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  رود؟ ، جزو حقوق خصوصي به شمار ميگزينهكدام . 1

  حقوق اداري. د  حقوق كيفري. ج  حقوق اساسي. ب  حقوق مدني. الف  

  كند؟ كدام شاخه حقوقي از جرم، مجازات و مجرم بحث مي. 2

  حقوق كيفري. د  آئين دادرسي مدني. ج  آئين دادرسي و كيفري. ب       حقوق اداري. الف  

  ن اساسي ايران در چه سالي مورد تجديد نظر قرار گرفته است؟متن قانو. 3

  1371. د  1368. ج  1360. ب  1358. الف  

  باشد؟ ف چه مرجعي مييجلوگيري از صدور آراء متناقض و ايجاد وحدت رويه قضايي از وظا. 4

  ديوان عالي كشور. ب    وزارت دادگستري. الف  

  محاكم دادگستري. د    رئيس قوه قضائيه. ج  

  تواند جزو منابع اختصاصي قانون اساسي به شمار رود؟ كدام يك از موارد ذيل مي. 5

  اصول كلي حقوق. ب    نظريات علماي حقوق. الف  

  تصميمات مجمع تشخيص مصلحت. د    عدالت و انصاف. ج  

  باشد؟ هاي ذيل، از خصوصيات يك قانون اساسي خوب و مطلوب مي كدام يك از گزينه. 6

  .بايد مبتني بر وضعيت خاص هر كشور باشدقانون اساسي . الف  

  .مقدمه قانون اساسي بايد متضمن اصول جزئي از خط مشي كلي سياسي هر كشور باشد. ب  

  .شود در قانون اساسي اصول بصورت مبهم و اجمال بيان مي. ج  

  .قانون اساسي بايد به ذكر جزئيات بپردازد. د  

  مطرح شد؟ اصطالح حقوق اساسي در چه زماني و در كجا. 7

  هاي ايتاليا و در برخي جمهوري 18اواخر قرن . ب    در فرانسه 15قرن . الف  

  و در هلند 19اواخر قرن . د  و در امريكا 19اوايل قرن . ج  

دهد، به كار برد،  توان در حاضر براي گروه معيني كه ركن اساسي يك دولت را تشكيل مي اي كه مي به نظر مؤلف، بهترين واژه. 8

  چيست؟

  نژاد. د  ملت. ج  امت. ب  قوم. الف  

  كند؟ بر دو خصيصه منطقي ضرورت اجتماعي و تعهد حقوقي توجيه مي كدام ديدگاه تشكيل دولت را بيشتر مبني. 9

  شناسي ديدگاه جامعه. ب    ديدگاه الهي يا فطري. الف  

  ديدگاه حقوقي. د    ديدگاه اقتصادي. ج  

  داند؟ ومت ميحكومت فالسفه را چه كسي بهترين نوع حك. 10

  ارسطو. د  منتسكيو. ج  نافالطو. ب  سقراط. الف  
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  شوند؟ هايي تقسيم مي ها از نظر طرز اداره به چه حكومت حكومت. 11

  سياسي و غيرسياسي. ب    ديني و غيرديني. الف  

  مدني و غيرمدني. د    آزاد و تحميلي. ج  

  ي از آراء مردم انجام شد؟همه پرسي جمهوري اسالمي ايران در چه تاريخي و با چه درصد. 12

  آراء ٪2/98و  1358دهم و يازدهم فروردين . ب  آراء ٪95و  1358دي ماه . الف  

  آراء ٪98و  1357بهمن  22. د  آراء ٪99و  1358فروردين  31. ج  

  كدام كشورها بطور كلي معرف مكتب اصالت جامعه هستند؟. 13

  كشورهاي سوسياليستي. ب    كشورهاي غربي. الف  

  كشورهاي كمونيستي. د    ورهاي اسالميكش. ج  

  گيرد؟ قانون اساسي، بازرگاني خارجي جزو كدام بخش اقتصادي قرار مي 44طبق اصل . 14

  خصوصي و تعاوني. د  خصوصي. ج  تعاوني. ب  دولتي. الف  

ندگان مجلس اصالحات جزئي در خطوط مرزي كشور با رعايت مصالح كشور و شروط آن بايد به تصويب چه تعداد از نماي. 15

