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 (5 ) 

 (52تا  1حقوق جزای عمومی )سؤال 

 ؟نیستکدام گزینه در زمرۀ تدابیر پیشگیرانه  -(5

 جرایم مانع( 2     اقدامات تأمینی و تربیتی( 1

 اجرای مجازات( 4   ها تعیین لیست کامل جرایم و مجازات( 3

 گذاران مکتب ..... است. سزار بکاریا از پایه -(2

 اصالت سودمندی( 4  لاصالت عم( 3  نئوکالسیک( 2  عدالت مطلق( 1

 مکتب نئوکالسیک، تلفیقی از دو مکتب ..... است. -(9

 عدالت مطلق و پیراگماتیسم( 2    عدالت مطلق و اصالت سودمندی( 1

 قی و اصالت سودمندیتحق( 4    اصالت سودمندی و دفاع اجتماعی( 3

 تر است؟ کدام جمله صحیح -(4

شریک کسی است که در اعمال مقدماتی و ( 2 شریک باید با شریک دیگر وحدت قصد داشته باشد.( 1

 اجرایی حضور دارد.

شریک کسی است که باعث و مسبِّب ( 4 شریک کسی است که در انجام اعمال اجرایی حضور دارد.( 3

 انجام جرم است.

در جریان عملیات  شده توسط ب که قبالا  پس از سرقت مسلحانه از بانک توسط آقای الف، اموال سرقت -(1

ب در لحظۀ شود. آقای  محل درب بانک به انبار مخفی الف، منتقل می دستگاه اتومبیل از نبوده با یک

 نماید. بنابراین ..... شده و عالماا عامداا، اموال سرقتی را منتقل می انتقال اموال، متوجه سرقت فوت

 اند. الف و ب شریک در سرقت( 2   الف مباشر سرقت و ب معاون وی است.( 1

هر دو شریک در سرقت و در اخفای ( 4 شود. است و ب معاون سرقت محسوب نمیالف مباشر ( 3

 اند. مال مسروقه

 ترین گزینه کدام است؟ صحیح -(6

وحدت قصد بین مباشر و  ،در معاونت( 2 وحدت قصد بین مباشر و معاون الزم است. ،در معاونت( 1

 معاون الزم نیست.

در معاونت کافی است که ( 4  د بداند.در معاونت کافی است که معاون، مباشر را قاص( 3

 مباشر، معاون را قاصد بداند.

 دانان عرفی ..... از نظر حقوق -(7

 اجبار معنوی درونی، همان اکراه است.( 2   اجبار معنوی بیرونی، همان اکراه است.( 1

 اجبار مادی درونی، همان اکراه است.( 4   اجبار مادی بیرونی، همان اکراه است.( 3

 تیراندازی از نظر قانون جدید .....خطای در  -(8

 خطای محض است.( 2     خطای عمد است.( 1

 در حکم خطای محض است.( 4     در حکم شبه عمد است.( 3

 ؟نیستها  کدام گزینه در زمرۀ اهداف مجازات -(3

( 4    ارعاب( 3  سزا دهی( 2   اصالح مجرم( 1

 آوری رنج
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 شود؟ نفی بلد چه نوع مجازاتی محسوب می -(51

موارد ( 4  مجازات سالب حیثیّت( 3 مجازات سالب حق( 2 سالب و محدودکننده آزادی( 1

 2و  1

 ؟شود نمیها در دادنامه قید  کدام مجازات -(55

 های بازدارنده مجازات( 4 های تبعی مجازات( 3 های تکمیلی مجازات( 2 های جایگزین حبس مجازات( 1

 ضبط اوزان تقلّبی ..... است. -(52

 مجازات مالی است.( 2     لی است.ما اقدام تأمینیِ ( 1

 منع اشتغال به کسب است. اقدام تأمینیِ ( 4    سالب حق است. اقدام تأمینیِ ( 3

 ؟نداریمدر کدام گزینه، مجازات جایگزین حبس  -(59

در جرایم غیر عمدی که مجازات آن تا ( 2  ماه حبس باشد. 3در جرایم عمدی که مجازات آن تا ( 1

 سال باشد. 2

در جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قانون نیامده ( 4   م علیه امنیت ملیدر جرای( 3

 است.

 باشد، باید ..... 2و درجه  7های ارتکابی از درجه  اگر جرم -(54

 مجازات حداکثر انجام گیرد.( 2  ها صورت گیرد. جمع بین مجازات( 1

 مجازات حداکثر به اضافه یک چهارم مجازات اصلی انجام شود.( 3

 برای هر جرم، مجازات بیش از حداکثر انجام شود. (4

فقره باشد و مجازات آن جرایم دارای  9باشد و تعداد جرایم بیش از  6تا  5اگر جرایم ارتکابی از درجه  -(51

 حداقل و حداکثر باشد .....

 برای هر جرم، مجازاتی بیش از حداکثر به شرطی که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند.( 1

 ای هر جرم، مجازاتی بیش از حداکثر به شرطی که از حداکثر به اضافه یک چهارم تجاوز نکند.بر( 2

 ها جمع مجازات( 3

 مجازات اشد هر کدام( 4

فقره باشد و مجازات آنها دارای حداقل و  2باشد و تعداد جرایم  6تا  5اگر جرایم ارتکابی از درجه  -(56

 حداکثر نباشد .....

