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 ؟نیستکدام تعریف از تعریف های واژه حق   .8
 دانش تحلیل قواعد حقوقی (ب امتیاز و توانایی (الف 

  هزینه ثبت اسناد رسمی (د موظف بودن در مقابل تعالیم الهی (ج
 تقسیم حقوق به حقوق عمومی و خصوصی به کدام اعتبار است؟  .0
  به اعتبار مصداق (د به اعتبار قلمرو (ج به اعتبار مبنا (ب به اعتبار ماهیت (الف 

 حقوق عینی چیست؟  .9
 حقوقی است که انسان بر یک شیء یا منافع آن شیء دارد مثل حق مالک بر منزل (الف 

 بر انسان دیگر دارد. حقوقی است که انسان (ب
 حقوقی است که بر آثار معنوی و غیر مادی مترتب می شود. (ج
  حقوق غیر مالی است که مختص هر فرد است. (د

 کدام عبارت درباره تفاوت حقوق و اخالق صحیح است؟  .0
 اخالق بر خالف حقوق, دانشی است که به کشف احکام اسالم می پردازد. (الف 

 بر خالف حقوق شامل زندگی فردی انسان هم می شود و احکام غیر الزامی هم دارد.اخالق  (ب
 اخالق بر خالف حقوق دانشی است که به بررسی عوامل پیدایش نهاد و نظام حقوقی می پردازد. (ج
  اخالق بر خالف حقوق بیشتر به جنبه تاریخی قواعد الزام آور نظر دارد. (د

 که روابط میان دولت ها و سازمان های بین المللی و روابط اتباع دولت ها را تنظیم می کند .... می گویند. به مجموعه قواعدی  .5
  حقوق طبیعی (د حقوق موضوعه  (ج حقوق خارجی (ب حقوق عمومی (الف 

 کدام گزینه جزء حقوق داخلی عمومی است؟  .6
 تجارت حقوق اساسی و حقوق (ب حقوق اساسی و حقوق مدنی (الف 

  آیین دادرسی مدنی و حقوق کار (د حقوق مدنی و حقوق تجارت (ج
 ؟نیستکدام گزینه از تقسیمات حقوق ارتباطات   .9
  حقوق ارتباطات راه دور (د حقوق ارتباطات فردی (ج حقوق ارتباطات رایانه ای (ب حقوق ارتباطات جمعی (الف 

 بحث از حقوق و تعهدات اشخاص در برابر هم, اسباب ایجاد دین و زوال آن و دالیل اثبات دین در کدام شاخه از حقوق مدنی مطرح می شود؟  .1
  قراردادها (د مسئولیت مدنی (ج وصیت و ارث (ب اموال و مالکیت (الف 

 نیست؟کدام گزینه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی   .3
  اشخاص (د حقوق خارجیان (ج تعارض قوانین (ب تابعیت  (الف 

 برای اینکه عرف به عنوان یک قاعده حقوقی مطرح شود چه شرایطی الزم است؟  .82
 مرسوم بودن بین مردم به مدت طوالنی ـ متکی بودن به یک قانون الزام آور (الف 

 به استناد کسانی که آن را رعایت می کنند.مرسوم بودن بین مردم به مدت طوالنی ـ الزام آور بودن  (ب
 متکی بودن به یک حکم شرعی ـ متکی بودن به یک قانون الزام آور (ج
  متکی بودن به یک حکم شرعی ـ الزام آور بودن به استناد کسانی که آن را رعایت می کنند. (د
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 رویه قضایی الزم االتباع کدام است؟  .88
 دیوان عالی کشور در مقام صدور آراء وحدت رویهآراء هیئت عمومی  (الف 

 آراء دادگاه های دیوان عالی کشور (ب
 آراء دادگاه های تجدید نظر (ج
  مجموع آراء قضایی که محاکم در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسان در پیش می گیرند.  (د

 کدام اصطالح معادل عقاید علما در حقوق است؟  .80
  قانون (د دکترین (ج عرف (ب اصول کلی حقوقی (الف 

 بیان نشده است؟کدام گزینه جزء اهداف حقوق   .89
 تامین عدالت (ب پیشرفت تمدن  (الف 

  ترکیبی از برقراری نظم و عدالت و ... (د خودسازی (ج
 کلی و دائمی بودن جزء .......... است.  .80

  انواع حقوق (د منابع حقوق (ج حقوقویژگی های  (ب اهداف حقوق (الف 
 قواعد آمره به چه معناست؟  .85