  برسد؟

  حداقل چهار پنجم. د  حداقل سه چهارم. ج  دو سوم. ب  يك سوم. الف  

  شوند؟ اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان چگونه انتخاب مي. 16

  قوه قضاوئيه. ب    توسط رهبري. الف  

  مستقيماً با رأي مجلس. د  با معرفي قوه قضائيه و رأي مجلس. ج  

  گيرد؟ هاي وي را چه كسي به عهده مي در صورت فوت، عزل و استعفاي رئيس جمهور، اختيارات و مسئوليت. 17

  معاون اول وي با موافقت رهبري. ب    رئيس دفتر رهبري. الف  

  رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس. د  رئيس مجلس و دبير شوراي نگهبان. ج  

  باشد؟ مرجع مينظارت بر حسن اجراي قوانين از وظائف كدام . 18

  شوراي نگهبان. د  قوه مجريه. ج  قوه مقّننه. ب  قوه قضاييه. الف  

  ؟شوند نميهاي ذيل از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي محسوب  كدام يك از گزينه. 19

  رئيس ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح. ب    رؤساي قواي سه گانه. الف  

  وزير امور خارجه. د  رئيس بازرسي كل كشور. ج  

  مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد چگونه و از چه طريقي به تصويب برسد؟ .20

  از طريق تصويب مجلس شوراي اسالمي. الف  

  از طريق مراجعه به آراي عمومي به اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي. ب  

  باناز طريق تصويب مجلس و تأييد شوراي نگه. ج  

  از طريق تصويب مجلس و تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام. د  
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  چند نفر از دانشگاهيان در شوراي بازنگري قانون اساسي حضور دارند؟. 21

  نفر 3. د  نفر 2. ج  نفر 5. ب  نفر 4. الف  

  عزل و نصب رئيس صدا و سيما با چه مرجعي است؟. 22

  قوه قضاييه. د  لس شوراي اسالميمج. رهبر                ج. ب  قوه مجريه. الف  

  سازمان بازرسي كل كشور زير نظر كيست؟. 23

  رئيس قوه قضاييه. د  رهبر. ج  هيچكدام. ب  رئيس جمهور. الف  

سازمان بازرسي كل كشور پس از تحقيق، گزارش تخلفات اداري و مالي موسسات غير دولتي كمك بگير از دولت را، به چه . 24

  دهد؟ مرجعي تحويل مي

  وزارت امور اقتصادي و دارايي. د  رئيس جمهور. ج  وزير مربوطه. ب  قوه قضاييه. لفا  

  مرجع شكايات مردم از كاركنان دولت به مناسبت وظايفشان كجاست؟. 25

  دادگاه انقالب . د  ديوان عالي كشور. ج  ديوان عدالت اداري. ب  محاكم عمومي. الف  

  صوبات مجلس اظهار نظر كند؟شوراي نگهبان بايد طي چه مدتي در خصوص م. 26

  روز 18. د  روز 14. ج  روز 10. ب  روز 7. الف  

  تواند وزيري را عزل نمايد؟ آيا مطابق قانون اساسي رئيس جمهور مي. 27

  بله. ب   بله، با موافقت رهبري. الف  

  خير. د    بله، با موافقت مجلس. ج  

  براي استيضاح رئيس جمهور تصويب چند نماينده الزم است؟. 28

  يك چهارم. د  نصف بعالوه يك. ج  بيش از نصف. ب  يك سوم. الف  

  باشد؟ براي طرح سوال از وزراء نياز به درخواست چند نماينده مي. 29

  نفر 4. د  نفر 1. ج  نفر 10. ب  نفر 5. الف  

  نظريه معروف تفكيك قوا متعلق به كيست؟. 30

 سقراط. د  ارسطو. ج  كارل. ب  منتسكيو. الف  
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