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 (52تا  1حقوق جزای عمومی )سؤال 

 ؟نیستیک از جرایم زیر، جرم مستمر  کدام -(6

 (4  استفاده از یونیفورم مأمورین نظامی (3  خیانت در امانت (2 اخفای مال مسروقه (1

 ترک انفاق زوجه

 ؟باشد نمییک از جرایم ذیل، جرم آنی  کدام -(2

 ارتشاء (4   تبانی (3   سرقت حدی (2  کالهبرداری (1

 ر تعقیب یا اجرای مجازات فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد:اگ -(9

در مجازات معاون جرم تخفیف داده  (2   تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. (1

 شود. می

 کدام هیچ (4   شود. مجازات معاون جرم نیز موقوف می (3

 است. نماید، ..... ا میعنوان کیفری که مردم را به کشتار با یکدیگر تحریک و اغو -(4

 (4  شروع به جرم (3   معاونت در جرم (2  شرکت در جرم (1

 جرمی مستقل

 یک از مصادیق معاونت در جرم، انگیزه معاون اصوالً جنبه مالی دارد؟ در کدام -(5

 ترغیب (4   تهدید (3    تطمیع (2  تحریک (1

 یعنی: ،مواضعه در ارتکاب جرم -(1

 انجام دادن امری را بر عهده گرفتن (2    گذاشتنبا یکدیگر قرار امری را  (1

 وضعیتی برای تسهیل وقوع جرم ایجاد کردن (4     با کسی پیمان بستن (3

 عنصر مادی معاونت در جرم به صورت ..... است. -(7

 فعل ناشی از ترک فعل (4   فعل (3  فعل و ترک فعل (2  ترک فعل (1

 نام برد؟ «قدامات تأمینیا»توان مؤسس  یک از مکاتب زیر را می کدام -(8

 مکتب تحققی (2    مکتب دفاع اجتماعی نوین (1

 مکتب نفی حقوق کیفری (4     مکتب نئوکالسیک (3

 با وجود کیفیات مخففه، تخفیف مجازات، ...... مجاز نیست. -(3

تخریب اموال  (4  اختالس (3  جعل اسناد رسمی (2  ربایی جرم آدم (1

 دولتی

 صغار از ناحیه شوهر، چه نوع تعّددی است؟ترک انفاق زن و اوالد  -(61

 اصالً تعّدد نیست. (4  تعّدد واقعی (3   تعّدد معنوی (2  تعّدد مادی (1

 حکم تکرار جرم در جرایم مطبوعاتی، کدام است؟ -(66

 شود. مقررات تکرار جرم، در جرایم مطبوعاتی اعمال نمی (1

 تابع قواعد عمومی است و حکم خاص ندارد. (2

م مطبوعاتی، تکرار جرم موجب تشدید مجازات تا حداکثر دو برابر به تشخیص قاضی یا دادگاه در جرای (3

 شود. صادرکننده حکم می

 چنانچه جرم تعزیری درجه یک تا شش باشد، حداکثر تا یک و نیم برابر موجب تشدید مجازات است. (4
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 قابل قبول است؟ یک از جرایم زیر در کدام «مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری»فرض  -(62

غیر  (4  خطای محض (3   عمد و غیر عمد (2   عمد (1

 عمد

 شخص حقوقی، در کدام صورت دارای مسئولیت کیفری است؟ -(69

 نماینده شخص حقوقی در راستای منافع خود و شخص حقوقی، مرتکب جرم شود. (1

 شود. نماینده شخص حقوقی به نام خود و در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم (2

 نماینده شخص حقوقی به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن، مرتکب جرم شود. (3

 نماینده شخص حقوقی در اجرای دستور مدیر شخص حقوقی، مرتکب جرم شود. (4

عابر با  «ج»نیز عدواناً سنگی در کنار چاه قرار دهد و  «ب»عدواناً چاهی حفر نماید و  «الف»اگر  -(64

ه چاه افتاده و فوت کند، مجازات مورد نظر مققن ایرانی در مورد جرم با برخورد با سنگ ب

 های تسبیب منطبق است؟ یک از نظریه کدام

 نظریه سبب مقدم در تأثیر (2     نظریه سبب پویای نتیجه (1

 نظریه سبب متصل به نتیجه (4     نظریه برابری اسباب (3

 ؟باشد نمیز علل زیر، قابل تعقیب کیفری یک ا شرکاء و معاونین جرم در صورت وجود کدام -(65

 علل رافع مسئولیت کیفری (2     عوامل موجهه جرم (1

 معاذیر قانونی (4      معاذیر قضایی (3

 تنبیه بدنی اطفال توسط والدین و اولیای قانونی طفل چه حکمی دارد؟ -(61

 تحت هر شرایطی ممنوع است. (2   به شرط تأثیر، مجاز است. (1

به میزان و مصلحت و به منظور تأدیب یا  (4    یب کیفری است.قابل تعق (3

 حفاظت آنان، مجاز است.

 کند؟ علیه جرم را چگونه توجیه می رضایت مجنی -(67

دهنده  با حذف یکی از عناصر تشکیل (2     با رفع مسئولیت کیفری (1

 جرم

 کند. گاه جرم را توجیه نمی هیچ (4      با رفع مجازات (3

 الی کشور در مقام وحدت رویه قضایی، از نوع کدام منبع حقوق جزا است؟آرای دیوان ع -(68

 ای حاشیه (4   اصلی (3   اختیاری (2  اعتباری (1

یک از موارد زیر، قانون مجازات اسالمی ایران، صالحیت جهانی به محاکم ایرانی اعطا  در کدام -(63

 کرده است؟

 گانه ی سهای تحت کنترل قوا های رایانه جرایم علیه سامانه (1

 سال 11ای متضّمن سوء استفاده از اشخاص زیر  جرایم رایانه (2

 اند. جرایم مستخدمان دولت ایران که در رابطه با شغل و وظیفه خود مرتکب شده (3

 جرایم ارتکابی از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه باالی کد کشور ایران (4

 وط به رضایت محکوم است؟یک از نهادهای کیفری زیر، مشر اعمال کدام -(21

نظام نیمه  (4 حکم آزادی مشروط (3  تعویق صدور حکم (2 تعلیق اجرای مجازات (1

 آزادی
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 کدام عبارت در خصوص مجازات صدور چک از حساب مسدود صحیح است؟ -(26

 دو سال حبس دارد. (2   حداکثر مجازات مقرر در قانون را دارد. (1

 ی موارد صحیح است.تمام (4     غیر قابل تعلیق است. (3

 ؟نیستکدام عبارت در مورد تعویق صدور حکم صحیح  -(22

 تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. دادگاه می (1

 تواند تعویق صدور حکم را پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه او صادر کند. دادگاه می (2

 به صورت غیابی صادر کند.تواند قرار تعویق صدور حکم را  دادگاه نمی (3

تواند تعویق صدور حکم را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون به مدت شش ماه تا دو سال  دادگاه می (4

 صادر کند.

