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 (6 ) 

 (52تا  1)سؤال  مدنیحقوق 

شود مشتری برادر فروشنده را نسبت به دینی که میزان آن مشخص  در ضمن بیع، شرط می -(6

 این صورت .....نیست، ابرا نمایند. در 

 برائت ذمه برادر فروشنده، منوط به پذیرش اوست. (1

 برائت ذمه برادر فروشنده، منوط به تعیین میزان بدهی است. (2

 برادر فروشنده، نیازمند پذیرش و تعیین نیست. برائت ذمه (3

 بودن میزان بدهی، شرط باطل، ولی قرارداد صحیح است. به علت نامعلوم (4

 گذاری مبیع معیوب، کدام قیمت معتبر است؟ ارزشدر صورت اختالف میان اهل خبره جهت  -(2

 قیمت منطبق با نظر اکثریت (2    شده از طریق استقراع قیمت تعیین (1

اعتبار  به علت تعارض و عدم ترجیح، تمام نظرات بی( 4   شده های اعالم حدوسط قیمت (3

 است.

 منظور از احوال عینیه اشخاص چیست؟ -(9

 منظور امور مالی شخص است. (2   احوال عینیه همان احوال شخصیه است. (1

ل احوال شخصیه به احوال عینیه، شام( 4 احوال عینیه، شامل احوال شخصیه به انضمام اهلیت است. (3

 انضمام ارث است.

در ضمن فروش یک باب مغازه جهت عرضه لوازم خانگی در یک مجتمع تجاری بر مشتری  -(4

صورت واگذاری شود، در آن مغازه فقط به عرضه و فروش لوازم خانگی بپردازد. در  شرط می

 ..... یآن مغازه توسط مشتری به دیگر

 رد اقدام به حرفه دیگری بنماید.در هر صورت خریدار جدید اختیار دا (1

 به حرفه دیگر منوط به تنفیذ فروشنده است.جدید در هر صورت اقدام خریدار  (2

 در هر صورت خریدار جدید، قائم مقام خاص خریدار نخست است. (3

 علی القاعده خریدار جدید، قائم مقام خاص خریدار نخست است.( 4

 ..دعاوی مربوط به اجرت المثل امالک ... -(5

از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول  (2    شود. در محل وقوع ملک اقامه می (1

 است.

 شود. دعوای مختلط محسوب می( 4    از هر جهت در حکم منقول است. (3

 ؟نیستکدام عبارت در مورد خیار شرط صحیح  -(1

 یابد. له انتقال می خیار شرط به وارث مشروط (1

 یابد. گاه به وارث او انتقال نمی ر داده شده، هیچخیار شرطی که برای ثالث قرا (2

 له خیار شرط قرار داد. توان برای مشروط تنها برای مدت معلومی می (3

 خیار شرط قابل اسقاط است.( 4

 اگر مالک برای حق انتفاع، مدت تعیین نکرده باشد ..... -(6

 رود. تفاع با فوت مالک از بین میحق ان (2  ماند. حق انتفاع تا فوت منتفع به صورت الزم باقی می (1

حق انتفاع با رجوع مالک از بین ( 4  رود. حق انتفاع با فوت یا رجوع مالک از بین می (3

 رود. می

 در خصوص اختالف وکیل و موکل در مورد انجام مورد وکالت ..... -(8

 وکیل باید انجام مورد وکالت را ثابت نماید. (1
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 .شود گفته وکیل با قسم ثابت می (2

 شود، مگر آنکه موکل دلیل برخالف آن ارائه دهد. گفته وکیل به عنوان امین پذیرفته می (3

 شود. ای برخالف آن نباشد، پذیرفته می گفته وکیل در صورتی که اماره( 4

 عنه مدیون شود ..... له به مضمون اگر بعد از ضمان مورد بحث در قانون مدنی ایران، مضمون -(3

دین به سبب تقاص قهری، ساقط  (2    من خواهد شد.موجب فراغ ذمه ضا (1

 شود. می

 موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.( 4    شود. الذمه می موجب مالکیت ما فی (3

 به ترتیب در فقه و حقوق موضوعه فعلی ایران، مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است؟ -(61

 سببیت عرفی، تضمین حق (2     سببیت عرفی، تقصیر (1

 تقصیر، خطر در برابر انتفاع مادی( 4    تضمین حق، تقصیر نوعی (3

 ..... الذمه در مقابل عوض معلوم متر مربع زمین به صورت کلی فی 251صلح  -(66

 غرری و باطل است. (2     صحیح و نافذ است. (1

 به علت موجود نبودن مبیع، باطل است.( 4     صحیح و غیرنافذ است. (3

فروشد و در ضمن آن تعلق یک دستگاه  خود را بدون اذن وی به دیگری میفرزند، اتومبیل پدر  -(62

شود  شود. پس از معامله مشخص می رایانه خریدار به صورت شرط نتیجه به فرزند، شرط می

 معامله چگونه است؟پدر، پیش از معامله فوت کرده و وی تنها وارث متوفی است. وضعیت 

 باشد. متعلق به فرزند میمعامله صحیح و نافذ است و رایانه  (1

 باشد. معامله صحیح و نافذ است و رایانه خریدار متعلق به فرزند می( 2

 باشد. معامله صحیح و غیرنافذ است و رایانه با تنفیذ بعدی خریدار متعلق به فرزند می (3

