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 دمهمق
تالیف این کتاب این است که داوطلبان دکتری بعد از انجام مطالعات خود و دوره کردن  ترین دلیلمهم

دکتری حقوق  شبیه سازهای تستخود را با کمک  هایآزمونی و دانسته اطالعات ،منابع، بسته ها و قوانین
 ،ی است و بعد از یادگیری، یادگیرآزمونی تثبیت کنند؛ چرا که مرحله اول در فراگیری مطالب عمومی

ای کمتر آشناییمسلما   بایستی اطالعات به دست آمده خود را در ذهن تثبیت کند.حقوق عمومی داوطلب 
که  ایده جدیدی است ،این کتاب خودبا این کتاب این نکته را برای داوطلب آشکار می کند که نگارش 

اهمیت این کتاب این است که نویسندگان کتب دلیل  کند.صرف نظر از محتوای آن اهمیتش را آشکار می
حقوق  سواالت آزمون دکتریآموزشی راحت ترین کار را برای خود انتخاب می کنند یعنی: گردآوری 

گان کتب آموزشی کمتر به این سو متمایل می شوند که دربرگیرنده محتواها و عمومی. بنابراین نویسنده
غیر از گردآوری کتب ذکر شده اقدامی در حد و حدود و قامت  متون و دکترین تخصصی است.  بنابراین به

این نکته  نگارش این کتابآن هم در سطح دکتری حقوق عمومی انجام نمی شود. اما ما با آزمون دکتری 
نهایی نزدیک  هدف همه تالش خود را به کار بسته ایم که داوطلبان گرانقدر  را به را یادآوری می کنیم که

ین هدف مقدس در کنار داوطلب تا قبولی می مانیم و هر آنچه از اطالعات و مطالب تخصصی برای اکنیم و 
این کتاب از سه بخش متفاوت تشکیل علی ایحال  مورد نیاز باشد از طرق مختلف ارائه داده و خواهیم داد.

 شده است:

 ی است.حقوق اداری و حقوق اساس های شبیه ساز دکتری در بخشتستشامل  ،کتاب بخش اول 

یکی از بخش هایی که در حقیقت در دل بخش اول جای داده شده سواالتی است که از قوانین و مقررات 
 قوانینهر خودسنجی ابتدای سعی کرده ایم که در ما مهم و مرتبط با آزمون دکتری مطرح شده است. البته 

است که هدفمان شبیه سازی اشاره کنیم. دلیل اصلی این توجه این  )خودسنجی با قوانین(به این نکته
سواالت دکتری است چرا که تعداد سواالت آزمون دکتری که از متن یا تفسیر قوانین و مقررات آمده؛ 

 درصد سواالت دکتری این شاخه است. 20حداقل 

 پرداخته است. عمومی شبیه سازی شده متون فقه دکتریهای تستبه  ،کتاب بخش دوم 

و  یپراکندگبه دو بخش جهاد و والیت داشته ایم و سعی کرده ایم از  در بخش دوم نیز توجه ویژه ای
 وجود داشته بکاهیم.  بخش والیت و حتی در مواردی بخش جهادکه در  یتشتت

طالعات خود اختصاص دارد به سواالت دکتری سراسری که داوطلب با نگاهی گذرا ا ،کتاب بخش سوم

شبیه های تستترین ش ما سعی کرده ایم بهترین و کاربردیدهد. البته در این بخرا مورد سنجش قرار می
بخش که شامل سواالت پایانی این کتاب می باشد؛ این این  ساز دکتری حقوق عمومی را طرح کنیم.



 جموعه تست های شب کنکورِ دکتری حقوق عمومیم            

 

6 

 خود را با سواالت دکتریسطح آمادگی و دانش حقوق عمومی امکان را برای داوطلب فراهم می کند که 
نحوه طرح مورد سنجش قرار دهد و به غیر از آشنایی با  سراسری ها آزمونهای نیمه متمرکز یا همان

کل خود را با میانگین نمره کل آزمون  و قسمت های کاربردی منابع رفرنس، میانگین نمره سواالت دکتری
 دکتری هم طراز ببیند.

غیر از کتاب ما، به که  قرار گرفته اند مسلما داوطلبان عزیز و خوانندگان این سطور در جریان این نکته
کتاب و لیست کتب ارائه شده توسط اساتید  بازاردر  حقوق عمومی سطح دکتری کتابی نظیر آن و یا در

موسسات و کتب منتشر شده توسط انتشارات ها، مشاهده نمی شود. بنابراین داوطلب دکتری حقوق عمومی 
چنینی دسترسی داشته  تی اینممکن است به غیر از سواالت دکتری سال های پیش نتواند به کتب تس

 باشد. اما ما این توفیق اجباری را برای قبولی داوطلبان دکتری در نظر گرفته ایم. 
دلیل ورود تخصصی در تالیف کتب آزمونی شاخه های مختلف دکتری حقوق این است که ما این موضوع 

ایم و امیدوار به ایجاد و  را به عنوان هدف و رسالت خود جهت خدمت به داوطلبان دکتری انتخاب کرده
 ارائه محتواهای تخصصی و اصطالحا به درد بخور هستیم. 

رفع دغدغه های یک ، مجموعه انتشارات عدلیه مهمترین دغدغه اش نباید از ذکر این نکته غافل شد که
 داوطلب دکتری حقوق است؛ حال چه در بخش منابع و چه در بخش تست و یا حتی در خصوص مصاحبه.

