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  » اساسيحقوق  «
  
  منظور از وحدت انضمامي، كدام است؟. 1

  متنوع، ولي قانونگذار يكي است.) كشورهاي تك بافتي كه در آن ها قانونگذاري 1
  ) كشورهاي تك بافيتي كه در ان ها قانونگذار متنوع، ولي قانونگذاري يكي است.2
ي آن ها ميان انـدام هـاي سـازماني مركـز و محلـي      ) كشورهاي نيمه متمركزي كه تقسيم اختيارات اجرايي و ادار3

  صورت گرفته است.
  ) كشورهاي متمركزي كه اختيارات اجرايي و اداري آن ها در مركز، متمكز شده است.4

  چه نقشي دارد؟» كشور -دولت«. سرزمين در تكوين مفهوم 2
  ) حد و مرز فرمانروايي است.2      ) عامل ساختن دولت است.1
  موضوع قدرت سياسي است.) 4      دولت است. ) ميدان صالحيت3

  . مهم ترين راهكار نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه در رژيم رياستي، كدام است؟3
  ) ايجاد كميسيون هاي خاص تجسس2        ) استيضاح و سرنگوني دولت1
  لت) عدم تصويب بودجه پيشنهادي ساالنه دو4  ) انتقاد و نطق هاي قبل از دستور نمايندگان مجلس3

  كدام است؟» دمكراسي نيمه مستقيم«. منظور از اصطالح 4
  ) پارلمان منتخب مردم، قانون گذاري كند ولي نهاد ابتكار عمومي و همه پرسي نيز وجود داشته باشد.1
  ) بخشي از فرمانروايان از راه انتخابات و بخشي ديگر از راه وراثت به قدرت برسند.2
  تأييد آراء عمومي برسد.) قانون پس از تصويب مجالس به 3
  ) انتخابات نمايندگان و كارگزاران حكومت، به صورت دو درجه اي باشد.4

  . در كدام موارد، ارجاع به داوري، نيازمند تصويب مجلس شوراي اسالمي است؟5
  در مواردي كه دعوي خارجي باشد و هيأت دولت معين نمايد.  ) صرفا1ً
  اشد و موارد مهم داخلي.) در مواردي كه طرف دعوي، خارجي ب2
  ) در كليه موارد، تصويب مجلس ضروري است.3
  در موارد مهم داخلي كه هيأت وزيران تشخيص مي دهد.  ) صرفا4ً

صدور حكم، در موضوع مرتكب اشتباه و موجب ورود زيان شده است. جبران خسارت و . رئيس دادگاه به هنگام 6
  ضمان چگونه است؟

  ير اين صورت به وسيله دولت جبران مي شود.) مقصر ضامن است و در غ1
  در هر صورت قوه قضائيه به نحو مقتضي جبران خواهد كرد. )2
  ) مقصر ضامن است ولي دولت جبران مي كند.3
  ) در هر صورت دولت به نحو مقتضي جبران خواهد كرد.4

  . آيا دولت مي تواند در زمان جنگ و بحران، اعالم حكومت نظامي كند؟7
  ولي فقط تا پايان بحران و با تصويب اكثريت دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي اسالمي -بلي) 1
  فقط به مدت يك ماه و با تصويب اكثريت دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي اسالمي -) بلي2
  هرگز نمي تواند. -) خير3
  آراء نمايندگانمگر به درخواست مجلس شوراي اسالمي و با تصويب اكثريت دو سوم  -) خير4

  . آيا رهبر (ولي فقيه) مي تواند اختيارات خود را به ديگري تفويض كند؟8
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  ) در تفويض اختيارت خود به ديگري، هيچ گونه محدوديتي ندارد.1
  ) مي تواند فقط برخي از وظايف خود را به ديگري واگذار كند.2
  ز مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام) نمي تواند اختيارات خود را به ديگري تفويض كند مگر پس ا3
  ) نمي تواند امور واليي خود را به ديگري واگذار كند مگر در شرايط اضطراري4

  نشريات و مطبوعات تا چه حدودي آزاد هستند؟. طبق قانون اساسي، 9
  ) تا زماني كه مباني اديان شناخته شده در قانون اساسي و نظم عمومي پايبند باشند.1
  كه اخالق حسنه و نظم عمومي كشور را رعايت كنند. ) تا زماني2
  ) اگر مباني اسالم، مذهب تشييع و نظم عمومي را رعايت كنند.3
  ) رعايت مباني اسالم و حقوق عمومي، حد آزادي آنان است.4

  . سوال از وزير در مجلس شوراي اسالمي با امضاي چند نماينده بايد باشد؟10
  پنج )4    ) يك3    ) ده2    ) پانزده1

  . كدام مورد، صحيح است؟11
) آزادي انجام مراسم مذهبي ايرانيان غير مسلمان تابع اديان الهي (مسيحي، يهودي، زرتشتي) صريحاً مورد حمايـت  1

  قانون اساسي است.
  ) هر ايراني كه پيرو يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي باشد. در احوال شخصيه خود تابع قانون مدني است.2
  ) اعتقاد به مذهبي غير از مذهب شيعه توسط قانون اساسي به رسميت شناخته شده است.3
  عمومي نباشند.) ايرانيان يهودي در انجام مراسم مذهبي خود در صورتي آزاد هستند كه مخالف نظم 4

صـحيح   . بر اساس اصل يكصد و دوم قانون اساسي، كدام مورد در خصوص اختيـارات شـوراي عـالي اسـتان هـا،     12
  است؟

  ) تهيه طرح هايي در امور عمراني و رفاهي استان ها و پيشنهاد آن ها مستقيماً به مجلس1
  ) وضع مقررات براي هماهنگي امور محلي، مستقيماً يا از طريق مجلس شوراي اسالمي2
  لزوم انحالل آن ها) نظارت بر كار شوراي هاي محلي و در صورت 3
  و هماهنگي بين آنها و ارائه گزارش به وزارت كشور ) نظارت بر كار شوراهاي محلي4

  . حد انتخاب شغل در قانون اساسي، كدام است؟13
  ) عدم تحصيل مال نامشروع، عدم مخالفت با نظم عمومي و اخالق حسنه و رعايت مباني اسالمي1
  ) عدم مخالفت با اسالم، حقوق عمومي و عدم اكتساب به مال حرام و نامشروع2
  لفت با اسالم، مصالح عمومي و حقوق ديگران) عدم مخا3
  ) رعايت حقوق ديگران، حقوق عمومي، اخالق حسنه و نظم عمومي4

  . كدام مورد، در خصوص بودجه، صحيح است؟14
  ) نمايندگان مي توانند بودجه را در قالب طرح به مجلس تقديم كنند.1
  ند.) مجلس مجاز است هر طرحي را در خصوص بودجه به تصويب برسا2
  ) در زمان جنگ، مجلس مي تواند تصويب بودجه را بر عهده دولت يا كميسيون هاي داخلي خود گذارد.3
  ) مجلس مي تواند تصويب كند كه درصد معيني از درآمدهاي هر دستگاه توسط همان دستگاه هزينه شود.4

  . طبق قانون اساسي، مرجع رسيدگي به جرايم در هر مورد، كدام نهاد است؟15
  جرايم مالي رئيس جمهور كه ناشي از وظايف او باشد، ديوان محاسبات كشور )1
  ) جرايم عادي معاون رئيس جمهور دادگاه هاي عمومي با اطالع مجلس شوراي اسالمي2
  ) جرايم ارتكابي رهبر، ديوان عالي كشور با اطالع مجلس خبرگان رهبري3
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  الع مجلس شوراي اسالميجرايم عادي رئيس جمهور، ديوان عالي كشور با اط )4
  » مدنيحقوق  «

  
  سال به رهن دهد، حكم عقد كدام است؟ 5. اگر حميد مالي را به مدت 16

  ) خياري4      ) باطل3    ) صحيح2    ) غير نافذ1
. هرگاه خودرويي به سرقت رفته ولي رد آن به سببي غير از تلف ناممكن باشـد. غاصـب بايـد چـه چيـزي را بـه       17

  مالك رد كند؟
  ) اعلي القيم2        يمت يوم االداء) ق1
  ) آخرين قيمت آن4    ) بدل حيوله، معادل قيمت يوم االداء3

  . اگر زني به سبب خوف از ايذاء شوهر، خانه خود را به پدر شوهرش هبه كند، معامله چه حكمي دارد؟18
  ) صحيح4    ) باطل3    ) قابل فسخ2    غير نافذ) 1

ان بدهكار است و سعيد نيز همين مبلغ را به احمد بدهكار است. اگر حسن . حسن به سعيد مبلغ يك ميليون توم19
  به انگيزه ايفاي دين خود و سعيد، مبلغ مزبور را به احمد بدهد، كدام وضعيت حقوقي را خواهد داشت؟

نسبت به طلب احمد، معتبر و موجب سقوط آن مي شود و در صورت رضايت سعيد، موجب سقوط تعهد و ديـن    )1
  ي شود.حسن م

  ) موجب تهاتر قهري بين دين حسن به سعيد و طلب احمد از سعيد مي شود.2
  ) غير معتر است و حسن نيز مي تواند آن را استرداد كند.3
  ) معتبر است و موجب سقوط تعهد پرداخت هر دو دين مي شود.4

م را جهت وصول طلـب خـود مـي    . اگر بعد از انقضاي مدت عقد اجاره، مستأجر از موجر طلبكار باشد. كدام اقدا20
  تواند انجام دهد؟

  ) مستأجر اختيار دارد تا زمان وصول كامل طلب خويش، از تخليه خودداري كند.1
  ) بايد عين مستأجره را تخليه و از دادگاه صالح خواستار الزام موجر به پرداخت طلب شود.2
عقـد اجـاره باشـد، مسـتار مـي توانـد از تخليـه         ) اگر طلب ناشي از وديعه، يا تضمين و با فرض به موجر در ضمن3

  خودداري كند تا موجر وادار به پرداخت شود.
مي تواند مسـتاجر را وادار    ) اگر موجر نياز شخصي مبرم به عين مستاجره دارد به طوري كه در عسر و حرج باشد،4

  به تخليه نموده و طلب او را به اقساط پرداخت كند.
و سپس علي او را نسبت به انجام جرت معلوم و معين، متعهد به نقاشي ساختمان علي شود . اگر سامان در ازاي ا21

  تعهد بري الذمه كند، آيا سامان مي تواند اجرت خود را مطالبه كند؟
  ) بلي، بر مبناي عدالت معاوضي، اگر تعهد خود را انجام دهد.1
  بلي، چون ابراء موجب سقوط تعهد ابراء كننده نمي شود.) 2
  خير، اگر راضي به ابراء شده باشد. )3
  ) خير، چون ابراء موجب سقوط تعهد است.4

  . مردد بودن تعهد در كدام مورد، جايز است؟22
  ) تعهد ضامن در عقد ضمان2    ) تعهد مضارب در عقد مضاربه  1
  ) همه موارد4      ) تعهد جاعل در جعاله3

  . نسبت به منافع مال مغصوب، كدام مورد صحيح است؟23
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  ) هر يك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود، مسئول است.1
  ) غاصبان فقط نسبت به منافع مستوفات، مسئوليت تضامني دارند.2
) هر يك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود، مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالك 3

  رف بعد از خ ود، به طور تضامني رجوع كند.مي تواند به غاصبان بعدي بابت منافع زمان تص
) هر يك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود، مسئول است و پـس از پرداخـت اجـرت المثـل بـه      4

  مالك، به هر يك از غاصبان بعدي به اندازه زمان تصرف آن ها، حق رجوع دارد.
صـوص ادعـاي او در موضـوع طلـب مبلغـي وجـه نقـد،        . احمد به عنـوان خوانـده دعـوي از علـي (خواهـان) در خ     24

  درخواست صلح مي كند. درخواست وي به لحاظ حقوقي چه معنايي دارد؟
  ) به معناي اقرار ضمني به اصل استحقاق علي و ميزان طلب او است.1
  ) صرفاً به معناي اقرار ضمني به اصل استحقاق علي است.2
  اقرار محسوب نمي شود.  )3
  نيست ولي از جمله قراين مثبته است. ) متضمن اقرار4

. اگر حميد خودرويي را به جواد، عاريه و احمد منزلي را به علي وديعه دهد، مخارج استرداد خـودرو و منـزل بـه    25
  ترتيب بر عهده چه كسي است؟

