیاز به قبول .....  -(511

 ( اقرار، ندارد4  ( تملیک، دارد3  ( ایقاع، ندارد2  ( عقد، دارد1

 دربارۀ مقبوض به عقد فاسد، کدام گزینه صحیح است؟  -(518

( ضامن عین، نماء، منافع مستوفات و 2    ( قابض فقط ضامن عین است.1

 غیرمستوفات است.

 ( ضامن عین است نه نماء4  (  ضامن منافع مستوفات است نه غیر مستوفات3

 در تعریف کدام گزینه است؟ «لیک عین أو منفعة أو تسلیط علی تصرف بعد الوفاةتم»عبارت   -(517

 ( وقف منقطع4  ( وقف مؤب د3  ( تسبیل2  ( وصیت1

 اشتراط خیار در صداق ..... و در عقد نکاح ..... است.  -(516

 ( جایز، غیر جایز4 ( غیر جایز، غیر جایز3  ( جایز، جایز2  ( غیر جایز، جایز1

 لمرتضع فی أوالد المرضعة .....الینکح أبوا  -(513

( والدةً ال 4  ( والدةً و رضاعاً 3   ( رضاعاً 2   ( والدةً 1

 رضاعاً 

 ؟ باشد نمیکند،  کدام گزینه جزء احکام اربعه که شهید اول بر لعان مترتب می  -(551

 ( التحریم المؤب د4 ( سقوط الحد ین عنهما3  ( سقوط اإلرث2  ( زوال الفراش1
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 در ذبیحه، به ترتیب چه حکمی دارد؟ «لحیوان و الحرکة بعد الذبح أو النحرعرض الماء علی ا»  -(555

 ( واجب است، واجب است2    ( واجب نیست، مستحب است1

 ( مستحب است، مستحب است4    ( مستحب است، واجب است3

 ؟نیستکدام گزینه در ذبیحه حرام   -(552

 ( الُکال4   ( الفرث3   ( العلباء2  ( القضیب1

 حکمش چیست؟ «له علّی قفیز حنطة بل قفیز شعیر»گوید اگر مقّر ب  -(559

( فقط قفیزی از حنطه برعهدۀ 2  ( یک قفیز از حنطه و یک قفیز از شعیر برعهدۀ اوست.1

 اوست.

 اش نیست. ( چیزی بر عهده4   ( فقط قفیزی از شعیر برعهدۀ اوست.3

 ؟باشد نمیکدام گزینه از شروط تحقق رضاع   -(554

 ( کمتر بودن سن شیرخوار از دو سال2     ( واحد بودن فحل1

 ( شیرخوار قبالً از شیر گرفته نشده باشد.4     ( واحد بودن مرضعه3

 اگر عقد صلح بر اباحۀ منفعت غیر معوض واقع شود، نتیجۀ آن کدام گزینه است؟  -(551

( هبۀ 4   ( اجاره3   ( عاریه2   ( ابراء1

 غیر معوضه

 ردد؟گ زیادی ارث از فریضه به چه کسی برمی  -(558

 ( زوج4   ( دختر3  ( خواهر ابوینی2  ( خواهر پدری1

 شود؟ آید و نقص بر ورثه وارد می در کدام گزینه ماترک از فرائض کم می  -(557

( همه 4 ( زوج، یک دختر، والدین3 ( والدین، زوج، دو دختر2 ( دو دختر، مادر، زوج1

 موارد

 در مورد احصان کدام گزینه صحیح است؟  -(556

 شود. همسر مجنونش موجب احصان می زن با شدن جمع( 1

 شود. شدن با همسر نابالغش موجب احصان می ( جمع2

 باشد. ( تمکن زن از وطی همسرش در احصان زن شرط می3

 شود. ( جمع با همسر که به عقد موقت درآمده است، موجب احصان می4

 ..... شرب الربوبات .....   -(553

( 4( الیحرم، و إن شم  منها ریح المسکر     3یحرم، مطلقاً      ( ال2( یحرم، إن شم  منها ریح المسکر     1

 یحرم، مطلقاً 

 اگر مباشر و ضامن جمع شود .....  -(521

 ( مباشر و سبب هر دو ضامن هستند چه عالم باشند یا جاهل.1

 کدام ضامن نیستند، چه عالم باشند یا جاهل. ( هیچ2

جاهل باشد که در این صورت، مباشر ضامن  ( مباشر ضامن نیست و سبب ضامن است، مگر آنکه سبب3

 است.