جلسه  رد که در روز آزمون دکتری این امکان را برای یک داوطلب ایجاد کرده استاین مجموعه این بنابر
سواالت تخصصی و بتواند به آسانی از پس  یرداسترس وجودش را نگ ه و با دیدن سواالت آزموندشحاضر 
های فراوان و مطالعه در مورد نحوه نگارش این کتاب، بعد از بررسی اما  برآید. دکتری حقوق عمومی آزمون

پالن های مختلف و شنیدن نظرات داوطلبان انتخاب شده و نشست های مشترک با اساتید به این نتیجه 
برای تثبیت دانش حقوق عمومی و مطالب تخصصی، بایستی  عمومی حقوق یداوطلبان دکتررسیدیم که 

  به مطالب این کتاب تسلط داشته باشند.
این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس  هر چند در تالیف ؛در پایان

قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی  عمومیاصلی در مطالعه داوطلبان حقوق 
ام و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته)کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است( در هنگ

برسانید. مسلما کمک  1مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر
 می کند. شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر

ابوالقاسم شم آبادی -فیروزه امینیان -فاطمه شم آبادی  

             پاییز یک هزار و سیصد و نود و هفت

                                                        
1 - @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 آزمون دوم

 .....نمایندگان مجلس شورای اسالمی می توانند .1
بدون حق رای و  در خارج از آن با حق در جلسات شورای اسالمی حوزه مسئولیت خود  -الف

  شرکت کنند. رای با نظر شورا

 .در جلسات شورای اسالمی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند -ب

 و  در خارج از آن بدون حق رای حق رأیا در جلسات شورای اسالمی حوزه مسئولیت خود ب -ج

 شرکت کنند.

 حق رأی شرکت کنند. احوزه مسئولیت خود بشهر و شهرستان  در جلسات شورای اسالمی -د

 کدام یک از مقامات ذیل حق شرکت در جلسات  شورای شهر حوزه استان ندارند؟ .2
 لس شورای اسالمینمایندگان مج -الف

 استانداران -ب

 مدیران کل -ج

 بخشداران -د

 ...شورای شهرستان .3
در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در مرحله دوم  هااز نمایندگان شوراهای شهرها و بخش -الف

 .گرددمی، تشکیل اندشدهمعرفی  انتخاب و با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور

و در مرحله دوم نسبی شوراهای شهرها و بخشها در مرحله اول با رأی اکثریت از نمایندگان  -ب

 .گرددمی، تشکیل اندشدههر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی  مطلقبا رای اکثریت 

دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از  واز نمایندگان شوراهای شهرها و بخشها در مرحله  -ج

 .گرددمیاند، تشکیل رفی شدهشوراهای مزبور انتخاب و مع

با رأی اکثریت مطلق هر یک از  و دوم از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشها در مرحله اول -د

 .گرددمی، تشکیل اندشدهشوراهای مزبور انتخاب و معرفی 

 

 خودسنجی
 شوراها تالیقانون تشک
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 کدام گزینه در مورد شورای شهرستان صحیح نیست؟ .4
 ت.اس نفر 3تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل  -الف

هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نماینده  صورت کسری تعداد اعضای شورای شهرستان، در -ب

 .در شورای شهرستان داشته باشد

شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده  -ج

 .باشندمیدر شورا مستثنی 

ی شهرها و بخشها در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق از نمایندگان شوراهاشورای شهرستان  -د

، تشکیل اندشدهو در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی 

 .گرددمی

  ....شهر یشوراهادر مورد  .5
معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی،  مجموع اعضابا اکثریت مطلق  شورا تصمیمات -الف

 .باشدمیصویب دوم سوم اعضای حاضر در جلسه منوط به ت

  .یابدمیرسمیت  مجموع اعضاجلسات علنی و با حضور دو سوم  -ب

و تصمیمات با اکثریت مطلق  یابدمیجلسات علنی با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت  -ج

 آرای حاضرین معتبر است

 .باشدمی ضامجموع اع سه چهارمتشکیل جلسات غیر علنی، منوط به تصویب  -د

 ...شورای عالی استان ها .6
، و در صورت نسبیاز نمایندگان منتخب شورای استان ها در مرحله اول با رای اکثریت  -الف

 .گرددمیانتخاب و معرفی می شوند، تشکیل مطلق عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت 

و در صورت عدم  ،مطلقیت از نمایندگان منتخب شورای استان ها در مرحله اول با رای اکثر -ب

 .گرددمیانتخاب و معرفی می شوند، تشکیل  نسبیاحراز، در مرحله دوم با اکثریت 

دوم با اکثریت نسبی انتخاب و و از نمایندگان منتخب شورای استان ها که در مرحله اول  -ج

 .گرددمیمعرفی می شوند، تشکیل 

انتخاب و  مطلقدوم با اکثریت و له اول از نمایندگان منتخب شورای استان ها که در مرح -د

 .گرددمیمعرفی می شوند، تشکیل 
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 پاسخنامه

، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، نمايندگان مجلس شورای اسالمی -1سوال 

توانند در جلسات شورای اسالمی حوزه مسئولیت میمديران کل و رؤسای ادارات دهیاران و 

رکت کنند شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت  بخشدار و فرماندار خود بدون حق رأی ش

. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی  باشندمیذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده 

 و ذکر دستور جلسه باشد.

 گزينه ب صحیح است.*

فرمانداران، شهرداران،  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، استانداران،با توجه به اینکه  -2سوال 

توانند در جلسات شورای اسالمی حوزه مدیران کل و رؤسای ادارات می بخشداران، دهیاران و

؛ بنابراین بخشدار حوزه مسئولیتش استان نیست که مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند

 بتواند در آن شرکت کند.

 گزينه د صحیح است. *

ایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شورای شهرستان از نم  -3سوال 

شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت احراز در مرحله دوم با رای اکثریت 

 .گرددمیاند، تشکیل نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده

 گزينه الف صحیح است.*

ان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شورای شهرستان از نمایندگ -4سوال 

در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت احراز در مرحله دوم با شهرستان که 

 .گرددمیاند، تشکیل هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شدهرای اکثریت نسبی 

تعداد شهرها وبخش های . چنانچه حداقل پنج نفر استتعداد اعضای شورای شهرستان  نکته:

یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت 

جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. درهر صورت هر بخش 

ط يك فقدر شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که  نبايد بیش از دو نمايندهیا شهر 

بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا مستثنی 

 .باشندمی
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 گزينه الف صحیح است.*

و  یابدمیرسمیت  حضور دو سوم اعضای اصلیشهر علنی و با  یجلسات شوراها -5سوال

معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی، منوط  اکثریت مطلق آرای حاضرینتصمیمات با 

 .باشدمیتصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه  به

 است. حیصح ج نهيگز*

شورای عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شورای استان ها که در مرحله اول با  -6سوال 