  ) حميد، علي2      جواد، احمد) 1
  ) جواد، علي4      ) حميد، احمد3

  دام است؟. تاثير قوه قاهره بر قرارداد، ك26
  ) معاف شناخته شدن متعهد از مسئوليت قراردادي2    ) ايجاد حق فسخ براي متعهد له1
  ) انحالل قرارداد4        ) تعليق قرارداد3

  . جواد به قصد فرار از دين، منزل خود را به پسرعمومي خود مي فروشد. حكم معامله كدام است؟27
  ، ولو صوري باشد.) صحيح است2    غير نافذ است، اگر صوري نباشد.) 1
  ) در هر حال باطل است.4    غير نافذ است، اگر صوري باشد. )3

  . اشتباه در كدام يك از موارد زير، به صحت عقد خللي وارد نمي سازد؟28
  ) جنس مورد معامله عين معين2    ) جنس مورد معامله كلي1
  ) انگيزه يا جهت معامله4    ) اوصاف جانشين ذات3

  است؟. كدام مورد صحيح 29
  ) هرگاه پس از اجازه، بيع از طرف مشتري قبلي فسخ شود، اجاره باطل مي شود.1
  ) عهده بايع ناظر به بازگرداندن ثمن و بهاي قراردادي است نه بهاي واقعي مبيع.2
) اگر پس از عقد بيع، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد، فسخ معاملـه موجـب زوال حـق    3

  ي مزبور خواهد بود.شخص
) اگر ثمن شخصي بعد از تسليم به فروشنده و در زمان خيار مختص به او تلف يا ناقص شود، تلف يا نقص بر عهده 4

  خريدار است.
  . در كدام مورد، بطالن اجاره به دليل نامشروع بودن مورد آن است؟30

  ) اجاره خانه با تصريح مستأجر به داير كردن قمارخانه در آن.1
  ) اجاره خانه با تباني طرفين به داير كردن قمارخانه در آن.2
  ) اجاره خانه براي خصوص داير كردن قمارخانه در آن.3
  ) اجاره خانه به شرط داير كردن قمارخانه در آن.4
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  . كدام مورد، صحيح است؟31
  شامل انحالل بيع به سبب فسخ و اقاله مي باشد.  ) ضمان عهده،1
  هر مورد كه بيع باطل باشد، امكان ندارد.) ضمان عهده، در 2
  ضمان درك ويژه بيع است.) 3
  ) ضمان عهده بايع، بيش از قبض ثمن نيز درست است.4

  . در كدام مورد، شرط عوض موجب بطالن عمل حقوقي است؟32
  ) حبس مؤبد4    ) وديعه3    ) رقبي2    ) وصيت1

  . كدام مورد، در خصوص حواله، صحيح است؟33
  ين، مقتضاي ذات حواله است.) انتقال د1
  ) خيار تخلف از شرط، در حواله ايجاد نمي شود.2
  ) در حواله مي توان بقاي تعهد محيل و ضميمه شدن آن بر ذمه محال عليه را شرط كرد.3
  ) در صحت حواله، وجود سبب و مقتضي دين محيل به محتال كافي نيست.4

  . كدام مورد صحيح است؟34
  ل تشريفاتي است.) رجوع از وصيت، عم1
  ) از اقراري كه ضمن وصيت شده است، نمي توان رجوع كرد.2
  ) ضمن انشاي وصيت، مي توان بطالن تمام وصاياي متضاد بعدي را اعالم كرد.3
  ) تصرفات اداري موصي در مال خود، داللت بر رجوع از وصيت دارد.4

  كدام مورد را نمي توان از آثار حق حبس دانست؟. 35
  قابل دارنده حق حبس، نسبت به هزينه نگاهداري مورد حق حبس، مسئول است.) طرف م1
  ) حبس كننده نسبت به خساراتي ناشي از حبس مورد معامله، مسئول نيست.2
  ) به اعمال كننده حق حبسف اماني است.3
  ) عقد به سبب تلف مبيع در دوران اعمال حق حبس، منفسخ مي شود.4

  زير، تقارن اراده انشايي يا وسيله ابراز آن، الزم است؟. در كدام يك از ابقاعات 36
  ) حيازت مباح4    ) فسخ3    ) ابراء2    ) اعراض1

  . كدام مورد، صحيح است؟37
    ) ابراء ويژه سقوط حق ديني است نه عيني.1
  ) شرط عوض در ابراء، باعث بطالن آن مي شود.2
  ) وصيت به ابراء نياز به قول موصي له بدهكار دارد.3
  ابراء از ديني كه سبب آن ايجاد شده باطل است. )4

  . كدام مورد در خصوص حق االرتفاق، صحيح است؟38
  برقراري حق ارتفاق، الزاماً مجاني است.) 1
  ) تصرفي كه سابقه آن روشن نيست، نمي تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد.2
  اق باشد.) صرف وضع طبيعي مالك نمي تواند اماره بر وجود حق ارتف3
  ) مخارجي كه براي تمتع از حق االرتفاق الزم است، بر عهده صاحب حق است نه مالك.4

  صحيح است؟  . كدام مورد، در خصوص وكالت،39
  ) وكالت مطلق، ناظر بر امور اداره و تصرف است.1
  نيست.در وكالت، توالي بين ايجاب و قبول شرط   )2
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  اشد، اصل بر نيابت است.) در وكالت مطلق، هر جا كه شبهه اي ب3
  ) در وكالت دعاوي، قانون وكالت عام و مطلق را موثر مي بيند.4

  . كدام مورد، در خصوص شرط تبري از عيوب، صحيح است؟40
      ) باعث سقوط خيار تدليس مي شود.1
  نيست.» شرط عدم مسئوليت«) از اقسام 2
  ) شامل ضمان ناشي از تلف مبيع پيش از قبض نمي شود.3
  شامل عيوب طاري بعد از عقد نيز مي شود.) 4

  » تجارتحقوق  «
  

  . كدام مورد صحيح است؟41
  ) كليه معامالت تجار، تجارتي محسوب مي شود، مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاري نيست.1
  ) به طور كلي، كليه معامالت تجار، تجارتي محسوب مي شود.2
  ر مورد اموال غير منقول، تجارتي هستند.) كليه معامالت تجار، ولو د3
  ) كليه معامالت تجار، تجارتي محسوب مي شود، ولو براي حوايج شخصي باشد.4

  . افزايش سرمايه شركت سهامي از طريق باال بردن مبلغ اسمي  سهام، با كدام حد نصاب صورت مي گيرد؟42
  سهامداران ) اتفاق2  ) اكثريت مطلق حاضرين در مجع عمومي فوق العاده 1
  ) دو سوم حاضرين در مجمع عمومي فوق العاده4          ) دو سوم سهامداران3

. مدير عامل يك شركت سهامي بدون اجاره هيأت مديره، از طرف شركت با شركت ديگري كـه خـود شـريك    43
چـه  آن است، معامله مي نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي شركت آن را تصويب نكنـد، قـرارداد مزبـور    

  وضعيتي دارد؟
  ) در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.2      ) باطل است.1
  ) قابل ابطال است.4      ) غير نافذ است.3

توسط مجمع عمومي و براي مدت دو سال به عضويت هيأت مـديره در مـي آيـد. در ايـن صـورت، عـزل       » الف. «44
  قبل از پايان مدت مديريت وي، چگونه خواهد بود؟» الف«
  ن مدت مديريتف امكان عزل وي وجود ندارد.) تا پايا1
  ) در هر حال و با تصميم مجمع عمومي فوق العاده، ممكن است.2
  ) در هر حال و با تصميم مجمع عمومي عادي، ممكن است.3
  ) در هر حال و با تصميم هيأت مديره شركت ممكن است.4

  دام نظام تصميم گيري است؟. عزل كليه اعضاي هيأت مديره، در صالحيت كدام مرجع و تابع ك45
  اكثريت مطلق -عادي) مجمع عمومي 1
  اكثريت دو سوم سهامداران حاضر در جلسه -) مجمع عمومي فوق العاده2
  اكثريت دو سوم مجموع سهامداران -) مجمع عمومي فوق العاده3
  اكثريت دو سوم مجموع سهامداران -) مجمع عمومي فوق العاده4

زل مدير عاملي كه در عين حال رئيس هيأت مديره شركت نيز مي باشـد، در صـالحيت   . مطابق قانون تجارت، ع46
  كدام مرجع و تابع كدام نظام تصميم گيري است؟

  اكثريت نسبي -) مجمع عمومي عادي1
  اكثريت دو سوم سهامداران شركت -مجمع عمومي فوق العاده) 2
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  اكثريت سه چهارم سهامداران شركت -) مجمع عمومي عادي3
  اكثريت مطلق مديران حاضر -هيأت مديره) 4

. كدام مورد، در خصوص فردي كه در عين حال، مديريت عامـل بـيش از يـك شـركت سـهامي را دارد، صـحيح       47
  است؟

  ) در هر حال منع قانوني ندارد.1
  ) ممنوع است و هر ذي نفعي حق دارد عزل او را از دادگاه بخواهد.2
  است.) با تصويب مجمع عمومي بالاشكال 3
  ) با تصوب هيأت مديره صحيح است.4

. مسئوليت موسسين شركت سهامي، نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه براي تأسيس و به ثبت رسيدن شـركت  48
  انجام مي دهند، به كدام صورت است؟

  ) به نسبت تقصير خود مسئول هستند.2    ) نسبي است.1
  ) مسئوليت ندارند.4    ) تضامني است.3

منتقل مي نمايد. كدام مورد در خصوص مطالباتي كـه  » ب«سهم الشركه خود در يك شركت تضامني را به » الف. «49
  اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم الشركه از شركت داشته اند، صحيح است؟

    مسئول نيستند.» ب«و » الف) «1
  با ساير شركا متضامناً مسئول هستند.» ب«و » الف) «2
  ساير شكرا متضامناً مسئول است.با » ب«) فقط 3
  با ساير شركا متضامناً مسئول است.» الف«) فقط 4

ظهرنويسـي مـي نمايـد.    » ج«نيز آن را در وجه » ب«يا به حواله كرد صادر نمود و » ب«سفته اي را در وجه » الف. «50
قابل اسـتناد اسـت   » ج«برابر در صورتي در » ب«مبني بر بطالن معامله پايه ميان وي و » الف«در اين صورت ايراد 

  نمايد. 2014. اگر برات گير پرداخت وجه برات را منوط به صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني 51
  ) قبول حكمي4    ) نكول واقعي3    ) نكول حكمي2    ) قبول واقعي1

  با مسئوليت محدود، امر تصفيه بر عهده كيست؟ . در شركت هاي سهامي و شركت52
  ) مديران شركت، مگر اساسنامه ترتيب ديگري مقرر كرده باشند.1
  ) افراد منتخب هيأت مديره شركت2
  ) مدير تصفيه منصوب از طرف دادگاه3
  ) مديران شركت، حتي اگر اساسنامه ترتيب ديگري مقرر كرده باشد.4

ر خود، مبادر به خريد يك دستگاه اتومبيل شاسي بلند مي نمايد و بالفاصـله آن را  حق العمل كاري به دستور آم. 53
تحويل مي گردد. طبق رارداد ثمن المعامله بايد دو ماه پرداخت گردد. اگر يك ماه پس از خريد يـاد شـده حـق    

  صحيح است؟العمل كار ورشكسته اعالم گردد. كدام يك از موارد زير در خصوص استرداد اتومبيل ياده شده 
  چون حق حبس وي ساقط گرديده است.  مبيع توسط فروشنده مطلقاً قابل استرداد نيست،  )1
  ) از سوي فروشنده قابل استرداد مي باشد.2

كه «ج» ............... .  
1) از بطالن معامله پايه ميان «الف» و «ب» مطلقاً آگاه نباشد.  

