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 ؟نیستحقوق تطبیقی شامل کدام یک از مباحث ذیل   .8
 ها و اختالفات موجود بین آنها. های حقوقی متفاوت یا برخی نهادها و قوانین و مقررات آنان برای تعیین مشابهت الف( مقایسه و تطبیق نظام 

 ها یا اختالفات. ها و اختالفات به دست آمده برای تعیین دالیل این مشابهت ب( بررسی و تحقیق در خصوص مشابهت
 ج( بررسی و یافتن راه حل برای مشکالت مربوط به روش شناسی مطالعات تطبیقی.

  دهد. د( قواعد و مقررات ناظر به بخش معینی از روابط اجتماعی را مورد بحث قرار می
 گیرد .......... نام دارد. روشی از مطالعات تطبیقی که به منظور اهداف عملی خاصی انجام می  .5
  حقوق تطبیقی خرد  (د حقوق تطبیقی کالن  (ج حقوق تطبیقی کاربردی  (ب حقوق تطبیقی توصیفی  الف( 

 باشد؟ منظور از اینکه حقوق تطبیقی یک روش است، چه می  .0
 تطبیقی شعبه خاصی از علم حقوق است.حقوق   الف( 

 شود. کند، بلکه نتایج حاصل نیز بررسی و مطالعه می ها و اختالفات اکتفا نمی حقوق تطبیقی تنها به تشخیص مشابهت  (ب
 حقوق تطبیقی فایده دارد.  (ج
  ممکن است از روش تطبیق و مقایسه استفاده شود.حقوق تطبیقی روش مطالعه حقوق است و برای مطالعه حقوق مثبت مثل حقوق خانواده   (د

 حقوق تطبیقی چگونه در وضع قوانین جدید و اصالح قوانین موجود مؤثر خواهد بود؟   .4
 بواسطه ارتقاء دید و کیفیت کار تهیه کنندگان لوایح که در عمل به تهیه و تنظیم قوانین مؤثرتری منتهی خواهد شد.  الف( 

 کنندگان قوانین قرار خواهد داد. کشورها را در معرض دید و استفاده تهیه تجارب سایر  (ب
 حقوق تطبیقی تأثیری در وضع قوانین جدید و اصالح قوانین فعلی ندارد.  (ج
  های الف و ب صحیح است. گزینه  (د

 باشد؟ کدام یک از موارد زیر از مشکالت و مسائل مربوط به مطالعه حقوق خارجی می  .2
 توجه نکردن به کلیت حقوق خارجی (ب دسترسی نداشتن به منابع معتبر و به روز (الف 

  د( همه موارد استناد به قوانین متروک (ج
، آراء وحههدت رویهه، آراء قیههایی و امنهال آنههها خواههد بههود، ................... ها نامه ها، تصهوی  نامههه بهه منهابع رسههمی حقهوق کههه شهامل قههوانین، مقهررات، آئین  .6

 گویند. می
  هیچکدام  (د منابع دست سوم  (ج منابع دست دوم  (ب منابع دست اول  الف( 

 باشد. دو مشکل عمده در خصوص مراجعه به منابع دست اول ............................. و ........................... می  .9
 به روز نبودن منابع دست اول -معتبر نبودن منابع دست اول   الف( 

 به روز نبودن منابع دست اول -متعدد بودن منابع دست اول   (ب
 به روز نبودن منابع دست اول -عدم دسترسی به منابع دست اول  (ج
  متعدد بودن منابع دست اول -عدم دسترسی به منابع دست اول   (د
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 ؟گردد نمی کدام یک از موارد ذیل از مشکالت و تنگناهای مربوط به انجام دادن حقوق تطبیقی محسوب  .1
 های حقوقی نظامقابل مقایسه و تطبیق بودن   الف( 

 متعدد بودن منابع حقوقی  (ب
 قابل مقایسه و تطبیق بودن نهادها و موضوعات انتخابی  (ج
  پیدا نشدن قوانین و مقررات مشابه در نظام حقوقی مورد مقایسه  (د

 در حقوق کامن لو ...................... در صدر منابع حقوقی قرار دارد.  .3
  عرف  (د دکترین  (ج رویه قضایی  (ب حقوقیقوانین   الف( 

 مهمترین منبع حقوق کدام است؟(ژرمنی )حقوق نوشته-در حقوق رومی  .83
  قوانین  (د دکترین  (ج عرف  (ب الف(  رویه قضایی 

 باشد؟  های بزرگ حقوقی می کدام یک از موارد زیر از نظام  .88
  نظام مختلط  (د نظام تفتیشی  (ج نظام اتهامی  (ب لو حقوق کامن  الف( 

 بر قوانین و مقرراتی استوار است که در ................... ایجاد شده و توسعه یافته و در آراء قیایی متبلور شده است. حقوق کامن  .85
ً
 لو اساسا

  ها دانشگاه  (د ها دادگاه  (ج مجامع حقوقی  (ب قوه مقننه  الف( 
 کنند. های ............ ایجاد رویه می های ........... برای دادگاه لو دادگاه کامندر نظام حقوق   .80

  باالتر -تر  پایین  (د کیفری -حقوقی   (ج تر پایین -باالتر  ب( حقوقی -کیفری   الف( 
 کند؟ لو کدام بخش از رأی دادگاه ایجاد رویه می در نظام حقوقی کامن  .84

 آور است. بخش مقدمه یک رأی الزام  الف( 
 آن بخش که مستقیمًا مربوط به حل و فصل اختالف است.  (ب
 کند. آور است و به تبع ایجاد رویه می تمام متن یک رأی الزام  (ج
  کند. صرفًا میزان محکومیت مندرج در رأی ایجاد رویه می  (د