رای اکثریت مطلق، و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می 

 .گرددمیشوند، تشکیل 

 ب صحیح است. گزينه*

 وو

 و

 و

 و

 وو

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و
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 آزمون سوم

 حفاظت از استقالل در جمهوری اسالمی ایران بر عهده چه کسی است؟  -1
 دولت -الف
 مردم -ب
 دولت و آحاد ملت -ج
 کلیه قوا و نهادهای حاکمیتی -د

 سلب آزادی هایی که مشروعا توسط قانون به افراد داده شده است ؟ -2
 قابل سلب نیست مگر به وسیله قانون -الف
 قابل سلب است مگر به وسیله قانون -ب
 قابل سلب نیست حتی به وسیله قانون -ج
 قابل سلب است حتی به وسیله قانون -د

 با پذیرش مذاهب پنج گانه اسالمی در قانون اساسی.... -3
 به نوعی تایید اکثریت است. -الف
 پذیرفته شده است.قانونگذاری خاص توسط آنان  -ب
 حق وضع مقررات محلی در حد عدم تمرکز اداری دارند. -ج
 حق وضع قانون را ندارند. -د

 ...برخورداری از حقوق مساوی در برابر قانون در قانون اساسی -4
 .حق دولت و مردم است -الف
 .حق مردم ایران است -ب
 حق همه افراد ملت است با رعایت موازین اسالم -ج
 .روندان استحق شه -د

 خودسنجی
 تخلفات اداری -دیوان تشکیالت -شوراها -مدیریت -اساسیقانون 
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 پاسخنامه پاسخنامه پاسخنامه

 : گزینه ب صحیح است.41سوال  است. حیالف صح  نهی: گز 21سوال : گزینه  ج  صحیح است.1سوال  

 : گزینه ب  صحیح است.42سوال  : گزینه الف صحیح است. 22سوال  : گزینه ج صحیح است.2سوال 

 : گزینه ب صحیح است. 43سوال  صحیح است.: گزینه د  23سوال  : گزینه ج صحیح است.3سوال 

 : گزینه  ج صحیح است. 44سوال : گزینه د صحیح است. 24سوال است. حیج صح  نهی: گز 4سوال 

 : گزینه د صحیح است.45سوال : گزینه ب صحیح است. 25سوال : گزینه د صحیح است. 5سوال

 : گزینه ج صحیح است.46سوال  .: گزینه الف صحیح است26سوال  : گزینه ج صحیح است. 6سوال

 : گزینه ب صحیح است. 47سوال  : گزینه الف صحیح است.27سوال  : گزینه د صحیح است. 7سوال

 : گزینه الف صحیح است. 48سوال : گزینه الف صحیح است.28سوال  : گزینه د صحیح است. 8سوال

 : گزینه  ب صحیح است.49سوال : گزینه د صحیح است.29سوال  : گزینه د صحیح است.9سوال 

 : گزینه د صحیح است.50سوال  : گزینه  الف صحیح است. 30سوال  : گزینه  ب صحیح است. 10سوال 

  : گزینه ج صحیح است. 31سوال : گزینه  د صحیح است. 11سوال

  : گزینه  الف صحیح است.32سوال است. حید صح  نهی: گز 12سوال

  : گزینه الف صحیح است.33والس : گزینه ب صحیح است.13سوال 

  : گزینه د  صحیح است. 34سوال : گزینه ب صحیح است.14سوال 

  : گزینه ب صحیح است.35سوال  : گزینه   الف صحیح است.15سوال 

  : گزینه ب صحیح است. 36سوال  : گزینه الف صحیح است.16سوال 

  است.: گزینه د صحیح  37سوال : گزینه ب  صحیح است. 17سوال 

  : گزینه الف صحیح است. 38سوال : گزینه د  صحیح است. 18سوال

  : گزینه الف صحیح است.39سوال  : گزینه  ب صحیح است.19سوال

  : گزینه ج صحیح است.40سوال  : گزینه ب صحیح است. 20سوال
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 آزمون چهارم

 
 

 

 

 

 آزمون پنجم
 

 

 

 

 

 آزمون ششم

 

 

 

 

 آزمون هفتم
 
 
 

 

 خودسنجی
 یک حقوق اساسی

 خودسنجی
  حقوق اساسی

 خودسنجی
 حقوق اداری 

 خودسنجی
  حقوق اساسی
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 آزمون هشتم

 

 

 

 

 آزمون نهم

 

 

 

 

 آزمون دهم

 

 

 

 

 آزمون یازدهم

 

 

 

 آزمون دوازدهم

 خودسنجی
 داریحقوق ا

 خودسنجی
 داریحقوق ا

 خودسنجی
 ساسی جمهوری اسالمی ایرانحقوق ا

 خودسنجی
 ون مدیریت خدمات کشوریقان

 خودسنجی
 قانون شوراها
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 آزمون سیزدهم

با توجه با متن قانون دیوان عدالت اداری گستره شعب دیوان شامل کدام یک از  -1

 گزینه های ذیل است؟
 تجدیدنظر -شعب بدوی -الف

 هیات عمومی -تجدیدنظر -شعب بدوی -ب

 هیات های تخصصی -هیات عمومی -تجدیدنظر -شعب بدوی -ج

 هیات عمومی -شعب بدوی -د

 .باشدنمیمطابق قانون دیوان عدالت اداری کدام گزینه صحیح  -2
اولی با حضور یک رئیس یا دادرس علی البدل و دومی با حضور یک رئیس و دو مستشار  -الف

 .شودمیتشکیل 

بدوی با حضور دو عضو رسمیت می یابد و مالک صدور رای  شعب تجدیدنظر برخالف شعب  -ب

 نظر اکثریت است.