( مباشر ضامن است و سبب ضامن نیست، مگر آنکه مباشر جاهل باشد که در این صورت، سبب ضامن 4

 است.
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 (125تا  151اصول فقه )سئوال 

 بین اشاعره و عدلیه است؟ موضوع  نزاع   ،کدام معنای حسن و قبح  -(525

 معنای مالئمت و منافرت ( حسن و قبح به2  معنای کمال و نقص  ( حسن و قبح به1

 معنای مدح و ذم ( حسن و قبح به4   معنای لذ ت و ألم  ( حسن و قبح به3

 ؟باشدنمیبحث اجزاء قابل تصور  ،در کدام گزینه  -(522

 یبرائت شرع (4   اطیاحت (3  اصل طهارت  (2  استصحاب (1

 واجب چیست؟ ۀمقدم رۀبادیدگاه مصنف در  -(529

 ست.یواجب ن مطلقاً  (2   ب است.واج مطلقاً  (1

 سبب باشد واجب است. چنانچه (4      شرط شرعی باشد واجب است. اگر (3

 ؟بودرا بنیان نهاد چه کسی  «ترتّب»نخستین کسی که اندیشه   -(524

  یمحق ق اصفهان (4   ینیمحقق نائ (3 رازی یش یرزایم (2   یمحق ق ثان (1

 ممتنع است؟ اجتماع امر و نهی ،براساس کدام گزینه  -(521

 تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد.  (2 ف عنوان باشد نه معنون.  یمتعلق تکل (1

ت کند و تعدد عنوان یحکم از عنوان به معنون سرا (4 ت نکند. یحکم از عنوان به معنون سرا (3

  موجب تعدد معنون نشود

 به نظر مصنف آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است؟  -(528

 رد.یق بگبه اصل عبادت تعل   یفساد است که نه یمقتض یفقط در صورت (1

 رد.یق بگبه وصف عبادت تعل   یفساد است که نه یمقتض یفقط در صورت (2

 ست.یفساد ن یرد مقتضیق بگا شرط عبادت تعل  یبه جزء  یاگر نه (3

 وصف باشد. ا ازیا از شرط یا از جزء یاز اصل  یه نهکندارد  یفساد است و فرق یاز عبادت مقتض ینه (4

 در علم اصول چیست؟ «حّجت»مقصود از   -(527

 ا تنتج مطلوباً یتألف من قضایکل ما  (2     قه ثبت متعل  یئ یکل ش (1

بلغ درجة یقه وال ثبت متعل  یئ یکل ش (4   ر یالغ یحتج به علیصلح ان یئ یکل ش (3

 القطع

 «للظن. کون سبباً و إنّما مدلول ... الحقیقی هو کل شیء اعتبره الشارع ألجل أنّه ی»  -(526

 األصل (4    ةالحج (3   الظن  (2  األمارة  (1

 قوام اماره و مناط در اثبات حجیت آن چیست؟  -(523

 تیقیطر (4   ت یکاشف (3   علم  (2   ظن  (1

، مراد از «نحوها رفع ما هو الثابت فی الشریعة من األحکام و»مصنّف در تعریف نسخ آورده است:   -(591

 دام گزینه است؟ک «الثبوت فی الشریعة»

الثبوت  (4  الثبوت بظهور العموم  (3  یالثبوت الظاهر (2  یقیالحق یالثبوت الواقع (1