 باشد. معامله صحیح و غیرنافذ است و رایانه با تنفیذ بعدی فرزند متعلق به فرزند می( 4

 ؟نیستکدام مورد در رابطه با عقد وکالت صحیح  -(69

 وکالت عقدی غیرمعوض است. (2     وکالت عقدی جایز است. (1

 وکالت عقدی معوض است.( 4    وکالت عقدی مسامحی است. (3

 در تنفیذ و یا رّد معامله فضولی موجب تضرر اصیل شود ..... «غیر»در صورتی که تأخیر  -(64

تواند معامله فضولی را ابطال  اصیل می (2   ضولی را رد نماید.تواند معامله ف اصیل می (1

 نماید.

 تواند معامله فضولی را فسخ نماید. اصیل می( 4    گردد. معامله قهراً منفسخ می (3

شخصی برای فراگیری صنعتی خاص، قرارداد کارآموزی به مدت یک ماه با یک آموزشگاه به  -(65

پس تواند به کارآموزی ادامه دهد. وی  حوادث طبیعی، نمیماه به علت  1از رساند. پس  امضا می

کند. در این خصوص کدام گزینه صحیح  کردن آموزشگاه، از پرداخت شهریه خودداری می از آگاه

 است؟

 یابد. کارآموز حق فسخ قرارداد را می (1

 گردد. قرارداد کارآموزی منفسخ می (2
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 شود. البه خسارت ایجاد میشود، اما مانع امکان مط قرارداد منفسخ نمی (3

 کارآموز موظف به پرداخت کل شهریه است.( 4

در صورتی که زوجین در منزلی که هر یک به صورت مشاع مالک سه دانگ آن هستند، زندگی  -(61

 نموده باشند .....

 ند.تواند نیمی از اجرت المثل ملک را به عنوان نفقه معوقه مطالبه ک زوجه در صورت اثبات عدم تبرع می (1

 تواند تمام اجرت المثل ملک را به عنوان نفقه معوقه مطالبه کند. زوجه می (2

 المثل ملکی را که در شأن اوست مطالبه کند.تواند نیمی از اجرت  زوجه فارغ از ملک مزبور می (3

 تواند نیمی از اجرت المثل ملک را به عنوان نفقه معوقه مطالبه کند. زوجه در هر حال می( 4

 اح منقطع .....در نک -(66

فوت زن در اثنای مدت، باعث تجزیه  (2  شود. فوت مرد در اثنای مدت، موجب سقوط مهر می (1

 شود. مهر می

فوت زن در اثنای مدت، باعث تجزیه ( 4  شود. فوت زن در اثنای مدت، باعث سقوط مهر می (3

 شود. مهر نمی

 ید؟نما دادگاه در چه صورتی گواهی عدم امکان سازش صادر می -(68

اگر طالق به درخواست زوج  (2     اگر طالق به درخواست زوجه باشد. (1

 باشد.

در کلیه موارد ( 4  اگر طالق به درخواست زوجه جهت احراز شرایط اعمال وکالت باشد. (3

 تقاضای طالق

 ؟نیستیک در خصوص توارث زوجین صحیح  کدام -(63

 برد. شدن عده بمیرد، زن از او ارث می اگر زن به طالق رجعی مطلقه شود و مرد قبل از سپری (1

 برد. شدن عده بمیرد، مرد از او ارث می اگر زن به طالق رجعی مطلقه شود و زن قبل از سپری (2

اگر شوهر زن خود را در حالت مرض طالق بائن دهد و ظرف یکسال از تاریخ طالق به آن مرض  (3

 برد. بمیرد، زوجه از وی ارث می

د را در حالت مرض طالق رجعی دهد و ظرف یکسال از طالق، زن بمیرد، شوهر از اگر شوهر زن خو( 4

 برد. وی ارث می

 ؟نیستیک صحیح  در مورد توارث اجداد و جدات کدام -(21

 گیرد. اگر جد یا جده تنها باشد، چه ابی یا امی، تمام ترکه به او تعلق می (1

 برند. ها ارث می شند، مردها دو برابر زناگر اجداد و جدات متعدد باشند، در صورتی که ذکور با (2

 شود. اگر جد ابی و جد امی باشند، ترکه بالسویه میان آنها تقسیم می (3

 رسد. رسد و دو ثلث دیگر به جد ابی می اگر جد ابی و جد امی باشند، ثلث ترکه به جد امی می( 4

استه تخلیه عین موجر پس از شش ماه از تاریخ اجاره، علیه مستأجر دادخواستی به خو -(26

کند مدت اجاره شش ماه بوده و منتفی شده است. مستأجر  نماید و ادعا می مستأجره مطرح می

یک دلیل بر اثبات گفته خود ندارند.  نماید مدت اجاره یکسال بوده و خاتمه نیافته و هیچ ادعا می