 مستشار عضو یک شود، حاصل نظر اختالف رأی صدور چنانچه در شعب تجدیدنظر هنگام -ج

 .شودمی اضافه آنان به دیوان رئیس توسط

 قضات دیوان عدالت اداری با حکم رئیس دیوان منصوب می شوند.  -د

دیوان عدالت اداری پنج سال سابقه قضایی در دیوان عدالت اداری یک از قضات  -3

 ..... 92دارد اما با تغییر قانون مصوب 
 .باشد سابقه اداری سال ده دارای باید -الف

 دکترا داشته باشد از شمول مقرره ده سال معاف است. یا ارشد کارشناسی چنانچه مدرک -ب

 .باشدمیاز تکلیف خدمت قبلی ده ساله معاف   -ج

 فقط در صورت داشتن مدرک حقوق از مقرره خدمت ده ساله معاف است. -د

 

 خودسنجی
 یخدمات کشور تیریقانون مد دیوان عدالت اداری و قانون
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 دفاتر استانی دیوان عدالت اداری..... -4
 شوند. می تأسیس کشور  کل بازرسی دفاتر یا دادگستری محل در -الف

همزمان با تصویب قانون دیوان عدالت اداری تاسیس نشدند و سابقه وجودی در رویه دیوان  -ب

 با توجه به قوانین توسعه داشته اند.

 حق پذیرش دادخواست ها را دارند اما حق ثبت ندارند.  -ج

 درخواست های ابطال مصوبات دولتی بایستی به دفتر هیات عمومی تحویل داده شود. -د
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 پاسخنامه

 : گزينه ج صحیح است.1سوال 

هیأت عمومی و  تجديدنظر، شعب بدوی،کل از دیوان در تهران مستقر است و متش نکته:

اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه  تشکیالت قضائی، باشد.می هیأتهای تخصصی

 .شودمیقضائیه تعیین 

 تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. رئیس دیوان عدالت اداری می -تبصره

 : گزينه د صحیح است. 2سوال 

نظر از یک  البدل و هر شعبه تجدیدهر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی نکته:

یابد و مالک شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می شود. رئیس و دو مستشار تشکیل می 

 نظر اکثریت است.آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.  صدور رأی،

ظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی چنانچه جلسه شعبه تجدیدن ـ تبصره

 .شودمییک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه  اختالف نظر حاصل شود،

 (4قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند.)ابتدای ماده  نکته:

 : گزينه ج صحیح است. 3سوال 

سال سابقه کار ده  شوند و باید دارایمنصوب می قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه نکته:

در یکی از گرایشهای  کارشناسی ارشد يا دکترادر مورد قضات دارای مدرک  باشند. قضائی

 داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.  رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز،

ند از شمول این ماده مستثنی قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دار نکته:

 .باشندمی

 : گزينه  ب   صحیح است. 4سوال 

 محل در ديوان اداری دفاتر ديوان، خدمات به مردم دسترسی در تسهیل منظور به نکته:

 .گرددمی تأسیس استانها مراکز از يك هر در کشور کل بازرسی دفاتر يا دادگستری

کلیف قوانین توسعه ايجاد شده بودند و سابقه قبل از تصويب قانون ديوان و با ت نکته:

وجودی و تاسیسی داشتند اما در قانون ديوان به صورت خاص به عنوان يك مقرره 

 جديد مطرح شد.
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درخواست ها و دادخواست های شاکیان بر عهده دفاتر استانی و ثبت پذيرش  نکته:

 .باشدمی

 : گزينه   ب  صحیح است.5سوال 

 به را شرايط واجد قضات تواندمی اداری عدالت ديوان رئیـس ـ4ه ماد 2تبصره   نکته:

 .نمايد پیشنهاد قضائیه قوه رئیس

 گزينه ج صحیح است. 6سوال : 

عضو از سه عضو  2منظور از اين اکثريت رای  .است اکثريت نظر رأی، صدور مالک نکته:

 است.

 صدور هنگام و بديا رسمیت عضو دو حضور با تجديدنظر شعبه جلسه چنانچه نکته:

 اضافه آنان به ديوان رئیس توسط مستشار عضو يك شود، حاصل نظر اختالف رأی

؛ بنابراين اگر دو عضو با همديگر اختالف نظر نداشته باشد نیازی به اضافه شدن شودمی

 عضو مستشار نیست.

 : گزينه  د   صحیح است.7سوال 

ر صورت اختالف يك مستشار توسط همانطور که در سواالت قبلی ذکر شد فقط د نکته:

 رئیس ديوان اضافه خواهد شد.

 : گزينه   ب  صحیح است.8سوال 

کارشناسان و مشاوران دیوان بایستی حداقل ده سال سمت اداری داشتن و مدرک  نکته:

 کارشناسی داشتن است.

 : گزينه د صحیح است. 9سوال 

دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا دوسوم قضات حداقل هیأت عمومی دیوان با شرکت  نکته:

 است. اعضای حاضر نظر اکثريت و مالک صدور رأی، شودمیمعاون قضائی وی تشکیل 

 صحیح است. 1: گزينه  10سوال 

 بدون ديوان رئیس دعوت با توانندمی قانون این( 7)ماده موضوع کارشناسان و مشاوران نکته:

 کارشناسی نظرات لزوم صورت در و کنند شرکت عمومی هیأت جلسات در ،رأی حق داشتن

 )در غیر موارد لزوم ارائه نظر اختیاری است(.نمایند ارائه را خود
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 : گزينه  ب   صحیح است.11سوال 

 سابقه سال پنج يا و قضائی سابقه سال ده حداقل احکام بايد اجرای دادرسان نکته:

 گرايش)الهیات و حقوق هایرشته در دکترا يا ارشد کارشناسی مدرک داشتن با قضائی

داشته باشند. دقت شود رشته الهیات  حوزوی همتراز يا(اسالمی حقوق ومبانی فقه

 صحیح نیست. بلکه داشتن شاخه فقه و مبانی اين رشته صحیح است.

 : گزينه  ج   صحیح است. 12سوال

امر در وارده را ندارد و این  خسارات میزان شعب دیوان عدالت اداری صالحیت تعیین نکته:

 تخلف می دهند. به وقوع شعب ديوان فقط رأیصالحیت دادگاه عمومی است. 