 لو ضرورت دارد؟ انتشار کدام یک از آراء ذیل در نظام حقوقی کامن  .82
 دارند. کلیه آرائی که ظاهرًا یک قاعده یا اصل حقوقی جدیدی را مقرر می  الف( 

 کلیه آرائی که به طور عمده یک قاعده یا اصل حقوقی را تعدیل کرده یا تغییر داده است.  (ب
 کنند. حقوقی مورد اختالف یا مجمل رفع ابهام میکلیه آرائی که از یک موضوع   (ج
  همه موارد  (د

 تر از حقوقدانان است؟ تر و اصلی های حقوقی ذیل نقش قیات پررنگ در کدام یک از نظام  .86
  سوسیالیستی  (د خاور دور  (ج لو کامن  (ب رومی ژرمنی  الف( 

 ؟پذیرفته نشده استکدام یک از مقامات ذیل در نظام حقوقی انگلستان   .89
  هیئت دولت (د رئیس جمهور  (ج نخست وزیر  (ب ملکه  الف( 

 گذارد؟ در نظام حقوقی انگلستان تصمیمات هیئت دولت را چه کسی به اجرا می  .81
  نخست وزیر   (د رئیس جمهور  (ج رئیس مجلس  (ب ملکه  الف( 
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 های .................... را در اختیار دارد. نخست وزیر انگلستان رئیس حزبی است که بیشتر کرسی  .83
  مجلس عوام  (د کنگره  (ج مجلس اعیان  (ب سنا  الف( 

ًً از حهزح حهاک  و از بهین نماینهدگان پارلمهان باشد،اعیای هیأت دولت توسط ..................... و  در انگلستان که نمونه اصلی نظام حقوقی کامن لو می  .53 اصهو
 شود. انتخاح می

  رئیس مجلس اعیان  (د رئیس مجلس عوام  (ج نخست وزیر  (ب ملکه یا پادشاه  الف( 
 شوند؟ کدام یک از مجالس زیر در انگلستان به عنوان پارلمان شناخته می  .58

  موارد الف و ب  (د مجلس سنا  (ج مجلس اعیان  (ب مجلس عوام  الف( 
 گردد؟ های کیفری محسوح می های ذیل در نظام حقوقی انگلستان جزء دادگاه کدام یک از دادگاه  .55

 های اداری دیوان  (ب های ماجستریت )صلح( دادگاه  الف( 
  دادگاه خانواده  (د دادگاه بخش  (ج

 ؟آید نمیذیل از تقسیمات دادگاه عالی در حقوق انگلستان به حساح  های کدام یک از دادگاه  .50
  دادگاه ملکه  (د دادگاه تجدیدنظر  (ج دادگاه خانواده  (ب دادگاه مهرداری  الف( 

 شود، زیرا................... . های بخش، ماجیستریت و سلطنتی منتشر نمی آراء دادگاه  .54
  بر است. زمان  (د هزینه بردار است.  (ج کند. ایجاد رویه نمی  (ب فایده عملی ندارد.  الف( 

 گردد؟ کدام یک از موارد زیر از وکالی کشور انگلستان محسوح می  .52
  موارد الف و ب  (د کانسیل  (ج سولیسیتر  (ب باریستر  الف( 

 باشند؟ کدام یک از مقامات ذیل از قیات دادگاه سلطنتی در انگلستان می  .56
  همه موارد  (د دستیار دادگاه  (ج ای قاضی منطقه  (ب قاضی عالی  الف( 

 ؟شود نمیکدام یک از موارد ذیل از اختیارات حکومت فدرال در ایاالت متحده امریکا محسوب   .59
 تنظیم مقررات راجع به خانواده، ارث و وصیت. (ب ایاالت متحده امریکا با خارج از کشور.تنظیم روابط خارجی   الف( 

  تنظیم روابط تجاری ایاالت متحده امریکا با خارج از کشور.  (د دفاع از کشور.  (ج
 ساختار حکومتی امریکا بر مبنای تفکیک قوا در کدام سطح پذیرفته شده است؟  .51

 صرفًا در سطح فدرال  (ب ها صرفًا در سطح ایالت  الف( 
  در سطح قوای مقننه و قضائیه  (د هم در سطح ایالتی و هم در سطح فدرال  (ج

 کنگره مطابق قانون اساسی امریکا متشکل از دو مجلس ............. و .................... است.  .53
  نمایندگان -عوام   (د اعیان -سنا   (ج عوام -اعیان   (ب نمایندگان -سنا   الف( 

 باشد. تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس سنا ......... نفر می  .03
  ده  (د سه   (ج دو   (ب یک   الف( 

 شود. میطبق قانون اساسی امریکا قوه مجریه در اختیار ریاست جمهوری قرار گرفته که از طریق .................. انتخاح   .08
  سنا  (د مجمع انتخاباتی  (ج کنگره  (ب مردم  الف( 
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 قوه قانونگذاری فدرال مطابق قانون اساسی امریکا بر عهده ................................ است.  .05
  کنگره  (د دادگاه عالی  (ج مجلس نمایندگان  (ب سنا  الف( 

 نمره( 5.1حقوق تطبیقی را تعریف کنید.  )  .00
 

 نمره( 5منابع دست دوم را در مطالعه حقوق خارجی تعریف نمایید.  )  .04
 

 نمره( 5.1های حقوقی در نظام حقوقی انگلستان را نام ببرید. ) سه مورد از دادگاه  .02
 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