 بظهور اإلطالق

 چرا دلیل عقلی حجت است؟  -(595

 کند.ید مییعقال آن را تأ یره و بنایچون س (2  د کرده است. ییچون شارع مقدس آن را تأ (1
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ت قطع هم یاست و حج ی, قطعیل عقلیچون دل (4  م.یدار یل عقلیت دلیچون اجماع بر حج (3

 است. یذات

 ونه معصوماً یدل على ..... على األقل.کم کبح  المعصوم  فعل  أنّ   فی  کال ش»  -(592

 حرمة الفعل (4   إباحة الفعل (3  وجوب الفعل (2  استحباب الفعل (1

 وای مجتهد هم داللت دارد؟ کریمه، عالوه بر حجیت خبر واحد بر قبول فت هبه نظر مصنّف، کدام آی  -(599

 أذن یهآ (4  حرمت کتمان  یهآ (3  نفر  یهآ (2  نبأ  یهآ (1

شف منها حرمة کوال یست. ..شف وجوب الفعل ال استحبابه فی کأن السیرة بما هی سیرة ال یست»  -(594

 . «... راهته فیکالفعل وال 

 فعل رة الیس -ترک رة الیس (2    کرة التریس - رة الفعلیس (1

 رة الترکیس -رة الترک یس (4    رة الفعل یس -رة الفعلیس (3

ها متفاوت های تحصیل قول معصوم در بحث اجماع، کدام گزینه با دیگر گزینهبا توجه به طریقه  -(591

 است؟

االجماع  (4   ر یقة التقریطر (3 ة یقة التضمنیالطر (2   قة الحسیطر (1

 یالدخول

 دلیل حجیت ظهور چیست؟  -(598

 (4    عقل  (3   سنت  (2   کتاب  (1

 عقال یبنا

 در بحث حجیت شهرت، کدام قسم از اقسام شهرت موضوع بحث است؟  -(597

شهرت  (4  ه یشهرت استناد (3  ه یشهرت عمل (2   هیشهرت روائ (1

 هیفتوائ

 علیه کدام یک از ارکان قیاس است؟ مقیس  -(596

 (4    عل ت  (3   فرع  (2   اصل  (1

 حکم

 است؟ صحیحقیاس اولویت  رۀباام گزینه در، کدطبق دیدگاه مصنّف  -(593

 اس باطل است.یق قیچون از مصاد ؛ستیت حجت نیاس اولویق (1

 اس باطل استثنا شده است.یچون از ق ؛ت حجت استیاس اولویق (2

 ل خاص بر بطالن آن وجود دارد.یچون دل ؛ستیت حجت نیاس اولویق (3

 ت ظواهر، حجت است.یت از باب حجیاس اولویق (4

 ؟نیستشرایط تعارض درست  بارهام گزینه درکد  -(541

 یل ظنیدر حجت دل یحصول ظن فعل (2  نباشد.  یاز آنها قطع یکیا یل متعارض یدو دل (1

 .معتبر باشد

 یگریل متعارض بر دیاز دو دل یکی (4  ت باشد. یط حجیشرا یل متعارض دارایهر دو دل (3

 حاکم نباشد.
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تکاذبا فی ..... ویکونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما فی إن الدلیلین یکونان متعارضین إذا »  -(545

.....». 

 مقام االمتثالـ ع یمقام التشر (2    ع یمقام التشر ـمقام االمتثال  (1

 مقام االمتثال ـمقام االمتثال  (4    ع یمقام التشر ـع یمقام التشر (3

 چه نسبتی وجود دارد؟ «ال شک لکثیر الشک»و  «إذا شککت فابن علی األکثر»بین   -(542

 تخصص (4   صیتخص (3     ورود (2  حکومت (1

 طبق دیدگاه مصنّف، قاعده در تعادل متزاحمین و قاعده اولیه در تعادل متعارضین چیست؟  -(549