 : گزينه    د صحیح است.13سوال 

هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف  از زمان صدور رأیاثر ابطال مصوبات  نکته:

آن را به هیأت مذکور اثر  منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، شرع یا در مواردی که به 

 .مترتب نماید زمان تصويب مصوبه

 : گزينه   الف  صحیح است.14سوال 

 ديوان شعب بین صالحیت در اختالف حل قانون ديوان، مرجع 14نکته: بر اساس ماده 

 .است کشور عالی ديوان شعب قضائی، مراجع ساير و

 : گزينه  ج   صحیح است. 15سوال 

 و مستنکف انفصال و حکم اجرای دستور اشکال، و ابهام رفع اصالحی، حکم صدور نکته:

 قطعی رأی صادرکننده شعبه عهده به است، مجدد گیری  تصمیم مستلزم که اقدامی هرگونه

 .است

 : گزينه   ج  صحیح است.16سوال 

 بنمايد را آن از اطالع عدم ادعای نفع ذی و نبوده واقعی ابالغ، که مواردی نکته: در

 .نمايدمی رسیدگی ابالغ موضوع به ابتداء در ديوان شعبه

 صحیح است.  د: گزينه   16سوال 

 صحیح است.: گزينه الف  18سوال 

 -هزار تومان 20هزينه دادخواست شعب بدوی مطابق رویه و تعرفه خدمات قضایی  نکته:

هزینه دادرسی این در حالی است که قانون دیوان  .باشدمیهزار تومان 40شعب تجديدنظر 
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(ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار 100.000یکصد هزار )را  ی دیوان،در شعب بدو

 (ریال است200.000)

 صحیح است.  ج: گزينه 19سوال 

 ني( ا18)ب( تا )ث( و )چ( ماده ) یاز موارد مذکور در بندها كيکه هر  یدر صورتنکته: 

در مواد  مقرر طيدادخواست از جهت شرا اينشده باشد و  تيقانون در دادخواست رعا

 صيدفتر شعبه ظرف دو روز نقا ريقانون نقص داشته باشد، مد ني( ا23) ی( ال19)

دفاتر مستقر در مراکز استانها  قياز طر اي میقطور مستبه یاهياخطار یدادخواست را ط

فرصت رفع نقص دارد و  ه،يابالغ اخطار خيده روز از تار ،ی. شاککندیاعالم م یبه شاک

دفتر  ريدادخواست بموجب قرار مد د،يذکور اقدام به رفع نقص ننماچنانچه در مهلت م

قابل اعتراض در همان  الغ،اب خيقرار ظرف ده روز از تار ني. اگرددیاو، رد م نیجانش اي

دادرس  اي سیبه اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئ یدگیاست. رس وانيشعبه د

مزبور، مراتب توسط  یدستور توسط قاضو پس از صدور  شودیشعبه انجام م البدلیعل

رد دادخواست،  یاست، ول یقطع میتصم ني. اگرددیدفتر شعبه به معترض ابالغ م ريمد

 .ستین تيمجدد شکا حمانع طر

 نکته: ديوان ابتدا به شکايت شاکی از عدم ابالغ واقعی  رسیدگی می نمايد.

 : گزينه   د  صحیح است. 20سوال
شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان  اگر ضمن یک دادخواست،

 کندمیصورت جداگانه رسیدگی  شکایات مطرح شده را به  نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند،

 .نمایدنسبت به آنچه که صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت صادر میو 
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 آزمون چهاردهم

 

 

 

 

 

 مون پانزدهمآز

1 

 

 

 

 

 آزمون شانزدهم

 خودسنجی
 یحقوق اساس

 خودسنجی
 یحقوق اساس

 خودسنجی
 حقوق اساسی 
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 سواالت متون فقه
 )جهاد و والیت(

 

 بخش دوم
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 آزمون هجدهم                                

 

 

 

 

 

 آزمون نوزدهم

 

 

 

 

 

 

 آزمون بیستم

 

 

 

 خودسنجی    
  جهاد     

 خودسنجی
 والیتبخش 

 خودسنجی
 جهاد بخش 

 خودسنجی
 بخش جهاد و والیت
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آزمون بیست و یکم          

 بر اساس متن ذیل کدام گزینه صحیح است؟ -1

و قَد تَجِب المُحاربة على وَجهِ الدَّفع، کأنَّ یَکونَ بَینَ أهل الحَرب، ویَغشاهُم عدوٍّ  

 ساعدهم  دفعاً عن نفسِه، وال َیکون جِهاداً.یَخشى مِنْه على نفسِه، فیُ
 جهادا -تجب -الف

 و ال یکون جهادا -تجب -ب

 جهادا -ال تجب -ج

 هیچکدام -د

 گزينه ب صحیح است.

دفع ضرر از خود، مثل  یعنیمحاربه و مقاتله بر وجه دفاع،  شودمیواجب  یگاه پاسخ تشریحی:

 شانیکه ترسد از ا یرا دشمن شانیا ردیفرا گ اهل حرب باشد، و انهیدر م یشخص مسلمان نکهیا

 .ستیمحاربه، جهاد ن نیرا بجهت دفع از جان خود. و ا شانیبرجان خود، پس امداد کند ا

«  وکذا کُلّ مَنْ خَشِیَ عَلى نَفسِه مُطلقاً، أو مالِه إذا غُلبت السّالمَة.»بر اساس عبارت 

 ؟باشدمیکدام گزینه صحیح 
امر  نیاما اسم اخص ترسو که بر جان خود بترسد محاربه بر او واجب است محاربه نمودن ش -الف

 .ستیمحاربه است و جهاد ن

امر  نیاسم ا ومحاربه نمودن شخص ترسو که بر جان خود بترسد محاربه بر او واجب است  -ب

 است.محاربه و جهاد 

امر  نیو اسم ا تنیسمحاربه نمودن شخص ترسو که بر جان خود بترسد محاربه بر او واجب  -ج

 محاربه و جهاد است.

امر  نیست و اسم انیمحاربه نمودن شخص ترسو که بر جان خود بترسد محاربه بر او واجب  -د

 ست.نیجهاد 

 گزينه الف صحیح است.

