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  اثبات دعوا بر عهده كدام است؟ -1

                  مدعي عليه . ب                    مدعي. الف  

  قاضي. د  مدعي يا مدعي عليه                       . ج  

   تعتعه به چه معناست و حكم آن كدام است؟-2

  حرام است- مداخله قاضي در شهادت. بجايز است                          –مداخله قاضي در شهادت . الف  

  حرام است- خودداري كردن شاهد از شهادت. دجايز است                      - خودداري كردن شاهد از شهادت. ج  

  .است ------ جواب مدعي عليه به صورت-3

  اقرار يا سكوت. دانكار يا سكوت           . جاقرار يا انكار يا سكوت                   . باقرار يا انكار                       . الف  

  ؟   نيستكدام گزينه در مورد آداب قضاوت صحيح -4

  .بر قاضي مستحب است كه طرفين دعوا را ترغيب به صلح نمايد. الف  

  .ا،شروع به طرح دعوا نمود قاضي بايد حرف او را گوش كنداگر يكي از طرفين دعو. ب  

  .است كه واسطه در اسقاط حق يا ابطال ادعاي مدعي شود واجببر قاضي . ج  

  .اگر قاضي رشوه گرفت واجب است كه آن را برگرداند. د  

  ----- اگر مقرّ،اقرار را معلّق به شهادت غير كند-5

  .قول نزديك به صواب،صحت اين اقرار است. ب  ار استقول نزديك به صواب،بطالن اين اقر. الف  

  .اقرارش حرام است. د  .اقرارش صحيح است ولي نافذ نيست. ج  

  حكم جواز ارتزاق قاضي از بيت المال در كدام يك از حالتهاي ذيل بين فقهاءمحل اختالف است؟-6

  .قضاوت واجب عيني باشد و قاضي به اندازه نياز مال داشته باشد. الف  

  .قضاوت واجب كفايي باشد و قاضي به اندازه نياز خود مال نداشته باشد. ب  

  .قضاوت واجب كفايي باشد و قاضي به اندازه نياز خود مال داشته باشد. ج  

  .قضاوت واجب عيني باشد و قاضي به اندازه نياز خود مال نداشته باشد. د  

  ؟ نيستكدام گزينه صحيح -7

  بالقول و الزمان و المكان في الحقوق كلها اال ان ينقص المال عن نصاب القطع ال ينبغي التغليظ. الف  

  باالخص الحالف يكفي الحلف علي نفي االستحقاق و ان اجاب. ب  

  ال تنعقد اليمين الموجبه للحق اوالمسقطه للدعوي من المنكر اال باهللا تعالي مسلماً كان الحالف او كافرا. ج  

  قبله حالفاليستحب للحاكم وعظ . د  

  »---- والمدعي لو رجع---- فلورجع الشاهد«عبارت ذيل به ترتيب با كدام گزينه تكميل مي شود-8

  سقطت دعواه- حلف. ب       حلف  -حلف. الف  

  غرم النصف    -غرم الجميع. د        غرم الجميع -غرم النصف. ج  
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  منظور از قاسم چه كسي است؟-9 

  را بين شركاء تقسيم ميكندكسي كه مال . ب    قسم خورنده . الف  

  مدعي يا مدعي عليه. د    قسم دهنده . ج  

  منظور از مشهود به كدام است؟-10

  موارد الف و ج. دكسي كه عليه او شهادت داده مي شود               . جمورد شهادت               . بشاهد               . الف  

  شهادت فرع در چه صورتي پذيرفته ميشود؟-11

  ي تمام شرايط معتبر در شاهد اصل باشددر صورتي كه شاهد فرع دارا. الف  

  .در صورتي كه شاهد فرع در هنگام شهادت شاهد اصل را به اسم معين كند. ب  

  .در صورتي كه حضور شاهدان اصل ممكن نباشد. ج  

  تمام موارد. د  

  له كدام است؟حكم مسئ»اين خانه براي زيد است بلكه عمرو است«اگر مقّر بگويد -12

  .خانه به عمرو داده مي شود وبهاء آن را بايد به عنوان غرامت به زيد بدهد. الف  

  .خانه به زيد داده ميشود و بهاء آن را بايد به عنوان غرامت به عمرو بدهد. ب  

  قيمت خانه بين هر دو تقسيم ميشود. ج  

  .خانه به هيچكدام داده نميشود. د  

  حكم مسئله چيست؟» فيز جو استاو بر عهده من يك قفيز گندم است بلكه يك قبراي « ر بگويداگر مقّ-13