2)تاجر بوده و از بطالن معامله پايه ميان «الف» و «ب» ، هنگام دارنده شدن آگاه باشد.  
3) از بطالن معامله پايه ميان «الف» و «ب» هنگام دارنده شدن آگاه باشد.    
4) از بطالن معامله پايه ميان «الف» و «ب» پس از دارنده شدن آگاه باشد.  
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  قابل استرداد مي باشد.از سوي آمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به فروشنده،   )3
  ، قابل استرداد مي باشد.) از سوي آمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به حق العمل كار4

روز از تـاريخ صـدور). پرداخـت وجـه آن را مطالبـه       45و  15. اگر دارنده چك در ظرف مواعد قـانوني (يعنـي   54
  ننمايد، كدام مورد در خصوص دعوي او، صحيح است؟

    عليه صادر كننده مسموع نيست.  )1
  ) فقط عليه صادر كننده مسموع است و نه ضامن.2
  ننده و ظهر نويس مسموع است.) عليه صادر ك3
  ) عليه ظهرنويس مسموع نيست.4

. در مورد چكي كه توسط مدير شركت و به حساب شركت صادر مي شود. در صورت عدم پرداخت آن به علت 55
  فقدان يا كسري موجودي، دارنده چك، عليه كدام اشخاص مي تواند درخواست صدور اجرائيه ثبتي نمايد؟

  نكي يعني شركت مربوطه) فقط صاحب حساب با1
  ) اجرائيه متضامناً عليه صادر كننده، ظهرنويسان و ضامنان آنها صادر مي شود.2
  متضامناً عليه مدير يا مديران صادر كننده ) 3
  ) فقط مدير يا مديراني كه چك را امضاء و صادر كرده اند.4

بـه مجـازات چـه جرمـي      ان ببرند يا مخفي نماينـد، اموال او را از مي . اگر اقوام تاجر ورشكسته با شركت مشاراليه،56
  محكوم مي شوند؟

  ) تحصيل مال نامشروع و استرداد اموال2        ) ورشكسته به تقل1
  ) حسب مورد سرقت يا اخفاء مال مسروقه4    ) خيانت در امانت و استرداد اموال3

از سرمايه شركت از بـين بـرود.    . در صورتي كه در نتيجه ضررهاي وارده به شركت با مسئوليت محدود، بخشي57
  هيأت مديره و شركاي شركت چه وظيفه اي دارند؟

  ) مادام كه ضرر مزبور جبران نشده، تأديه هر نوع منفعت به شركاي شركت ممنوع است.1
) در صورتي كه كمبود سرمايه از منافع شركت در سال بعد جبران نشود، شركا بايد به ميزان سهم خود نسبت بـه  2

  سرمايه شركت اقدام نمايند.تكميل 
بايد ضرر وارده را جبران و كسري سرمايه را به صـندوق شـركت پرداخـت      ) هر يك از شركا به ميازن سهم خود،3

  نمايند.
  ) بايد با تشكيل مجمع عمومي فوق العاده، سرمايه ثبت شده شركت را به ميزان واقعي تقليل دهند.4

  مسئوليت دالل بر كدام مبنا است؟ كه در ضمن معامله به دالل داده شده، . در صورت تلف شدن اشياء و اسنادي58
  ) مسئوليت مطلق2    اثبات تقصير   )1
  ) فرض تقصير4    فرض مسئوليت )3

. اگر تاجري در ايران توقف، باغ سيب خود را با اندك تفاوتي زير قيمت بازار به فروش رساند، وضعيت معاملـه  59
  كدام است؟ مزبور مطابق قانون تجارت،

  ) صحيح و نافذ4    ) باطل3    ) قابل ابطال2    غير نافذ  )1
  دارنده سند تجارتي (سفته) را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تـامين خواسـته،   مقنن،  . به كدام دليل،60

  معاف نموده است؟
  ) متعهد اصلي سفته، به احتمال قوي بدهكار است.2      ) سفته سند رسمي است.1
  قطعاً بدهكار است.  ) متعهد اصلي سفته،4  ) سفته در حكم سند رسمي الزم االجرا است.3
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  » آيين دادرسي مدني و اجراي احكام «
  

  با بقيه متفاوت است؟  در كدام يك از موارد زير،  مالك تعيين هزينه دادرسي،. 61
  ار است.) متعهد اصلي سفته، به احتمال قوي بدهك2      ) سفته سند رسمي است.1
  ) متعهد اصلي سفته، قطعاً بدهكار است.4  ) سفته در حكم سند رسمي الزم االجرا است.3

مبنـي بـر بازداشـت     1377قانون نحوه اجراي محكوميت هـاي مـالي مصـوب سـال      2. كدام مورد، مشمول ماده 62
  بدهكار است؟

  ) كليه محكوميت هاي مالي قطع نظر از مرجع صادر كننده1
  محاكم دادگستري) فقط احكام 2
  ) آرا مراجع قضايي و شبه قضايي3
  ) مفاد احكام دادگستري و هزينه هاي اجرايي4

. با درخواست بطالن رأي داور از دادگاه عمومي حقوقي صالح و صدور رأي به بطالن رأي داور و تا زمان قطعيت 63
  حكم، كدام مورد، صحيح است؟

  ) اجراي رأي داور متوقف مي ماند.1
  اگر عمليات اجراي رأي داور قبل از درخواست بطالن شروع شده باشد، استمرار مي يابد.) فقط 2
  ) در دعاوي غير مالي، در چنين حالتي اجراي رأي داور متوقف مي شود.3
  ) عمليات اجرايي رأي متوقف نمي شود.4

ريـان دادرسـي يكـي از    . چنانچه دعوايي براي مطالبه حقي كه داراي خصوصيتي شخصي است اقامه شـود و در ج 64
  كدام مورد صحيح است؟  اصحاب دعوا فوت نمايد،

  دادرسي متوقف مي شود مانند دعواي طالق و تمكيلن) 1
  ) دعوا ساقط مي شود مانند دعواي نسب و تمكين2
  ) دعوا ساقط مي شود مانند دعواي طالق و تمكين3
  ) دادرسي متوقف مي شود مانند دعواي نسب و تمكين4

  صادر كننده چك به اصالت آن در دادگاه، مي تواند تنها با ............... به عمل آيد.. تعرض 65
  ) ادعاي جعل يا اظهار انكار2      ) اظهار انكار يا ترديد1
  ) ادعاي جعل4  ) اظهار انكار يا ترديد يا ادعالي جعل3

ظره مصادف شود و خوانده مقيم خارج . اگر تاريخ جلسه دادرسي كه تعيين و ابالغ شده است، با تعطيلي غير منت66
  كشور باشد، كدام مورد، در خصوص تاريخ جلسه بعد، صحيح است؟

  ) دو ماه پس از تعطيل خواهد بود.2      ) يك ماه پس از روز تعطيل خواهد بود.1
  ) بايد دوباره تعيين و با اصحاب دعوا ابالغ شود.4      ) فرداي روز تعطيل خواهد بود.3

از اقامه دعواي مطالبه اجور معوقه، بخواهد خسارت وارده بـه مـورد اجـاره را نيـز مطالبـه كنـد،        . اگر موجر پس67
  تكليف چيست؟

  ) مي تواند در جلسه اول مطرح و با اليحه بدهد.1
  ) بايد دادخواست مستقل بدهد و دادگاه نمي تواند هر دو را به صورت توأمان مورد رسيدگي قرار دهد.2
  ستقل بدهد، اما دادگاه هر دو را توأمان مورد رسيدگي قرار مي دهد.) بايد دادخواست م3
  ) مي تواند از طريق افزايش خواسته اقدام نمايد.4
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. چنانچه در دادگاه عمومي دعوايي اقامه شود كه در صالحيت ذاتي دادگاه باشد و خوانده دعـواي متقـابلي اقامـه    68
  گاه عمومي بايد كدام اقدام زير را انجام دهد؟داد  نمايد كه در صالحيت دادگاه انقالب باشد،

  ) با صدور قرار عدم صالحيت، هر دو دعوا را به دادگاه انقالب بفرستد.1
  هر دو دعوا توأماً رسيدگي نمايد.) به 2
  ) از ديوان عالي كشور استعالم و بر اساس آن اقدام نمايد.3
  دادگاه انقالب بفرستد.) به دعواي اصلي رسيدگي نموده و دعواي متقابل را به 4

. چنانچه مستند دعواي خواهان عادي باشد و خوانده با وجود ابالغ وقت در اولين جلسه دادرسي حاضـر نباشـد،   69
  كدام مورد در خصوص اقدام دادگاه، صحيح است؟

  ) نمي تواند خوانده را محكوم نمايد و بايد جلسه را تجديد نمايد.1
  مايد و مي تواند به خواهان دستور دهد كه اصل مستند را ارائه نمايد.) مي تواند خوانده را محكوم ن2
  ) مي تواند به خواهان دستور دهد كه اصل مستند را ارائه نمايد و اگر نداد او را محكوم نمايد.3
  مي تواند خوانده را محكوم نمايد مشروط بر آن كه خواهان اصل مستند را ارائه نمايد. )4

دخواست دعوايي به خواسته يكصد ميليون ريال وجه يك برگ سفته كه بابـت فـروش گنـدم    . چنانچه در يك دا70
دادگـاه    صادر شده و دعواي ديگري به خواسته اجاره بهاي آپارتماني، عليه يك نفر، در دادگاه صالح اقامه شـود، 

  علي القاعده بايد كدام اقدام زير را انجام دهند؟
  ) دادخواست را رد نمايد.1
  واهان اخطار نمايد كه يكي از دعاوي را براي رسيدگي مشخص نمايد.) به خ2
  ) دو دعوا را تفكيك نموده و به هر يك جداگانه رسيدگي نمايد.3
  ) به هر دو دعوا توأماً رسيدگي نمايد.4

داده و حاضر نشوند و اليحه ن» قانوني«. چنانچه هيچ يك از اصحاب دعوا، در اولين جلسه دادرسي، با وجود ابالغ 71
وكيل نيز معرفي ننمايند و دادگاه در همين جلسه حكمي صادر نمايد كه جزءاً به سود خواهـان و جـزءاً بـه سـود     

  خوانده باشد، چنين حكمي چگونه است؟
  ) نسبت به خواهان حضوري و نسبت به خوانده غيابي2        ) غير قانوني1
  ضوري) نسبت به اصحاب دعوا ح4    ) نسبت به اصحاب دعوا غيابي3

. چنانچه شخصي تعهد نموده باشد كه مال منقولي را در تاريخ مشخصي در آينده تسليم نمايـد، كـدام مـورد، در    72
  خصوص درخواست صدور قرار تأمين خواسته از سوي متعهدله، پيش از موعد تسليم، صحيح است؟

  يا تفريط باشد. ) در صورتي پذيرفته مي شود كه حق مستند به سند رسمي و مال در معرض تضييع1
  ) در هر حال پذيرفته مي شود.2
  ) در هيچ صورتي پذيرفته نمي شود.3
  ) در صورتي پذيرفته مي شود كه مال در معرض تضييع يا تفريط باشد.4

. چنانچه حكمي از دادگاه عمومي حقوق عليه خوانده صادر و در دادگاه تجديدنظر استان عيناً اسـتوار شـود و در   73
آن درخواست اعاده دادرسي شود، صدور قرار قبولي اعاده دادرسي و رسيدگي مـاهوي بـه اعـاده     مهلت مقرر از

  دادرسي، به ترتيب در صالحيت كدام دادگاه است؟
  تجديدنظر استان -) عمومي حقوقي2    عمومي حقوقي -) تجديدنظر استان1
  تجديدنظر استان -) تجديدنظر استان4    عمومي حقوقي -) عمومي حقوقي3

دادگاه براي صدور دستور موقت مبني بر منع خوانده از نقل و انتقال ملكي كـه بـا مبايعـه نامـه عـادي فروختـه        .74
  شده، ..................... .
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  ) مي تواند تأمين نگيرد به شرطي كه رياست حوزه قضايي تأييد نمايد.1
  نمي تواند تأمين بگيرد.) 2
  اشد.) بايد تأمين بگيرد كه بايد وجه نقد ب3
  بايد تأمين بگيرد كه مي تواند وجه نقد نباشد.  )4

. چنانچه خواهان پس از پايان مذاكرات اصحاب دعوا درخواست استرداد دعوا نمايد، كـدام مـورد، در خصـوص    75
  اين درخواست، صحيح است؟

. چنانچه سازش نامه عادي بين اصحاب دعوا در خارج دادگاه تنظيم شده باشد، براي اينكه دادگاه به آن اعتبـار  76
  .دهد، .................... 

  ) طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند و مانند احكام دادگاه ها اجرا مي شود.1
  ) كافي است خواهان به صحت آن اقرار نمايد و مانند اسناد رسمي اجرا مي شود.2
  ) كافي است كه خوانده به صحت آن اقرار نمايد و مانند احكام دادگاه ها اجرا مي شود.3
  فين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند و مانند اسناد رسمي اجرا مي شود.) طر4

. هرگاه حكمي نسبت به ملكي عليـه شخصـي از دادگـاه عمـومي حقـوقي صـادر و قطعـي شـود، كـدام مـورد، در           77
  خصوص درخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به اين حكم، از سوي وارث محكوم عليه، صحيح است؟

  )  در هر حال بايد پذيرفته شود.1
  ) نبايد پذيرفته شود مگر وارث منحصر باشد و مستقل از وراثت براي خود حقي قايل باشد.2
  ) نبايد پذيرفته شود مگر مستقل از وراثت براي خود قايل باشد.3
  ) در هر حال نبايد پذيرفته شود.4

د و اين شخص پـيش از انتخـاب داور فـوت نمايـد، كـدام      . چنانچه انتخاب داور به شخص ثالثي واگذار شده باش78
  مورد، در خصوص تعيين داور، صحيح است؟

  ) مستقيماً در صالحيت دادگاه است.1
  ) چنانچه از طريق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، منتفي مي شود و دعوا در صالحيت دادگاه قرار ميگيرد.2
  د و دعوا در صالحيت دادگاه قرار مي گيرد.) انجام نمي شود و داوري منتفي مي شو3
  با دادگاه است.  ) چنانچه از طريق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد،4

از سـوي ثالـث مطـرح    » ورود شخص ثالـث اصـلي  «. چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي، دادخواستي با عنوان 79
  د، دادگاه بايد كدام اقدام زير را انجام دهد؟شود و شرايط اقامه دعواي ورود ثالث اصلي را نداشته باش

  ) قرار رد آن را صادر و پرونده را مختومه نمايد.1
  ) آن را از دعواي اصلي تفكيك نموده و اگر صالح بود به آن جداگانه رسيدگي نمايد.2
  ) آن را از دعواي اصلي تفكيك نموده و در هر حال به آن رسيدگي نمايد.3
  به آن رسيدگي نمايد.» ثالث تبعيدعواي «) به عنوان 4

. بازداشت حصه اي مشاع از مال غير منقول ثبت شده كه سابقه بازداشـت نـدارد، در اجـراي حكـم و در اجـراي      80
  قرار تأمين خواسته، به ترتيب كدام است؟

  مجاز -) مجاز1
  ممنوع است مگر تفكيك شود. -) ممنوع است مگر تفكيك شود2

1) در هر حال پذيرفته مي شود.  
2) در صورتي پذيرفته مي شود كه خوانده راضي باشد اگر چه دادرسي تمام شده باشد.  

3) در صورتي پذيرفته مي شود كه خوانده راضي بوده و دادرسي تمام نشده باشد.  
4) در هيچ صورتي پذيرفته نمي شود.  
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  ممنوع -ند مجاز) چنانچه شريك موافقت ك3
  مجاز -) ممنوع4

  » آيين دادرسي كيفري و اجراي احكام كيفري «
  

  كدام يك از حقوق زير، بايد به همراه تفهيم اتهام، به متهم تفهيم شود؟. 81
  ) سكوت4    ) داليل اتهام3    ) داشتن وكيل2    ) داشتن مترجم1

  ماتي براي كشف جرم انجام مي دهند، چيست؟. ارزش اماره اي اقداماتي كه دادرسان و مراجع تحقيقات مقد82
  ) فقط ارزش اماره قانوني دارد.2    ) ارزش اماره اي قانوني و قضايي ندارد.1
  ) فقط ارزش اماره قضايي دارد.4    ) ارزش اماره قانوني و قضايي دارد.3

  صحيح است؟  . كدام مورد،83
  گاه انقالب است.) رسيدگي به دعاوي ثروت هاي ناشي، از ربا در صالحيت داد1
  ) رسيدگي به دعاوي ثروت هاي ناشي از ربا در صالحيت دادگاه عمومي است.2
  ) رسيدگي به جرم ربا خواري در صالحيت دادگاه انقالب است.3
  كليه جرايم مربوط به ربا در صالحيت دادگاه انقالب است. )4

  قابل اجراء كدام مرجع رفع ابهام مي كند؟. از حكم كيفري 84
  ) دادسراي عمومي و انقالب مجري حكم2    ادستان و داديار اجراي حكم كيفري) د1
  ) دادگاه صادر كننده حكم4      ) مرجع تأييد كننده حكم3

. فرشاد به اتهام ترك انفاق فرزندانش تحت تعقيب قرار مي گيرد ولي در حين رسيدگي فوت مي كند. اگر ادله 85
  ه باشد، وظيفه مقام قضايي كدام است؟كافي براي انتساب جرم به وي وجود نداشت

  ) قرار موقوفي و منع تعقيب توأمان صادر مي كند.2    ) قرار منع تعقيب صادر مي كند.1
  ) به نظر مرجع قضايي بستگي دارد.4    ) قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.3

  . ضمانت اجراي قرار التزام متهم به حضور با قول شرف، كدام است؟86
  ) قرار تشديد مي شود.2        را ندارد.) ضمانت اج1
  ) قرار به كفالت تبديل مي شود.4  ) متهم از حقوق اجتماعي محروم مي شود.3

سال سن دارد، به اتهام حمل مواد مخدر تحت تعقيب قرار مي گيرد. اگر مجازات قـانوني مـتهم،    16. فرهاد كه 87
  غير از اعدام باشد، كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟

  ) انقالب و اطفال، هر كدام زودتر رسيدگي كنند.2      ) كيفري استان1
  ) اطفال4        ) انقالب3

  . كدام مورد، در خصوص قرار تأمين خواسته، صحيح است؟88
  ) تنها دادگاه مي تواند اين قرار را صادر كند و قطعي است.1
  ) بازپرس مي تواند اين قرار را صادر كند و قطعي است.2
  ي تواند اين قرار را صادر كند و قابل اعتراض در دادگاه عمومي يا انقالب است.) بازپرس م3
  ) تنها دادگاه مي تواند اين قرار را صادر كند و قابل تجديدنظر در دادگا تجديدنظر استان است.4

دگاه كدام . اصغر از تبريز براي پرويز در مشهد مزاحمت تلفني ايجاد مي كند و در اصفهان دستگير مي شود، دا89
  شهر، صالحيت رسيدگي به اين جرم را دارد؟

  ) مشهد2        ) تبريز1
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  ) هر شهري كه زودتر رسيدگي را شروع كرده است.4        ) اصفهان3
. ضرر و زيان قابل مطالبه توسط مدعي خصوصي، در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـالب در امـور    90

  كيفري كدامند؟
  ) مادي و معنوي2        فع) مادي و عدم الن1
  ) مادي، عدم النفع و منافع ممكن الحصول4      ) مادي و منافع ممكن الحصول3

  . اگر مجازات قانوني جرمي ............... باشد، مرجع قضايي بدون احضار متهم مي تواند دستور جلب صادر كند.91
  ) مصادره، حبس ابد و اعدام2      ) قصاص، اعدام و قطع عضو1
  ) قصاص عضو، قصاص نفس و حبس ابد4    ص نفس، اعدام و حبس ابد) قصا3

  . رسيدگي به جرايم مندرج در قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي، در صالحيت كدام دادگاه است؟92
  ) كيفري استان1
  ) انقالب2
  ) عمومي جزايي3
  دگاه انقالب است.) اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي باشد، در صالحيت دا4

  تحقيقات مقدماتي جرم قتل عمدي كه در حوزه قضايي بخش ارتكاب يافته، با كدام مرجع است؟ .93
  ) بازپرس دادسراي عمومي مستقر در شهرستان تحت نظارت دادستان مربوطه1
  ) رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه بخش تحت نظارت دادستان شهرستان2
  تحت نظارت دادستان شهرستان مركز) رئيس حوزه قضايي بخش 3
  ) تنها دادرس علي البدل دادگاه بخش، تحت نظارت دادسراي مركز استان4

. بازپرس به علت حفظ آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر مي كند. اگر علت مزبور مرتفع شـود، كـدام مـورد    94
  در خصو اقدام وي، صحيح است؟

  به فك قرار نمايد. ) با موافقت دادستان مي تواند اقدام1
  ) رأساً مي تواند اقدام به تبديل يا فك قرار نمايد.2
  ) با موافقت دادگاه عمومي يا انقالب محل مي تواند اقدام به فك قرار نمايد.3
  ) صرفاً در صورت پيشنهاد دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اقدام به فك قرار نمايد.4

ست جواد، تحت تعقيب قرار مي گيرد. دادستان، تقاضاي بازداشت موقـت مـتهم را   . كريم به اتهام قطع عمدي د95
  مي نمايد ولي بازپرس مخالفت مي كند. وظيفه كدام است؟

  ) نظر دادستان به عنوان مرجع تعقيب، متبع است.1
  ) نظر بازپرس به عنوان مرجع تحقيقات مقدماتي، متبع است.2
  واهد كرد.) دادگاه كيفري استان، حل اختالف خ3
  ) دادگاه عمومي محل، حل اختالف خواهد كرد.4

. مرجع تحقيقات مقدماتي آزادي متهم را مقيد به معرفي كفي مي نمايـد. پـس از معرفـي كفيـل در صـدور قـرار       96
قبولي، متهم آزاد مي شود. پس از مدتي به كفيل اخطار مي شود كـه مـتهم را حاضـر كنـد. لـيكن كفيـل مـتهم را        

  د. مراجع صدور دستور ضبط وجه الكفاله و اعتراض به دستور ضبط، به ترتيب كدامند؟حاضر نمي كن
  ) رئيس حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر استان2    ) رئيس حوزه قضايي، دادگاه عمومي1
  ) دادستان، دادگاه تجديدنظر استان4      ) دادستان، دادگاه عمومي3
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عنوان قتل عمد صادر كرده و پرونده را به دادگـاه كيفـري اسـتان     . دادستان تهران، كيفرخواستي براي پرويز با97
ارسال مي كند. دادگاه ضمن رسيدگي، احراز مي كند كه قتل غير عمد است. در اين صورت، تكليف دادگاه كدام 

  است؟
  قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاه هاي عمومي صادر مي نمايد.) 1
  كم صادر مي كند.) به جرم قتل غير عمدي رسيدگي و ح2
  ) براي اصالح كيفرخواست، پرونده را به دادسراي عمومي دعوت مي دهد.3
  ) پرونده را به ديوان عالي كشور جهت تعيين مرجع صالح ارسال مي نمايد.4

. فرهاد به اتهام محاربه يكي از مجازات هاي قانوني آن صلب است، تحـت تعقيـب قـرار مـي گيـرد و در نهايـت       98
  دا مي كند. دادگاه صالح و مرجع تجديدنظر از رأي صادره، به ترتيب كدامند؟محكوميت پي

  دادگاه تجديدنظر استان -) دادگاه انقالب2      ديوان عالي كشور -) دادگاه انقالب1
  ديوان عالي كشور -) دادگاه كيفري استان4    دادگاه تجديدنظر استان -) دادگاه كيفري استان3

مام در شهر اراك مرتكب جرم نظامي شده است. دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهـام  با درجه سرتيب ت» الف. «99
  كدام است؟» الف«
  ) دادگاه كيفري استان مركزي2      ) دادگاه كيفري استان تهران1
  ) دادگاه نظامي تهران4      ) دادگاه نظامي شهر اراك3
  ي عمومي جزايي، بر عهده كدام مرجع است؟. اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم، صادره از دادگاه ها100
  ) واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه2    ) واحد اجراي احكام مدني دادگستري مربوطه1
  ) دادگاه صادر كننده حكم قطعي4      ) دادگاه بدوي صادر كننده حكم3

