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 کدام گزینه در مورد حقوق عمومی صحیح است؟  .8
 حداقل یک طرف رابطه حقوقی، دولت به عنوان صاحب حق حاکمیت باشد. الف( 

 حداقل یک طرف رابطه حقوقی، دولت باشد. ب(
 مردم باشند.حداقل یک طرف رابطه حقوقی،  ج(
  حداقل یک طرف رابطه حقوقی، دولت یا مؤسسات عمومی باشد. د(

 نیست؟کدام گزینه  درباره قانون اساسی صحیح   .5
 ترین سند سیاسی و حقوقی و دربرگیرنده حاکمیت و حکومت است. قانون اساسی عالی الف( 

 سند سیاسی و حقوقی و دربرگیرنده حقوق ملت است. ترین قانون اساسی عالی ب(
 ترین سند سیاسی و حقوقی و دربرگیرنده اصول سیاست داخلی و خارجی است. قانون اساسی عالی ج(
  المللی است. مراتب قدرت و قوانین بین ترین سند سیاسی و حقوقی و دربرگیرنده سلسله قانون اساسی عالی د(

 اند از: دهنده دولت از منظر جمهوری اسالمی عبارت تشکیلعناصر   .0
 «حکومت»و « حاکمیت»، «قلمرو»، «امت و ملت» ب( «حاکمیت»و « قلمرو»، «ملت»، «امت» الف( 

  «حکومت»و « حاکمیت»، «قلمرو»، «امت» د( «حکومت»و « قلمرو»، «ملت»، «امت» ج(
 اند از: عبارتهای آن  و ویژگی ----حاکمیت یعنی   .4
 ناپذیری و نامحدودی فراگیری، دائمی، تقسیم ---قدرت برتر فرماندهی  الف( 

 پذیری و محدودیت نسبی فراگیری، دائمی، تقسیم ---قدرت برتر فرماندهی  ب(
 ناپذیری و نامحدودی فراگیری، دائمی، تقسیم ---قدرت فرماندهی  ج(
  پذیری و محدودیت نسبی فراگیری، دائمی، تقسیم ---قدرت فرماندهی  د(

 اند از: های حاکمیت ملی در قانون اساسی عبارت جلوه  .2
 شوراها و مجلس شورای اسالمی ب( ادارٔه امور کشور به اتکای آراء عمومی الف( 

  الف و ب د( اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی و مجلس شورای اسالمی ج(
 شرط تابعیت برای رهبر:  .6
 الزم است چون برای ریاست جمهوری الزم دانسته شده است. الف( 

 الزم است چون منطق حقوقی اقتضای آن را دارد. ب(
 الزم نیست چون منطق حقوقی اقتضای آن را ندارد. ج(
  امامت سازگاری ندارد.الزم نیست چون التزام به چنین شرطی با معیارهای نظام امت و  د(

 کدام گزینه صحیح است؟  .9
 اختیارات رهبر در قانون اساسی، حصری است. الف( 

 اختیارات رهبر در قانون اساسی، تمثیلی است. ب(
 حصری است. ۱۱۱اصل  ۸اختیارات رهبر در قانون اساسی با رعایت بند  ج(
  تمثیلی است. ۱۱۱اصل  ۸ اختیارات رهبر در قانون اساسی با رعایت بند د(
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 ورود سیاستمداران و مدیران غیر مجتهد به مجلس خبرگان:  .1
 در هیچ صورتی ضرورت ندارد. ب( در هر صورت ضرورت دارد. الف( 

  با حفظ بعد فقاهتی مجلس، در هر صورت اشکال دارد. د( با حفظ بعد فقاهتی مجلس و رعایت مالحظات، اشکالی ندارد. ج(
 ماهیت انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبری، در حقوق اساسی ایران:  .3
 متمایل به نظریه انتخاب است. ب( متمایل به نظریه انتصاب است. الف( 

  قابلیت انطباق با هر دو نظریه را دارد. د( یک از دو نظریه متمایل نیست. به هیچ ج(
 است.------و این نظارت  ------در قانون اساسی، واژه نظارت بر رهبری  .83

  حداکثری -به کار نرفته د( منطقی -کاررفته به ج( منطقی -به کار نرفته ب( حداقلی -کاررفته به الف( 
 اند. بوده------منتسکیو و روسو به ترتیب معتقد به  .88

 تفکیک عمودی و افقی قوا -تفکیک عمودی قوا ب( تفکیک افقی قوا -تفکیک عمودی قوا الف( 
  تفکیک افقی قوا -تفکیک عمودی و افقی قوا د( تفکیک عمودی قوا -تفکیک افقی قوا ج(

 :نیستکدام گزینه در مورد تفکیک قوای جمهوری اسالمی ایران، صحیح   .85
 ها و کارآمدی است. به دلیل تقسیم وظایف، توزیع صالحیت الف( 

 با توجه به کنترل مضاعف درونی و بیرونی، ضرورتی برای تمرکززدایی از قدرت وجود ندارد. ب(
 شده عمودی است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته ج(
  شده افقی است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته د(

 قوه مقننه جمهوری اسالمی:  .80
 و شورای نگهبان قانون اساسی استیک مجلسی است با دو رکن مجلس شورای اسالمی  الف( 

 یک مجلسی است با سه رکن مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت است. ب(
 دو مجلسی است مرکب از مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان قانون اساسی است. ج(
  کدام هیچ د(