 گیرد. ها صورت می جمع مجازات( 2  شود. افه نصف آن انجام میمجازات قانونی به اض( 1

مجازات قانونی اشد به اضافه یک سوم ( 4  شود. تا یک چهارم به مجازات قانونی آنها اضافه می( 3

 شود. انجام می

 تعدد جرایم مختلف مستوجب حد مثل زنا و شرب خمر موجب ..... -(57

 شود. ات حدی اشد میانجام مجاز( 2     شود. انجام یک حد می( 1

 شود. انجام مجازات اعدام می( 4     شود. جمع حدها می( 3

 تخریب برای سرقت کتیبۀ منقوش ..... -(58

( 4  تعّدد ماّدی جرم است.( 3  تعّدد جرم است.( 2  جرم واحد است.( 1

 تعّدد معنوی جرم است.

 انتقال سهم االرث کسی با جعل امضا ..... -(53

تعدد ( 4  تعدد معنوی است.( 3  احد است.جرم و( 2  دو جرم است.( 1

 مادی است.
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 ترین گزینه کدام است؟ صحیح -(21

تکرار جرم، موجب تشدید ( 2   تکرار جرم، نشانه حالت خطرناک مجرم است.( 1

 مجازات است.

 هر سه مورد( 4 تشدید مجازات در تکرار جرم بر پایۀ فایدۀ اجتماعی است نه اجرای عدالت( 3

 ت در ..... ممکن است.تعلیق اجرای مجازا -(25

 2جرایم تعزیری درجه ( 4 8تا  3جرایم تعزیری درجه ( 3 کلیه جرایم تعزیری( 2  کلیه جرایم( 1

 8تا 

 آزادی مشروط ..... -(22

سبب حذف محکومیت کیفری از سّجل ( 2   شود. شامل مجازات تکمیلی و تبعی فرد نمی( 1

 شود. فرد می

تواند در مورد کلیه جرایم  می( 4  گیرد. ورت میجویی در مخارج ص فقط به منظور صرفه( 3

 صورت گیرد.

 شروط تعویق صدور حکم عبارتند از ..... -(29

 فقدان سابقه کیفری مؤثر( 2  بینی اصالح مجرم وجود جهات مخفّف و پیش( 1

 هر سه مورد( 4    دیده جبران ضرر و زیان بزه( 3

 عفو خصوصی ..... -(24

 گیرد. در کلیه جرایم صورت می( 1

 گیرد. الناس نباشد، صورت می های تعزیری که حق در مجازات (2

 گیرد. صورت می 8و  7و  6های تعزیری درجه  در مجازات( 3

 گیرد. و در قصاص و دیات صورت نمی 1های تعزیری درجه  در مجازات( 4

 کدام گزینه از آثار توبه است؟ -(21

 شود. رد حذف میاز سجّل کیفری ف( 2   شود. های فرد اسقاط می همه مجازات( 1

 شود. فقط مجازات اصلی اسقاط می( 4  شود. فقط مجازات اصلی و تکمیلی اسقاط می( 3

 (52تا  52حقوق جزای اختصاصی )سؤال 

 ادی، جرمی است ......قوّ  -(26

مطلق و به ( 4  مقید و ساده( 3  مطلق و ساده( 2  مقید و به عادت( 1

 عادت

 شود؟ کلی به نفع دولت ضبط میدر چه صورت وسیله نقلیۀ حامل مشروبات ال -(27

 شود. در هر حال ضبط نمی( 1

 شود. در هر حال ضبط می( 2

مالک وسیله نقلیه، از حمل مشروبات الکلی مطلع باشد و مقدار مشروبات مکشوفه هم باالی بیست لیتر ( 3

 باشد.

 د.ارزش مشروبات الکلی بیش از ده میلیون لایر باشد و مجرم، مالک وسیله نقلیه باش( 4

کند و پرستار هم دارو را به بیمار  رود و پزشک برای وی داروی اشتباه تجویز می فردی نزد پزشک می -(28

 میرد ..... دهد و بیمار بر اثر خوردن آن دارو می می

 بودن اقدام پرستار پزشک سبب اقوی از مباشر است به دلیل قانونی( 1
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 هر دو سبب و مسئول هستند.( 2

 بودن اقدام پزشک مباشر است به دلیل قانونی پرستار سبب اقوی از( 3

 پزشک سبب اقوی از مباشر است به دلیل ماهیت انتظار عرف( 4

 نقطه آغاز حیات در حقوق ایران کدام گزینه است؟ -(23

 چهار و نیم ماهگی جنین( 2    سه ماهگی جنین( 1

جود زمانی که علم پزشکی وجود نوزاد را مستقل از و( 4    ولوج روح در جنین( 3

 مادر بداند.