 ر است.ییدر هر دو تخ (1

 در هر دو تساقط است. (2

 ن تساقط است.یر و در تعادل متعارضیین تخیدر تعادل متزاحم (3

 ر است.یین تخین تساقط و در تعادل متعارضیل متزاحمدر تعاد (4

 است؟ متفاوتها کدام گزینه با دیگر گزینه  -(544

 یجمع دالل (4  جمع مقبول  (3    یجمع تبرع (2   یجمع عرف (1

 ؟ نیستبه نظر مصنّف، کدام گزینه از مرّجحات منصوصه   -(541

ة یالترج (2 ح بالشهرة یالترج (1 ح یالترج (4 ح بموافقة الکتاب یالترج (3  ح بمخالفة العام 

 یبصفات الراو

مربوط به مجرای کدام اصل عملی  « مجهوالً مطلقاً أی لم یعلم حتّی بجنسه  لیفکون التکأن ی»عبارت   -(548

 است؟

 رییتخ (4  استصحاب (3    اطیاحت (2   برائت (1

 استصحاب, اماره است یا اصل عملی؟ هقاعد ،به نظر مصنف  -(547

 ت آن اجماع باشد.یحج هکه ادل یتاماره است در صور (1

 ت آن بنای عقال باشد.یحج ی که ادلهاماره است در صورت (2

 ت آن اخبار باشد.یحج هکه ادل یاست در صورت یاصل عمل (3

 ت آن چه باشد.یحج هندارد که ادل یاست و فرق یاصل عمل (4

 دام است؟کدلیل در اثبات حجیت استصحاب  ترین مهم ،به نظر مصنف  -(546

 اخبار (4  اجماع  (3   م عقل کح (2  عقال  یناب (1

 چه نوع شکی است؟ «الشک فی بقاء خیار الغبن بعد الزمان األول»  -(543

شک  (4  ت موجود است.یشک در رافع (3 است. یشک در مقتض (2 شک در رافع است. (1

 در وجود رافع است.

 ی قسم دوم چیست؟استصحاب کلّ نظر مصنف دربارۀ   -(511

-ینم یو فرد جار یاستصحاب در کل   (2   شود.یم یو فرد جار یاستصحاب در کل   (1

 شود.
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 یشود ولیم یاستصحاب در فرد جار (4  در فرد نه. یشود ولیم یجار یاستصحاب در کل   (3

 نه. یدر کل  
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 (155تا  121ادبیات عرب )سئوال 

ار   کدام گزینه در مورد باب  -(515  طَّوَّف"؟ی - یه د  ی -وا کهای افعال صحیح است: "ادَّ

ل  ـتفاعل ( 2     تفع ل ـافتعال  ـافتعال  (1  افتعال ـتفع 

 تفع ل ـافتعال  ـتفاعل  (4     تفع ل ـل یتفع ـافتعال  (3

 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنای فعل مزید   -(512

ا َرأَ ( 1 ُرکم یهو الذ (2  افتنی یصفت ی: مفعول را داراأَکبَْرنَهُ نَهُ یفلم  ف کیام األَْرح یف یَصوِّ

 هیشاء: تعدی

 ل ف.ک، فَتََحلَّْم: تحلیماً ْن کإْن لم تَ ( 4  مجرد یثالث یإلى مشهد المقدسة: معنا هاجرتُ  (3

ْلن   - أُْدعُ  -یح  ا ْفت  الحاق نون تأکید به افعال در کدام گزینه درست است: "  -(519  "؟یا ْرض   - ا ْحم 

 نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانِّ  -أُْدُعَونَّ  -اِْفتَِحنَّ  (2   نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانِّ  -أُْدُعَونَّ  -اِْفتََحنَّ  (1

 نَّ یاِْرضَ  -اِْحِمْلنانَّ  -أُْدُعُونَّ  -اِْفتَِحنَّ  (4   نَّ یاِْرضِ  - اِْحِمْلنانِّ   -أُْدُعنَّ  -اِْفتَِحنَّ  (3