 گذاری: گذاری و سیاست قانونمجلس شورای اسالمی در   .84
 محدودیت ندارد. الف( 

 محدودیت دارد. ب(
 گذاری محدودیت دارد. گذاری محدودیت ندارد ولی در سیاست در قانون ج(
  گذاری محدودیت ندارد. گذاری محدودیت دارد ولی در سیاست در قانون د(

 شود. انجام می -----تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب   .82
 اکثریت اعضای حاضر شورای نگهبان ب( اکثریت اعضای شورای نگهبان الف( 

  دوسوم آنان د( چهارم آنان سه ج(
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 کدام گزینه صحیح است؟  .86
 شوند. ساله انتخاب می 5حقوقی و حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره  های شخصیت الف( 

 شوند. ساله انتخاب می 5های حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره  شخصیت ب(
 شوند. ساله انتخاب می 5های حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره  شخصیت ج(
  حقوقی مجمع و مدت دوره آنها، به دست رهبری است.تعیین اشخاص حقیقی و  د(

 شروع دوره چهارساله ریاست جمهوری ..... است.  .89
 از تاریخ تنظیم اعتبارنامه (ب از تاریخ اعالم نتایج آرا الف( 

  از تاریخ تحلیف در مجلس شورای اسالمی (د از تاریخ تنفیذ حکم ج(
 کدام گزینه صحیح است؟  .81

 وزیران است. جمهور و مجلس، مسئول وظایف خود و مصوبات هیئت هر وزیر در برابر رئیس الف( 
 جمهور و مجلس، مسئول وظایف خود است. هر وزیر مسئول در برابر رئیس ب(
 وزیران است. جمهور و مجلس، مسئول وظایف خود و اعمال هیئت هر وزیر مسئول در برابر رئیس ج(
  وزیران است. جمهور و مجلس، مسئول اعمال خود و اعمال هیئت هر وزیر مسئول در برابر رئیس د(

 استخدام قضات بر عهده چه کسی است؟  .83
 وزیر دادگستری با هماهنگی رئیس قوه قضائیه ب( رئیس قوه قضائیه با هماهنگی وزیر دادگستری الف( 

  رئیس قوه قضائیه د( دیوان عالیرئیس قوه قضائیه با هماهنگی رئیس  ج(
 کدام گزینه در مورد هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری صحیح است؟  .53

 های دولتی نامه برای رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آئین الف( 
 برای رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مردم یا مأمورین یا و احدهای دولتی ب(
 های دولتی نامه برای رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مردم یا مأمورین یا آیین ج(
  های خصوصی برای رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و یا شرکت د(

 اسناد و امالک کشور و سازمان پزشکی قانونی، جزء: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت  .58
 اند. های تابعه دادگستری سازمان ب( اند. های و مراجع شبه قضائی سازمان الف( 

  اند. ها و مراجع قضائی تابعه قوه قضائیه سازمان د( اند. های تابعه قوه قضائیه سازمان ج(
 کدام گزینه در مورد شورای عالی انقالب فرهنگی صحیح است؟  .55

 ای مورد تأکید قرار گرفت. الله خامنه به ابتکار امام خمینی تشکیل و ادامه کار آن توسط آیت الف( 
 ای تشکیل و در بازنگری در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت. الله خامنه به ابتکار آیت ب(
 گرفت.به ابتکار امام خمینی تشکیل و در بازنگری در قانون اساسی مورد تأکید قرار  ج(
  ای تأیید و در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت. الله خامنه به ابتکار امام خمینی تشکیل و توسط آیت د(

 کدام گزینه در مورد حق برابری صحیح است؟  .50
 تساوی در برابر قانون و تساوی در امتیازات اجتماعی ب( تساوی قانونی و قضایی الف( 

  تساوی قانونی و قضایی و تساوی در امتیازات اجتماعی د( ها تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر محاکم و دادگاه ج(
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 در جمهوری اسالمی ایران، ادیان و مذاهب قانونی، در چه اموری آزادند؟  .54
 انجام دادن مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت و داشتن دادگاههای مخصوص الف( 

 انجام دادن مراسم مذهبی و رسیدگی به احوال شخصیه پیروان مذاهب، بر طبق فقه خودشان ب(
 انجام دادن مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت و احوال شخصیه و داشتن دادگاههای مخصوص ج(
  انجام دادن مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت و رسیدگی به احوال شخصیه طبق فقه خودشان د(

 علنی بودن محاکمات، به دلیل:  .52
 کنترل دستگاه قضائی و نیز جلب اعتماد عمومی است. ب( کنترل دستگاه قضائی و نیز کنترل قضات است. الف( 

  است. نترل قضاتکنترل افکار عمومی و نیز ک د( کنترل افکار عمومی و نیز جلب اعتماد عمومی است. ج(
 مطابق قانون اساسی، حق حاکمیت، حقی است:  .56

 ها است الهی و خداداد که تجسم آن در انتخابات و راهپیمایی ب( الهی و خداداد که تجسم آن در انتخابات است الف( 
  ها است الهی و ملی است که تجسم آن در انتخابات و راهپیمایی د( الهی و ملی است که تجسم آن در انتخابات است ج(

 ؟نیستکدام گزینه جزو حقوق فرهنگی   .59
 وپرورش رایگان آموزش ب( ایجاد فرصت برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی الف( 

  تحصیالت عالی و دانشگاهی رایگان قبل و بعد از خودکفایی د( های محلی و قومی استفاده از زبان ج(
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