را  «الف»برادر سّب النبی کرده است و متعاقب این اعتقاد ناصحیح،  «الف»کند که  جانی به غلط تصور می -(91

 قتل کدام است؟کشد. نوع  به دلیل تشابه ظاهری به جای او گرفته و می

 خطای شبه عمد( 4   خطای محض( 3   عمد( 2  شبه عمد( 1

را از پای درآورده و از بدن او خارج  «الف». تیر کند شلیک می «الف»کسی تیری را به قصد قتل به سمت  -(95

 از کدام نوع است؟ «ب»و  «الف»کشد. قتل  را هم می «ب»شده و 

 شبه عمد -شبه عمد ( 4  شبه عمد -عمد ( 3 خطای محض -عمد ( 2 عمد -خطای محض ( 1

 در فرضی که فردی هم قاتل است و هم ولّی دم، حق قصاص ..... -(92

 قصاص باقی است.( 2     شود. ه دیه تبدیل میب( 1

 چنین فرضی متصور نیست.( 4  شود. اگر ولّی دم منحصر باشد، قصاص ساقط می( 3

 شود؟ کدام قتل شامل تغلیظ دیه می -(99

 هر سه گزینه( 4  شبه عمدی( 3  خطایی( 2   عمدی( 1

رضایت باشد با باشد و زنا وارث دیه شخصی که متولد زنا است در صورتی که همسر و فرزند نداشته  -(94

..... 

 کدام هیچ( 4  مقام رهبری( 3 جهات بّر و احسان( 2 در قانون مشخص نشده است.( 1

همان ملک را به موجب سند سپس  ،دهد ملک خود را به موجب سند رسمی به شخصی اجاره می «الف» -(91

 مرتکب چه جرمی شده است؟دهد. وی  رسمی به شخص دیگری هم اجاره می

( 4  خیانت در امانت( 3  انتقال مال غیر( 2   مله معارضمعا( 1

 کالهبرداری

فروشد.  فروشنده، عیوب موجود در مبیع را به خریدار گوشزد نکرده است و مبیع معیوب را به او می -(96

 است. او .....عمل 

 کالهبرداری( 2   تدلیس( 1

ممکن است خیار عیب یا غبن برای گاه کالهبرداری نبوده و  هیچ( 4 ممکن است کالهبرداری باشد.( 3

 مشتری ایجاد شود.

نکردن کدام جرم توسط رئیس مؤسسه دولتی که جرم در اداره تحت نظارت او انجام شده، جرم  گزارش -(97

 ؟نیست

 کالهبرداری( 2  اخذ مال زاید بر میزان قانونی( 1

مصرف وجوه اموال دولتی در محلی که بر آن اعتبار منظور ( 4    اختالس( 3

 شده است.ن
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 با جعل سندی خود را به عنوان مأمور دولت معرفی کرده است ...... «الف» -(98

 به مجازات جعل محکوم است.( 1

 عمل وی از مصادیق تعدد معنوی است.( 2

 گردد. به مجازات کسی که بدون سمت رسمی خود را مأمور دولت معرفی کرده است، محکوم می( 3

 شود. م میمحکو 3و  1های  به مجازات گزینه( 4

 های نظامی به طور علنی و بدون مجوز، چه نوع جرمی است؟ استفاده از البسه -(93

( 4   آنی و مقید( 3   مطلق و مستمر( 2  مقید و مستمر( 1

 آنی و مطلق

 شود؟ داشتن مواد مخدر به میزان مصرف، تعدد جرم محسوب می -(41

تعدد آری، ( 4    خیر( 3  آری، تعدد اعتباری( 2 آری، تعدد مادی( 1

 واقعی

 شود؟ آیا تغلیظ دیه شامل رّد فاضل دیه می -(45

فاضل دیه ممکن است مشمول تغلیظ دیه ( 3   به هیچ وجه( 2  در هر صورت( 1

 شود.

 شود که پرداخت آن در ماه حرام باشد. فاضل دیه، در صورت مشمول تغلیظ می( 4

جه یا مال یا منفعت یا امتیاز مالی ای یا مخابراتی، و های رایانه کسی که به طور غیر مجاز از سامانه -(42

 کند، مرتکب کدام جرم شده است؟ تحصیل می

( 4  تحصیل مال نامشروع( 3  کالهبرداری( 2   سرقت( 1

 دسترسی غیر مجاز

 بودن موجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات قانونی است؟ جمعی در کدام جرم، توطئه قبلی و دست -(49

 نامه ی بدون داشتن گواهیرانندگ( 2     تدلیس در نکاح( 1

 ربایی آدم( 4 بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال( 3

چنانچه کسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید و در موقع ثبت ملک در دفتر امالک، مالک آن نباشد و سند  -(44

 بگیرد، اقدام او در حکم ..... است.