 قواعدی است که به مصالح عمومی جامعه مربوط می شود و نقض و توافق بر خالف آن جایز نیست مثل قواعد مربوط به حقوق اساسی (الف 
 خالف آن جایز نیست مثل قواعد مربوط به معامالت مالی افرادقواعدی است که به مصالح عمومی جامعه مروط می شود و نقض و توافق بر  (ب
 قواعدی که با مصالح افراد ارتباط داردو تراضی برخالف آن جایز است مثل قواعد حقوق اساسی (ج
  قواعدی که با مصالح افراد ارتباط داردو تراضی برخالف آن جایز است مثل قواعد مربوط به معامالت مالی افراد (د

 قواعد شکلی به چه معناست؟  .86
 آن دسته از قواعد حقوقی که به اصل وجود حق یا استیفا و اجرای آن مربوط می شود مثل قوانین مربوط به آداب و تشریفات دادرسی (الف 

 آن دسته قواعد حقوقی که به صورت خارجی عمل حقوقی مربوط می شود مثل آداب و تشریفات دادرسی (ب
 دسته از قواعد حقوقی که به اصل وجود حق یا استیفا و اجرای آن مربوط می شود مثل قوانین مربوط به نکاحآن  (ج
  آن دسته قواعد حقوقی که به صورت خارجی عمل حقوقی مربوط می شود مثل قوانین مربوط به نکاح (د

 منظور از نظم حقوقی ایران چیست؟  .89
 به منظور رسیدن به هدف خاص یکی از رابط اجتماعی را احاطه و اداره می کند. گروهی از قواعد حقوقی که (الف 

 مجموعه نهادها و مراکز قضایی و حقوقی ایران (ب
 مجموعه ای از سازمان های حقوقی و اصول فنی که آنها را به هم مرتبط می کند. (ج
  مجموعه قواعدی که هدف آن تنظیم روابط خصوصی افراد است. (د

 اصل بودن آراء قضات در منابع حقوق از ویژگی های کدام نظام حقوقی است؟  .81
  حقوق رومی ـ ژرمن (د حقوق کامن ال (ج حقوق کمونیستی (ب حقوق اسالم (الف 

 ؟نیستکدام گزینه جزء ویژگی های نظام حقوق اسالمی   .83
 بودن اصالت و غیر اقتباسی (ب برخورداری از سهولت و سماحت (الف 

  کلیت و عمومیت نداشتن قواعد حقوقی (د الهی بودن (ج
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 موضوع دانش فقه ........ است.  .02
  نه احکام عقلی و نه شرعی (د احکام شرعی و عقلی (ج فقط احکام شرعی (ب فقط احکم عقلی  (الف 

 کدام گزینه درباره حکم وضعی صحیح است؟  .08
 طور مستقیم به افعال انسان تعلق می گیرد مثل حرمت شراب خواریحکمی شرعی است که به  (الف 

 حکمی شرعی است که به طور مستقیم به افعال انسان تعلق می گیرد مثل زوجیت (ب
 حکمی شرعی است که به طور مستقیم متوجه افعال و رفتار انسان نمی شود مثل حرمت شراب خواری (ج
  مستقیم متوجه افعال و رفتار انسان نمی شود مثل زوجبتحکمی شرعی است که به طور  (د

 کدام گزینه درباره حکم ظاهری صحیح است؟  .00
 حکمی است که در موضوع آن شک اخذ نشده است مثل وجوب نماز و روزه (الف 

 داشته ایم. حکمی است که در موضوع آن شک اخذ نشده است مثل حکم به طهارت لباسی که قبال یقین به پاکی آن (ب
 حکمی است که در موضوع آن شک اخذ شده است مثل وجوب نماز و روزه (ج
  حکمی است که در موضوع آن شک اخذ شده است مثل حکم به طهارت لباسی که قبال یقین به پاکی آن داشته ایم. (د

 چهار بخش اصلی فقه که توسط محقق حلی بنا گذاشته شده کدام است؟  .09
 عبادات, عقود, قوانین, مکاشفات (ب عبادات, عقود, قوانین, احکام (الف 

  قوانین, احکام, ایقاعات, مکاشفات (د عبادات, عقود, ایقاعات, احکام (ج
 ؟نیستکدام گزینه به اعتقاد شیعیان جزء منابع فقه   .00

  قیاس (د اجماع (ج سنت (ب کتاب (الف 
 ؟ نیستکدام گزینه جزء اصول عملیه   .05

  تخییر (د استصحاب (ج احتیاط (ب اجتهاد (الف 
 قضا و شهادات در تقسیم بندی محقق حلی و شهید صدر از مباحث فقهی ارائه کرده اند به ترتیب در کدام باب قرار می گیرند؟  .06

  احکام ـ سلوک عام (د ایقاع _ احکام (ج عقود _ سلوک عام (ب عبادات ـ سلوک خاص (الف 
 ؟نیستاز نظر شیعیان, کدامیک از منابع فقه, منبع و دلیل مستقلی   .09

  عقل (د کتاب (ج اجماع (ب سنت (الف 
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