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 صاحب نظران، معارف اسالمی را  به چند دسته تقسیم کردهاند؟  .0
 دو دسته؛ عقاید و اخالق ب( الف( دو دسته؛ عقاید و احکام 

  سه دسته؛ عقاید، احکام و سیره د( سه دسته؛ عقاید، اخالق و احکام ج(
 معارف اسالمی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟  .4
  ارتباط متقابل دارند. د( ارتباط کمی با هم دارند. ج( هیچ ارتباطی با هم ندارند. ب( الف( ارتباط یک سویه دارند. 

 در نظام جمهوری اسالمی، فقه و حقوق چه نسبتی با یکدیگر دارند؟  .9
 هیچ ارتباطی با هم ندارند. ب( الف( کاماًل به یکدیگر پیوسته اند.  

  ها با هم ارتباط دارند.تنها در برخی زمینه د( ارتباط کمی با هم دارند. ج(
 در اصطالح به چه معنا به کار می رود؟« فقه»   .2
 دانستن مطلق دین بر اساس ادله تفصیلی (ب دانستن مطلق دین بر اساس ادله اجمالیالف(  

  دانستن احکام شرعی فرعی  بر اساس ادله تفصیلی د( شرعی فرعی بر اساس ادله اجمالی دانستن احکام ج(
 در اصطالح به چه معنا به کار می رود؟« اجتهاد»   .7
 تالش و کوشش براى شناخت احکام شرعی بر اساس ادلۀ شرعی ب( الف( تالش و کوشش  خستگی ناپذیر 

  تالش و کوشش  براى شناخت احکام شرع د( شرعتالش و کوشش  براى عمل به احکام  ج(
 بر اساس تقسیم بندی محقق حلی، فقه به چند بخش تقسیم می شود؟  .6
 سه بخش؛ عبادات، اموال عام و اموال خاص ب( الف( سه بخش؛ عقود، ایقاعات و احکام 

  سلوک عام و سلوک خاصچهار بخش؛ عبادات، عقود،  د( چهار بخش؛ عبادات، عقود، ایقاعات و احکام ج(
 اند از: منابع فقه در اعتقاد شیعیان عبارت  .1
  کتاب، سنت و عقل  د( قرآن، سنت، عقل و اجماع ج( کتاب، سنت، قیاس  (ب قرآن، سنت و اجماع   الف(  

 در اصطالح اصولیان شیعه، سنت عبارت است از:  .9
 قول و فعل معصوم )علیه السالم( ب( السالم(الف( سخن، رفتار و سکوت معصوم )علیه  

  قول و تقریر معصوم )علیه السالم( د( رفتار عملی معصوم )علیه السالم( ج(
 است؟« اجماع»یک از عبارات زیر بیانگر تعریف شیعه از کدام  .3
 الف( اتفاقی خاص که داللت بر حقانیت مورد خود کند. 

 ها در اثبات حکم شرعی دخالت دارد.آناى که توافق اتفاق دسته ب(
 اتفاق مجتهداِن یک عصر ج(
  هر اتفاقی است که بتواند کاشف و بیانگر قطعی قول معصوم )علیه السالم( باشد. د(

 شود؟در اصطالح علم اصول، دلیل اجتهادی به چه دلیلی گفته می  .01
 کند.به دلیلی که بر حکم ظاهرى داللت می ب( کند.الف( به دلیلی که بر حکم واقعی داللت می 

  کند.به دلیلی که بر حکم اجتهادى داللت می د( کند.به دلیلی که بر حکم شرعی داللت می ج(
 اصول عملیه جزء کدام یک از دالیل شرعی است؟  .00

  دلیل لّبی د( دلیل لفظی ج( دلیل فقاهتی ب( الف( دلیل اجتهادى 
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 اقسام اصول عملیه عبارت است از ... .  .04
 اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل طهارت ب( الف( اصل برائت، اصل استصحاب، اصل احتیاط و اصل اشتغال 

  اصل احتیاط، اصل برائت، اصل استصحاب و اصل طهارت د( اصل احتیاط، اصل استصحاب و اصل برائت و اصل تخییر ج(
 شود؟به اعتبار موضوع به چند دسته تقسیم می« حق»   .09

 دو دسته: حق سیاسی و حق مدنی (ب دو دسته: حق فردى و حق اجتماعی (الف 
  سه دسته: حق خدا، حق مردم و حق مشترک (د سه دسته: حق فردى، حق اجتماعی و حق مشترک (ج

 گردد.حقوق مدنی، حقوقی است که برای انسان، به لحاظ .............. مقرر می  .02
 عضویت او در جامعه مدنی (ب الف( وابستگی او به یک جامعه سیاسی 