 نسبت به اتباع ایرانی در امور کیفری .....خارج از ایران  های احکام دادگاه -(29

 شوند. مطلقاً مشمول مرور زمان می (1

 شوند. قوه قضائیه مشمول مرور زمان میدر چارچوب مقررات  (2

 شوند. های قانونی مشمول مرور زمان می در حدود مقررات و موافقت نامه (3

 شوند. مشمول مرور زمان نمی (4

اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود،  -(24

 های کیفری ایران: در دادگاه

 ت، قابل محاکمه مجدد است.در هر صور (1

 شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست. به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات غیر منصوص (2

 در هر صورت، قابل محاکمه مجدد نیست. (3

 به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست. (4

 ؟دشو نمییک از جرایم زیر، شرکت محقق  در کدام -(25

 سرقت (4   جعل (3   قتل عمدی (2  شرب خمر (1

 (52تا  52حقوق جزای اختصاصی )سؤال 

 ؟نیستکدام گزینه، از موارد اباحۀ نسبی انجام جنایت عمدی  -(21

 سّب پیامبر )ص( (2      دفاع مشروع (1

جنایت عمدی موجب قصاص در برابر  (4  اجتماع همسر شخص و مرد اجنبی در فراش واحد (3

 مقتول فقط اولیای

 کدام گزینه صحیح است؟ -(27

 گنجد. عدوان، در مقوله عنصر روانی جرم می (1

 علم و آگاهی مرتکب جرم، نقش کلیدی در به وجود آمدن عدوان دارد. (2

 تواند عدوان را از بین ببرد مطلقاً  انگیزه، می (3

 عدوان، مربوط به رکن ماّدی جرم است و ارتباطی با رکن روانی ندارد. (4

 ام گزینه صحیح است؟کد -(28

 ای بین رفتار مرتکب و نتیجه آن رفتار است. رابطه استناد، رابطه (1

 بلکه واقعی و علمی است. ،ای قراردادی و اعتباری نیست رابطه استناد، رابطه (2

 شود و ربطی به عنصر روانی ندارد. رابطه استناد، در عنصر مادی بحث می (3
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 هر سه مورد (4

 ها ..... عمد از دیگر انواع قتلفارِق ذاتی قتل  -(23

 بودن غالبِی فعل است. کشنده (2     بودن آلت است. قتّاله (1

کیفیّت رکن روانی و اَجزای آن رکن  (4   بودن آلت است. فعل غالباً کشنده و قتاله (3

 است.

 اگر آقای الف، طفل ممیّزی را اکراه به قتل آقای ب نماید ..... -(91

 شود. محکوم میالف به مجازات قصاص  (1

 شود. الف به حبس ابد محکوم می (2

 شود و عاقله طفل باید دیه را بپردازد. الف به حبس ابد محکوم می (3

 شود و باید دیه مقتول را نیز بپردازد. الف به حبس ابد محکوم می (4

 اشتباه در هویت و اشتباه در تیراندازی ..... -(96

 د است.تفاوتی ندارد و ماهیتاً، یک امِر واح (1

 در اّولی، جنایت عمدی است و در دّومی شبه عمد است. (2

 در اّولی، جنایت عمدی است و در دّومی خطایی است. (3

 به ترتیب، اشتباه در مقوله عنصر مادی و عنصر روانی اتفاق افتاده است. (4

 مسئول پرداخت دیه ..... -(92

 عاقله وی است.در جنایت عمدی، شخص جانی و در شبه عمدی و خطای محض،  (1

در جنایت خطای محض که خود مرتکب اقرار به جنایت نماید، عاقله وی است، ولی اگر با بینه یا علم  (2

 بر عهده مرتکب است.شود، قاضی ثابت 

 بر عهده دولت است. ،دندر جایی که عاقله با وجود تمّکن مالی حاضر به پرداخت دیه نشو (3

 ص مرتکب است.در جنایت عمدی و شبه عمدی، شخ (4

 جرم کالهبرداری ..... -(99

 .شود مطلقاً  مشمول مرور زمان می (1

 .شود مطلقاً  مشمول مرور زمان نمی (2

 شود به شرطی که مبلغ آن بیشتر از یک میلیارد لایر باشد. مشمول مرور زمان می (3

 شود به شرطی که مبلغ آن بیشتر از یک میلیارد لایر باشد. مشمول مرور زمان نمی (4

 رود؟  کدام عمل، کالهبرداری به شمار می -(94

خانم ب، پیشنهاد ازدواج وی را شود که  دهد و باعث می الف به دروغ، خود را وکیل موفّقی نشان می (1

 .بپذیرد

 فروشد. الف، وسیله نقلیّه خود را به یک و نیم برابر قیمت واقعی، به آقای ب می (2

 فروشد. نماید و آن را به آقای ب می از آنچه خریده است، اعالم می الف، عمداً قیمت کاالی خود را باالتر (3

 فروشد. تر می ه و تقلب، کاالی خود را گرانلالف با حی (4

 انجام معامله معارض ..... -(95

 غصب اموال مردم است. (2     خیانت در امانت است. (1

 نوعی سرقت تعزیری است. (4    از صور خاص کالهبرداری است. (3
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 یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان .....سرقت  -(91

 شود. قطعاً سرقت حدی است؛ چون چک، مال اعتباری محسوب می (1

 ممکن است سرقت تعزیری باشد؛ چون ممکن است اصالً نقد نشود به اضافه قاعده درء (2

 شود. چنانچه نقد شود و سایر شرایط را نیز داشته باشد، حّدی محسوب می (3

 درست است. 3و  2موارد  (4

 افتد که ..... ی وقتی اتفاق میشرکت در سرقت حدّ  -(97

 هر دو در ربایش مال شرکت داشته باشند. (1

 هر دو در ربایش مال و هتک حرز شرکت نمایند. (2

 مشارکت نمایند. ،هر دو در ربایش مال، هتک حرز و اخراج از حرز (3

 مشارکت نماید و سهم هر دو به حّد نصاب برسد.هر دو در ربایش مال، هتک حرز و اخراج از حرز  (4

 در جرم صدور چک بالمحل، چه کسی حّق شکایت کیفری دارد؟ -(98

 و دارنده چک همسئوالن بانک مربوط (1

 برد. کسی که اول بار چک را به بانک می (2

 دارنده چک که اولین بار چک را به بانک ببرد و برگشت بزند.فقط  (3

 وی باشد، حق شکایت کیفری دارد مطلقاً هر کس که چک در دست  (4

 تقاص ..... -(93

سرقت محسوب  ،طبق قانون (2     شود. سرقت تعزیری محسوب می (1

 شود. می

طبق رأی اداره حقوقی، سرقت  (4 شود. قانون نسبت به آن ساکت است و در فقه سرقت محسوب نمی (3

 تعزیری است.

 است؟ غلطکدام گزینه  -(41

 ت نیست؛ چون مال نیست.ربودن انسان زنده، سرق (1

 ربودن جسد انسان مسلمان، سرقت نیست؛ چون مال نیست. (2

 شود؛ چون مالیّت دارد. ربودن عضو انسان در بیمارستان توسط پزشک، سرقت محسوب می (3

 ربایش برق، سرقت نیست؛ چون برق، وجود ماّدی ندارد. (4

 شود؟ کدام گزینه، جعل محسوب می -(46

 ارشد بنویسد. دامی عمداً به جای کارشناسی، کارشناسینامه استخ در پرسش (1

 سندی توسط آقای الف، به دروغ تنظیم شود. (2

 صادرکننده چک، تاریخ چک را پس از صدور عوض کند. (3

 در مدرک صادره از وزارت علوم، کلمه ارشد را به دنبال کارشناسی اضافه کند. (4

 ؟تنیسکدام گزینه، از شرایط ارتکاب جرم رشوه  -(42

 .مرتشی باید کارمند دولت باشد نه بخش خصوصی (1

 .رشوه باید جنبه مالی داشته باشد نه دادن نمره در امتحان و امثال آن (2

 قبض و اقباض فیزیکی، شرط نیست. (3

 انجام دادن کار مورد نظر رشوه دهنده، شرط تحقق رشوه است. (4

 .....گرفتن  دادن و شروع به جرم رشوه شروع به جرم رشوه -(49

جرم نیست و مجازات ندارد و اصوالً قابل  (2    جرم است و مجازات است. (1

 تصور نیست.
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عکس  (4 قانون تشدید جرم است. 3ماده  3ولی دومی طبق تبصره  ،اولی جرم نیست و در قانون نیامده (3

 3مورد 

 در جنایت شبه عمدی اگر مرتکب، فرار کند و به وی دسترسی نباشد ..... -(44

 شود. توسط دولت پرداخت می دیه (1

 شود. دیه توسط عاقله یا اولیای او پرداخت می (2

 مجنّی علیه باید تا زمان دستگیری او صبر کند. (3

 شود. المال پرداخت می از بیت شود و اگر مالی نداشت دیه از مال او گرفته می (4

 مهلت پرداخت دیه در شبه عمدی ..... -(45

مگر به شکل دیگری تراضی شده  ،و سال قمری استد (2    دو سال قمری است. (1

 باشد.