انتقال ( 4   خیانت در امانت( 3  کالهبرداری( 2  تصرف عدوانی( 1

 مال غیر

 ؟نیستکدام مورد مشمول تغلیظ دیه  -(41

 جنایت بر اعضا( 4 سقط جنین پس از ولوج روح( 3  قتل غیر عمد( 2  قتل عمد( 1

 

 (22تا  52آیین دادرسی کیفری )سؤال 

های  به ترتیب از ویژگی ،ای بودن دادرسی و دفاع از حقوق جامعه بودن دادرسی، یک مرحله شفاهی -(46

 ... ینظام حقوق

 اتهامی، تفتیشی و اسالمی است.  (2   تفتیشی، اتهامی و اسالمی است.( 1

 تفتیشی، اتهامی و مختلط است. (4   اتهامی، اسالمی و تفتیشی است.  (3
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 ؟نیستشروع به تعقیب  کدام گزینه از جهات قانونی   -(47

 اعالم جرم توسط اشخاص عادی اقرار متهم، شکایت شاکی و (1

 عالم جرم توسط اشخاص عادی و ضابطین خاصشکایت شاکی، ا (2

 های مردم نهاد و ضابطین عام اعالم جرم توسط مقامات رسمی، اعالم جرم توسط سازمان (3

 اقرار متهم، شکایت شاکی و اعالم جرم توسط هر شخص (4

 ...   برای تعقیب جزایی قضات -(48

 بودن جرم، تعلیق آنها از منصب قضا الزامی است. ( در صورت عمدی1

 بودن جرم، تعلیق آنها از منصب قضا الزامی است. در صورت غیر عمدی (2

 تعلیق آنها الزامی است. (3

 .براساس قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل تساوی افراد تعلیق آنها الزامی نیست (4

 ... به جنون شد مبتال ،حین دادرسیاگر متهم  -(43

 ادامه دادرسی باید متوقف شود. (1

 ولی حکم اجرا نخواهد شد.  ،یابد اللهی باشد دادرسی ادامه می ز جرایم حقاگر جرم ا (2

 شود. ولی حکم اجرا نمی ،ابدی الناسی باشد دادرسی ادامه می اگر جرم از جرایم حق (3

 یابد. الناسی دادرسی ادامه می با شرایطی در جرایم حق (4

 مرور زمان تعقیب یعنی: -(11

 گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم (2 یا شکایتگذشت مدتی از تاریخ اعالم جرم  (1

 گذشت مدتی از تاریخ اعالم جرم و شکایت و (4  گذشت مدتی از تاریخ شروع تعقیب (3

 شروع تعقیب 

  خذ آخرین دفاع توسط بازپرس ...ا -(15

 از متهم یا وکیل وی در صورت وجود دالیل کافی بر وقوع جرم الزامی است. (1

 یل کافی بر وقوع جرم الزامی است.از متهم در صورت وجود دال (2

 هم از متهم و هم از وکیل وی الزامی است.  (3

 از متهم یا وکیل وی الزامی است. (4

 توسط مقام قضایی بدواَ ... و استمراراَ ... است.احراز مالئت کفیل  -(12

مشروط  (4  الزامی -الزامی  (3  غیر مشروط -الزامی  (2 مشروط -الزامی  (1

 الزامی  -

سال حبس غیر قطعی محکوم شده بود  1ب قرار گرفته و به یکه به اتهام کالهبرداری تحت تعق «لفا» -(19

 به اتهام خیانت در امانت دستگیر شد. صدور قرار بازداشت موقت برای وی ...  مجدداا 

در صورت بیم فرار  (4 .جایز نیست (3 .با نظر دادستان بالمانع است (2  .جایز است (1

 .جایز است
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صورت اختالف بین دادستان و بازپرس در خصوص بازداشت موقت، نقص تحقیقات مقدماتی و در  -(14

 .ی، تبعیت بازپرس از دادستان ..صالحیت ذات

در مورد اول و دوم الزامی در مورد  (2 در مورد دوم الزامی ولی در بقیه موارد الزامی نیست. (1

 سوم الزامی نیست.

در مورد دوم و سوم الزامی و در مورد  (4 م و سوم الزامی نیست.در مورد اول الزامی در مورد دو (3

 دیگر الزامی نیست.

 مطالبه اخذ خسارت ایام بازداشتی توسط متهم از.............. -(11

 شاکی مشروط به اینکه برای وی قرار موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ممکن است.   (1

 منع تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ممکن است.دولت مشروط به اینکه برای وی قرار  (2

 از شاکی مشروط به اینکه برای وی قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ممکن است. (3

 از دولت مشروط به اینکه برای وی قرار موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ممکن است.  (4

 . ... .. عام است مگر. صالحیت دادگاه -(16

 در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشد. -ری یک کیف (1

 در جرایمی که مجازات آن حبس ابد و سلب حیات باشد. -کیفری یک  (2

 در جرایمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد باشد. -کیفری دو  (3

 قانون مرجع دیگری را صالح بداند. -کیفری دو  (4

صالحیت دادگاه کیفری یک، دیگری در صالحیت  دادگاه  مرتکب سه فقره جرم شده که یکی در «الف» -(17

 نظامی و سومی در صالحیت دادگاه انقالب است، تقدم در رسیدگی به این شرح است:

 به طور کلی اول دادگاه انقالب بعد نظامی و بعد کیفری یک (1

عد نظامی و بعد کند ب های این جرایم، اول دادگاه انقالب رسیدگی می بودن مجازات در صورت مساوی (2

 کیفری یک

کند بعد نظامی و بعد  های این جرایم، اول دادگاه انقالب رسیدگی می نبودن مجازات در صورت مساوی (3