 است؟ نادرستوزن صرفی کدام گزینه   -(514

 لی: تَفاعِ یتغاض (4  ُعولیوم: فَ یقَ  (3  باعة: فََعلَة (2  طاغوت: فََعلُوت (1

 تأبَّط شّراً"؟ -ات ب کم   -ن ة یُجه   - یط   - یُمْسر   -ة ینسبت صحیح است: "ش   ،نهیگز کدام در  -(511

 - یتابک - ینِ یُجهَ  - یطَواوِ  - یُمْسِروِ  - یوِ یشِ  (2 یتأبَّطِ  - یتَبِ کمَ  - یُجهَنِ  - یطََووِ  - یُمْسَروِ  - یِوَشو (1

 یتأب ط

 -یناوِ یُجهَ  -یوِ یطَ  -یُمْسِروِ  -یَوَشوِ  (4 یتأب طاوِ  -یاتِبِ کم -یُجْهناوِ  - یطََووِ  - یُمَسرِ  - یوِ یَوشِ  (3

 یتَْبطاوِ  -یاتبکم

ى  ،نهیگز کدام در  -(518 ْلم  ف  -نار -تصغیر صحیح است: "س  ل  -ُغر  ْدو  ل و   -ج  ر"؟ - یع   ُموس 

ى یُعلَ  -ل یُجدَ  -فات یرَ غُ  -ر یینُ  - یمِ یُسلَ  (2  ِسریُموَ  - یویُعلَ  -ِول یُجدَ  -فات یُغرَ  -َر ینُوَ  -َمة یُسلَ  (1

 ِسرییمُ  -

 -ل یُجدَ  -فات یُغرَ  - نُیَیَِّرة -ة یمَ یُسلَ  (4  ِسرییمُ  - ییُعلَ  -ل یُجدَ  -فات یُغرَ  -َرة ینُوَ  -َمى یُسلَ  (3

 ِسریُموَ  - یوِ یُعلَ 

 ؟کند نمیافاده تعریف یا تخصیص  ،اضافه ،در کدام گزینه  -(517

 خاتم فضة (4  لیصالة الل (3  یالقاض اتبک (2  ناصر الحق   (1 

 است؟ نادرستزمان فعل در کدام گزینه   -(516

 ْذهَُب: حالیلَ  (2    یاستمرار ینصرون: ماضیانوا کما  (1

ا ل (4     هل تسافر؟: مستقبل( 3  یساده منف یصْل: ماضیم 
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 دام فعل درست است؟ کمجهول   -(513

 آثَْرتُُموه: أُوثِْرتُم (2    م: تُرَجـْونَ غه دهیمضارع "رجاُ" ص (1

 نایاِقتَدى بِنا: اُْقتُدِ  (4      وایاهُم: حُ یحَ  (3

 است؟ نادرستدام اسم فعل، کمترادف   -(581

ر (3  هِ یواْثبُْت ف کانَ ک: اِْلَزْم مَ کانَ کم (2  : ُخْذ، اِْلَزمْ یکعل (1  بََجْل: أَتَضج 

 یفیکقَْد:  (4 

 است؟   نادرستره کتداء به نمسوغ اب ،دام گزینهکدر   -(585

 ری: تصغیٌب هَذَّب أخالقیتَ ک (2    ن: افاده عمومیاسِ یَسالٌم َعلَى إِل  (1

بُر صبران( 3 ا تُ الصَّ ، و: صبٌر عم  ا ت ِحب  نجٌم قد أضاَء: وقوع در  نا ویَسرَ  (4  عیره: تنوکصبٌر عم 