 دادگاه به سود چه کسی رأی خواهد داد؟

 شود. بیش از شش ماه، گفته موجر پذیرفته میطبق اصل عدم انتقال منافع برای  (1

 شود. طبق عرف رایج انتقال منافع برای یکسال، گفته موجر پذیرفته می (2

 شود. طبق عادت قراردادی فی مابین مدت شش ماه پذیرفته می (3

 نبودن مدت، باطل است. اجاره به علت روشن( 4
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 در صورت خیانت وصی ..... -(22

 شود. به محض خیانت، قهراً منعزل می (2 و نصب امین است.حاکم موظف به عزل وصی  (1

کند و وصی  حاکم از ادامه تصرفات وصی جلوگیری می( 4 حاکم فقط موظف به عزل وصی است. (3

 نماید. را عزل می

 ؟نیستدر خصوص وضع حقوقی شریک مأذون کدام گزینه صحیح  -(29

 شریک مأذون در حکم مستودع است. (1

 ون ضامن است که بین تقصیر شریک و تلف مال رابطه سببیت باشد.در صورتی شریک مأذ (2

 شریک مأذون در صورت تقصیر در حکم غاصب است. (3

 شود. با ارتکاب تقصیر از جانب شریک مأذون، شرکت منحل نمی( 4

 اثر فسخ و بطالن در مساقات چگونه است؟ -(24

 رسد. به عامل حصه مشاعی از ثمره نمی شود و در صورت فسخ و یا بطالن تمام ثمره به مالک داده می (1

 رسد. شود و به عامل حصه مشاعی از ثمره نمی در صورت فسخ، تمام ثمره به مالک داده می (2

 رسد. شود و به عامل حصه مشاعی از ثمره نمی در صورت بطالن تمام ثمره با مالک داده می (3

د، هر یک به نسبت سهم مقرر، شریک در در صورتی که فسخ یا بطالن، پس از ظهور ثمره واقع شو( 4

 ثمره خواهند بود.

 اگر مالک، غاصب سوم را از قیمت المثل منافع مال مغصوب ابرا کند ..... -(25

 یابد. ذمه غاصب چهارم برائت می (2  یابد. ذمه غاصب دوم، سوم و چهارم برائت می (1

وم، سوم و چهارم ذمه غاصب اول، د( 4   یابد. ذمه غاصب سوم و چهارم برائت می (3

 یابد. برائت می

 (52تا  52)سؤال  تجارتحقوق 

 ن ..... بر روابط اشخاص حاکم است.مطابق قواعد حقوق ایرا -(21

 اصل مسئولیت نسبی به جز در صورت وجود نص قانون  (1

 اصل مسئولیت نسبی به جز در صورت وجود قرارداد خصوصی (2

 قانون و قرارداد خصوصیاصل مسئولیت نسبی به جز در صورت وجود نص  (3

 در حقوق مدنی اصل مسئولیت نسبی و در حقوق تجارت اصل مسئولیت تضامنی (4

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه بر محکومیت شخص بر پرداخت وجه و ناتوانی از پرداخت  -(26

..... 

 .باشد هر شخص دیگری مجاز به طرح ادعای اعسار می ،جز تاجر و شرکت تجاری (1

 .باشند مجاز به طرح ادعای اعسار نمی ،ر و اشخاص حقوقیتنها تجا (2

 .باشند مجاز به طرح ادعای اعسار نمی ،اشخاص حقوقی هکسبه، تجار و کلی (3

 .باشند مجاز به طرح ادعای اعسار نمی ،تنها اشخاص حقیقی (4

 گردد. شخصیت حقوقی ..... محقق می -(28

 ثبت هسسات دولتی با ثبت در ادارهای تجاری و مؤ شرکت (1

 ثبت هسسات غیرتجاری با ثبت در ادارؤم (2

 ثبت هسسات دولتی با ثبت در ادارؤم (3

 ها ثبت شرکت ههای تجاری با تسلیم اظهارنامه به ادار شرکت (4
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 ..... دفاتر تجاری اگر مطابق قانون تجارت مرتب نشده باشد -(23

ن هیچ شخصی به سود و زیا (2    باشد. تنها به زیان صاحبش قابل استناد می (1

 قابل استناد نیست.

گیری  در قانون مورد تصمیم (4 به عنوان قرینه به سود و زیان هر طرف دعوی قابل استناد است. (3

 قرار نگرفته است.