سه سال قمری است، مگر به شکل دیگری تراضی شده  (4    دو سال شمسی است. (3

 باشد.

 

 (22تا  52آیین دادرسی کیفری )سؤال 

 شود؟ در کدام قسم از اقسام صالحیت، به صنف و نوع و درجه توجه می -(41

 صالحیت ذاتی (4  صالحیت شخصی (3 صالحیت اضافی (2  صالحیت نسبی (1

 شود؟ ای از رسیدگی پذیرفته می ایراد به عدم صالحیت در چه مرحله -(47

 تا پیش از مرحله دادرسی (2     در همه مراحل رسیدگی (1

 تا پیش از صدور حکم بدوی (4    تا پیش از اختتام تحقیقات (3

انجام جرایم مربوط به کار  رئیس جمهوری که ملبّس به لباس مقدس روحانیت باشد، در صورت -(48

 شود؟ خود، در چه دادگاهی محاکمه می

 دادگاه کیفری استان تهران (2     دادگاه ویژه روحانیت (1

دادسرای دیوان عالی و سپس در دیوان  (4   دیوان عالی کشور بدون حضور در دادسرا (3

 عالی کشور

 شود؟ اگر استانداری مرتکب جرمی شود، در چه دادگاهی محاکمه می -(43

 استان تهراندر  2در دادگاه کیفری  (2    استان تهران 1در دادگاه کیفری  (1

 در دیوان عالی کشور (4  در دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم (3

 اگر بین صالحیت دادگاه اطفال و دادگاه کیفری تعارض پیش آید، مرجع حل تعارض کجاست؟ -(51

 کیفری یک استاندادگاه  (2     دیوان عالی کشور (1

 دادگاه تجدیدنظر استان (4     دادگاه کیفری دو استان (3

 شود؟ به جرم سیاسی در چه دادگاهی رسیدگی می -(56

 دادگاه کیفری یک استان تهران (2  دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم (1

 دیوان عالی کشور (4     دادگاه کیفری دو (3

 ای حل اختالف به عضویت درآیند؟توانند در شوراه چه کسانی نمی -(52

 هر سه مورد (4  پرسنل نیروهای انتظامی (3  وکیالن (2 کارکنان دادگستری (1
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 تعداد اعضای هیأت منصفه در تهران چقدر است؟ -(59

 پانزده نفر (4   بیست نفر (3 بیست و یک نفر (2  چهارده نفر (1

 گیرد؟ مرجعی صورت می در چه ،یافته رسیدگی به جرم قاچاق کاال و ارز غیرسازمان -(54

 دادگاه انقالب (2     سازمان تعزیرات حکومتی (1

 های ویژه قاچاق کاال دادگاه (4    های عمومی دادگستری دادگاه (3

 رسیدگی به جرایم در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به ترتیب ..... است. -(55

هوی و شکلی ما (4   شکلی -شکلی  (3 ماهوی -شکلی  (2 شکلی -ماهوی  (1

 شکلی -

 ترکیب دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت عبارت است از ..... -(51

 یک رئیس و یک مستشار (2     یک رئیس و دو مستشار (1

 یک حاکم شرع و یک مستشار (4     سه قاضی ویژه و مجتهد (3

 شود؟ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی توسط چه کسی نصب می -(57

رئیس  (4   وزیر دادگستری (3  مهوررئیس ج (2 رئیس قوه قضائیه (1

 دیوان عالی کشور

اگر رئیس شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شود، چه مرجعی حق رسیدگی  -(58

 به تخلف وی را دارد؟

 معاون وزیر دادگستری (2     دادگاه انتظامی قضات (1

ان تعزیرات شعبه تجدیدنظر سازم (4   شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی (3

 حکومتی استان

 ؟نیستکدام جرم در شورای حل اختالف قابل طرح  -(53

میلیون  3جرایمی که مجازات کمتر از  (2      جرم بازدارنده (1

 تومان دارند.

 اختالف در اصل طالق (4  جرایمی که مجازات کمتر از سه ماه حبس دارند. (3

 کدام مرجع در زمره مراجع شبه قضایی است؟ -(11

سازمان قضایی  (4  هیأت منصفه (3 دادگاه ویژه روحانیت (2  اطفال دادگاه (1

 نیروهای مسلح

مرتکب سه جرم در سه حوزه قضایی مختلف شده که از جهت مجازات با هم برابرند.  «الف» -(16

 مرجع صالح برای رسیدگی به آنها چه دادگاهی است؟

 های محل وقوع جرم ی از دادگاهیک (2 ای که تعقیب وی را اول شروع کرده است. دادگاه حوزه (1

 دادگاه محل زندگی متهم (4    دادگاه محل دستگیری متهم (3

 ؟ندارددر چه مواردی دادسرا حق انجام تحقیق  -(12

 سال سن 11در جرایم افراد زیر  (2     در جرایم منافی عفت (1

 هر سه مورد (4    1و  7در جرایم تعزیری درجه  (3

 است؟..... پس از هفت سال از تاریخ تعزیری درجه پنج، مرور زمان تعقیب در جرایم  -(19

 صدور حکم دادگاه بدوی (2      وقوع جرم (1

 صدور حکم قطعی (4    صدور حکم دادگاه تجدیدنظر (3
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در صورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان در صالحیت ذاتی، حل اختالف برعهده چه  -(14

 مرجعی است؟

دستور دادستان باید اطاعت شود؛ چون رئیس دادسرا  (2   لدادگاه عمومی یا انقالب مح (1

 است.

 دادگاه تجدیدنظر استان (4    رئیس حوزه قضایی محل (3

 در چه نظامی در زمره ادله اثبات دعوی بوده است؟ ،(Ordali)اردالی  -(15

 نظام حقوق اسالمی (4  نظام اتهامی (3  نظام تفتیشی (2  نظام مختلط (1

 

 (09تا  22ان انگلیسی )سؤال متون حقوقی به زب

11)- A …… law is a law that creates and controls the rights and duties of parties. 

1) Procedural  2) substantive   3) Civil  4) tort  

17)- A …… is a statute that creates a time limit for bringing a civil case or a criminal case. 

1) Statutory limitation     2) statutory construction 

3) Statutory instrument     4) statute of limitations  

18)- …… procedural law regulates the rules of resolving civil matters, the activity of court 

and litigating parties that is necessary for protecting the rights of citizens. 

1) Criminal  2) legislative   3) Legal  4) Civil 

13)- In a typical civil case (civil trial), the burden of proof that the plaintiff must satisfy is …… 

1) Preponderance of the evidence   2) beyond a reasonable doubt   

3) more than the balance of probabilities  4) Absolute certainty 

71)- A (n) ……is a court order requiring a party to do, or not to do, an act. 

1) Equitable remedy     2) injunction 

3) Specific performance     4) counter - offer 

76)- …… liability is the concept of imposing legal responsibility upon a person who solicits 

another person in committing a crime, or aids or agrees to aid such other person in 

planning or committing a crime. 

1) Limited   2) Corporate    3) Vicarious  4) Accomplice 

72)- …… is improperly taking money from someone to whom you owe some type of duty. 

The most common example is a company employee that embezzles money from his 

employer for example by siphoning money into a personal account. 

1) Forgery   2) Embezzlement   3) Extortion  4) counterfeiting 

http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/embezzlement.html
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79)- ……, addresses the questions of: which jurisdiction may hear a case, and the law 

concerning which jurisdiction applies to the issues in the case. 

1) Private international law    2) Public international law  

3) Commercial law     4) municipal law 

74)- At the core of international law is the belief that all commitments made publicly, 

formally and voluntarily by a State should be honored (“pactasuntservanda”). The term 

"Pactasuntservanda"is the oldest principle of international law which means:  

1) Agreements must be expunged. 