 کیفری یک

 به هر حال اول باید دادگاه انقالب رسیدگی نماید بعد نظامی و بعد کیفری یک (4

 ؟نیستیل در صالحیت دادگاه انقالب ذکدامیک از جرایم  -(18

 یدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و کلیه جرایم مربوط به قاچاق کاالرس  (1

 رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی االرض و بغی  (2

 رسیدگی به قاچاق اسلحه و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام (3

 هیچ کدام (4

 ... ترسیدگی به جرایم اطفال در صورتی در صالحی -(13

 دادگاه کیفری یک است که در حوزه قضایی مربوطه دادگاه ویژه اطفال وجود نداشته باشد. (1

سال باشد و جرایمی که مجازات آن  18برخی از شعب دادگاه کیفری دو است که متهم بالغ کمتر از  (2

 سالب حیات و حبس ابد است مرتکب شده باشد.

سال داشته باشد و جرایم در صالحیت دادگاه کیفری 18کمتر از  دادگاه کیفری یک است که متهم بالغ و (3

 .یک را مرتکب شده باشد

 همه موارد (4

 داشتن وکیل تسخیری ... از موارد الزامی   -(61

 ضروری دانستن حضور وکیل توسط دادگاه برای کلیه متهمین است. (1

 است.ضروری دانستن حضور وکیل توسط دادگاه برای متهمین فاقد تمکن مالی  (2
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 اند، است. برای کلیه متهمینی که جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک مرتکب شده (3

 کند، است. برای همه جرایمی که متهم اقدام به معرفی وکیل تعیینی نمی (4

 ... در اختالف بین دادگاه کیفری دو دادگستری مشهد و دادگاه انقالب تهران -(65

 چون دادگاه انقالب دارای صالحیت ذاتی برتر است. ؛ان استمرجع حل اختالف دادگاه تجدیدنظر تهر (1

چون دادگاه انقالب دارای صالحیت ذاتی برتر  ؛تبعیت دادگاه کیفری دو از دادگاه انقالب الزامی است (2

 است.

کننده دارای صالحیت ذاتی مشابه  چون دو دادگاه اختالف ؛( مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور است3

 باشند. نمی

 شود. دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی محسوب می ازیر ؛مرجع حل اختالف دادگاه تجدیدنظر مشهد است (4

 های کیفری........ آراء دادگاه -(62

مگر جرایم تعزیری درجه هشت و دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه  ،قابل تجدیدنظر یا فرجام است (1

 کامل

 قانون استثناء کرده باشد. فقط قابل تجدیدنظر است مگر مواردی را که (2

 قابل تجدیدنظر و فرجام نیست مگر مواردی را که قانون آن را استثناء کرده باشد. (3

 قابل تجدیدنظر است مگر جرایم تعزیری درجه هشت و دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل  (4

 ... یی است کهأر ،یری اصرارأ -(69

أی مفااد ر صاادر و بار ۀدادنام ۀنخستین صادرکنند ۀور، شعبپس از نقض دادنامه توسط دیوان عالی کش (1

 ورزد. اصرار می خواسته فرجام

 ۀکیاااد بااار مفااااد دادناماااأتوساااط دیاااوان عاااالی کشاااور مبنااای بااار ت ،خواساااته فرجاااام ۀپاااس از نقاااض دادنامااا (2

 شود. خواسته صادر می فرجام

 ۀکید مفااد دادناماأکشور مبنی بر تت عمومی دیوان عالی خواسته، توسط هیئ فرجام ۀض دادنامپس از نق  (3

 شود. خواسته صادر می فرجام

ی أییااد مفاااد رأت الیااه مبناای باار عاارض مرجااوع خواسااته، توسااط دادگاااه هاام فرجااام ۀپااس از نقااض دادناماا (4

 شود. خواسته صادر می فرجام

 ... خارجی در حال عبور از فضای ایران جرمی به وقوع بپیوندد یاگر در هواپیما -(64

 علیهم ایرانی باشد. ای کیفری ایران در صورتی صالحیت رسیدگی دارند که یکی از مجنیه دادگاه (1

 دارند. های کیفری ایران صالحیت رسیدگی به این جرم را مطلقا   دادگاه (2

 ندارند. ران صالحیت رسیدگی به این جرم را مطلقا  یهای کیفری ا دادگاه (3

 کدام هیچ (4

 ...  های کیفری ایران ن جزایی، دادگاهبودن قوانی براساس اصل سرزمینی -(61

شود را ندارند مگر جرایم ایرانیان خارج از  حق رسیدگی به جرایمی که در خارج از ایران واقع می (1

 کشور را

پیوندد را ندارد مگر قانون استثنا کرده  حق رسیدگی به جرایمی که در خارج از ایران به وقوع می (2

 باشد.

 شود را دارند مگر قانون استثنا کرده باشد. رایمی که مرتبط به ایرانیان میحق رسیدگی به همه ج (3

فقط در صورتی که با کشور محل وقوع جرم قراردادی مبنی بر به رسمیت شناختن حق رسیدگی  (4

 توانند رسیدگی کنند. محاکم کیفری ایران منعقد شده باشد می
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 (09تا  22متون حقوقی به زبان انگلیسی )سؤال 

Choose the best item: 

66)- 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 

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

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

68)- Consideration must be ……  

1) adequate     2) valuable and adequate  

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

63)- 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.  