 گیرد. دعوت از شرکا در ..... صورت می -(91

 ها به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت کلیه (1

 ها به ترتیب مقرر در اساسنامه دیگر شرکتاز طریق روزنامه و در  شرکت سهامی الزاماً  (2

 روزنامه هبه وسیل های غیرسهامی از طریق پست سفارشی و در شرکت سهامی الزاماً  در شرکت (3

 بینی کند. ولی اساسنامه ممکن است ترتیب دیگری را هم پیش ،از طریق روزنامه ها الزاماً  شرکت هدر هم (4

 گیرد. سئولیت محدود ..... صورت میانحالل شرکت تضامنی ..... و شرکت با م -(96

 - با اکثریت دارندگان سه چهارم سرمایه (2  با اکثریت دارندگان سه چهارم سرمایه - به اتفاق آراء (1

 به اتفاق آراء

 به اتفاق آراء - به اتفاق آراء (4 اکثریت دارندگان بیش از نصف سرمایه - به اتفاق آراء (3

ره شرکت سهامی بدون دعوت تشکیل جلسه داده و تصمیم ت مدیأچنانچه اکثریت اعضای هی -(92

 بگیرند:

 به دلیل عدم دعوت و در صورت اعتراض عضو غایب، تصمیمات قابل ابطال است. (1

 حال معتبر است. هر به دلیل حصول اکثریت در (2

 باشد. گیری در صالحیت مجمع عمومی می در صورت اختالف، تصمیم (3

 .به خودی خود باطل است (4

ای انجام دهد، این عمل در  چنانچه مدیران شرکت خارج از اختیارات مقرر در اساسنامه معامله -(99

 برابر ثالث .....

 .ها معتبر است شرکت کلیهدر  (1

 باشد. ها غیرنافذ می شرکت هدر هم (2

 قابل ابطال است. ،های سهامی و با مسئولیت محدود در شرکت تضامنی معتبر در شرکت (3

 نافذ و در شرکت سهامی دارای اعتبار است. های تضامنی و با مسئولیت محدود غیر در شرکت (4

العاده منحل شده و مدیر تصفیه منتخب به  چنانچه شرکت سهامی با مصوبه مجمع عمومی فوق -(94

 وجه به وظایف خود عمل نکند ..... هیچ

 باشد. یق دادگاه میتنها راهکار قانونی الزام مدیر تصفیه به انجام وظایف قانونی از طر (1

درخواست تشکیل مجمع و در صورت عدم دعوت مجمع درخواست از دادگاه جهت دستور به تشکیل  (2

 مع برای انتخاب مدیر تصفیهجم

 درخواست از دادگاه برای تعیین جانشین برای مدیر تصفیه مستنکف (3

 بینی نشده است. در قانون راهکاری پیش (4

 .باشد الیحه اصالحی قانون تجارت ..... می 261ماده منظور از تصمیات مذکور در  -(95

 ارکان از یک هر توسط که تصمیماتی یا آن عملیات یا سهامی شرکت تشکیل رموردد قانونی مقررات هرگاه»

 یا عملیات یا شرکت بطالن ذینفع هر درخواست به بنا مورد برحسب ،نشود رعایت گردد می اتخاذ شرکت

 «.شد خواهد اعالن گاهداد حکم به رت مذکوتصمیما
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 مصوبات و معامالت شرکت  هشامل هم (1

 شامل مصوبات مجامع عمومی و مدیران و نه معامالت شرکت (2

 های مالی صورت بارکان شرکت به استثنای تصوی کلیهشامل تصمیمات  (3

 .تصمیماتی است که به عمل حقوقی منجر شود (4

 ..... دبرو میان از شرکت یهسرما نصف حداقل وارده های زیان اثر براگر  -(91

 انحالل موضوع تا نماید دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجمع بالفاصله است مکلف مدیره هیأت (1

 .شود واقع یأر و روش مورد شرکتء بقا یا

 انحالل موضوع تا نماید دعوت را سهام صاحبان لعادها فوق عمومی مجمع بالفاصله است مکلف مدیره هیأت (2

 .شود واقع یأر و روش مورد شرکت

عالم ا موضوع تا نماید دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجمع بالفاصله است مکلف مدیره هیأت (3

 ی قرار دهد.أر و روش موردتوقف شرکت را 

 .نسبت به درخواست توقف شرکت از دادگاه اقدام کند بالفاصله است مکلف مدیره هیأت (4

 ه به بانک برگشت بزند .....ئکی را به وکالت از دیگری پس از اراچنانچه شخصی چ -(96

گواهی برگشت به نام موکل با ذکر سمت  (2    .شود گواهی برگشت به نام وکیل با ذکر موکل صادر می (1

 .شود وکیل صادر می

 رد.مشخصی وجود ندا همقرره و روی (4           بستگی به شخصیت حقیقی یا حقوقی موکل دارد. (3

چنانچه دارنده چک که نامش به عنوان دارنده در سند قید شده، آن را دو ماه پس از تاریخ  -(98

 صدور تنها با دو امضای بدون درج عبارتی منتقل کند .....