 خودسنجی    
 بخش جهاد و والیت      
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بر جان خود، خواه مظنه سالمت در محاربه  یکه بترسد از دشمن یاست هر کس نیهمچن نکته:

بر مال خود هر گاه مظنه سالمت جان خود در آن محاربه داشته  یبترسد از دشمن اینه،  ایباشد 

 .ستیواجب است و جهاد ن یکس نیمحاربه نمودن بر چن یعنیباشد، 

 ؟باشدمیبه توجه به عبارت ذیل کدام گزینه صحیح  -2

 «.....لو تجدد العذر  بعد التحام الحرب»
 .شودمیساقط  اگر ظاهر شود عذر در وقت گرم شدن جنگ، وجوب جهاد -الف

 .شودمینساقط  جهاد اگر ظاهر شود عذر در وقت گرم شدن جنگ، وجوب -ب

 .شودمیمکروه اگر ظاهر شود عذر در وقت گرم شدن جنگ، وجوب جهاد  -ج

 .شودمیمباح اگر ظاهر شود عذر در وقت گرم شدن جنگ، جهاد  -د

 گزينه ب صحیح است.

مذکوره در وقت گرم شدن جنگ؛ ساقط  یاز عذرها یکیهر گاه حاصل شود نکته: 

 وجوب جهاد مگر با عجز شودمین

 مٍیحر یقتل نفس محترمةٍ، أو أخذ مالٍ، أو سب دیریُجهاد من »با توجه به عبارت  -3

منظور از حمله کننده ای که قصد قتل نفس محترمی را دارد شامل چه کسانی « مطلقاً

 ؟شودمی
 مشرکین -الف

 کافران ذمی -ب

 افران حربیک -ج

 هر کسی  -د

 گزينه د صحیح است.

جهاد با کسی که قصد کشتن نفس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را  نکته:

؛ و سزاوارتر نیز ، نه جهادشودمیگفته « دفاع»اين قسم، دارد، هرکس که باشد و چه بسا به 

 همین است.
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 آزمون بیست و دوم

 در روایت زیر به چه معنا می باشد؟ ئیافخلمنظور از  -سوال

 «؟...خلفاؤک من و، ..ال رسول يا قیل مرات ثلاث خلفائی ارحماللهم »
 پیامبران -الف

 امامان معصوم -ب

 خلفای راشدین -ج

 فقها -د

 گزينه الف صحیح است.

 یا قیل مرات ثلاث خلفائی ارحم اللهم(: ص) ..قال أمیر المؤمنین )ع(: قال رسول ال

 سنتی و حدیثی یروون ،بعدی من یأتون الذین: قال ؟خلفاؤك من و ،ال.. سولر

 . بعدی من الناس فیعلمونها
ت کن. « و این رحم مرا جانشینان ،»خدایا: فرمود( صامیر المؤمنین )ع( مى فرماید که رسول )

 ند.جانشینانت چه کسانى هست، سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که اى پیغمبر خدا

را پس از من به  حدیث و سنت مرا نقل مى کنند و آن، فرمود: »کسانى که بعد از من مى آیند

 «مردم مى آموزند.

و  ؛شود نمى دارند را کاتب حکم که حدیثى راویان شامل خلفائى ارحماللهم روایت : نکته

قهاى اسلام ف، منظور از »خلفا«رسول اکرم )ص( باشد. ۀ یک کاتب و نویسنده نمى تواند خلیف

  اند.

 وَاللَُّه  وَإِنْ لَمْ َتفْعَلْ فَمَا بَلَُّغْتَ رِسَالَتَه     رَبُِّكَ  مِنْ إَِلیْكَ  أ نْزِلَ مَا بَلُِّغْ الرَُّس ول  أَي ُّهَا يَا: آیه تبلیغ

انب پروردگارت ! آنچه را از جامبریپ یا: اْلکَافِرِينَ الَْقوْمَ يَهْدِی لَا اللَُّهَ إَِنُّ   النَُّاسِ مِنَ  يَعْصِم كَ

و خدا تو را از گزند مردم  یارا نرسانده امشیپ ،ینکن نیتو نازل شد، ابالغ کن و اگر چن یبه سو

 . کندینم تی. خداوند کافران را هداداردینگاه م

 خودسنجی    
 بخش والیت     
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 در آیه زیر منظور از ولیکم چه می باشد؟ -سوال

 الزکاهَ وَ ه مْ راکِع ونَ ؤت ونَي الصالهَ وَ  م ؤنَیقي  نَيآمَن وا الذ نَيِاللَّه  وَ رَس ول ه  وَ الذ ک م ینمَا وَلِا 
 امامت -الف

 فقاهت -ب

 سرپرستی -ج

 هدایت -د

 گزينه الف صحیح است.

الْیَوْمَ أَکْمَلْت  لَک مْ دِينَک مْ وَأَتْمَمْت  عَلَْیک مْ نِعْمَِتی وَرَضِیت  لَک م  الْإِسْلَامَ دِينًا  آیه اکمال:

  ی مَخْمَصَةٍ َغیْرَ م تَجَانِفٍ لِإِثٍْم فَإِنَّ اللَّهَ غَف ورٌ رَحِیمٌفَمَنِ اضْط رَّ فِ 

خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما ]به  امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت

آنکه به گناه متمایل باشد ]اگر از آنچه عنوان[ آیینى برگزیدم و هر کس دچار گرسنگى شود بى

 ده است بخورد[ بى تردید خدا آمرزنده مهربان است منع ش

الزکاَه  ؤت ونَي الصالهَ وَ  م ؤنَیقي  نَيالذ واآمَن  نَيِاللَّه  وَ رَس ول ه  وَ الذ ک م یإِنمَا وَلِ :تیوال هیآ

 :وَ ه مْ راکِع ونَ
دارند و در حال اند و نماز بر پا مىآورده مانیاند که او کسانى امبرشیولى شما تنها خداوند و پ

 .دهندرکوع، زکات مى

 تیوال نیکه ا نیا ژهیبه معناى امامت و رهبرى است؛ بو تیفوق وال هیمنظور از ولى در آ نکته:

 جمله ادا شده است.  کیخدا قرار گرفته و هر سه با  تیو وال امبریپ تیوال فیدر رد

ْضعِف وا فِی الْأَْرضِ وَ َنجْعَلَه ْم أَئِمًَّة وَ نَْجعَلَه م  وَ ن ريد  أَنْ نَم نَّ عَلَى الَّذيَن اسْت »در آِیه  سوال:

 کلمه وارثین به چه کسی بر می گردد؟ «الْوارِثین

 استضعفوا -الف

 ائمه -ب

 پیامبران -ج

 هیچکدام -د

 گزينه الف صحیح است.