  » جزاي عموميحقوق  «
  
  . كدام يك از جرايم زير، مقيد است؟101
  ) شنود غير مجاز2    سرقت رايانه اي) 1
  ) جعل رايانه اي4    ) دسترسي غير مجاز3
  . در كدام يك از موارد زير، قانوناً امكان تعليق اجراي مجازات وجود دارد؟102
  ) اختالس2    ) معاونت در جرايم مستوجب حد1
  ) استفاده از سند مجعول4          ) تخريب3
  رستان الشتر، ضرر معنوي ببيند. كدام مورد، صحيح است؟. اگر احمد در اثر تقصير دادرس شه103
  ) بايد اعاده حيثيت صورت گيرد.2    ) ضرر معنوي قابل جبران نيست.1
  ) خسارت بايد به وسيله دولت جبران شود.4  ) دادرس طبق موازين اسالمي ضامن است.3
  آمده است؟» عامسوء نيت «تعريف   . با توجه به معيارهاي حقوق جنايي، در كدام مورد،104
  ) خواست آگاه عامل در تحقق نتيجه عمل مجرمانه1
  پيش بيني نتيجه بدون اينكه مرتكب آن را خواسته باشد.  )2
  ) تفكر و طرح و نقشه قبلي در ارتكاب جرم3
  ) اراده آگاهي عامل در ارتكاب عمل مجرمانه4
  ايي اشخاص حقوقي، كدام است؟. جديدترين تحول تقنيني ايران، در خصوص شناسايي مسئوليت جن105
  ) وصول و ابطال ماليات مؤديان2      ) جرايم رايانه اي1
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  ) صدور چك پرداخت نشدني4    ) نقض مفاد قانون نظام صنفي3
. سربازي در يكي از كالنتري ها تصور مي كند كه دستور فرمانده كالنتري مبني بر شالق زدن متهم، بر اسـاس  106

نچه از اجراي دستور خالف قانون فرمانده كالنتري، خسارت يـا جراحتـي بـه مـتهم     حكم قطعي دادگاه است. چنا
  وارد شود، سرباز به كدام يك از موارد زير، محكوم خواهد شد؟

  ) پرداخت ديه يا ضمان مالي2    ) پرداخت ديه و ضمان مالي1
  ) فقط ضمان مالي4      ) فقط پرداخت ديه3
  دن قوانين كيفري را در كدام موارد، پذيرفته است؟. سياست كيفري ايران، عطف بماسبق نش107
  ) جرايم تعزيري و بعضي از جرايم مستوجب حد2        ) كليه جرايم1
  ) مقرارت و نظامات دولتي4    ) حدود قصاص و ديات3
  . طبقه بندي بزهكاران، از دستĤوردهاي كدام مكتب است؟108
  حققي) ت4    ) دفاع اجتماعي3    ) كالسيك2    ) فايده اجتماعي1
. مهرداد به اتهام تخريب ملك ديگري تحت تعقيب قرار گرفته و در نهايت به مجازات قـانوني محكـوم شـده    109

است؛ ولي مجازات موضوع حكم به تشخيص دادگاه معلق مي شود. محكوم عليه در دوران تعليـق بـراي دومـين    
  لف مي كند. وظيفه دادگاه، كدام است؟تخ  بار از دستورات دادگاه مبني بر معرفي نوبه اي خود به دادستان،

  ) قرار تعليق مجازات را فسخ و مجازات معلق را اجرا مي كند.1
  ) مي تواند قرار تعليق را فسخ يا با حفظ قرار تعليق، يك سال به حداكثر مدت تعليق وي اضافه نمايد.2
  ) از يك تا دو سال به دوران تعليق مجازات وي مي افزايد.3
  دوران تعليق مجازات وي مي افزايد.) دو سال به 4
  . اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفيف يابد، محكوم عليه چه تقاضايي مي تواند داشته باشد؟110
      ) تخفيف مجازات2      ) اعاده حيثيت1
  ) تجديدنظر4      ) اعاده دادرسي3
  كدام است؟» تبديل مجازات«. معني 111
  حداقل مجازات) تعيين مجازات به كمتر از 1
  ) تغيير ماهيت مجازات به مجازات ديگر2
  ) تغيير مجازات شديد به خفيف3
  ) تغيير مجازات به واسطه تغيير وصف مجرمانه عمل اتهامي4
  صحيح است؟» علل رافع مسئوليت كيفري«و » علل موجهه جرم«. كدام مورد، در مقايسه 112
ي منتفي است. در دومي جرم تحقق يافته و مسئوليت كيفري باقي ) در اولي جرم تحقق مي يابد ولي مسئوليت كيفر1

  است.
) در اولي جرم تحقق نمي يابد و مسئوليت كيفري منتفي است. در دومي جرم تحقق يافتـه ولـي مسـئوليت كيفـري     2

  منتفي است.
يت كيفـري بـاقي   ) در اولي جرم تحقق نمي يابد و مسئوليت كيفري منتفي است. در دومي جرم تحقق يافته و مسئول3

  است.
) در اولي جرم تحقق نمي يابد ولي مسئوليت كيفري باقي است. در دومي جـرم تحقـق نيافتـه و مسـئوليت كيفـري      4

  منتفي است.
  . ماهيت رفتار مجرمانه در جرم اعتياد، كدام است؟113
  ) فعل ناشي از ترك فعل2      ترك فعل) 1
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  ) حالت4      ) فعل3
  د مجعول مال ديگري را برده است. اقدام انجام شده، از مصاديق كدام مورد است؟. سعيد با استفاده از سن114
  و كالهبرداري. ) تعدد اعتباري در استفاده از سند مجعول1
  ) تعدد اعتباري در استفاده از سند مجعول و شروع به كالهبرداري.2
  ) تعدد مادي در استفاده از سند مجعول و كالهبرداري3
  عل و كالهبرداري) تعدد مادي در ج4
  . حكم به مجازات تتميمي، در كدام يك از جرايم و مجازات هاي زير، امكان پذير است؟115
        ) عمدي و با هر نوع مجازاتي1
  ) عمدي مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده2
  ) عمدي و غير عمدي تعزيري و مجازات بازدارنده3
  ) عمدي مستوجب قصاص، حد و مجازات تعزيري.4
  . ناآگاهي نسبت به كيفيت رفتار مجرمانه و عدم مشروعيت آن، به ترتيب با كدام نوع جهل، منطبق است؟116
      حكمي -) حكمي2    موضوعي -) حكمي1
  موضوعي -) موضوعي4    حكمي -) موضوعي3
 نفقه همسر خود را نپرداخته است. بـا توجـه بـه تصـويب قـانون مجـازات       1376تا سال  1374. حميد از سال 117

چنانچه در قانون الحق، مجازات جرم ترك انفاق تغيير يافته باشد، مجـازات    ،1375اسالمي (تعزيرات) در سال 
  جرم تابع كدام قانون است؟

  ) الحق، به شرطي كه اخف باشد.2    ) سابق، به شرطي كه اخف باشد.1
  ) الحق، حتي اگر اشد باشد.4      ) سابق، حتي اگر اشد باشد.3
  كيفرهاي تكميلي و تبعي، كدام مورد، صحيح است؟ . در مقايسه118
  ) هر دو بدون درج در قانون، ولي اولي با درج در حكم و دومي بدون درج در حكم1
  ) هر دو با درج در قانون، ولي اولي بدون درج در حكم ودومي با درج در حكم2
  م) هر دو مطابق قانون، ولي اولي با درج در حكم و دومي بدون درج در حك3
) هر دو اضافي هستند، ولي اولي بدون پيش بيني مقنن و به تشخيص قاضي و دومي به حكـم قـانون بـدون درج در    4

  حكم
  . ماهيت دفاع از جان يك فرد بيگانه و حكم آن، كدام است؟119
  منوط به استمداد است. -) حكم2    منوط به استمداد نيست. -) حق1
  با رعايت شرايط، منوط به استمداد نيست. -) حكم4  است.منوط به ناتواني او و استمداد  -) حق3
. خسرو پس از تحمل مجازات جرم تعزيري، مجدداً مرتكب جرم تعزيري ديگر و مشمول تكـرار جـرم شـده    120

  است. مطابق قانون اگر جهات مخففه باشد، حكم بهره مندي وي از تخفيف، كدام است؟
  ود.به خاطر تكرار، فقط تشديد اعمال مي ش  )1
  ) در قانون، فقط اجتماعي تخفيف با تعدد پيش بيني شده است.2
  ) جز در موارد خاص مي تواند.3
  ) در كليه موارد مي تواند.4

  
  

.
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  » جزاي اختصاصيحقوق  «
  

  . تأثير وسيله در تحقق قتل و نوع آن، كدام است؟121
  موضوعيت ندارد ليكن نوع قتل همواره بستگي به وسيله دارد.) 1
  عيت دارد ليكن در نوع آن، كامالً بي اثر است.) موضو2
  ) موضوعيت ندارد ليكن مي تواند در نوع قتل موثر باشد.3
  ) موضوعيت دارد و در تحقق آن، موثر است.4
. كارگر يك رستوران كه از رفتار يك مهمان ناراحت است، موضوع را به مـدير خـود مـنعكس مـي كنـد و بـه       122

مي نشسته است. كارگر غـذا   10مهمان ياد شده غالباً در ميز شماره را مي كند.  تحريك مدير، قصد جان مهمان
نشسـته اسـت، بـا عجلـه همـان غـذا را مقابـل آن         10را سمي كرده و در حالي كه مهمان ديگري در ميز شـماره  

مـدير   مهمان جديد مي گذارد و در نهايت اين مهمان مي ميرد. مطابق نظر حقوقدانان، نـوع قتـل و ماهيـت عمـل    
  چيست؟

  معاونت -) در حكم عمد2      معاونت -) عمد1
  شرط -) به منزله خطاي محض4      سبب -) شبه عمد3
  . احمد قبل از اقدام به طرح شكايت سرقت عليه سامان، فوت مي كند. حكم اجراي حد كدام است؟123
  ود.) اگر شرايط سرقت حدي محقق باشد، حد بايد به صرف شكايت ورثه يا حاكم اجرا ش1
  ) ورثه شكايت و تقاضاي حد مي كنند.2
  ) حاكم اسالمي تقاضاي اجراي حد مي كند.3
  ) حد ساقط مي شود.4
قانون مجازات، در جرم جعل، سخن از الحـاق يـا الصـاق مطـرح گرديـده اسـت،        523. نظر به اين كه در ماده 124

  حكم گم كردن يك يك برگه از يك پرونده يا سند چيست؟
  ) حسب مورد مي تواند جرم خاص يا جعل باشد.2    جعل است.  ) در هر صورت،1
  ) همواره به عنوان جرم خاص، جرم انگاري شده است.4    در هيچ صورتي جعل نيست. )3
. فرخ مال مسروقه را نزد سيما به امانت مي گذارد و بنا را بر اين مي گذارد كه مال مسروقه چنـد روز بعـد بـه    125

زحمه سيما پرداخت گردد. سيما آن مال را مي فروشد. عمل او مشمول كدام عنـوان  وي عودت داده شده، حق ال
  مجرمانه است؟

  ) خيانت در امانت و انتقال مال غير2      ) مداخله در اموال مسروقه1
  ) خيانت در امانت4        ) انتقال مال غير3
هوشـنگ مـي گـذارد. هوشـنگ آن     . پزشكي بر خالف واقع، يك گواهي براي ارائه به نظـام وظيفـه در اختيـار    126

  گواهي را به نظام وظيفه ارائه مي كند. مطابق قانون، عمل هوشنگ مشمول كدام عنوان است؟
  ) استفاده از سند مجعول2        ) كالهبرداري1
  ) ارائه گواهي خالف واقع4        ) جرم نيست.3
مبلـغ مربوطـه را از مـؤدي بـه نفـع دولـت       . سپهر كارمند اداره دارايي و مأمور وصول ماليات است. او سه برابر 127

  وصول مي كند. عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟
  ) تحصيل مال از طريق نامشروع2      ) سوء استفاده از مقام و موقعيت1
  ) اخذ مال به نفع دولت4        ) فاقد وصف جزايي است.3

P
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صحنه و در حالي كـه رحـيم در حـال فـرار     . عباس كه شاهد قتل حميد به دست رحيم است. پس از رؤيت اين 128
  است، او را مي كشد. عمل او مشمول كدام عنوان مجرمانه است؟

  ) قتل عمدي، موجب قصاص است.1
  ) با توجه به مهدورالدم بودن قاتل، فاقد وصف جزايي است.2
  قتل عمدي، موجب ديه و داراي مجازات تعزيري است.  )3
  به عمل او، رافع مجازات قصاص است.) در صورت اجازه اولياي دم نسبت 4
. فردي به منزل خانمي زنگ زده و به دروغ خبر تصادف و مرگ تنها فرزنـدش را بـه او مـي دهـد و او هـم بـا       129