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

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

76)- 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 

78)- …... 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  

81)- 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 

85)- ……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 

82)- …… 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 

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

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

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

1) murder      2) all forms of unlawful killings 

3) murder with specific intent   4) involuntary killing 

81)- 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 

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

1) insane / sane 2) innocent / insane  3) sane / insane 4) innocent / sane 
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87)- 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 

88)- …... 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  

83)- 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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 (159تا  01فقه )سئوال 

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

 ( در صورتی که آب مضاف با اتصال به آب مطلق، مطلق گردد.1

 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 مطلقا  )به خودی خود یا با اتصال به آب کثیر مطلق( ( در صورت مطلق4

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

 مورد

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

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

 ( باید قنوت را تمام کند و بعد سوره را بخواند.4   ( مخیّر است که برگردد یا ادامه دهد.3

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

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

 ( مطلقا  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

 اند و باید در نماز با هم خوانده شود. دو سورۀ ..... و ..... در حکم یک سوره -(36

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

 الم نشرح  

 شتر به ترتیب کدام است؟ 65شتر و  46شتر،  26های  مقدار زکات در نصاب -(37

 جذعه ( حقّه، بنت لبون،2     ( بنت لبون، حقّه، جذعه1

 ( بنت مخاض، بنت لبون، حقّه4     ( بنت مخاض، حقّه، جذعه3

 حکم تأخیر بدون عذر در پرداخت زکات با فرض تلف آن کدام گزینه است؟ -(38

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

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

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

 ( اگر قصد امناء داشته قضا و کفاره دارد.2  ( مطلقا  قضا و کفاره دارد.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  را به جماع مجبور کند و مردی که زن روزهدارش  داری که همسر روزه حکم مرد روزه  -(515

 ای را به جماع مجبور کند کدام گزینه است؟ 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

 یر و کفاره را باید تحمل کند.( در مورد اول فقط تعزیر و در مورد دوم تعز3

 ( فقط در مورد اول باید کفاره و تعزیر را از طرف زن تحمل کند.4

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

 48( مکه، 4  12( مکه، 3  24( مکه، 2  48( خارج حرم، 1

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

 ( جلوگیری از استشمام بوی بد4 کردن در آینه ( نگاه3  کشیدن ( سرمه2  ل( تظلی1

 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.

 ست.( مطلقا  مجزی نی4   ( به صرف دخول در حرم مطلقا  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؟  -(516

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

 غیرمستوفات است.

 ( ضامن عین است نه نماء4  است نه غیر مستوفات(  ضامن منافع مستوفات 3

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

 ( وقف منقطع4  ( وقف مؤبّد3  ( تسبیل2  ( وصیت1

 اشتراط خیار در صداق ..... و در عقد نکاح ..... است.  -(518

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

 الینکح أبوالمرتضع فی أوالد المرضعة .....  -(513

( والدة  ال 4  ( والدة  و رضاعا  3   ( رضاعا  2   ( والدة  1

 رضاعا  

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

 ( التحریم المؤبّد4 قوط الحّدین عنهما( س3  ( سقوط اإلرث2  ( زوال الفراش1
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 در ذبیحه، به ترتیب چه حکمی دارد؟ «عرض الماء علی الحیوان و الحرکة بعد الذبح أو النحر»  -(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  القضیب (1

 حکمش چیست؟ «له علّی قفیز حنطة بل قفیز شعیر»اگر مقّر بگوید   -(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 نمیزینه از شروط تحقق رضاع کدام گ  -(554

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

 ( شیرخوار قبال  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

 گردد؟ زیادی ارث از فریضه به چه کسی برمی  -(556

 ( 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

 دموار

 در مورد احصان کدام گزینه صحیح است؟  -(558

 شود. زن با همسر مجنونش موجب احصان می 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

 بوبات ..... ..... شرب الر  -(553

( 4( الیحرم، و إن شّم منها ریح المسکر     3( الیحرم، مطلقا       2( یحرم، إن شّم منها ریح المسکر     1

 یحرم، مطلقا  

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

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

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

( مباشر ضامن نیست و سبب ضامن است، مگر آنکه سبب جاهل باشد که در این صورت، مباشر ضامن 3

 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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 (129تا  151اصول فقه )سئوال 

 اشاعره و عدلیه است؟ بین 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 لّذت و ألم  ( حسن و قبح به3

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

 یرعبرائت ش (4   اطیاحت (3  اصل طهارت  (2  استصحاب (1

 واجب چیست؟ ۀمقدم رۀبادیدگاه مصنف در  -(529

 ست.یواجب ن مطلقا   (2   واجب است. مطلقا   (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

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

 اجتماع امر و نهی ممتنع است؟ ،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

 مصنف آیا نهی از عبادت مقتضی فساد است؟ به نظر  -(526

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

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

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

 ا از وصف باشد.یا از شرط یا از جزء یاز اصل  یه نهکندارد  یت و فرقفساد اس یاز عبادت مقتض ینه (4