 چک به سند در وجه حامل تبدیل شده و امضاکننده مسئولیتی ندارد. (1

 ست.چک به سند در وجه حامل تبدیل شده و امضاکننده ضامن ا (2

 سند هم چنان با نام است و برای واگذاری بعدی باید امضا شود و امضاکننده باال ضامن نیست. (3

 باشد. سند هم چنان با نام است و برای واگذاری بعدی باید امضا شود و امضاکننده باال ضامن می (4

 نکه:گردد به شرط آ موجب معافیت صادرکننده از پیگرد کیفری می ،چک مشروط یا تضمینی -(93
 ولی شرط ممکن است در متن چک یا سند دیگری قید شود. ،بودن در متن چک ذکر شده باشد تضمینی (1

 بودن در متن چک قید شده باشد. شرط یا تضمینی (2

 ولی تضمینی بودن ممکن است در قرارداد پایه ذکر گردیده باشد. ،شرط در متن چک تصریح شده (3

 واه در متن چک یا قرارداد پایه قید شده باشد.مراتب تضمینی یا مشروط بودن خ (4

 برای صدور برات، سفته و چک ..... -(41
 امضا ضرورت دارد. (1

 یک به تنهایی معتبر است. امضا یا مهر سند هر (2

ولی برای صدور برات و سفته مهر یا امضا هر یک به تنهایی کفایت  ،برای صدور چک امضا الزم (3

 کند. می

 ولی برای صدور سفته، مهر یا امضا هر یک به تنهایی کافیست. ،رات امضا الزمبرای صدور چک و ب (4

ها وجه  اگر شخص ثالثی بدون اجازه مسئولین سفته واخواست شده، به جای یکی از ظهرنویس -(46

 سند را بپردازد ..... 
 شود. سفته می هجانشین دارند (1

 د را ندارد.مصداق پرداخت بدون اذن بوده و حق رجوع به مسئولین سن (2

 باید رضایت صادرکننده را برای مراجعه به ظهرنویس یادشده، به دست آورد. (3

شود به شرط آنکه قبل از پرداخت با اظهارنامه مراتب را به ظهرنویس مزبور  سفته می هجانشین دارند (4

 اطالع داده باشد.
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 با قطعیت حکم ورشکستگی تاجر: -(42

قراردادهایی که پس از توقف تاجر منعقد شده  کلیه»دارد:  که مقرر می قانون تجارت 555 هبا توجه به ماد (1

، هر عمل حقوقی انجام شده از سوی «..... باشد حتی نسبت به خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن است

 تاجر در فاصله توقف و صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باطل است.

 یابند. اعتبار مینافذ بوده و با تنفیذ مدیر تصفیه  غیر (2

تنها معامالت منعقد شده از سوی تاجر در فاصله توقف و صدور حکم ورشکستگی که به زیان بستانکاران  (3

 باشد. باشد مانند صلح مباحاتی، هبه و تأدیه قرض، باطل می

معامالت منعقد شده از سوی تاجر در فاصله توقف و صدور حکم ورشکستگی مشکوک بوده و با  (4

 گیرد. گیری قرار می ادستان شهرستان مورد تصمیمتشخیص د

 شود. ورشکستگی شرکت تجاری ..... محقق می -(49
شدن زیان سنواتی برای دو  در صورت انباشته (2   به صرف عدم پرداخت یکی از دیون (1

 سال پیاپی

 3رکود فعالیت شرکت بیش از  (4  دیون بر دارایی شرکت هدر صورت احراز ناتوانی و غلب (3

 لسا

دادگاهی درخواست اعسار شخصی با این استدالل که سهامدار عمده و رییس هیأت مدیره شرکت  -(44

داده را رد کرده است. این  شده و باید درخواست ورشکستگی می سهامی بوده و تاجر تلقی می

 ..... تصمیم
 باشد. به دلیل اجتماع دو سمت مدیریت و مالکیت شرکت در شخص خواهان، درست می (1

 درست است. ،گر شرکت سهامی عام باشدا (2

 گیرد. صرف نظر از نوع شرکت درست نیست و شخص مورد حکم در شمول تعریف تاجر قرار نمی (3

 باشد. اصالحی قانون تجارت، تجاری است، صحیح می هالیح 2 هچون شرکت سهامی مطابق ماد (4

 ترجیح بستانکاری بر دیگر بستانکاران از سوی تاجر متوقف ..... -(45

 موجب اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه است. (1

 موجب الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه است. (2

 موجب صدور حکم ورشکستگی به تقلب از سوی دادگاه است. (3

 ست.ا از موجبات ورشکستگی عادی (4

 (22تا  52)سؤال  مدنیآیین دادرسی 

 چه نوع صالحیتی است؟ و،عمومی حقوقی نسبت به دادگاه کیفری دصالحیت دادگاه  -(41

 (4    محلی (3    ذاتی (2   نسبی (1

 اضافی

اگر دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صالحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و امالک محل صادر  -(46

 باید پرونده را به ..... ،نماید

 داره ثبت اسناد و امالک محل بفرستد.ا (2   دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بفرستد. (1

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بفرستد.( 4    دیوان عالی کشور بفرستد. (3
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کدام گزینه صحیح است؟ دادگاه از خواهان در زمینه خواسته و مبانی آن توضیح خواسته و با  -(48

دهد و  وضیح نمیشود و به صورت الیحه نیز ت ابالغ موارد توضیح در جلسه دادگاه حاضر نمی

 یابد ..... خوانده نیز در جلسه حضور نمی

 کند تا برای ادای توضیح حاضر شود. دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسی صادر می (1

 کند. دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می (2

 کند. دادگاه حکم به بطالن دعوی خواهان صادر می (3

 کند. صادر می دادگاه قرار رّد دعوی را( 4

ای که در تهران واقع است به شخصی که مقیم نیشابور است،  که در مشهد اقامت دارد خانه رضا -(43