  صحيح است؟  توجه به بيماري قلبي در دم جان مي سپارد. كدام مورد در خصوص قتل واقع شده،
  قتل شبه عمد از طريق فعل معنوي است.  )1
  تل بالتسبي است كه حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه است.) ق2
  ) قتل خطاي محض از طريق فعل معنوي است.3
  ) قتل بالمباشره است كه حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه است.4
. راننده اي با عمليات متقلبانه وانمود مي كند كه خودروي او اشكال فني دارد و زماني كه مسـافران از اتومبيـل   130
  ده مي شوند، آن را  حكمت داده و اموال مسافران را مي برد. راننده مرتكب كدام جرم شده است؟پيا
  ) سرقت2    ) كالهبرداري1
  ) خيانت در امانت4      ) غصب3
  . دسترسي به داده هاي سري در حال انتقال در سامانه هاي رايانه اي، داراي كدام عنوان مجرمانه است؟131
  ) دسترسي غير مجاز2      ) اخالل در داده ها1
  ) جاسوسي رايانه اي4      ) شنود غير مجاز3
. احمد با استفاده از سالح گرم، مرتكب سرقت مقرون به آزار عليـه بهـرام مـي شـود كـه در نهايـت منجـر بـه         132

  مجروح شدن بهرام مي گردد، كيفر احمد در قوانين ايران، كدام است؟
  ق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرح) بيش از دو سوم حداكثر حبس تعزير و شال1
  ) حداكثر ميزان حبس تعزير و شالق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرح2
  ) بيش از دو سوم حداقل حبس تعزيري و شالق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرح3
  ) اعدام از بابت محاربه و افساد في االرض4
  المي، عاقله در صورت تحقق اكراه در قتل، در كدام مورد، مسئول است؟. با توجه به نص قانون مجازات اس133
  ) اگر اكراه شونده، كودك غير مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله ديه مي دهد.1
  ) اگر اكراه شونده، كودك مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله او ديه مي دهد.2
  شود بلكه عاقله ديه مي دهد. ) اگر اكراه كننده، كودك مميز باشد قصاص نمي3
  كودك غير مميز باشد قصاص نمي شود بلكه عاقله ديه مي دهد. ) اگر اكراه كننده،4
  . براي تحقق توهين كيفري، وجود كدم يك از شرايط زير، الزم و كافي است؟134
  ) مطابق با واقع نبودن توهين2  ) حقيقي و معين بودن شخص مورد توهين1
  ) فقط معين بودن شخص مورد توهين4    شخص مورد توهين ) فقط حقيقي بودن3
. در كدام صورت، ارتكاب جرم جعل از سوي يك شخص نظامي در اسناد غير رسمي، مشمول قـانون مجـازات   135

  جرايم نيروهاي مسلح خواهد شد؟
  ) به صورت باندي باشد.2    ) به قصد ضربه زدن به عمليات نظامي باشد.1
  ) مشمول تعدد باشد.4      يفه باشد.) به مناسبت انجام وظ3
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. اگر قتل خطاي محض به دليل بي احتياطي يا بي مباالتي مرتكب رخ دهـد، دادگـاه چـه حكمـي صـادر خواهـد       136
  كرد؟

  ) پرداخت ديه از سوي مرتكب به عالوه يك تا سه سال حبس1
  ) پرداخت ديه از سوي عاقله مرتكب2
  اقله) پرداخت ديه مشتركاً از سوي مرتكب و ع3
  ) پرداخت ديه از سوي مرتكب4
  . اگر شخصي با ايجاد داده هايي، وجه، مال يا امتياز مالي براي خود تحصيل كند، .................. .137
  ) عالوه بر جعل رايانه اي، به مجازات تحصيل مال نامشروع محكوم مي شود.1
  ) مرتكب كالهبرداري رايانه اي محسوب مي شود.2
  جعل رايانه اي، به مجازات كالهبرداري رايانه اي محكوم مي شود.) عالوه بر 3
  ) مرتكب جعل رايانه اي محسوب مي شود.4
. هرگاه اشخاص با يكديگر تباني كنند تا براي بردن مال متعلق به ديگري عليـه يكـديگر اقامـه دعـوا نماينـد،      138

...............  
  د، مرتكب جرمي نشده و قابل مجازات نيستند.) در صورتي كه موفق به بردن مال ديگري نشون1
) در هر صورت، چنانچه بدون اراده خود موفق به بردن مال نشوند به عنوان تباني عليه امـوال مـردم محكـوم مـي     2

  شوند.
  در صورتي كه موفق به بردن مال ديگري نشوند، به عنوان شروع به كالهبرداري محكوم مي شوند.  )3
ت اجرايي را تدارك ديده باشند، ولي بدون اراده خود، موفق به بردن مال نشـوند بـه عنـوان    ) در صورتي كه مقدما4

  تباني عليه اموال مردم محكوم مي شوند.
  . با عنايت به قانون مجازات اسالمي، در اتهام شرب خمر، ................... .139
  ست.) ادعاي جهل به قانون و احتمال صحت اين ادعا، رافع مسئوليت ا1
  ) طبق قاعده كلي، جهل به قانون، رافع مسئوليت نيست.2
  ) ادعاي جعل به قانون و اثبات آن، رافع مسئوليت است.3
  ) صرف ادعاي جهل به قانون، رافع مسئوليت است.4
  . مجازات جرم آدم ربايي، وقتي به حداكثر مجازات قانون تشديد مي گردد كه ................ .140
  چند نفر باشند و اقدامشان به صورت سازمان يافته باشد.) ربايندگان 1
  ) در شب صورت گرفته باشد.2
  ) به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي، وارد آمده باشد.3
  ) به قصد مطالبه وجه باشد.4
  

ل اصـول فقـه: اصـو   «و » فقه: مباحث حقوقي شرح لمعه«فقط داوطالن دانشگاهي بايد به سوال هاي دو درس  :1توجه 
پاسخ دهند و بايد توجه داشته باشـند كـه بـه سـؤال      180تا  141يعني سؤال هاي ». استنباط عالمه حيدري (ره)

نبايد پاسـخ دهنـد و در صـورت    ». ) كفايه االصول1اصول فقه: رسائل و جلد («و » فقه: بيع مكاسب«هاي دروس 
  پاسخگويي، نمره اين دو درس محاسبه نخواهد شد.

نبايـد پاسـخ دهنـد و در صـورت      180تـا   141حوزوي بايد توجه داشته باشند كه با سؤال هـاي  : داوطلبان 2توجه 
  پاسخ دهند. 230تا  181پاسخگويي، نمره آن محاسب نخواهد شد. اين داوطلبان بايد به سؤال هاي 
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  »فقه: مباحث حقوقي شرح لمعه (فقط ويژه داوطلبان دانشگاهي) «
  
  ، دليل قول اشهر است؟. در عبارت زير، كدام مورد141

  »ال نفقه للبائن اال ان تكون حمال؛ لكن هل هي له اولها؟ قوالن: اشهرهما االول«
  ) للتعارض بين الحمل و الحامل في االستحقاق و الحكم بالتعراض و الرجوع اال االصول1
  ) لو كانت له لسقطت عن االب بيساره و هذا باطل2
  قر االب و هذا باطل) لو كانت له لوجبت علي الجد مع ف3
  ) للدوران وجوداً و عدماً كالزوجيته4
  . ما هو الحكم فيما اذا لو تكلم الخصمان معما عند الحاكم؟142
  ) يقرع بينهما1
  ) يسمع دعوي من جلس علي يسار القاضي2
  ) يسمع دعوي من جلس علي يسار االخر3
  ) يسمع دعوي من له حق اليمين و االستحالف علي اآلخر4
  في اي مورد يقبل االقرار؟. 143
  ) من السفيه بالجنايات مطلقا2    ) من المفلس بالدين1
  ) من السفيه بالسرقه بالنسبه الي الحقين4    ) من المفلس بالمال3
  . كدام مورد، صحيح است؟144
  ) يصح طالق الصبي المميز لو اذن الولي.1
  فقد االب و الجد. ) اليصح طالق الحاكم عن الصبي و المجنون االدواري اال مع2
  ) يصح طالق الحاكم عن الصغير مع عدم االب و الجد.3
4.   ) يصح طالق االب عن المجنون مع اتصال جنونه بصغره و لو كان الحاكم موجوداً
  . ما هو الحكم فيما لو ادعي زوجيه امرأه و انكرت؟145
  لنكاح) يثبت علعيه ما افر من المهر و ليس لها المطالبه به يحرم عليها ا1
  ) يحرم عليه نكاح الخامسه و يجب عليه النفقه2
  ) يحرم عليه نكاح الخامسه و اليجب عليه النفقه3
  ) يجب عليه النفقه و بحرم عليه نكاح اختها4
  .كل ما يثبت يشاهد و امراتين يثبت ................. .146
  ) بشاهد و يمين2    ) بشهاده امراتين و يمين1
  بالقسامه مع اللوث 49      ) بشهاده اربعه نساء3
  . ما هو حكم البيع فيما لو باع فرص العابر؟147
  ) لم يصح مطلقا لعدم القدره علي تحصيله2    ) يصح و يراعي بامكان حصول القدره1
  ) لم يصح بدون الضميه الي مايصح بيعه منفرداض4  ) يصح لحصول الشرط و هو القدره علي تحصيله3
  هر كذب البايع في االخبار بقدر الثمن؟. ما هو الحكم فيما لو ظ148
  ) يسقط ارد و يبقي االرش2    ) تخير المشتري بين الفسخ و االمضاء1
  ) يسقط حق الرد و يبقي االرش4  ) تخير المشتري بين الرد و االمساك باالرش3
  . لو احضن الغاصب البيض فالفرخ .................... .149
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  ) للغاصب4    ك) للمال3    ) للزارع2    ) للحاكم1
  . ما هو مقدار الديه في كسر عظم من عضو ان صلح علي صحه؟150
  ) ثالثه ارباع ديه كسره2    ) اربعه اخماس ديه كسره1
  ) ربع ديه كسر ذلك العضو4    ) خمس ديه كسر ذلك العضو3
  . حد سرقت در مورد كدام يك از اشخاص زير، جاري مي شود؟151
  ) المستأمن لوخان1
  مال والده ) من سرق من2
  ) الهاتك للحرز قهرا3
  ) من سرق من المال المشترك مايظنه قدر نصبيه فراد نصابا4ً
  . مطابق با عبارت زير، كدام مورد مصحح طالق حائض نيست؟152

  »طالق الحائض المع المصحح له حرام«
  ) غيبه الزوج4    ) استرابه الزوجه3    ) عدم الدخول2    ) الحمل1
  صوص اجاره، صحيح است؟. كدام مورد، در خ153
  ) يصح اسقاط االجره ان تعلقت بالعين الالذمه2    ) يجوز اسقاط المنفعه المعينه1
  لقت بالذمه الن ان كانت عيناً) يصح اسقاط االجره ان تع4    ) اليجوز اسقاط المنفعه المطلقه3
  . كدام مورد در خصوص اختالف بين مستأجر و اجير، صحيح است؟154
  ي هالك المناع المستأجر عليه، حلف المستأجر) لو اختلفا ف1
  ) لو اختلفا في كيفيه االذن حلف االجير2
  ) لو اختلفا في قدر االجره حلف المستاجر3
  ) لو اختلفا في رد العين حلف االجير4
  را كامل مي كند؟» لو لم يشهد الوكيل علي ............... اليضمن«. كدام مورد، عبارت 155
  ) قضاء الدين4    ) تأديه الثمن3    تسليم المبيع )2    ) الوديعه1
  . كدام مورد، صحيح نيست؟156
  ) ال يستقل باالحالف الغريم من دون اذن الحاكم1
  ) يتبرع الحاكم با حالف المدعي عليه2
  ) التسمع البينه من المدعي بعد حلف المنكر3
  ) لو تبرع المنكر بالحلف لغي4
  كدام مورد بر قاضي حرام است؟». ي القاضي ان يتعتع الشاهديحرم عل«. با عنايت به عبارت 157
  ) در صورت توقف شاهد، او را نسبت به انجام آن بي ميل كند.1
  ) شاهد را به اداي شهادت تشويق كند.2
  ) به دنبال گواهي شاهد، سخني ضميمه كند.3
  ) در شهادت شاهد شاهد مداخل كند.4
  م است؟كدا» نصاب القطع«. در عبارت زير، 158