 :مْ أَِئمَّةً وَ نَجْعَلَه م  الْوارِثینوَ ن ريد  أَنْ نَم نَّ عَلَى الَّذينَ اْست ضْعِف وا فِی الْأَرْضِ وَ نَْجعَلَه 
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هایى که در آن سرزمین مستضعف شده بودند منّت نهیم و در حالى که ما اراده داشتیم تا بر آن

 .ها را پیشوایان )مردم( و وارثان )روى زمین( سازیمآن

 منظور از وارثان حاکمان اسالمی هستند. نکته:

 هِمْیوَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَ کُمْیفَاِنَّهُمْ ُحجَّتِى عَلَ  ثِنَایاِلَى رُوَاۀِ حَدِ هَایةِ فَارْجِعُوا فِوَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ

 امامان -الف

 فقهای اسالمی -ب

 راویان حدیث -ج

 سلطان -د

وَ َانَا ح جَّة  اللَِّه  ک مْیح جَّتِى عَلَ فَاِنَّه مْ ثِنَاياَِلى ر وَاةِ حَدِ هَایوَ اَمَّا الْحَوَادِث  الْوَاِقعَةِ فَارْجِع وا فِ

 هِمْیعَلَ
آنان حجت من بر  رایز دیما مراجعه کن ثیحد انیپس به راو دیآمى شیکه پ ىیو امّا رخدادها

 و من حجت خدا بر آنان هستم ندیشما

 مصالح عمومی و یاد حوادث و رویدادهای اجتماعی است.«حوادث واقعه»مراد از  نکته:

 ادث واقعه داللت التزامی است. بنابراین به معنای داللت وضعی نیست.حو نکته:

 هستند. نیدر واقع همان فقها و علماى د «ثیحد انیراو»مقصود از  نکته:

 در حدیث فوق تاکید بیشتر بر علما دین شده است و علمای دین هم معنی به فقیه است. نکته:

 کسانی هستند؟ مطابق متن ذیل منظور از راویان حدیث چه -سوال

 گزينه ب صحیح است.

حوادث واقعه اشاره « ثِنَاياِلَى ر وَاةِ حَدِ هَایوَ اَمَّا الْحَوَادِث  اْلوَاقِعَةِ فَارْجِع وا فِ» در روایت -سوال

 به چه چیزی دارد؟

 مسائل اجتماعی -الف

 منافع عمومی -ب

 حوادث  -ج

 حوادث سیاسی  -د

 گزينه الف صحیح است
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أَلَمْ تَرَ إَِلى الَّذِينَ يَزْع م ونَ َأنَّه مْ آمَن وا بِمَا أ نْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أ نْزِلَ ِمْن »یه ذیل مطابق آ -سوال

 یتحاکمو الی الطاغوت چه نوع داللتی است؟ «قَبْلِكَ ي رِيد ونَ أَنْ يَتَحَاکَم وا إِلَى الطَّاغ وتِ

 التزامی -الف

 وضعی -ب

 تفسیری -ج

 تطبیقی  -د

 لف صحیح استگزينه ا

 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْع م ونَ َأنَّه مْ آَمن وا بِمَا أ نْزِلَ إِلَْیكَ وَمَا أ ْنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ي رِيد ونَ أَنْ

 بَعِیدًا  يَتَحَاکَم وا إِلَى الطَّاغ وتِ وَقَدْ أ مِر وا أَنْ يَکْف ر وا بِهِ وَي رِيد  الشَّیْطَان  أَنْ ي ضِلَّه مْ ضَلَالًا
پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و ]به[ آنچه پیش از تو نازل اى کسانى را که مى  آیا ندیده

خواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با  اند ]با این همه[ مى گردیده ایمان آورده

د آنان را به گمراهى دورى خواه اند که بدان کفر ورزند و]لى[ شیطان مى آنکه قطعا فرمان یافته

 .دراندازد

 د.امبراننیخط و در برابر پ کیدر  طانیمنافق ، طاغوت و ش نکته:

 .است" انیطغ"واز ماده  تیمبالغه جمع ان طواغ غهیص "طاغوت"کلمه  نکته:

 یتحاکموا الی الطاغوت داللت التزامی است. نکته:

ـکـام باطل ، و داورى خواستن از طاغوت مـراجـعـه کـردن بـه حمطابق این آیه بردن و  نکته:

 ستیبه خدا و کتب آسـمانى سازگار ن مانی، با ا
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 بای خودسنج

 (یسراسر)نیمه متمرکز  یسواالت دکتر

 

 بخش سوم



انتشارات حقوقی عدلیه                                                                                        

 

33   

 

 

 

 آزمون بیست و سوم

  بیتوسط دولت پس از تصو یقانون حیاستراد لوا -92سوال دکتری سراسری 

 :ونیسیکم بیتصو از شیو پ حهیال اتیکل
جمهور و اعالم گزارش آن در  سیو مدلل رئ یدرخواست کتب ران،یوز أتیه بیبا تصو -الف

 است. ریامکان پذ ونیسیکم

مجلس در جلسه  بیجمهور و تصو سیو مدلل رئ یدرخواست کتب ران،یوز أتیه بیبا تصو -ب

 است. ریامکان پذ یعلن

امکان  ونیسیکم بیجمهور و تصو سیمدلل رئو  یدرخواست کتب ران،یوز أتیه بیبا تصو -ج

 است. ریپذ

جمهور و اعالم گزارش آن در جلسه  سیومدلل رئ یدرخواست کتب ران،یوز أتیه بیبا تصو -د

 است. ریامکان پذ یعلن

هر گاه هیات وزیران »آیین نامه داخلی مجلس: 89ماده  2به موجب تبصره  پاسخ تشریحی: 

 تواندمیر هر مرحله تا تصویب نهایی رای به استرداد آن بدهد پس از تصویب کلیات الیحه ای د

آن را توسط وزیر مربوط یا معاون امور مجلس با ذکر دلیل و صحبت یک نفر مخالف هر کدام 

 «حداکثر به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس استرداد نماید

 *گزينه ب صحیح است.