های قضایی دادگاه عمومی  یک از حوزه در کدام ،فروشد. برای طرح دعوی مطالبه ثمن معامله می

 حقوقی باید اقامه دعوی کند؟

هر ( 4  نیشابور (3    تهران (2   مشهد (1

 ه مایل باشد.کدام ک

 دعوی ورود شخص ثالث تا چه زمانی قابل طرح است؟ -(51

 تا سه روز پس از اولین جلسه دادرسی (2     تا اولین جلسه دادرسی (1

 تا قبل از اعالم ختم دادرسی( 4    تا پایان اولین جلسه دادرسی (3

کننده به  قضیه مطروحه اصالً قانونی وجود نداشته باشد، وظیفه قاضی رسیدگی درچنانچه  -(56

 دعوی چیست؟

 کننده اعاده دهد تا به قاضی دیگری ارجاع شود. باید از رسیدگی امتناع نماید و پرونده را نزد مقام ارجاع (1

 سازش طرفین نماید.و مصالحه سعی در باید  (2

 باید به داوری ارجاع دهد. (3

قوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم باید با استناد به منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر و اصول ح( 4

 مقتضی صادر کند.

 ؟نیستمانع اجرا  ،یک از احکام زیر تجدیدنظر خواهی کدام -(52

 رفع تصرف عدوانی (2     الزام به تسلیم مبیع (1

 تخلیه یا خلع ید محکوم به( 4    الزام به تنظیم سند رسمی (3

ای دادخواست تقدیمی خود را استرداد  حهخواهان قبل از اولین جلسه دادرسی به موجب الی -(59

 دادگاه قانوناً باید کدام قرار را صادر کند؟ .نماید می

 سقوط دعوی( 4  رّد دعوی (3   رّد دادخواست (2 ابطال دادخواست (1

شود و با تجدیدنظرخواهی  یک فقره قرار ابطال دادخواست از دادگاه عمومی حقوقی صادر می -(54

و چون قابل درخواست فرجام بوده این قرار در دیوان عالی کشور نقض  گیرد مورد تأیید قرار می

 شود؟ از برای رسیدگی در ماهیت پس از نقض قرار به کدام رجع قضایی ارجاع می .شود می

 دادگاه بدوی (2     دادگاه تجدیدنظر استان (1

 عرض دادگاه بدوی شعبه هم( 4   عرض دادگاه تجدیدنظر استان شعبه هم (3

 ؟شود نمییک از موارد زیر از دعاوی طاری محسوب  کدام -(55

 دعوی متقابل( 4 جلب شخص ثالث (3  اعتراض شخص ثالث (2 ورود شخص ثالث (1
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هرگاه طرف مقابل به وجود سندی نزد خود اعتراف کند، ولی از ابراز آن بدون عذر موجه  -(51

 استنکاف نماید .....

تواند آن را از جمله دالیل  دادگاه می (2 طرف دعوی بداند. هتمثبتواند آن را از جمله قرائن  دادگاه می (1

 طرف دعوی بداند.

دادگاه سند را از عداد دالیل خارج ( 4   کند. دادگاه طرف را مکلف به ارائه آن می (3

 کند. می

 در صورت فوت خواهان یا خوانده در جریان دادرسی ..... -(56

 شود. ی صادر میقرار رّد دعو (2     شود. پرونده مختومه می (1

 شود. حکم بر بطالن دعوی صادر می( 4   شود. قرار توقیف موقت دادرسی صادر می (3

 .....در صورتی که طرف دعوی تأمین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد  -(58

تواند از دستور  دادگاه در صورت مصلحت می (2 دادگاه مکلف است از دستور موقت رفع اثر نماید. (1

 ت رفع اثر نماید.موق

توان از دستور  تا پایان دادرسی نمی( 4 تواند از دستور موقت رفع اثر نماید. رئیس حوزه قضایی می (3

 موقت رفع اثر نمود.

 شود؟ های ذیل دعوی متقابل محسوب می کدام یک از گزینه -(53

 کدام هیچ( 4   دعوی فسخ (3   دعوی تهاتر (2  دعوی صلح (1

 شود؟ غیابی صادر می ردیمواحکم دادگاه در چه  -(11

در مواردی که وقت رسیدگی به خوانده ابالغ واقعی نشده و خود یا نماینده قانونی وی در هیچ جلسه دادگاه  (1

 حاضر نشده و کتباً هم دفاع نکرده باشد.