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

 ا تنتج مطلوبا  یتألف من قضایکل ما  (2     قه ثبت متعلّ یئ یکل ش (1

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

 القطع

 «للظن. مدلول ... الحقیقی هو کل شیء اعتبره الشارع ألجل أنّه یکون سبباا  و إنّما»  -(528

 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 یعة من األحکام ورفع ما هو الثابت فی الشر»مصنّف در تعریف نسخ آورده است:   -(591

 کدام گزینه است؟ «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 مییرا تأعقال آن  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 معصوماا 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

 کریمه، عالوه بر حجیت خبر واحد بر قبول فتوای مجتهد هم داللت دارد؟  هنّف، کدام آیبه نظر مص  -(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 - الفعل رةیس (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؟  -(596

 (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  -(598

 (4    علّت  (3   فرع  (2    اصل (1

 حکم

 است؟ صحیحقیاس اولویت  رۀبا، کدام گزینه درطبق 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

 د دارد.ل خاص بر بطالن آن وجویچون دل ؛ستیت حجت نیاس اولویق (3

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

 ؟نیستشرایط تعارض درست  بارهکدام گزینه در  -(541

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

 .معتبر باشد

 یگریر دل متعارض بیاز دو دل یکی (4  ت باشد. یط حجیشرا یل متعارض دارایهر دو دل (3

 حاکم نباشد.
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إن الدلیلین یکونان متعارضین إذا تکاذبا فی ..... ویکونان متزاحمین إذا امتنع الجمع بینهما فی »  -(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 تخیزاحمدر تعادل مت (3

 ر است.یین تخین تساقط و در تعادل متعارضیدر تعادل متزاحم (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

ح یالترج (4 ح بموافقة الکتاب یالترج (3  ح بمخالفة العاّمة یالترج (2 ح بالشهرة یلترجا (1

 یبصفات الراو

مربوط به مجرای کدام اصل عملی  « مجهوالا مطلقاا أی لم یعلم حتّی بجنسه  لیفکون التکأن ی»عبارت   -(546

 است؟

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

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

 ت آن اجماع باشد.یحج هکه ادل یاماره است در صورت (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 ،نفبه نظر مص  -(548

 اخبار (4  اجماع  (3   م عقل کح (2  عقال  یبنا (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 صنف دربارۀ نظر م  -(511

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

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

 نه. یدر کلّ 
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 (189تا  121ادبیات عرب )سئوال 

 طَّوَّف"؟ی - یه د  ی -وا کهای افعال صحیح است: "ادَّارَ  مورد بابکدام گزینه در   -(515

 افتعال ـتفّعل  ـتفاعل ( 2     تفّعل ـافتعال  ـافتعال  (1

 تفّعل ـافتعال  ـتفاعل  (4     تفّعل ـل یتفع ـافتعال  (3

 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنای فعل مزید   -(512

ُرکم یهو الذ (2  افتنی یصفت یرا دارا : مفعولأَکبَْرنَهُ نَهُ یفلّما َرأَ ( 1 ف کیاألَْرحام  یف یَصوِّ

 هیشاء: تعدی

 لّف.ک، فَتََحلَّْم: تحلیما  ْن کإْن لم تَ ( 4  مجرد یثالث یإلى مشهد المقدسة: معنا هاجرتُ  (3

ْلنَ  - أُْدعُ  -یح  ا ْفتَ الحاق نون تأکید به افعال در کدام گزینه درست است: "  -(519  "؟یا ْرضَ  - 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؟ نادرست وزن صرفی کدام گزینه  -(514

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

 تأبَّط شّراا"؟ -ات ب کمَ  -نَة یُجهَ  - یطَ  - 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

 یتأبّط

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

 یتَْبطاوِ  -یاتبکم

ر - یَعلَو   -َجْدَول  -ُغَرف  -نار -تصغیر صحیح است: "َسْلَمى  ،نهیگز کدام در  -(516  "؟ُ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

 رسِ یُموَ  - یوِ یُعلَ 

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

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

 است؟ نادرستزمان فعل در کدام گزینه   -(518

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

 ینفساده م یصْل: ماضیّما ل (4     هل تسافر؟: مستقبل( 3
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 دام فعل درست است؟ کمجهول   -(513

 آثَْرتُُموه: أُوثِْرتُم (2    غه دهم: تُرَجـْونَ یمضارع "رجاُ" ص (1

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

 است؟ نادرستدام اسم فعل، کمترادف   -(561

 َجْل: أَتَضّجربَ  (3  هِ یواْثبُْت ف کانَ ک: اِْلَزْم مَ کانَ کم (2  : ُخْذ، اِْلَزمْ یکعل (1