2) Treaties should not be upheld by all the signatories. 

3) Agreements must be kept. 

4) A treaty based on the consent of the parties, cannot be binding.  

75)- In practice, international law is based on ……of treatment; one State treats other 

States as it wants to be treated. 

1) Priority   2) Particularity  3) Potentiality 4) reciprocity 

71)- According to the Charter of the United Nations (Article 32), the Statute of the 

International Court of Justice is a (n) ……part of the Charter.  

1) Severable  2) integral    3) Separable  4) contradictory 

77)- Other sources of international law include judicial decisions, peremptory norms, and 

articles written by scholars of international law. The term," peremptory norms "is the 

same as …… 

1) Jus belli   2) Jus cipile   3) Juscogens  4) Jus commune 

78)- According to the Charter of the United Nations (Article 24), the primary responsibility 

for the maintenance of international peace and security is conferred on …… 

1) The Security Council     2) the General Assembly 

3) TheInternational Court of Justice   4) the UN Secretary-General 

73)- ……contracts involve a promise being exchanged for another promise. Two parties 

agree on specific terms about what will be exchanged for what, and then carry out their 

respective obligations.  

1) Unilateral  2) Multilateral  3) Ambiguous  4) Bilateral 
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81)- A (n) ……property is an item that can be felt or touched, such as: Office furniture; 

Business equipment; Business vehicles; and Business goods. 

1) Personal   2) tangible    3) Intangible  4) 

governmental 

86)- This historical goal of punishment is premised on retaliation, that is, the felon harmed 

society; therefore society (or the direct victim) is entitled to inflict harm in return.In 

other words, the criminal did something wrong and now must 'pay a debt to society. 

This description refers to the theory of….. 

1) Deterrence      2) Rehabilitation 

3) Retribution      4) Incapacitation 

82)- …… includes or comprises those acts that are thought to be immoral and wrong in 

themselves, or evil in their nature such as murder, rape, arson, burglary, larceny, and 

the like. 

1) Mala in se      2) malfeasance 

3) Maleficence      4) Mala prohibita 

89)- …… mensrea occurs when an offender makes a decision to engage in behavior even 

though he is aware of the risks involved.  

1) The intentional  2) The knowing  3) The negligent 4) The reckless 

84)- To constitute criminal behavior or criminal liability, the actusreus and the mensrea 

must occur simultaneously, that is, at the same time. This is known as …… 

1) Occurrence  2) concurrence  3) Acquaintance 4) repentance 

85)- There are some crimes where it is sufficient merely to commit the wrongful act or 

omission. In such crimes it is not necessary to prove the intention to commit them. 

They are known as …… 

1) Diminished responsibility offences   2) crimes of aggravating factors  

3) Crimes of strict or absolute liability   4) offences against public decency 

81)- The defense of ……is a defense asserted by a criminal or civil defendant that he or she 

had no choice but to break the law. 

1) Duress   2) Necessity   3) Provocation 4) Self-defense 
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87)- …… to commit a crime is the crime of asking another party to commit a crime. For 

example, a person who offers a bribe to a public official may be charged with 

solicitation even if the official did not accept the bribe. 

1) Solicitation  2) Attempt    3) Conspiracy  4) observation 

88)- …… contract is a contract that is submitted to the other party on a "take-it or leave-it 

basis". There is no bargaining of terms; either you accept the agreement or you do not 

accept it. 

1) Negotiated  2) Adhesion    3) Provisional  4) conditional 

83)- A (n) …… clause is a term which, if found to be part of a contract and effectual, will 

enable one party to avoid liability he would otherwise carry. 

1) Limitation  2) extensible   3) Extensive  4) exclusion 

31)- An …… term is a provision of a contract which is agreed to by the parties in words; 

written or spoken.  

1) Implied   2) ambiguous   3) Express  4) unauthorized 

 

 (159تا  01فقه )سئوال 

 چقدر باید فحص نماید؟ ،م در صورت فقد آبمّ برای تی -(36

 1گزینه عکس  (2 ارگانهمیزان دو تیر در زمین راحت و یک تیر در زمین سخت در جهات چه (1

 دو تیر مطلقاً  (4        تا نامیدی ملطقاً  (3

 :الطهارة شرعاً  -(32

 طٌ بالنیة( استعمال الطهور مشرو2      استعمال الطهور (1

 ( استعمال الماء و التراب مع النیة4    استعمال الماء مشروط بالنیة (3

 یعنی: «مسجد المرأة بیتها» -(39

 زن بهتر است در مسجد نماز بخواند. (2    مسجد منزل و پناهگاه زن است. (1

 3 و 1 های ( گزینه4  فضیلتش بیشتر است. ،زن در منزل نماز بخواند (3

 اخت زکات به امثال خودش و انجام عبادات:مخالف در صورت پرد -(34

 کند. زکات و عبادات هر دو را اعاده می (2  ولی زکات الزم نیست. ،کند عبادات را اعاده می (1

ولی عبادات  ،کند زکات را اعاده می (4    کدام اعاده الزم نیست. در هیچ (3

 خیر. 

 :عبارت است از ،شرط وجوب خمس در مال حالل مختلط به حرام -(35

 الیعلم صاحبه (2      الیتمیز (1

 إن علم صاحبه أن الیعلم مقداره و (4     2و  1های  گزینه (3
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 ، زوجه خود را بر جماع اکراه کند .....کسی که در ماه رمضان -(31

 کند. کفاره و تعزیر زوجه را تحمل می (2    کفاره زوجه بر عهده اوست. (1

 .زوجه کفاره و تعزیر ندارد (4   ندارد. ولی تعزیر ،کفاره زوجه بر عهده اوست (3

به نظر شهید اول و ثانی به ترتیب، حکم حج این  ،«لو حّج مسلما ثم ارتد ثم عاد الی االسالم» -(37

 شخص چیست؟

 لم یفد حجه السابق، لم یفد حجه السابق (2     ( لم یفد حجه السابق، یفد1

 سابق، لم یفد حجه السابقیفد حجه ال (4    یفد حجه السابق، یفد حجه السابق (3

 سی طواف النساء حتی خرج من المکه .....لو ن -(38

 مطلقاً  ةالیجوز االستناب (2    ان لم یمکن العود ةیجوز االستناب (1

 حج باطل است. (4    ( یجوز االستنابة و ان امکن العود3

 چیست؟ «بینة يل -مع انکار غریمه  -ان قال المدعی »وظیفه حاکم در صورت  -(33

 .کند رف ادعای داشتن بینه حقی را ایجاد نمیص (1

 تواند بینه را حاضر کند. کند که می حاکم به او تفهیم می (2

 .ای ندارد حاکم وظیفه (3

 .تواند بینه را حاضر کند کند که می حاکم به او تفهیم می ،داند اگر نمی (4

 بینه داخل و خارج به ترتیب عبارت است از: -(611

بینه غیر متصرف، بینه  (2     غیر متصرفبینه متصرف، بینه  (1

 متصرف

 3گزینه عکس  (4 که در دادگاه حاضر نیست. که در دادگاه حاضر است، کسی کسی (3

 حکم وقف به جهت جواز و لزوم چیست؟ -(616

 جایز است. وقف مطلقاً  (1

 پیش از قبض الزم است. ،در وقف عام الزم و ،در وقف خاص پس از قبض (2

 .الزم است مطلقاً  ،جایز و پس از آن مطلقاً  ،ضوقف قبل از قب (3

 الزم است. مطلقاً  ،وقف (4

 چیست؟ «مشروط له النظر و اهتداء در تصرف در وقف»مراد از  -(612

 بودن در امور وقف کارشناس - واقف (2   بودن در امور وقف مذکور ارشناسک - ناظر (1

 بودن کارشناس - امین (4     عدالت در تصرف -( ناظر 3

 یعنی: «ع العنب لیعمل مسکرابی» -(619

داند  که می انگور بفروشد در حالی (2   انگور بفروشد به شرط اینکه مسکر بسازد. (1

 سازد. طرف مسکر می

 کدام هیچ (4 شرط ذکر شود یا توافق نظر داشته باشند. ،انگور بفروشد برای ساخت مسکر (3

 چیست؟ ،یشترط کون البیع مما یُملک -(614

غصبی  (4 2و  1های  گزینه (3  ملک فروشنده باشد. (2  ته باشد.قابلیت تملک داش (1

 نباشد.
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 کدام گزینه صحیح است: ،اگر مفلّس ادعای اعسار کرد -(615

 .شود پذیرفته میقولش با قسم  (2     شود تا دارا شود. رها می (1

 شود. بینه ثابت میادعای اعسار فقط با  (4 شود تا اعسار وی با بینه یا تصدیق غریم ثابت شود. حبس می (3

 حکم چیست؟ ،اگر عین مرهونه مشاع باشد -(611

ولی قبض متوقف بر اذن یا رضایت شریک  ،رهن صحیح است (2   رهن باطل است. (1

 است.