  انسان بودن او (د مدنی بالطبع بودن او (ج
 شود؟حقوق مالی به چند دسته تقسیم می  .07

 دسته: منقول و غیرمنقولدو  (ب دو دسته: فردى و جمعی (الف 
  سه دسته: عینی، دینی و معنوى (د سه دسته: عینی، دینی و انتفاعی (ج

 بندی دارد؟چه تقسیم« ماهیت»علم حقوق به اعتبار   .06
  حقوق طبیعی و حقوق فطرى (د حقوق داخلی و حقوق خارجی (ج حقوق عمومی و حقوق خصوصی (ب حقوق طبیعی و حقوق موضوعه (الف 

 کند، در زمره قواعد .................. قرار دارد.آن دسته از قواعد حقوقی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می  .01
  حقوق خصوصی (د حقوق تجارت (ج حقوق مدنی (ب حقوق عمومی (الف 

 های حقوق است؟یک از شاخهزیرمجموعه کدام« حقوق مالیه»   .09
  الملل خصوصیحقوق بین (د حقوق داخلی خصوصی (ج الملل عمومیحقوق بین (ب حقوق داخلی عمومی (الف 

 شود؟دار زیر مییک از مقامات صالحیتقانون به معنای خاص شامل مصوبات کدام  .03
  مجلس خبرگان (د هیئت دولت (ج مؤسسانمجلس  (ب الف( قوه مقننه 

 آید؟به کدام معنا از منابع علم حقوق به شمار می« رویه قضایی»   .41
 روش یکسان محاکم در باب یکی از مسائل حقوقی (ب هاى حقوقیالف( مجموعه آراى قضایی در یکی از زمینه 

  آراى مجموعه محاکم کیفرى (د آراى مجموعه محاکم حقوقی (ج
 نامند؟هاست، چه میکننده الزام ناشی از آنمنبع پنهانی و نیرومندی را که پایه همه قواعد حقوقی و توجیه  .40

  مبناى حقوق (د اصول کلی حقوق (ج منبع حقوق (ب الف( هدف حقوق 
 مکاتب حقوق طبیعی، حقوقی پوزیتویستی و حقوق اسالم، به ترتیب چه دیدگاهی دربارٔه ماهیت قواعد حقوقی دارند؟  .44

 هاى اخبارىهاى انشایی و گزارههاى ترکیبی، گزارهگزاره (ب هاى ترکیبیهاى اخبارى و گزارههاى انشایی، گزارهگزاره (الف 
  هاى انشاییهاى اخبارى و گزارههاى ترکیبی، گزارهگزاره (د هاى ترکیبیانشایی و گزارههاى هاى اخبارى، گزارهگزاره (ج
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 آید؟قواعد حقوقی به شمار می« ضمانت اجرای»یک از موارد زیر به عنوان کدام  .49
 کنندالف( مجازات کسانی که از فرمان قانون سرپیچی می 

 برگرداندن حقوق شخص مورد تجاوزالزام متجاوزان به حقوق مردم به  (ب
 ابطال اعمال خالف قانون اشخاص (ج
  همه موارد فوق (د

 شود؟به کدام دسته از قواعد حقوقی اطالق می« قواعد تکمیلی»   .42
 قواعدى که با مصالح افراد ارتباط دارد (ب شودالف( قواعدى که به مصالح عمومی جامعه مربوط می 

  شودقواعدى که براى جبران نقص قواعد حقوقی وضع می (د شودبراى تکمیل قواعد حقوقی وضع میقواعدى که  (ج
 شود، چه نام دارد؟طور مستقیم متوجه افعال و رفتار انسان میحکم شرعی که به  .47

  حکم ظاهرى د( حکم واقعی ج( حکم وضعی ب( حکم تکلیفی الف( 
 باشد؟تعریف زیر مربوط به کدام یک از انواع حکم شرعی می  .46

 «شود، با قید جهل به حکم واقعی یا شک در حکم واقعی.حکمی است که برای موضوعی وضع می»
  حکم وضعی (د حکم تکلیفی (ج حکم واقعی (ب حکم ظاهرى (الف 

 است؟« حکم توّصلی»کدام تعریف، مربوط به    .41
 وحی شده است. (بر پیامبر )صلی الله علیه وآلهاى نزد عرف و عقال،براى نخستین بار و بدون هیچ سابقهحکمی که  (الف 

 حکمی است متعلق به فعل مکلف، در حالی که مقید به قیودى باشد. (ب
 حکمی است که نفس انجام عمل براى شارع مطلوب است و قصد قربت در آن شرط نیست. (ج
  آن و مخالفت با آن، فی نفسه منشأ پاداش و کیفر نیست. حکمی که اطاعت (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