  »و ينبغي التغليظ بالقول و الزمان و المكان في الحقوق كلها اال ان ينقص المال عن نصاب القطع«
  ) ديناران4    ) نصف دينار3    ) دينار2    ) ربع دينار1
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  كدام مورد از شرايط اجبار شريك بر قسمت نيست؟» يجبر الشريك علي القسمه«. در عبارت 159
  ) عدم الضرر2      ) عدم الرد1
  ) التماس الشريك القسمه4  ) طلب الشريك المهاياه3
  ، صحيح است؟»توليت«در خصوص   . كدام مورد،160
  ) للواقف عزل المشروط في العقد.1
  ) اليجوز للواقف ان يجعل النظر علي الموقوف لنفسه و لغيره.2
  ) و لو عرض للناظر الفسق انعزل فان عاد لم تعد ان كان مشروطاً من الواقف3
  لواقف عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فواله) ل4
  

  » اصول استنطاب عالمه حيدري (ره) (فقط ويژه داوطالن دانشگاهي اصول فقه: «
  
  كدام مورد، صحيح است؟». ال صلح فيما احل حراماً او جرم  حالال«. در خصوص عبارت 161
  است. زيرا صلح در مورد فوق، مبفوض  ) نهي دال بر فساد است،1
  ) نهي دال بر حرمت است و حرمت مالزمه با بطالن ندارد.2
  نهي نيست و از بحث داللت نهي بر فساد خارج است. ) جمله، 3
  نهي دال بر فساد است، زيرا ارشادي است.  )4
  . ترديد در كدام يك از موارد زير، از قبيل شبه موضوعيه وجوبيه بين متبابنين است و حكم آن چيست؟162
  احتياط -) وجوب نماز ظهر يا جمعه2    احتياط -فوت نماز صبح يا ظهر  )1
  برائت -ر يا دو دينار) اشتغل يه يك دينا4    برائت -) وجوب قنوت در نماز3
  . در ارتباط با متعارضين متعادلين، مقتضاي قاعده قانويه و اخبار عالجيه، كدام است؟163
  ) احتياط4      ) توقف3    ) تخبير2    ) تساقط1
  . در ارتباط با داللت و عدم داللت نهي بر فساد، كدام مورد صحيح است؟164
  و لغه  چه در عبادات و چه در معامالت شرعاً  ) مطلقاً داللت بر فساد مي كند،1
  داللت بر فساد نمي كند چه در عبادات و چه در معامالت شرعاً و لقه  ) مطلقا2ً
  ما شرعاً نه لفه) فقط در عبادات دالل بر فساد مي كند ا3
4فقط در عبادات دالل بر فساد مي كند شرعاً و لغه (  
  . در كدام مورد، جاي تقييد نيست؟165
  ) مطلق و مقيد هر دو سلبي باشند.2    ) مطلق، ايجابي و مقيد سلبي باشد.1
  ) مطلق و مقيد هر دو ايجابي باشند.4    مطلق، سلبي و مقيد ايجابي باشد. )3
كه اصوليون براي اثبات مدعاي خود يعني جريان برائت در شبه تحريميه تمسك كرده انـد، كـدام   . از ادله اي 166

  يك مورد مناقشه قرار گرفته است؟
  ) كتاب4    ) حكم عقل3      ) سنت2    ) اجماع1
  . اخبار حليت، در كدام يك از شبهات زير، ظهور دارند؟167
  ) شبهات موضوعيه2      ) مطلق شبهات1
  ) شبهه موضوعيه تحريميه4    وجوبيه ) شبهه موضوعيه3
  . استحصاب در تعارض با كدام مورد، بر آن مقدم است؟168
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  ) قاعده يد2      ) قاعده فراغ و تجاوز1
  ) اصاله الصحه4      ) اصاله االحتياط3
  استعمال عام در باقيمانده حقيقت است، كدام مورد، صحيح است؟  . اگر معتقد باشيم كه بعد از تخصيص هم،169
  ) عام در باقيمانده مطلقاً حجت است.1
  حجت نيست.  خورده باشد، حجت است و اگر به منفصل تخصيص خورده باشد، ) اگر عام به متصل تخصيص2
  ) عام مطلقاً از درجه حجيت مي افتد.3
  ) اگر عام به منفصل تخصيص خورده باشد، حجت است و اگر به متصل تخصيص خورده باشد، حجت نيست.4
  م مورد صحيح نيست؟. كدا170
  ) تخصيص، خروج حكمي و تخصص، خروج موضوعي است.1
) در تعارض اقوال لغوبين و علماي رجال در آنچه متعلق به حكم شرعي است مرجع، اصول عمليـه و قواعـد فقهيـه    2

  متناسب است.
  ) در متعارضين بايد به مرجحات منصوصه اكتفا كرد و تعدي جايز نيست.3
ي است كه حكمين مالك بوده ولي تعارض در موردي اسـت كـه يكـي از دو دليـل حتمـاً دراي      ) تزاحكم در مورد4

  مالك نيست.
  . پس از نسخ وجوب، موردي كه جايگزين مي شود، كدام است؟171
  ) جواز به معني اخص2      ) بازگشت حكم اولي1
  ) مراجعه به اصل عملي4      ) جواز به معني اعم3
  ن به خبر واحد جامع شرايط حجيت، كدام مورد، صحيح است؟. در ارتباط با تخصيق قرآ172
  ) توقف1
  ) چنين تخصيصي مطلقاً ممنوع است.2
  ) چنين تخصيصي مطلقاً جايز است.3
) هرگاه عام كتابي الاقل يكبار توسط دليل خاص قطعي تخصيص خورده باشد، براي بار دوم و سوم بـا خـاص خبـر    4

  واحدي مي توان آن را تخصيص زد.
  . درباره اجتماع امر و نهي، كدام مورد، صحيح است؟173
  ) امتناع عرفي و عقلي.2      ) توقف1
  ) جواز عقلي و امتناع عقلي4    ) جواز عرفي و عقلي3
  استناد به كدام مورد، براي اثبات حجيت خبر واحد، خالي از اشكال نيست؟ .174
  ) كتاب4    ) بناي عقال3    ) سنت2    ) اجماع1
  له كه آيا غايب حكماً داخل در مغيا است و محكوم به همان حكم است، كدام مورد، صحيح است؟در اين مسأ .175
  ) غايت در مغيا، مطلقاً داخل است.1
  ) از ظاهر جمله غاييه، هيچ كدام از اين اقوال برداشت نمي شود.2
  داخل نيست.  ) غايب در مغيا، مطلقا3ً
  آمده باشد، داخل مغيا نيست.» الي«داخل در مغيا است و اگر بعد از  آمده باشد،» حتي«) اگر غايت پس از كلمه 4
  كدام است؟» مضاف مقدر«. در حديث رفع، 176
  ) خصوص مؤاخذه2      ) جميع آثار1
  ) اثر بارز و ظاهر در هر يك از فرازهاي نه گانه4    »حكم«) كلمه 3
  . امر به شيء، مقتضي چيست؟177
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ديه مقتضي نهي از ضد نيست و نسبت به ضد عام به معناي ترك اقتضاء ثابـت  ) نسبت به ضد خاص يا افعال وجو1
  است.

  داللت لفظيه تضمينه بر نهي از ضد داللت دارد.) به 2
  ) مستلزم نهي از ضد است و به داللت التزاميه بر آن داللت دارد.3
  ) عين نهي از ضد است.4
  مورد، صحيح است؟. در خصوص تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، كدام 178
  ) تمسك به عام جايز است.1
  ) تمسك به عمومات سنت جايز نيست ولي تمسك به عام كتاب جايز است.2
  ) تمسك به عام ممنوع است.3
  ) تمسك به عام كتاب جايز نيست ولي تمسك به عمومات سنت جايز است.4
  . در تمسك عام در شبهه مصداقيه، كدام مورد، صحيح است؟179
  ) مطلقاً جايز نيست.2    ر مورد مخصص منفصل، جايز است.) فقط د1
  ) مطلقاً جايز است.4    ) فقط در مورد مخصص متصل، جايز است.3
  . دليل عمده بر حجيت استصحاب، كدام است؟180
  ) اخبار4    ) بناي عقال3  ) اجماع2    ) حكم عقل1
  

) كفايـه  1اصول فقه: رسائل و جلد («و » كاسبفقه: بيع م«: فقط داوطالن حوزوي بايد به سؤال هاي دو درس 1توجه 
فقـه:  «پاسخ دهند و بايد توجه داشته باشـند كـه بـه سـؤال هـاي دروس       220تا  181هاي يعني سؤال ». االصول

نبايـد پاسـخ دهنـد و در صـورت     » اصول فقه: اصول استنباط عالمه حيـدري (ره) «و » مباحث حقوقي شرح لمعه
  سبه نخواهد شد.پاسخگويي، نمره اين دو درس محا

، نبايد پاسـخ دهنـد و در صـورت    220تا  181: داوطلبان دانشگاهي بايد توجه داشته باشند كه به سؤال هاي 2توجه 
  پاسخگويي، به نمره آن محاسبه نخواهد شد.

  
  » فقه بيع مكاسب (فقط ويژه داوطلبان حوزوي) «

  
  . دليل حكم ذيل كدام است؟181

البيع مما نقل عليه االجماع، ليكن هذا يختص بصوره القدره، امـا مـع العجـز عنـه: فمـع       قد عرفت ان اعتبار اللفظ في«
  »عدم القدره علي التوكيل الاشكال في عدم اعتبار اللفظ و كذا مع القدره علي التوكيل

  ) استصحاب عدم وقوع العقد2    ) اصاله عدم وجوب التوكيل1
  من عدم اعتبار اللفظ في طالق االخرس) فحوي ما ورد 4    ) اصاله عدم اشتراط التوكيل3
  . يحرم النجش علي المشهور كما في الحدائق: معني النجش هو .................. .182
  ) غبن المؤمن الجاهل باقيمه السوقيه و هو سحت1
  ) ان يزيد الرجل في ثمن السله يسمع غيره فيزيد بزياده2
  رام) غبن المسترسل الجاهل باقيمه السوقيه و هو ح3
  »ال تناجشوا«) التدابر و الهجران كما في قوله عليه السالم 4
  . لو دفع الي رجل ماال مضاربه فاشتري العالم غير الذي امره فهو .............. .183
  ) ليس بضامن و الربح بينهما2    ) ضامن و الربح بينهما1
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  ) ليس بضامن و الربح لرب المال4      ) ضامن و الربح له3
  لف احدي العينين الما خوده بالمعاطاه .................. .. لو ت184
  ) اليمتنع من الرد2    ) اليكفي في حصول الملك1
  ) يمتنع التراد4      ) اليحصل الملك3
  . تعليق البيع علي ما هو شرط فيه كقول البايع: بعتك ان ............... .185
  ) جاء زيد4    ) قبلت3    ) طلعت الشمس2    ) ملكته 1
  . در كدام يك از موارد زير، منشأ ضمان، قاعده اقدام است؟186
  ) الضمان في العقود ولو فاسده2    ) ضمان ثمن المسمي في البيع1
  ) ضمان المغصوب4    ) ضمان المقبوض بالسموم3
  بنا بر قول مشهور، در حالتي كه مالي به عقد فاسد فروخته شود، كدام حكم صحيح و دليل آن چيست؟ .187
  ن المشتري المنافع مطلقاً لقاعده احترام مال المسلم) ضم1
  ) ضمن المشتري المنافع المستوفاه لقاعده احترام مال المسلم2
  ...»علي اليد ما اخذت «) ضمن المشتري المنافع مطلقاً لقاعده 3
  »الخراج بالضمان«) اليضمن المشتري المنافع مطلقاً للنبوي (ص): 4
راي خودش بفروشد و مالك پس از عقد، آن را اجـاره كنـد، بيـع فضـولي چـه حكمـي       . اگر فضولي ماشيني را ب188

  دارد؟
  ) صحيح است، مشروط بر آن كه فضولي غاصب نباشد.1
  ».التبع ما ليس لك«) باطل است، به دليل اطالق روايت 2
  ) صحيح است؛ حتي اگر فضولي غاصب باشد.3
  كه مبيع از ملك او خارج نشده است.) باطل است؛ زيرا ثمن به ملك كسي وارد مي شود 4
. احمد خانه اي را به صورت فضولي مي فروشد. سپس مالك آن را اجـاره مـي دهـد و پـس از آن بيـع خانـه را       189