 رهن صحیح است.، به شرط اذن سابق (4   رهن صحیح است. (3

 به ترتیب عبارت است از: ،«عنه له، مضمون ضامن، مضمون» -(617

 بدهکار، طلبکار، بدهکار (2     کار( متعهد، بدهکار، طلب1

 ، ضامنطلبکار، بدهکار (4     متعهد، طلبکار، بدهکار (3

 به ترتیب چه حکمی دارد؟ «شرط لزوم و أجل در مضاربه» ،از نظر شهید اول -(618

 باطل است - باطل است (2    صحیح است - صحیح است (1

 3گزینه عکس  (4   صحیح است. - باطل است و مبطل عقد (3

 منفعت در عقد اجاره باید معلوم به .... باشد. -(613

 ( زمان، مسافت4  زمان، عمل (3 ( زمان، مسافت، وزن، عمل2 زمان، مسافت، عمل (1

به ترتیب چه حکمی  ،«تعلیق تصرف در عقد وکالت»و  «شرط تعلیق عقد» ،به نظر شهید اول -(661

 د؟ندار

 صحیح (4  صحیح -( صحیح 3   صحیح - باطل (2  باطل - باطل (1

 باطل -

 چه حکمی دارد؟ «عقد فضولی در نکاح» ،به نظر شهید اول -(666

ولی از جانب زوجه باطل  ،از جانب زوج صحیح است (2  باطل است. ،با توجه به اهمیت فروج (1

 است.

االجازه صحیح  علی موقوفاً  ،دله( با توجه به ا4     2( عکس گزینه 3

 .است

 چیست؟ ،علیها وجود دارد من یُنفقای که همسرش مفقود است و  وظیفه زوجه -(662

 تواند برای طالق به حاکم مراجعه کند. می (1

 به دیگری تحمیل نکند. راباید به حاکم مراجعه کند و هزینه خود  (2

 .واجب است صبر کند تا زوجه غائب حاضر شود یا وفات او ثابت شود (3

 باید به نظر منفق عمل کند. (4

 چیست؟ وظیفه ،«لو اقّر بلفظ مبهم» -(669

 شود. اخذ به قدر متیقن می (2    این اقرار باطل است. (1

 فحص از مبهم بر حاکم واجب است. (4   شود. ملزم به تفسیر آن می (3

 چه کسی ضامن است؟ ،اگر مال مغصوب چند دست جابجا شد -(664

همه ضامن هستند  ،اگر عالم به غصب بودند (2  .لعموم علی الید همه ضامن هستند مطلقاً  (1

 لعموم علی الید.
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 فقط شخص اخیر ضامن است للید. (4   .فقط غاصب ضامن است للید (3

 چیست؟ «ربوبات ان شّم منه ریح المسکر»حکم شرب  -(665

یکره  (4   یکره شربهال  (3  یحرم شربه ال (2  یحرم شربه (1

 شربه

 ؟باشد نمیکدام مورد از موانع ارث  -(661

طالق،  (4  قتل، لعان، حمل (3  للعان، رق، حم (2 کفر، قتل مورث، ارتداد (1

 ظهار، موت

 چیست؟ «تقبیل و مضاجعه حرام»حکم  -(667

 تعزیر دون اقل الحد( 2  تعزیر دون حد الزنا - تعزیر دون الحد زنا (1

 تعزیر مطلقاً  (4    حد -( تعزیر دون الحد 3

 حکم چیست؟ ،«لو سرق الماکول فی عام َسنِت» -(668

خر الحد الی نهایة ( یتأ4  یقطع تاب ال ان (3  یقطع یده ال (2  یقطع یده (1

 العام

 ؟باشد نمییک از شرایط قصاص   کدام ،به نظر شهید اول -(663

محقون  ،مقتول (4  تساوی در جنسیت (3  ( کمال العقل2  تساوی در دین (1

 .الدم باشد

 های اثبات قتل کدام است؟ راه -(621

( قسامه، 4  ، اقرار مرتین، بینهسوگند (3 قسامه، بینه، اقرار مرة (2 سوگند، بینه، اقرار (1

 بینه، سوگند

 

 (129تا  151اصول فقه )سئوال 

، به ترتیب از مسائل کدام مبحث «مالزمه بین حکم عقل و شرع»و  «مقدمه واجب»دو موضوع  -(626

 باشد؟ می

 غیر مستقالت عقلیه، مستقالت عقلیه (2   مستقالت عقلیه، غیر مستقالت عقلیه (1

 .هر دو از غیر مستقالت عقلیه است (4    .قلیه استهر دو از مستقالت ع (3

 نهی شارع از جهر قرائت در موضع اخفات، مثال برای کدام گزینه است؟ -(622

 نهی متعلق به شرط عبادت (2     نهی از اصل عبادت (1

 نهی از جزء عبادت (4  نهی از وصف مالزم عبادت یا مالزم جزء عبادت (3

 ، کدام گزینه مناسب جای خالی است؟«. النهی التحریمی....یهی زالحق أّن النهی التن»در جملۀ  -(629

ال  (4 ال یقتضی الفساد نظیر (3  یقتضی الفساد بخالف (2 یقتضی الفساد نظیر (1

 یقتضی الفساد بخالف
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گیرد تا بتوان حج را در  طی کردن مسافتی که قبل از فرا رسیدن موسم حج صورت می -(624

 از انواع مقدمات است؟موسمش انجام داد، مصداق کدام یک 

 (4   عرفیّة (3    مفّوته (2   داخلیّة( 1

 شرعیّة 

 یعنی ..... «.تابع واجب نفسی است ،واجب غیری» -(625

 .واجب غیری معلول واجب نفسی است (1

 .بالعرض است ،وجوب واجب غیری  (2

 .واجب نفسی محرک و باعث انجام واجب غیری است (3

 متأخر از وجوب واجب نفسی است. وجوب واجب غیری فقط در وجودش (4

 وضو نسبت به نماز و استطاعت نسبت به حج، به ترتیب چه نام دارد؟ -(621

 مقدمۀ واجب، مقدمۀ واجب (2    مقدمۀ واجب، مقدمۀ وجوب (1

 مقدمۀ وجوب، مقدمۀ وجوب (4    مقدمۀ وجوب، مقدمۀ واجب (3

 مش را دارد؟اقتضای نهی از ضّد عا یءبه نظر مرحوم مظفّر، آیا امر به ش -(627

 .به نحو عینیّت اقتضا دارد (2     .به هیچ وجه اقتضا ندارد (1

 به داللت بیّن بالمعنی األخص اقتضا دارد. (4    .به نحو جزئیّت اقتضا دارد (3

 مجزی است؟ ،به بر طبق اماره در صورتی که کشف خطای یقینی صورت گیرد تیّ أآیا انجام م -(628