 در مواردی که شخص خوانده دعوت به دادگاه شده و حاضر نگردیده باشد. (2

 نی او در دادگاه حاضر نشده باشد.در مواردی که نماینده قانو (3

 ابالغ واقعی نشده باشد. ،نامه وقت جلسه رسیدگی در مواردی که ابالغ( 4

 کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ ،در دعاوی ناشی از قراردادها -(16

 دادگاه محل انجام تعهد (2    دادگاه محل تنظیم قرارداد (1

 ز سه محل به انتخاب خواهانهر یک ا( 4    دادگاه محل اقامت خوانده (3

 در امر حقوقی حاضر نشود ..... ،در صورتی که گواه پس از احضار -(12

 احضار مجّدد گواه ممکن نیست. (2  شود. برای بار دوم احضار می (1

 شود. جلب می ،بار دوم احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (3

 جلب وی ممکن نیست. ،شود بار دوم احضار و بدون عذر موجه حاضر نمی( 4

 ؟نیستکدام یک از قرارهای ذیل مستقالً قابل تجدیدنظر  -(19

 سقوط دعوی( 4  رّد دعوی (3   دستور موقت (2 ابطال دادخواست (1

 باشد؟ ت سند صحیح میهای زیر در ارتباط با ادعای جعلیّ  کدام یک از گزینه -(14

 ن را اثبات کند.کننده سند باید اصالت آ در صورت ادعای جعلیت سند، ارائه (1

 شود. رسیدگی نمی ،به ادعای جعلیت سند پس از انکار آن سند (2

ادای دین همراه با ادعای پرداخت دین فقط به ادعای پرداخت دین  ،در صورتی ادعای جعلیت سند (3

 شود. رسیدگی می

 شود. میادعای جعلیت سند بدهی، مانع از ادعای پرداخت دین نیست و به هر دو ادعا رسیدگی ( 4
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چنانچه خواهان در دعوی مطروحه ذینفع نباشد، دادگاه کدام یک از قرارهای ذیل را صادر  -(15

 کند؟ می

ابطال ( 4   رّد دادخواست (3  رّد دعوی (2  عدم استماع دعوی (1

 دادخواست

 

 (09تا  22متون حقوقی به زبان انگلیسی )سؤال 

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

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

16)- 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 

61)- 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 

66)- …… 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 

62)- …… 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 

69)- ……, 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 

http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/embezzlement.html
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64)- 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.  

65)- 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 

61)- 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 

66)- 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 

68)- 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 

63)- ……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 

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 
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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 

86)- …… 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
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 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

 ، 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» -(36

 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
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 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.

 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» -(616

 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
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 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.

 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  -(666

 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    .لیه استهر دو از مستقالت عق (3
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 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.هی ...زیالحق أّن النهی التن»در جملۀ  -(629

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

 یقتضی الفساد بخالف

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

 ز انواع مقدمات است؟موسمش انجام داد، مصداق کدام یک ا

 (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

 ش را دارد؟اقتضای نهی از ضّد عام یءبه نظر مرحوم مظفّر، آیا امر به ش -(626

 .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  1و گزینه هر د (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

 گزینه دربارۀ حجیّت امارات صحیح است؟ کدام -(696

 .حجت است ،فقط در فرض انفتاح باب علم (1
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 .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.جتهادی و .... نتیجۀ دلیل ا....»در جملۀ  -(692

 مناسب جای خالی است؟

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

 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   ست.ا 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 احد شامل حجیّت شهرت فتوائیّه هم میادلۀ حجیت خبر و (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

 .ق امامیّهاصل عدم نسخ است به اتفا (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 -(696

 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

 .عیت فعل یا ترک داردداللت بر مشرو (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
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 در تعریف کدام گزینه است؟ «لثابت لألصل شرعاً حمل الفرع علی األصل فی الحکم ا»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

 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

 «لماءاکرم الع»( 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

 هواجب فی نقل (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  -(646

 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   قسم اول (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

 م یکن منصوصاً و إن ل 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
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 (189تا  121ادبیات عرب )سئوال 

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

 (4  السلب: ضیالمر ىأشف (3  ةکالمشار: تباعد (2  لُّفکالت: توسَّد   (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

 درست است؟ «تدعون أنتن و تدعون، أنتم» افعال یرفص میزاندر کدام گزینه  -(659

 (4   فُعون  ت   - فُعون  ت   (3  فُعلن  ت   - فُعلن  ت   (2  فُعلن  ت   - فُعون  ت   (1

  فُعون  ت   - ت فُعلن  

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

 بها طوفٌ م   (4   بها فٌ یُمط (3  بها فٌ یطم   (2  بها طافٌ مُ  (1

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

ةی  ُعر   (1 دی  أُس   - و  ىی  ح  یُ  - حیت  ی  ُمف   - و   یُّ ح  یُ  - حیت  ی  ُمف   -دی  أُس   - ةیَّ ُعر   (2  و 

ةی  ُعر   (4   يّ و  ی  ح  یُ  - ت حی  ُمف   - دو  ی  أُس   - ایّ ُعر   (3  ایَّ ح  یُ  - حات  ی  ُمف   - دی  أُس   - و 

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

ر   - يّ ب  ی  ط - يّ د  ی (1 ش  و  ی (2   يّ ف  م  ب  ع   - يّ ن  یع  ب   - يّ د  ر - يّ ط و  ش   يّ عبد - يّ او  ع 

و  ی (3 شراو - يّ طُوب   - يّ د  و  ی (4  يّ ف  م  ب  ع   - يّ ع  ر   -يّ ب  ی  ط   -يّ د  ش   يّ مناف -يّ ع 