  ران،یمجلس در ا نندگاینما تیحدود مصون: 92سوال دکتری سراسری سال 

 کدام است ؟
آن ها مطلق است، اما اظهار نظر  تیحق اظهار دارد که مصون یدر مسائل خارج ندگانینما -الف

 است. یپارلمان تیفاقد مصون یدر مسائل داخل

 خودآزمایی           
یسراسر یبا سواالت دکتر 
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توان آن ها را به  یکشور حق اظهارنظر دارد و نم یوخارج یدر همه مسائل داخل ندهینما -ب 

 مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.سبب نظرشان در مجلس، 

توان آن ها را به سبب اظهارنظراتشان در دوره  یو نم آزادند یدر اظهارنظر و رأ ندگانینما -ج

 مورد مؤاخذه قرارداد. یندگینما

و در خارج از مجلس از  باشندمیبهره مند  یپارلمان تیدر داخل مجلس از مصون ندگانینما -د

 برخوردارند. یفریک تیمصون

  :هر نماینده در برابر ملت مسئول بوده و حق دارد در همه مسائل پاسخ تشریحی

به صورت نطق  معموالًداخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. اظهار نظر نمایندگان 

قبل از دستور است. البته اگر جرمی به علت این اختیارات توسط نمایندگان صورت 

، قابل رسیدگی جلس شورای اسالمیبا اطالع رئیس م دادگاه عمومیگیرد در 

 است.

 *گزينه ب صحیح است.

  مجلس  ندهینما گاهیدر مورد جا نهیکدام گز: 93سوال دکتری سراسری سال

 است؟ حیصح
 در برابر تمام مردم مسؤول است. ندهینما -الف

 در اظهارنظر آزادند. یندگینما فیوظا فاءیفقط در مقام ا ندگانینما  -ب

 .دیاظهارنظر نما یخارج یو مسائل مهم و اساس یدر تمام امور داخل واندتمی ندهینما  -ج

را به  فشیوظا فاءیا تواندمی ندهیموارد نما یقائم به شخص است اما در برخ یندگیسمت نما -د

 . دینما ضیتفو یگرید

ی در تمام امور داخلی و خارج توانندمیمطابق قانون اساسی نمایندگان مجلس  پاسخ تشریحی: 

اظهارنظر نمایند. با توجه به پاسخنامه ارائه شده سازمان سنجش گزینه ج صحیح است. اما گزینه 

گزینه ج در این قسمت که نماینده حق  رسدمیو ایرادی ندارد. به نظر  باشدمیب هم صحیح 

ارائه نظر در مسائل مهم و اساسی خارجی دارد؛ اشتباه باشد و شامل مسائل جزئی خارجی هم 

 توانندمیرا هم صحیح بدانیم وجود دارد؛ چرا که نمایندگان  2اشد. بنابراین امکان اینکه گزینه ب

 در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در امور داخلی و خارجی اظهار نظر نمایند.

 *گزينه ج صحیح است.
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  یبدون وجود شورا یاسالم یمجلس شورا: 93سوال دکتری سراسری سال 

 :یعنی یاصل از قانون اساس نیرد، انگهبان اعتبار ندا
 شده باشند. نییتع دینگهبان با یاعضاء شورا تیاکثر -الف

 .ستین یدارد و ضرور یفاتینگهبان جنبه تشر یشورا تیموجود -ب

 .دیخود را اعمال نما یقانون تیگردد و صالح نییشده، اعضاء آن تع جادیا دینگهبان با یشورا -ج

در مجلس حاضر باشند و مذاکرات را  حیهنگام مذاکره درباره لوا دینگهبان با یاعضاء شورا -د

 استماع کنند. 

 بیتصومجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد. البته  پاسخ تشریحی: 

است که  ینگهبان از موارد یشورا یو انتخاب شش نفر حقوقدان اعضا ندگانیاعتبارنامه نما

اما در سایر موارد باید شورای  کند. یریگ میتصم تواندمینگهبان  یمجلس بدون وجود شورا

نگهبان صالحیت خود را اعمال نماید پس بایستی ایجاد شده و اعضاء آن تعیین گردد و صالحیت 

 قانونی خود را اعمال نماید.

 *گزينه ج صحیح است.

  قانون  ییاجرا نامهنییآ بیوضع و تصو: 93سوال دکتری سراسری سال

 مجلس چگونه است؟ یداخل یهاونیسیسط کمتو
 .گرددمیآن اعمال  یبر رو یعدالت ادار وانید نیمصوبات نظارت پس ریمانند سا -الف

 نگهبان ندارد. یشورا یبه ارسال برا یازیقانون است ن ییاجرا ینامهنییچون مصوب و آ -ب

مجلس  سینظر رئ ریات زمصوب قیتطب أتیبه ه دیبا یعاد نیکنترل مطابقت با قوان یبرا -ج

 ارسال گردد.

 یمجلس خالف اصول قانون اساس یداخل یهاونیسیقانون توسط کم یینامه اجرا نییآ بیتصو -د

 است.

ارجاع تصویب آیین »شورای نگهبان: 1378به موجب نظریه تفسیری مصوب پاسخ تشریحی: 

بلکه تصویب « استقانون اساسی  138نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خالف اصل 

 آن به دولت تفویض شده است.

 *گزينه د صحیح است.
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  در کدام یک از موارد زیر صالحیت اختیاری : 93سوال دکتری سراسری سال

 وجود دارد؟
 صالحیت نمایندگی در مورد نمایندگان مجلس -الف

 صالحیت دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی -ب

 های خالف قانوننامهاثر ندادن به آیین صالحیت دادرس در ترتیب -ج

 صالحیت شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی -د

صالحیت شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون پاسخ تشریحی: 

زو صالحیت اساسی اختیاری است. اما سایر مواردی که در گزینه های الف تا ج ذکر شده است ج

 اجباری است.

 *گزينه د صحیح است.
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 خدایا چنان کن سرانجام کار

 تو خشنود باشی و ما رستگار

 پایان
 

 

 

 

 

 

 

 

 


