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 کدامیک از جمالت ذیل درباره ارتباط حقوق و اخالق درست است؟  .0
 الف( حقوق، خدمتگزار و مددکار اخالق در اجرا و توسعه عدالت اجتماعی است. 

 کند. بهداشت جنایی را ایفا میگیرانه و  اخالق در مبارزه با مفاسد، نقش پیش (ب
 اخالق، کارآمدترین یاور علم حقوق در استقرار نظم و عدالت در جامعه است. (ج
  همه موارد یادشده (د

 ؟نیستکدامیک از جمالت ذیل در تعریف علم اخالق صحیح   .4
 اجتناب از آنهاالف( بررسی صفات پسندیده و چگونگی اکتساب آنها و صفات ناپسند و چگونگی  

 بررسی رفتارهای غیراختیاری پسندیده و چگونگی انجام آنها و رفتارهای ناپسند و چگونگی ترک آنها (ب
 بررسی رفتارهای اختیاری پسندیده و ناپسند و چگونگی انجام رفتارهای پسندیده و ترک رفتارهای ناپسند (ج
  ابتالی به آنهابررسی چگونگی خالصی از صفات ناپسند در صورت  (د

 کدامیک از جمالت ذیل درست است؟  .9
 ای از صفات اکتسابی متناظر است. الف( هر رفتار اختیاری با یک یا مجموعه 

 وجود داشته باشد. (اگر کسی در جایی راست گفت، حتمًا باید در او صفت صدق )یا الاقل راستگویی (ب
 او صفاتی همچون احسان یا جود و سخاوت باید وجود داشته باشد.گر کسی به فقیری کمک کرد، لزومًا در  (ج
  متناظر نیست. (از منظر اخالقی، هیچ کاری در مقام تحلیل، با صفت یا صفاتی )اکتسابی (د

 موضوع علم اخالق چیست؟  .2
 صفات اختیاری انسان (ب الف( صفات و افعال اختیاری انسان 

  صفات اختیاری انسان و آداب و رسوم (د افعال اختیاری انسان (ج
 انواع مطالعات اخالقی کدام است؟  .7
 اخالق هنجاری، اخالق دستوری، اخالق تحلیلی (ب اخالق توصیفی، اخالق هنجاری، اخالق دستوری (الف 

  اخالق هنجاری، فرا اخالق، اخالق تحلیلی (د اخالق توصیفی، اخالق هنجاری، اخالق تحلیلی (ج
 «اخالق کاربردی»از فیلسوفان اخالق معاصر و جاعل اصطالح   .6
  پیتر سینگر (د کادوزیر (ج کانت (ب جان رالز (الف 

 های گوناگون پاسخ دهد. کوشد به مسائل اخالقی حرفه های جدید اخالق است که می .... یکی از شعبه  .1
  الف و ج هر دو صحیح است. (د اخالق شغلی (ج اخالق کاربردی (ب ای اخالق حرفه (الف 

 درست است؟« اخالق کاربردی»کدامیک از این جمالت درباره   .1
 اخالق کاربردی، پژوهشی صرفًا توصیفی و گزارشی است. (ب شود. اخالق کاربردی، بر مسئله یا مسائل خاصی متمرکز می (الف 

  اخالق کاربردی، ناظر به یک قلمرو خاص رفتاری است. (د اخالق کاربردی، همان اخالق هنجاری و دستوری است. (ج
 درست است؟« اخالق عملی»کدامیک از این جمالت درباره   .3
 علم به چگونگی تحقق فضایل و رذایل اخالقی (ب پایبندی به فضایل اخالقی و دوری از رذایل اخالقی (الف 

  صحیح است.همه موارد یادشده  (د «علم اخالق»های  دانش گزاره (ج
 ....«دهد.  مند است؛ به درستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت می حساس و اخالق»ای است؟  های اخالق حرفه این جمله بیانگر کدامیک از ویژگی  .01