 ؟ «ْهِملی الدراسةتُ  ال» :تأکید به نون ثقیله درست استدر کدام گزینه  -(656

ل نَّ التُ  (1 ل نَّ  (2  هم  لُنَّ التُ  (3  التُهم  ل  التُ  (4   هم   نَّ یهم 

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

  أبون - أسود - هجرةً  ثرکأ - اً سواد 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

  جاهلال عثرةُ  یلتُق ال عالم (2   الجاهل عثرة   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 یأحد ف هل (2  .ص بالوصفیتخص: رٌ یر خیالخ یرغبةٌ ف (1

 .الوقوع بعد لوال: لّهمکلوال اجتهاٌد لساد الناس  (4  .ص باإلضافةیتخص: ة األدبیٍة حلیر حلیخ (3
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 ؟درست اعراب شده است «أخواک ُمنتَبِهٌ  ما» «أخواک»در کدام گزینه  -(612

مفرد مرفوع  خبر (4  مؤّخر أمبتد (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

رهای   لم و/  وهنهایل وماً ی صخرة ناطحک (1  الوعلُ  قرن ه ىفأوه ض 

همس  ف  /  بتهیشب یف بنوه الزمان   ىأت (2  الهرمى عل ناهیأت و رَّ

 .عدالته اً یعل ت  ت ل  ق   (3

 .االمتحان یف نجاُحهُم الطالب   ُسرُّ ی   (4

  ؟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  -(616

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

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

 ؟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 تُه النحو  باباً بابعلّم (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

 ؟منصوب است بنا بر ظرفیت «یوم»در کدام گزینه  -(661

 .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  -(666

 .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  -(662

 .نیدتیالجر يلتک يف الخبر يطالعن (2   .نیدتیالجر لتاک يف الخبرُ  ين  ع  طال   (1

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

 ؟رفته استنبه کار  بدلدر کدام گزینه  -(669

ل   (2    .خاف هللایمتٍّق  دٌ یز (1 ح  نّا ا ر  نَّ یتُق ال ع   .عندنا م 

 .ًدا أبو من هویعرفُت ز (4  .ظلمونی أنفسهم انواک نکل و ظلمونا ما و (3
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 در کدام گزینه معنای حرف مشخص شده صحیح است؟  -(664

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

ُت عفو   (4 .اً ة مجازیّ للظرف يبحره إال قطرة: ف يفما عل منا  (3 و  ج   ة.یّ ٌم: على للظرفیرک کأنّ  على کر 

 * دینکن ییب درست را تعکیه و تریتجز 665-681 یها در سؤال* 

 کیف تتقون إن کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا:  -(665

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

 ة.یّ اسم

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

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

/ مفعول به منصوب  ح اآلخر، منصرفیرة، معرب، صحکمصدر، ن ریغ ر، جامدکّ 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 ساباً کتابَه بیمینه فسوف یحاَسب ح فأّما من أُوتِیَ  -(661

، 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، مزی  أُوت   (2

 ة.     یّ الجملة فعل ، ونائب فاعله هو المستتر جوازاً  / فعل و هول، بناؤه على الفتحللمج

، 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 مصدرکد مذ: اسم، مفراً حساب (4

 ، منصوب لفظًا.يّ انی/ مفعول مطلق ب منصرف

َرَها َعلَیِهْم َسْبَع لَیاٍل وَ  وَ  -(666 ا َعاٌد فَأُْهلِکوا بِِریٍح َصْرَصٍر َعاتِیٍة * َسخ  ثََمانِیةَ أَیاٍم ُحُسوًما فَتََرى  أَم 

 َعى کأَن ُهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِویٍة:اْلقَْوَم فِیَها َصرْ 

 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، منصرفک، نر، مشتق اسم فاعل، متصرفیسکحسوما: اسم، جمع ت (3

 اٍل.یصاحب الحال سبع ل بالفتحة، و

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

 .      اً ریمنصوب تقد / مفعول به و معرب، منصرف

ِ اْلُمْخلَِصیَن:َما تُْجَزْوَن إاِل  َما کنتُْم تَْعَملُو وَ  -(668  َن * إاِل  ِعبَاَد َّللا 

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

 ر الواو البارز.ینائب فاعله ضم / فعل و للمجهول

االستثناء  ، مستثنى، ويصول عام بمعنى الذ/ ما: اسم مو 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 ثالثن  ینتم: فعل ماض للمخاطبک (3

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

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

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



 

 16کد  : حقوق خصوصی -ارشد  کارشناسی***    6931آزمون ورودی سال 

 (22 ) 

 یا دنیا! إذا أقبلِت على أحد أعرته محاسن غیره: -(663

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

 .محالً منصوب  ،بالضمة الظاهرةمقصودة، مرفوع 

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 

متصرف، معرف باإلضافة،  صفة مشبهة، ر(، مشتق وک)مفرده: م حسن، 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: أقبلت .     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 مضارع للمخاطب،  / تقولّن: 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

 الجاللة بدل من الفاعل. لفظ ر هو المستتر ویضم

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

 .محالً منصوب 