  تنفيذ مي كند. حكم چيست؟
  اجاره و بيع باطل است.) 2    ) اجاره غير نافذ و بيع صحيح است. 1
  بيع باطل است. ) اجاره صحيح و4      ) اجاره و بيع صحيح است.3
  . كدام يك از امور زير، به حسب واقع از شرايط عوضين است؟190
.2  ) انتفاء الحقوق المانعه عن التصرف في الملك1   ) كون المبيع مما يصح للمالك بيعه مستقالً
  ) كون الملك مما يكون نقله ماضياً فيه.4  ) كون الملك مما يستقل المالك في تصرفاته.3
نـاظر  ». علي اليد ما اخذت حتي تؤدي«شيخ انصاري در ارتباط با مقبوض به عقد فاسد، نبوي مشهور . از ديدگاه 191

  به كدام يك از موارد زير است؟
  ) ضمان مال مقبوض2      ) وجوب فوري رد مال مقبوض1
  ) حرمت تصرف در مال مقبوض4    ) وجوب حفظ مال مقبوض از تلف3
مـي  » كل عقد يضمن بصحيحه يضـمن بفاسـده  «موارد زير، مشمول قاعده  ازكدام يك . از ديدگاه شيخ انصاري، 192

  باشد؟
  ) االجاره الفاسده التي اشترط فيها ضمان العين1
  ) الهبه المعوضه الفاسده2
  ) الفرد الفاسد من العاريه المضمونه3
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  ) عاريه الذهب و الفضه الفاسده4
  في كونه مثلياً او قيمياً؟. بناءاً علي اصل االشتغال، ما هو االصول فيما يشك 193
  ) هو الضمان بالمثل2    ) هو تخيير الضامن بين المثل و القيمه1
  ) هو الضمان بالقيمه4    ) هو تخيير المالك بين المثل و القيمه3
  از ديدگاه شيخ انصاري، مقتضاي قواعد و عمومات در خصوص تأثير اجازه در بيع فضولي، كدام است؟. 194
  ) هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي2      شف الحقيقي) هو النقل ثم الك1
  ) هو الكشف الحقيقي ثم الحكمي4      هو الكشف الحكمي ثم النقل) 3
  . با توج به عبارت زير، كدام يك از عقود، باطل است؟195

االثـر شـرعاً او   ان القادح هو تعليق االنشاء و اما اذا انشأ من غير تعليق صح العقد و ان كان المنشي متردداً في ترتب «
  »عرفاً

) فروشنده با اعتبارد به اين كه آنچه مورد نظر خريدار است ماليت ندارد، به طور منجز آن را به وي مـي فروشـد   1
  ولي بعداً معلوم مي شود كه مورد معامله شي با ارزش بوده است.

  ) فروشنده در هنگام ايجاب نمي داند كه كاالي فروخته شده ملك اوست يا خير.2
) فروشنده اعتباد دارد كه شراب مي فروشد و به طور منجز اقدام مي كند ولي بعداً معلوم مي شـود مـورد معاملـه    3

  سركه بوده است.
  ) فروشنده در هنگام ايجاب نمي داند كه مشتري رضايت دارد يا نه.4
  . كدام يك از اراضي زير، ملك امام (ع) نيست؟196
  ما يكون مواتا باالصاله )2        ) ما كانت عامره باالصاله1
  ) ما عرض له الحيوه بعد الموت4  ) ما عرض له الموت بعد العماره و العماره من معمر3
  . اختيار به عنوان يكي از شرايط متعاقدين، در تقابل با كدام يك از موارد زير است؟197
  ) عدم طيب نفس4    ) جبر3    ) اضطرار2    ) رضايت 1
  معيار تشخيص فعل اكراهي در معامالت چيست؟ . از ديدگاه شيخ انصاري،198
  ) فشار از طرف عامل انساني2    ) عدم طيب نفس1
  ) عدم استقالل در تصرف4    ) مستقيم بودن تهديد3
  . كدام يك از موارد زير، از مصاديق تفصي به غير توريه است؟199
  ) فرار از صحنه تهديد2    ) وانمود كردن به شرب خمر1
  به قصد اخبار» بعت«) كلمه 4    صد استفهامبه ق» بعت«) كلمه 3
  . در كدام يك از عناوين معامالت زير، عنوان هيچ يك از طرفين، لحاظ نشده است؟200
  ) مساقات4    ) اجاره3    ) بيع2    ) مزارعه1
  

  » ) كفايه االصول (فقط ويژه داوطالن حوزوي1اصول فقه: رسائل و جلد ( «
  
  و المجاز ....................... .. اذا دار االمر بين االشتراك 201
  ) فالمجاز اولي1
  ) فمراعاه الحقيقه ولي2
  ) الترجيح الحدهما3
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  ) يحمل علي الحقيقه بنا علي المجاز العقلي و االفمجاز4
  تخيير ناشي از چيست؟» واجب تخييري«. در 202
  ) تقييد وجوب به عدم اتيان فعل ديگر2      ) تقييد واجب1
  ) تقييد وجوب به عدم فعل شخص ديگر4  وجوب شي ديگر ) تقييد وجوب به3
  تخيير ناشي از چيست؟» واجب تخييري«. در 203
  ) فعل صادر از عبد1
  ) در اوامر فعل صادر از عبد و در نواهي طبيعيت است.2
  ) فعل به عنوانش نه به حقيقت و واقعيتش 3
  ) عنوان و اگر عنوان متعدد باشد، موجب تعدد معنون مي شود.4
بين كون المستصـحب ممـا ثبـت بدليلـه او     الحق، التفصيل «. شيخ انصاري درباره حجيت استحصاب مي فرمايد: 204

  بر اين اساس، استصحاب در كدام مورد، صحيح است؟». من الخارج استمراره و بين غيره
  ) بقاء نكاح دايم در فرض شك در طالق، اما در نكاح موقت جاري مي شود.1
  ر اين كه مدت نكاح موقت چقدر است.) در فرض شك د2
  ) بقاء نكاح موقت در فرض شك در پايان يافتن مدت با عم به مدت3
  ) بقاء نكاح دايم در فرض شك در مراعاه شروط صيغه4
. اگر در حالت اضطرار مكلف عمل را انجام دهد و بخشي از مصلحت از او فوت گـردد، ولـي تـدارك مصـلحت     205

در كدام » التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين«طرار ممكن باشد، اطالق روايت فوت شده پس از حالت اض
  مورد، صحيح است؟

  ) اگر هنوز وقت عمل منقضي نشده است، انجام مجدد عمل الزم است.1
  ) چه در زمان عمل و چه پس از تمام شدن زمان آن، اعاده يا قضا واجب است.2
  د، در صورتي كه مصلحت فوت شده مهم باشد، فضاي عمل الزم است.) اگر زمان انجام عمل تمام شده باش3
  ) عمل در حالت اضطرار مجزي است و اين به كافي بودن عمل داللت دارد و شامل تمام موارد مي شود.4
  در كدام مورد صحيح است؟» قطع موضوعي«و » قطع طريقي«نظر شيخ انصاري درباره تفاوت . 206
  اشتباه ممكن است. ) در اولي بر خالف دومي،1
  ) در اولي بر خالف دومي، نهي قاطع از عمل به قطع خودش، محال است.2
  ) در اولي بر خالف دومي، واقع بر شخص قاطع معلوم مي گردد.3
  در اولي بر خالف دومي، واقع بر شخص قاطع معلوم مي گردد.) 4
  . استدالل شيخ انصاري بر جرم نبودن تجري، كدام است؟207
  تجري اقسام متفاوتي دارد، نمي توان در آن جرم انگاري نمود.) چون 1
  ) متجري قبح فاعلي دارد ولي عملش مشروع است.2
  ) دليل عدم مجازات متجري عفو او توسط شارع است.3
  ) زيرا تجري فاقد ركن مادي و رواني است.4
سند اجماع منقول را قوي تر از سـند   برخي حجيت اجماع منقول را مالزم با حجيت خبر واحد دانسته اند بلكه .208

  خبر واحد قرار داده اند. استدالل شيخ انصاري در رد اين قول چيست؟
  ) ادله خبر واحد توقيفي و منصحر به مورد خودش است.1
  ) چون اجماع منقول خبر جمع زيادي است، خروج موضوعي از خبر واحد دارد.2
  حالي كه اجماع، خبر حدسي است.) ادله خبر واحد مربوط به خبر حسي است در 3
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  ) ادله خبر واحد به مفهوم داللت بر حجيت دارد و اجماع بايد دليل به منطوق داشته باشد.4
  مفرد معرفه به الف و الم، از صيغه هاي كدام مورد است؟. 209
  ) اطالق شمولي4    ) عام بدلي3    ) اطالق بدلي2    ) عام ازماني1
  چيست؟» من فسر االقرآن برأيه فاصاب فقد اخطا«حديث نبوي  . مراد از تفسير به رأي در210
  ) كشف قناع از لفظ با روايات2      قياس برهاني هر چند مفيد قطع باشد.) 1
  ) استحسان به معناي اعتبار عقلي ظني4    ) كشف مقصود متكلم به تمسك به اصول لفظي3
  آخوند خراساني است؟. كدام مورد، در خصوص مفاد اخبار من بلغ، موافق با نظر 211
  ) اخبار ضعيفي را كه بر مستحبات داللت مي كند، تقويت كرده و ضعف آن ها را جبران مي كند.1
  ) نفس عمل را مستحب مي كند و لذا خود عمل داراي امر خواهد بود.2
  ) شرط حجيت خبر واحد را كه همانا عدالت است، در مورد مستحبات الغا مي كند.3
  ياط و انقياد است نه اين كه خود عمل مستحب باشد.) ثواب براي احت4
. طبق نظر آخوند خراساني، بين جزئيت يا شرطيت و بين مانعيت يا قاطعيت، دوران بين چه بوده و جزو كـدام  212

  مسايل محسوب مي شود؟
  ) متباينين، تخيير2    ) محذورين، برائت1
  ) متباينين، اشتغال4    ) محذورين، تخيير3
  رد، در خصوص مساله زير، صحيح است؟. كدام مو213

  » اذا دار االامر بين وجوب شي و حرمه لعدم نهوض حجه علي احدهما تفصيالً بعد نهوضها عليه اجماالً«
  ) التخير العقلي في مقام العمل و الحكم باالباحه شرعا1ً
  ) يؤخذ احدهما تعييناً او تخييرا2
  ي مقام الحكم) التخيير العقلي في مقام العمل و التوقف ف3
  ) تجري البرائه العقليه و النقليه4
  . براي اثبات احتياط، اخباريون به كدام مورد استدالل نكرده اند؟214
  ) كتاب4      ) سنت3    ) عقل2    ) اجماع1
  . كدام يك از احكام وضعي زير، در زمره احكامي كه هم مستقالً و هم تبعاً قابل جعل هستند، نيست؟215
  ) شرطيت4      ) نيابت3  وجيت) ز2    ) واليت  1
  . بناي عقال در عمل بر طبق حالت سابقه از كدام لحاظ، دليل بر حجيت استحصاب است؟216
  ) تعبد2      ) اطمينان به بقا1
  ) ظن به بقا4    ) رجاء و احتياط نسبت به بقا3
  . كدام اجماع بر مبناي مالزمه عقلي استوار است؟217
  حسي) 4    ) دخولي3    ) حدسي2    لطفي) 1
  . بنا بر نظر آخوند خراساني، وجه تقديم اماره بر استصحاب، كدام است؟218
  ) ورود4    ) تخصيص3    ) حكومت2    ) توفيق 1
  . ديدگاه آخوند خراساني در ارتباط با اقل و اكثر ارتباطي، كدام است؟219
  ) احتياط عقلي و نقلي2      ) برائت عقلي و نقلي1
  ) برائت عقلي و احتياط نقلي4    ) احتياط عقلي و برائت نقلي3
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  . اگر كسي از روي نسيان جزء يا شرطي را ترك كرده باشد، مقتضاي اصل عملي كدام است؟220
  ) احتياط شرعي و برائت عقلي2      ) احتياط عقلي و برائت شرعي1
  ) برائت عقلي و شرعي4      ) احتياط عقلي و شرعي3
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