  احترام به دیگران (د صادق بودن (ج طلبی جویی و رقابت برتری (ب پذیری مسئولیت (الف 
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 در سال ..... و در ........ به تصویب نهایی رسید.« در خصوص رفتار قضایی اصول بنگلور»   .00
 ، اجالس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته2002الف( نوامبر  

 ، اجالس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته0222نوامبر  (ب
 ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجالس 0220نوامبر  (ج
  ، اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد0222نوامبر  (د

 ها برابر تلقی شوند. کند که کلیه افراد باید در مقابل دادگاه ........ تضمین می  .04
 المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین (ب اعالمیه جهانی حقوق بشر (الف 

  منشور سازمان ملل متحد (د المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بینمیثاق  (ج
 درباره هدف از تدوین آن چه گفته شده است؟« اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی»در مقدمه   .09

 ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی (ب تدوین معیارهای رفتار اخالقی قضات (الف 
  همه موارد یادشده صحیح است (د کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه برای درک بهتر نظام قضایی (ج

 هاا گاذاری حکومات باشادل بلکاه هم ناین بایاد از دیاد ....... هام از آن هاای اجرایای و قانون تنها باید فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تأثیرپذیری از بخش قاضی نه  .02
 آزاد و رها به نظر برسد.

  مسئوالن قضایی (د عموم مردم (ج یک ناظر متعارف (ب الف( طرفین دعوا 
 شامل چه کسانی است؟« خانواده قاضی»   .07

 همسر، پسر، دختر، داماد، عروس و کلیه وابستگان نزدیک یا مالزم یا خدمتکار قاضی (الف 
 کنند. وابستگان، مالزمان و کسانی که با وی زندگی میهمسر، فرزندان، عروس و داماد،  (ب
 کند. همسر، پسر، دختر، داماد، عروس و نیز کسی که در خانواده وی زندگی می (ج
  همسر، فرزندان و کلیه وابستگان نزدیک یا مالزم یا خدمتکار قاضی (د

 دلیلی بروز ندهند. داری و تعصب بی گونه جانب قاضی باید ... را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاهل با گفتار و کردار خود هیچ  .06
  کارمندان دادگاه (د وکال (ج خواهان و خوانده (ب عنه شاکی و مشتکی (الف 

 های عملی یک قاضی ضروری است. ..... در کلیه فعالیت  .01
 رفتار برابر و یکسان با تمام افراد (ب رفتار صحیح و بروز دادن آن (الف 

  طرفی استقالل و بی (د قابلیت و پشتکار (ج
 شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادالنه است. .... پیش  .01

  برابری (د رفتار صحیح (ج استقالل قضایی (ب طرفی بی (الف 
 است؟ نادرستکدامیک از این جمالت   .03

 تواند بنویسد. در عرصه اجرای صحیح وظایف قضایی، هر قاضی می (الف 
 تواند سخنرانی کند. در عرصه اجرای صحیح وظایف قضایی، هر قاضی می (ب
 تواند آموزش دهد. در عرصه اجرای صحیح وظایف قضایی، هر قاضی می (ج
  تواند وکالت کند. وظایف قضایی، هر قاضی میدر عرصه اجرای صحیح  (د

 کدامیک از این جمالت درست است؟  .41
 منصفه، شهود و وکال، جدی، قاطع و سختگیر باشد. قاضی باید در رابطه با طرفین دعوا، هیئت (الف 

 باشد.منصفه، شهود و وکال، صبور، ساده و صمیمی  قاضی باید در رابطه با طرفین دعوا، هیئت (ب
 منصفه، شهود و وکال، صبور، موقر و مؤدب باشد. قاضی باید در رابطه با طرفین دعوا، هیئت (ج
  منصفه، شهود و وکال، جدی، قاطع و مؤدب باشد قاضی باید در رابطه با طرفین دعوا، هیئت (د

 .            یدباش یروزموفق و پ