موضوعات مجزی و در احکام غیر مجزی  در (2     .مجزی است مطلقاً  (1

 .است

 .غیر مجزی است مطلقاً  (4  .در احکام مجزی و در موضوعات غیر مجزی است (3

 در اصول چیست؟ «ضد»مراد از اصطالح  -(623

خصوص امر وجودی منافی با وجودی  (2    .اعم از امر وجودی و عدمی است (1

 .دیگر است

  3و  1دو گزینه هر  (4    .مطلق معاند و منافی است (3

 ؟باشد نمیدر اصطالح اصولی صحیح  «حّجت»کدام گزینه در مورد  -(691

حجت به معنای اصولی مرادف کلمۀ  (2  .توان حجت به معنای اصولی نامید قطع را می (1

 .است «اماره»

توان حجت به معنای لغوی  قطع را می (4  .توان حجت به معنای اصولی نامید قطع را نمی (3

 .نامید

 م گزینه دربارۀ حجیّت امارات صحیح است؟کدا -(696

 .حجت است ،فقط در فرض انفتاح باب علم (1

 .حجت است ،در هر دو حالت انفتاح و انسداد باب علم (2

 .حجت است ،فقط در فرض انسداد باب علم (3

 .حجت است ،در صورت انفتاح باب علم و با فرض حصول علم به واقع (4

کدام گزینه به ترتیب  «.. نتیجۀ دلیل فقاهتی است.اجتهادی و .... نتیجۀ دلیل ....»در جملۀ  -(692

 مناسب جای خالی است؟

 حکم ثانوی - حکم اولی (2    حکم واقعی - کم ظاهری( ح1
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 حکم اولی - حکم ثانوی (4    حکم ظاهری - حکم واقعی (3

 به چه معنی است؟ ،بودن حجیّت علم ذاتی -(699

حجیّت از نفس طبیعت علم نشأت  (2   است. حجت قرار داده شارع علم را ذاتاً  (1

 .گیرد می

 .طریق به واقع است علم ذاتاً  (4   .وجوب تبعیّت از علم از ذاتیّات آن است (3

 صحیح است؟ «ظن مطلق» هکدام گزینه دربار -(694

 .هر ظنی که دلیلی قطعی، غیر از انسداد صغیر، بر حجیّتش وجود داشته باشد (1

 انسداد صغیر یا کبیر باشد. هر ظنی که دلیل حجیت آن (2

 .هر ظنی که دلیل حجیت آن فقط انسداد کبیر باشد (3

 کبیر، بر حجیتش وجود داشته باشد. هر ظنی که دلیلی قطعی، غیر از انسداد (4

 کدام گزینه مطابق نظر مصنف است؟ «شهرت فتوائیّه»در مورد  -(695

 .باشد موجب جبران ضعف سندی روایت می( 1

 .شود واحد شامل حجیّت شهرت فتوائیّه هم میادلۀ حجیت خبر  (2

 .مگر این که ظنی قوی باشد ،ظن حاصل از شهرت فتوائیه حجت نیست (3

 .شهرت فتوائیه داللت بر این دارد که مستند آن روایت خاصی است که در دسترس است (4

 ای از قرآن شک نماییم، حکم آن چیست؟ اگر در نسخ آیه -(691

 .اق امامیّهاصل عدم نسخ است به اتف (1

 .اصل عدم نسخ است به اتفاق فقها و مسلمین (2

 .صحاب باشیمتاصل عدم نسخ است اگر قائل به حجیت اس (3

 .اصل عدم نسخ است اگر قائل به عدم حجیت استصحاب باشیم (4

 ؟رساند نمیبه حجیت کدام نوع از انواع اجماع ضرر  ،النسب النسب و مجهول مخالفت معلوم -(697

 اجماع تقریری       (4  اجماع لطفی (3   اجماع حدسی (2  اجماع حسی (1

ای که در زمان معصوم بر فعل یا ترک عملی جاری است، بر چه چیزی داللت  سیرۀ متشّرعه -(698

 دارد؟

 .داللت بر وجوب و حرمت دارد (2    .داللت بر استحباب و کراهت دارد (1

 .وعیت فعل یا ترک داردداللت بر مشر (4    .سیرۀ متشرعه هیچ داللتی ندارد (3

 حکمش چیست؟ ،، کشف خطای یقینی بعد از عمل به امارههاز نظر امامی -(693

در احکام غیر مجزی و در موضوعات  (2  .در احکام مجزی است و در موضوعات غیر مجزی (1

 .مجزی است

 غیر مجزی است. مطلقاً  (4     .مجزی است مطلقاً  (3

 در تعریف کدام گزینه است؟ «الثابت لألصل شرعاً حمل الفرع علی األصل فی الحکم »جملۀ  -(641

 حمل اولی   (4   قیاس (3   استحسان (2  اصل عملی (1

 «إّن القیاس األصولی نوٌع من ..... المصطلح علیه فی المنطق» -(646

 اإلستقراء (4  البرهان (3   التمثیل (2   الحّجة (1

 کدام گزینه است؟ ،اقرب الوجوه در اثبات حجیت قول لغوی -(642

 روایات (4  بناء عقال (3    اجماع (2  حکم عقل (1
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 نمودن امارات بر اصول عملیه از چه بابی است؟ به نظر مصنف، مقدم -(649

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

 است؟ «حکومت»کدام گزینه از مصادیق  -(644

 «علماءاکرم ال»( خروج جاهل از موضوع 2   «اکرم العلماء»بر  «التکرم الفساق»تقّدم  (1

 تقدم دلیل اماره بر دلیل اصول عملیه (4   «اکرم العلماء»بر  «الفاسق لیس بعالم»م تقدّ  (3

 . ..أقصی داللتها أّن تصدیق الثقة .. -من اآلیات و غیرها  -إّن ادلّة حجیّة خبر الواحد جمیعها » -(645

 لهواجب فی نق (4  جایز فی نقله (3   جایز فی اعتقاده (2 واجب فی اعتقاده (1

 شود؟ ای می به نظر مصنف، از اخبار عالجیّة چه استفاده -(641

در فرض عدم مرجحات، قاعده توقف  (2   .در فرض عدم مرجحات، قاعده تخییر است (1

 .است

 .قاعده تخییر است مطلقاً  (4     .قاعده توقف است مطلقاً  (3

 ؟باشد نمیکدام گزینه جزء ارکان استصحاب  -(647

 وحدت متعلق یقین و شک (2    وحدت زمان متیقن و مشکوک (1

 بودن زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدم (4    اجتماع یقین و شک در زمان واحد (3

اگر شک در بقاء کلی، از جهت شک در وجود فردی دیگر به جای فرد معلوم الحدوث و  -(648

 کدام نوع از انواع استصحاب کلی محقق شده است؟ ،اإلرتفاع باشد

 قسم اول و سوم (4  قسم دوم (3   لقسم او (2  قسم سوم (1

 در مورد تعّدی از مرجحات منصوصه، نظر مصنف کدام گزینه است؟ -(643

 یجب الترجیح بکّل مزیّة و إن لم تُفد األقربیّة إلی الواقع (1

 یجوز التعدی فی صفات الراوی دون غیرها (2

 لم یکن منصوصاً و إن  یجب الترجیح بکل مزیة توجب أقربیة األمارة إلی الواقع نوعاً  (3

 یجب اإلقتصار علی المرجحات المنصوصة (4

 ؟باشد نمیعلیه جمع عرفی  کدام گزینه از موارد متفق -(651

 تقدیم تخصیص بر نسخ (2    حمل بر قدر متیقن خارجی (1

 اهرتقدیم نص بر ظ (4     تقدیم اظهر بر ظاهر (3

 

 (189تا  121ادبیات عرب )سئوال 

 است؟ درست دیمز فعل یمعنا نهیگز کدام در -(656

 (4  السلب: ضیالمر ىأشف (3  ةکالمشار: تباعد (2  لُّفکالت: توسَّدَ  (1

  رورةیصال: األمر استعظم

 ؟«یوماً  ..... القاهرة فی جولتنا استغرقت»است  مناسببرای جای خالی  نهیگز کدام -(652

 عشرة ياثنت (4   عشر ياثن (3  عشرة اثنتا (2  عشر اثنا (1
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 درست است؟ «تدعون أنتن و تدعون، أنتم» افعال یصرف میزاندر کدام گزینه  -(659