 هیصدر جمله حال

 است؟ نشدهدر کدام گزینه مبتدا وجوباً حذف   -(582

 لٌ یصبٌر جم( 2     راً، فلنفسهیمن عمل خ (1

 دٌ یق سعینعم الصد (4    دٌ یما زیال س ِرِم العلماَء، وکأ (3

 است؟ یوجوب ،به تقدیم مفعول ،دام موردکدر   -(589

 َذ أستاُذهینادی التلم (2      یأخ یرم أبکأ (1

 رُ یاألم کأعان أخا (4    فهیٌد إال ضیرم زکما أ (3

 ؟نداردوجود  یانیمفعول مطلق ب  ائبن ،در کدام گزینه  -(584

 شة الفقراءیل عیش البخیعی (2     لیل  المکلوا یال تم (1

 ن جلدةیُجلَِد المجرم خمس (4     الً یتبت کتبت ل إلى رب   (3

 است؟  نادرستکدام گزینه در باب اشتغال   -(581

  هال  الشرَّ تجن بتَهُ  (2     کإِن العلَم خدمتَهُ، نَفَعَ  (1

 یَت، فإذا الولَد یرِشُدهُ أبوهدخلُت الب (4      أن ه أسدٌ کعمرٌو  (3

 عطف به واو ممتنع است؟  ،در کدام گزینه  -(588

 لیالل هو مسافٌر و (2     عمرو بعده د ویجاء ز (1

 أعماله ل  رجٍل وک (4     ذیالتالم تعاون المعل م و (3

 نوع حال درست است؟ ،در کدام گزینه  -(587

 دهکعاد القائد منتصراً: مؤ (2    اً: موطئهیعربإن ا أنزلناه قرآناً  (1

 هکین: محیفادخلوها خالد (4     اً: مؤسسهیوف کهذا أخو (3

 ؟نیستر حال واجب یتأخ ،در کدام گزینه  -(586

 باً یأفصح الناس خط کأخو( 2     ما أحسن الولد مبتسماً  (1

 صائماً  یهذا أخ( 4     مبتسماً دخل المعل م (3
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 است؟ غیر منقولز ییتم ،در کدام گزینه  -(583

ه خط (1 رنا األرض ع (2  باً یهلل در  أخوک أکثر منک  (4  ماناً یازدادوا إ (3 وناً یفج 

 تجربةً 

 اعراب مستثتى درست است؟ ،در کدام گزینه  -(571

 داً یما زیال س أجاد الخطباء و (2     دٍ ینجح الطالب ماعدا ز (1

 یُر فاعلِه یقع فی السوء أحد غال (4     وصلنا إال حقائبُنا( 3

 فقط بدل وجود دارد؟ ،در کدام گزینه  -(575

 ن)ع( إنقاذ اإلنسانیأراد اإلمام الحس (2    دةیالمعل مة جاءت أختها سع (1

 کراً لکالبشر المعل م ش یا هادی (4   ةیتونیقة الشجرة الزیالحد یغرست ف (3

 درست است؟ ینعت سبب ،در کدام گزینه  -(572

 رماُء معل موهکال حضر الرجلُ  (2    حضر الرجُل الفاضُل معل ُمهُ  (1

 حضرت الفتاة الکریم النسب (4     الفاضلة آباؤه حضر الرجلُ  (3

 ار رفته است؟کبه  ید معنوکیتأ ،در کدام گزینه  -(579

 ظلمونیانوا أنفسهم کن کو ما ظلمونا ول (2     أعادوا األمَر إلى أنفسهم (1

 م أنفسهمن معهین ا مسافرک (4     جه زوا أنفسهم للسفر (3

 ح است؟ یحرف جاره باء صح یمعنا ،در کدام گزینه  -(574

 یُت الکتاب بألف تومان: االستعانةاشتر (2    دکیداً: زائدة للتویفى باهلل شهک (1

 ةیناهم بسحر: البدلینج   (4    ذهب هللا بنورهم: المصاحبة (3

  له وجود دارد؟ مفعول ،در کدام گزینه  -(571

 أداء الواجب یراً فیتقص کبـ ختُ  و (2   یر علکلشرماً، فأوجب اک کأخو یزادن (1

 مالکالً للیأرشد األستاذ طالبه ن (4    یکعل یفضالً من   کرمتُ کأ (3

 ؟ح استیقطع نعت صح ،در کدام گزینه  -(578

 الوالد إجابة واحدة یأجابن (2     اتبکال یقیصد یجاءن (1

 جاءنا ضیف فاضل (4     نکیالمس کأنا عبد یإله (3

 