 یفیکقَْد:  (4 

 است؟   نادرستره کمسوغ ابتداء به ن ،دام گزینهکدر   -(565

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

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

 هیجمله حالصدر 

 است؟ نشدهدر کدام گزینه مبتدا وجوباا حذف   -(562

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

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

 است؟ یوجوب ،به تقدیم مفعول ،دام موردکدر   -(569

 َذ أستاُذهینادی التلم (2      یأخ یرم أبکأ (1

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

 ؟نداردوجود  یانیمفعول مطلق ب  نائب ،در کدام گزینه  -(564

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

 ن جلدةیُجلَِد المجرم خمس (4     ال  یتبت کتبتّل إلى ربّ  (3

 است؟  نادرستکدام گزینه در باب اشتغال   -(561

  هاّل الشرَّ تجنّبتَهُ  (2     کمتَهُ، نَفَعَ إِن العلَم خد (1

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

 عطف به واو ممتنع است؟  ،در کدام گزینه  -(566

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

 أعماله ّل رجٍل وک (4     ذیالتالم تعاون المعلّم و (3

 نوع حال درست است؟ ،کدام گزینه در  -(567

 دهکعاد القائد منتصرا : مؤ (2    ا : موطئهیإنّا أنزلناه قرآنا  عرب (1

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

 ؟نیستر حال واجب یتأخ ،در کدام گزینه  -(568

 با  یأفصح الناس خط کأخو( 2     ما أحسن الولد مبتسما   (1

 صائما   یهذا أخ( 4     دخل المعلّم مبتسما   (3
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 است؟ غیر منقولز ییتم ،در کدام گزینه  -(563

أخوک أکثر منک  (4  مانا  یازدادوا إ (3 ونا  یفّجرنا األرض ع (2  با  یهلل دّره خط (1

 تجربة  

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

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

  یقع فی السوء أحد غیُر فاعلِهال (4     وصلنا إال حقائبُنا( 3

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

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

 کرا  لکالبشر المعلّم ش یا هادی (4   ةیتونیقة الشجرة الزیالحد یغرست ف (3

 درست است؟ ینعت سبب ،هدر کدام گزین  -(572

 رماُء معلّموهکال حضر الرجلُ  (2    حضر الرجُل الفاضُل معلُّمهُ  (1

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

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

 ظلمونی انوا أنفسهمکن کو ما ظلمونا ول (2     أعادوا األمَر إلى أنفسهم (1

 ن معهم أنفسهمینّا مسافرک (4     جهّزوا أنفسهم للسفر (3

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

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

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

  له وجود دارد؟ مفعول ،ینهدر کدام گز  -(571

 أداء الواجب یرا  فیتقص کبـّختُ  و (2   یر علکرما ، فأوجب الشک کأخو یزادن (1

 مالکال  للیأرشد األستاذ طالبه ن (4    یکعل یفضال  منّ  کرمتُ کأ (3

 ؟ح استیقطع نعت صح ،در کدام گزینه  -(576

 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

 على الفتح، متعلّق بالمحذوف یه بالزائد، مبنیرّب: حرف جّر شب (1

ور بـ "رّب" لفظا  مرفوع رة/ مجرکر، متصّرف، مشتق)اسم فاعل(، منصرف، نکجاهل: اسم، مفرد، مذ (2

 محال  على أنّه مبتدأ
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ثاٍن مرفوع  ر منصرف/ مبتدأی، متصرف، معرف باإلضافة، معرب، غینجاة: اسم، مفرد، مؤنث مجاز (3

 بالضمة الظاهرة

 مرفوع لفظا   ر، متصّرف، مشتق)صفة مشبهة(، معرب، منصرف/ خبر مفرد وکجهل: اسم، مفرد، مذ (4

 من تشاء: کالمل یؤتت کالمل کقل اللهم مال  -(578

ر یفاعله ضم ان/ فعل وک(، إعالله باإلسی، متعّد، معتّل )أجوف واویقل: فعل أمر للمخاطب، مجّرد ثالث (1

 "أنت" المستتر وجوبا  

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

 االختصاص

ان ومهموز الفاء، معلوم، ک)اإلفعال(، معتل)ناقص(، إعالله باإلسید ثالثیلمخاطب، مز: فعل مضارع لیتؤت (3

     مرفوع                                                                                                                         ره أنت، محال  یمتعّد/ خبر لمبتدأ محذوف، تقد

 کون/ مفعول به ثاٍن منصوب محال  على الس یر متصرف، منصرف، مبنی: اسم موصول عام، معرف، غمن (4

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

على الفتح المقّدر/ فعل،  ی، معتل )ناقص(، إعالله بالقلب، متعّد، معلوم، مبنی: فعل ماض، مجرد ثالثکفاک (1

 .اف مفعول بهکال و

                                                                                                                                  رة، معرب، منصرف/ مفعول له، منصوب لفظا  کر، متصرف، نکاسم مفرد، مذأدبا :  (2

                                                                                                                                        کفاکفعول به ثان للفعل: ر، متصرف، معرف باإلضافة، معرب، منصرف/ مکاجتناب: اسم مفرد، مذ (3

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

 یداا:امة أو معّذبوها عذاباا شدیوم القیوها قبل کٍة إال نحن مهلین قرو إْن م  -(581

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

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

ة، منصرف/ خبر مفرد، مرفوع یرة، اإلضافة اللفظکر، مشتق )اسم فاعل(، نکذوها: اسم، جمع سالم للمکمهل (3

 یابا  بالواو ن

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