 (4   فُعونَ تَ  - فُعونَ تَ  (3  فُعلنَ تَ  - فُعلنَ تَ  (2  فُعلنَ تَ  - فُعونَ تَ  (1

  فُعونَ تَ  - تَفُعلنَ 

 ؟«..... يفه بالکعبة، ِطیفَ »درست است: برای جای خالی کدام گزینه  -(654

 بها طوفٌ مَ  (4   بها فٌ یُمط (3  بها فٌ یطمَ  (2  بها طافٌ مُ  (1

 ؟«ىْحیَ یَ  -مفتاح -أَسَود - ُعرَوة»: است حیصح ریتصغ نه،یگز کدام در -(655

 یُّ حَ یُ  - حیتِ ی  ُمفَ  -دی  أُسَ  - ةیَّ ُعرَ  (2  َوىی  حَ یُ  - حیتِ ی  ُمفَ  - َودی  أُسَ  - َوةی  ُعرَ  (1

 ایَّ حَ یُ  - حاتَ ی  ُمفَ  - دی  أُسَ  - َوةی  ُعرَ  (4   يّ وِ ی  حَ یُ  - تِحی  ُمفَ  - دوِ ی  أُسَ  - ایّ ُعرَ  (3

 ؟«عبد َمناف -ِعْشِرینَ  - بطی   -ید»: است حیصح نسبت نه،یگز کدام در -(651

رِ  - يّ بِ ی  ط - يّ دِ ی (1 ر - يّ طََوبِ  - يّ َدوِ ی (2   يّ فِ مَ ب  عَ  - يّ نِ یِعش   يّ عبد - يّ اوِ ِعش 

رِ  -يّ بِ ی  طَ  -يّ َدوِ ی (4  يّ فِ مَ ب  عَ  - يّ ِعشراو - يّ طُوبِ  - يّ َدوِ ی (3  يّ مناف -يّ ِعش 

 ؟ «ْهِملی الدراسةتُ  ال» :تأکید به نون ثقیله درست استدر کدام گزینه  -(657

 نَّ یهِملِ التُ  (4   هِملُنَّ التُ  (3  التُهِملِنَّ  (2  هِملَنَّ التُ  (1

 درست است؟ «انَ بَ  - ساد - َهاَجرَ  - إسَود  » اسم تفضیل افعال:در کدام گزینه  -(658

  أبون - أسود - هجرةً  ثرکأ - اداً سو أشدُّ  (2   نیأب - أسود - أهجر - أسود (1

 نیأب - دیأس - مهاجرةً  ثرکأ - أسود (4  نیأب - أسود - مهاجرةً  ثرکأ - اداً دإسو أقلُّ  (3

  ؟درست به مجهول تبدیل شده است «الجاهل عثرة تقیلون ال المَ عَ »: هجملدر کدام گزینه،  -(653

  الجاهل عثرةُ  یلتُق ال عالم (2   الجاهل عثرةَ  تقالون ال عالم (1

  الجاهل عثرةُ  لاتق ال عالم (4   الجاهل عثرةُ  تقالون ال عالم (3

 است؟ نادرست، تثنیه کدام اسم -(611

  عصوان: عصا (4  انیبرک: ىبرک (3  سماوان: سماء (2 خضراءان: خضراء (1

 است؟   نادرستدر کدام گزینه مسوغ ابتداء به نکره  -(616

 .العموم للوقوع بعد االستفهام: القوم یهل أحد ف (2  .ص بالوصفیتخص: رٌ یر خیالخ یرغبةٌ ف (1

 .الوقوع بعد لوال: لّهمکلوال اجتهاٌد لساد الناس  (4  .ص باإلضافةیتخص: ة األدبیٍة حلیر حلیخ (3

 ؟درست اعراب شده است «أخواک ُمنتَبِهٌ  ما» «أخواک»در کدام گزینه  -(612

مفرد مرفوع  خبر (4  مؤّخر تدأمب (3 سّد مسد الخبر فاعل نائب (2 سّد مسد الخبر فاعل (1

 اً ابیباأللف ن

 است؟بر فاعل جایز به  تقدیم مفعولٌ  ،در کدام مورد -(619

 الوعلُ  قرنَه ىفأوه ِضرهایَ  لم و/  وهنهایل وماً ی صخرة ناطحک (1

همسَ فَ /  بتهیشب یف بنوه الزمانَ  ىأت (2  الهرمى عل ناهیأت و رَّ

 .عدالته اً یعل ت  تَلَ قَ  (3

 .االمتحان یف نجاُحهُم بَ الطال ُسرُّ یَ  (4



 

 11: کد  شناسی حقوق جزا و جرم  - ارشد کارشناسی***    6931آزمون ورودی سال 

 (63 ) 

  ؟کدام است «ناإلحَ  یزرع نمَ  غیر نحَ المِ  یجد ال»: در «غیر» عرابا -(614

  الرفع (4   الجرّ  (3  النصب (2 الرفع و النصب جواز (1

  «.الفجائیة إذا بعد وقع اذا عنه، المشغول رفع .....»با توجه به باب اشتغال کامل کنید:  -(615

 جوزی (4   جبی (3   متنعی (2   حترجّ ی (1

  ه است؟لفظی هاضاف ،نهیگز دامدر ک -(611

 ىأقو الفرس (4 .الصالة مقبول المؤمن (3 . المدرسة معلّمو دخل (2 .العرب أفصح شیقر (1

 .ضاً کر و عدواً  الدوابّ 

 حال درست است؟ رابطدر کدام گزینه  -(617

 .       فقط والوا: الشمس غربت ما و ،بیالخط وقف (2   الواو فقط :قد أسرع جاء الرسول، و( 1

 .ر فقطیالضم: ت  کُ أرشدُت المخطَئ، لم أس (4 .اً ر معیالضم الواو و: بّشر القومی ق، ویأقبل الصد (3

 ؟نیستجامد غیر مؤول به مشتق در کدام گزینه حال  -(618

 .ُت الساعة فّضةً یاشتر (2   .ًرایأم یم منّ کر لیًرا خیم وزکأنا ل (1

 .اً متُه النحَو باباً بابعلّ  (4    .اً یّ فتمثّل لها بشًرا سو (3

لُ یُ  الشجاعُ  هاأی   ی  لَ عَ » «هاأیّ » عرابا نهیگز کدام در -(613   ؟درست است «القتال فی َعو 

  االختصاص یعل نصب محلّ  یف (2   اإلغراء یعل نصب محلّ  یف (1

  االبتداء یعل رفع محلّ  یف (4   النّداء یعل نصب محلّ  یف (3

 ؟یت منصوب استبنا بر ظرف «یوم»در کدام گزینه  -(671

 .یکعل ومی و کل ومی ومانی الدهر (2   .البحر شاطئ یف واحداً  وماً ی نایقض (1

 .راً یقمطر عبوساً  وماً ی ربّنا من نخاف اإنّ  (4    .مکنید مکل ملتکأ ومیال (3

 وجود دارد؟واو معیه در کدام گزینه فقط  -(676

 .ذهیتلم و المعلم جاء (2    .معه غالمه وی المول لکأ (1

 .یأخ و أنا الشام یال سافرتُ  (4     .لیالن و تُ یمش (3

  است؟ غلطکدام جمله  -(672

 .نیدتیالجر يلتک يف الخبر يطالعن (2   .نیدتیالجر لتاک يف الخبرُ  ينِ عَ طالَ  (1

 .الخبر نقلتا نیدتیالجر لتاک (4  .همایلتک نیدتیالجر يف الخبر يطالعن (3

 ؟رفته استنبه کار  بدلدر کدام گزینه  -(679

َحل   (2    .خاف هللایٌد متٍّق یز (1  .عندنا َمنَّ یتُق ال َعنّا اِر 

 .ًدا أبو من هویعرفُت ز (4  .ظلمونی أنفسهم انواک نکل و ظلمونا ما و (3

 در کدام گزینه معنای حرف مشخص شده صحیح است؟  -(674

 بة. فر: الباء للمصاحکالـبقد دخلوا  و (2  غ.ی: الالم للتبلکّول رمضان المبارألتبُت ک (1