 تجزیه و ترکیب درست را تعیین کنید: 781 - 711های  در سؤال

 ُربَّ جاهل نجاته جهله:   -(577

: حرف جر  شب (1  على الفتح، متعل ق بالمحذوف یه بالزائد، مبنیرب 



 

 86کد  : الملل حقوق بین -ارشد  کارشناسی***    5931آزمون ورودی سال 

 (25 ) 

ف، مشتق)اسم فاعل(، منصرف، نکجاهل: اسم، مفرد، مذ (2 " لفظاً مرفوع کر، متصر  رة/ مجرور بـ "رب 

 محالً على أن ه مبتدأ

ثاٍن مرفوع  ر منصرف/ مبتدأی، متصرف، معرف باإلضافة، معرب، غیاسم، مفرد، مؤنث مجازنجاة:  (3

 بالضمة الظاهرة

ف، مشتق)صفة مشبهة(، معرب، منصرف/ خبر مفرد وکجهل: اسم، مفرد، مذ (4  مرفوع لفظاً  ر، متصر 

 من تشاء: کالمل یتؤت کالمل کقل اللهم مال  -(576

د ثالث (1 ر یفاعله ضم ان/ فعل وک(، إعالله باإلسی، متعد ، معتل  )أجوف واویقل: فعل أمر للمخاطب، مجر 

 "أنت" المستتر وجوباً 

ف، مشتق)اسم فاعل(، معرب، منصرف/ مفعول به لفعل محذوف من باب ک: اسم، مفرد، مذکمال (2 ر، متصر 

 االختصاص

ان ومهموز الفاء، معلوم، ک)اإلفعال(، معتل)ناقص(، إعالله باإلسید ثالثی: فعل مضارع للمخاطب، مزیتؤت (3

/ خبر لمبتدأ محذوف، تقد      مرفوع                                                                                                                         ره أنت، محالً یمتعد 

 ون/ مفعول به ثاٍن منصوب محالً کعلى الس یر متصرف، منصرف، مبنیمن: اسم موصول عام، معرف، غ (4

 :کریرهه من غکاجتناب ما ت کأدباً لنفس کفاک  -(573

على الفتح المقد ر/ فعل،  ی، معتل )ناقص(، إعالله بالقلب، متعد ، معلوم، مبنی: فعل ماض، مجرد ثالثکفاک (1

 .اف مفعول بهکال و

                                                                                                                                  صوب لفظاً رة، معرب، منصرف/ مفعول له، منکر، متصرف، نکأدباً: اسم مفرد، مذ (2

                                                                                                                                        کفاکر، متصرف، معرف باإلضافة، معرب، منصرف/ مفعول به ثان للفعل: کاجتناب: اسم مفرد، مذ (3

 ر متصرف، معرب/ مجرور بمن الجارةیر: اسم من األسماء الدائمة لإلضافة، معرف باإلضافة، غیغ (4

 یداً:اباً شدامة أو معّذبوها عذیوم القیوها قبل کٍة إال نحن مهلیو إْن من قر  -(561

، عامل، مبنیإن: حرف مشبهة بالفعل مخففة من الثق (1  ونکعلى الس یلة أصلها إن 

 رة، متصرف، منصرف/ مجرور بمن الجارة مبتدأ خبره محذوفک، نیة: اسم، مفرد، مؤنث مجازیقر (2

ر مفرد، مرفوع ة، منصرف/ خبیرة، اإلضافة اللفظکر، مشتق )اسم فاعل(، نکوها: اسم، جمع سالم للمذکمهل (3

 یاباً بالواو ن

 رة، منصرف/ نعت منصوب لفظاً کر متصرف، مشتق )اسم مبالغة(، نیر، غکداً: اسم، مفرد، مذیشد (4