ُت عفوَ  (4 .اً ة مجازیّ للظرف يبحره إال قطرة: ف يفما عل منا  (3  ة.یّ ٌم: على للظرفیرک کأنّ  على کَرَجو 

 

 * دینکن ییب درست را تعکیه و تریتجز 675-681 یها در سؤال* 
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 کیف تتقون إن کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا:  -(675

الجملة  و مبنّي على الفتح / مبتدأ مرفوع محالً رة، کر متصرف، من أدوات االستفهام، نیف: اسم، غکی (1

 ة.یّ اسم

/ فعل مرفوع  ف مفروق، متعد  یمن باب االفتعال، معتل لف يّ د ثالثیَن، مزیتتقون: فعل مضارع للمخاطب (2

 .محالً مرفوع  خبٌر و ة ویر الواو البارز، الجملة فعلیبثبوت نون اإلعراب، فاعله ضم

/ مفعول به منصوب  ح اآلخر، منصرفیرة، معرب، صحکمصدر، ن ریامد غر، جکّ وما: اسم، مفرد مذی (3

 .اً ظاهر

، ی، صحيجعل: مضارع للغائب، مجرد ثالثی (4 / فعل مرفوع بالضمة،  للمعلوم، معرب مبنيّ ح سالم، متعد 

 جواب الشرط. ة ویالجملة فعل ر هو المستتر، ویفاعله ضم

 ؟اً یسیر ب حساباً کتابَه بیمینه فسوف یحاسَ  فأّما من أُوتِیَ  -(671

، محالً مرفوع  / مبتدأ و ونکعلى الس مبنيّ رة، کر الجازمة، نیر متصرف، من أدوات الشرط غیمن: اسم غ (1

 رة عمومها.    کالمسّوغ لالبتداء بالن و

 مبنيّ ن، یف مفروق، متعد  لمفعولیتاء، معتل لفیمن باب اإلفعال مصدره اإل يد ثالثی: فعل ماٍض، مزیَ أُوتِ  (2

 ة.     یّ الجملة فعل ، ونائب فاعله هو المستتر جوازاً  / فعل و لمجهول، بناؤه على الفتحل

، یادة حرف واحد من باب المفاعلة، صحیبز يّ د ثالثیحاسب: للغائب مزی (3  للمجهول، معرب مبنيّ ح سالم، متعد 

 ر المستتر.    ینائب فاعله الضم / فعل جواب شرط مجزوم، و

ح اآلخر، یرة مخّصصة، معرب، صحکمن باب المفاعلة، ن ير، جامد مصدرکمفرد مذ: اسم، اً حساب (4

 ، منصوب لفظًا.يّ انی/ مفعول مطلق ب منصرف

َرَها َعلَیِهْم َسْبَع لَیاٍل وَ  وَ  -(677 ا َعاٌد فَأُْهلِکوا بِِریٍح َصْرَصٍر َعاتِیٍة * َسخ  ثََمانِیةَ أَیاٍم ُحُسوًما فَتََرى  أَم 

 َصْرَعى کأَن ُهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِویٍة:اْلقَْوَم فِیَها 

 ون.کعلى الس مبنيّ ل، عامل جزم، یتفص أّما: حرف شرط و (1

ح ی/ نعت ثاٍن لر منصرف معرب،عتو، یة: اسم، مفرد، مؤنث، متصّرف، مشتق اسم فاعل من عتا یعات (2

 سرة.        کمجرور بال

/ حال مفردة منصوب  رة، معرب، منصرفکصرف، نر، مشتق اسم فاعل، متیسکحسوما: اسم، جمع ت (3

 اٍل.یصاحب الحال سبع ل بالفتحة، و

لَى جمع فع ر، متصّرف، مشتقکر، مذیسکصرعى: اسم، جمع ت (4 ل بمعنى المفعول، ی)صفة مشبهة(، وزنه فَع 

 .      اً ریمنصوب تقد / مفعول به و معرب، منصرف

ِ اْلُمْخلَِصیَن:َما تُْجَزْوَن إاِل  َما کنتُْم تَْعمَ  وَ  -(678  لُوَن * إاِل  ِعبَاَد َّللا 

 مبنيّ من باب اإلفعال، متعّد، معتّل )ناقص(، إعالله بالحذف،  یّ د ثالثین، مزیتُجَزون: فعل مضارع للمخاطب (1

 ر الواو البارز.ینائب فاعله ضم / فعل و للمجهول

االستثناء  ، مستثنى، ويموصول عام بمعنى الذ / ما: اسم ونکعلى الس مبنيّ ما: أداة استثناء، عامل،  - إالّ  (2

 .محالً ر موجب، منصوب یمتصل غ

/ فعل ناقص اسمه  ، معتل)أجوف(، إعالله بالحذف، معلوم، الزمي، مجّرد ثالثنَ ینتم: فعل ماض للمخاطبک (3

 .محل الرفع ياسمه ف الجملة من الفعل و ور تم المتصل یضم

 هو / منصوب على االستثناء و افة، متصرف، معرب، منصرفر، معرف باإلضیسکعباد: اسم جمع ت (4

 تجزون أو تعملون.  ير الواو فیالمستثنى منه ضم منقطع، و

 یا دنیا! إذا أقبلِت على أحد أعرته محاسن غیره: -(673

رة ک/ منادى ن ف بالنداء، معرب، ممدود، ممنوع من الصرفا: مفرد، مؤنث، مشتق صفة مشبهة، معرَّ یدن (1

 .محالً منصوب  ،وع بالضمة الظاهرةمقصودة، مرف
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 (26 ) 

أجوف إعالله بالحذف،  ادة حرف واحد من باب اإلفعال، معتل ویبز يّ د ثالثی، مزمخاطبةماٍض، لل أعرت: (2

 .محالً ر التاء المتصل، مرفوع یفاعله ضم / فعل و معلوم ، متعد  ومبنيّ 

هة، متصرف، معرف باإلضافة، صفة مشب ر(، مشتق وک)مفرده: َمحسن، مذ ریسکمحاسن: اسم جمع ت (3

 / مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة. معرب، ممنوع من الصرف

على  مبنيّ ر متصرف، من أدوات الشرط الجازمة، یإذا: اسم من األسماء الدائمة لإلضافة إلى الجملة، غ (4

   متعلّقه الفعل: أقبلِت.   و محالً ه منصوب یر متصرف، أو مفعول فی/ ظرف غ ونکالس

ُ: َغًدا * إاِل  أَن یَ  اَل تَقُولَن  لَِشیٍء إِن ی فَاِعٌل َذلِکَ  وَ  -(681  َشاَء َّللا 

ه لعامل ی/ مفعول ف ، متصرف، معرب ، منصرفير مصدری، جامد غيّ ر مجازک: اسم، مفرد، مذاً غد (1

 ره: أفعل   یمحذوف تقد

على الفتح،  مبنيّ ّن: مضارع للمخاطب، / تقول ونکعلى الس مبنيّ ، عامل جزم، يال تقولّن: ال حرف نه (2

 ر أنت المستتر.یفاعله ضم / فعل و للمعلوم مبنيّ ان، متعد ، کإعالله باإلس ، معتّل أجوف ومحالً مجزوم 

فاعله  للمعلوم / فعل و مبنيّ ، معتّل )ناقص(، إعالله بالقلب، متعد ، يّ شاء: فعل مضارع للغائب، مجرد ثالثی (3

 لفظ الجاللة بدل من الفاعل. ر هو المستتر ویضم

هو  ،ر متصرف، معّرف، منصرف/ مفعول به لعامله: فاعلیر، غکد، مفرد، مذی: اسم إشارة للبعکذل (4

 .محالً منصوب 