  .فيز جو بر عهده او ثابت ميشوديك ق. ب.                    فيز گندم بر عهده او ثابت ميشوديك ق. الف  

  .يشودهر دو بر عهده او ثابت م. د.                            هيچ كدام بر عهده او ثابت نميشود. ج  

  منظور از منافي مقبول در اقرار كدام است؟-14

  .استثناء به شرط آنكه همه مستثني منه را فرا بگيرد. الف  

  .استثناء به شرط آنكه همه مستثني منه را فرا نگيرد. ب   

  اضرار به بل   . ج  

  استثناءمستقرق. د  

  نمي شود؟كدام مورد از موارد لوث محسوب -15

  گواهي دادن كافر و فاسق مورد اعتماد. بگواهي دادن يك شاهد عادل                             . الف  

  گواهي دادن بيش از يك شاهد كه واجد همه شرايط قبول نباشد. دشاهد زن عادل                               4گواهي دادن . ج  

  حكم اقرار به لفظ مبهم چيست؟-16

  جايز نيست. دنافذ نيست                . جباطل است                  . ب           صحيح است    . الف  

  مي شود؟نشهادت فرع در كدام مورد پذيرفته  -17

  قصاص. د             طالق. ج                  محضحق اهللا . ب          حق الناس . الف  
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  مرد ثابت مي شود؟ 4كدام مورد فقط با شهادت -18 

  است زنايي كه حد آن شالق. ب                                زنايي كه حد آن سنگسار است. الف  

  لواط. د                                                   مرتد شدن    . ج  

  غليظ كردن قسم از كدام جهت مستحب است؟-19

  تمام موارد. دعبارت قسم                   . جمكان قسم                  . بزمان قسم              . الف  

   باشد چه حكمي دارد؟منع مقر از اقرارش اگر در مورد حق اهللا-20

  واجب است. دجايز نيست             . جحرام نيست بلكه مستحب است                . بحرام است               . الف  

  ------- دعواي سفيه-21

  اگر دعواي او در امور غير مالي باشد ،مسموع است. بت چون محجور است                      مطلقاًمسموع نيس. الف  

  اگر دعوا اودر امور مالي باشد،مسموع است. دمطلقاًمسموع است چون منعي وجود ندارد                      . ج  

  در كدام مورد،قسم خورنده نمي تواند به طور قطع قسم بخورد؟-22

  .        اگر براي نفي كار كسي غير از خودش قسم بخورد. الف  

  .اگر براي اثبات كار خودش قسم بخورد. ب  

  .اگر براي اثبات كار كسي غير از خودش قسم بخورد. ج  

  .اگر براي نفي كار خودش قسم بخورد. د  

  ،حكم مساله كدام استاگر مالي در دست دو نفر باشد و هر يك ادعاي مالكيت تمام آن مال را داشته باشند-23

  هر دو قسم مي خورند و مال بين آنها تقسيم مي شود. الف  

  مال به هيچ كدام داده نميشود. ب  

  بينه آن دو كفايت از قسم نمي كند و هر دو بايد عالوه بر بينه،قسم هم بخورند. ج  

  در اينكه به نفع كدام يك حكم ميشود،اختالف است. د  

   نيست؟نه صحيح در مورد قسمت ،كدام گزي-24

  در قسمت كرئن ،رضايت شريك شرط نيست. ب  .از نظر اماميه،قسمت كردن بيع نيست. الف  

  در قاسم عدالت شرط نيست. د  در قسمت ،حضور قاسم شرط است. ج  

  در كدام جرم يك بار اقرار براي ثبوت جرم كفايت مي كند؟-25

  زنا.د   قتل . ج  شرب خمر    . ب  قذف. الف  

  ------ قانون آيين دادرسي مدنيبه موجب -26

  انكار بعد از اقرار مسموع نيست. الف  

  انكار بعد از اقرار مسموع است. ب  

  انكار مطلقاً مسموع است خواه قبل از اقرار باشد خواه بعد از اقرار. ج  

  انكار بعد از اقرار فقط در جرائمي كه جنبه حق الناسي دارد،مسموع نيست. د  
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  صدور حكم از شهادت خود برگردند،در اين صورت قبل ازشهود اگر -27

  صدور حكم متوقف ميشود. بحكم نقض مي شود                                     . الف  

  عالوه بر پرداخت غرامت ،تعزير شده و به مردم معرفي مي شوند شهود . د         ضامن خواهند بود                     شهود . ج  

  بين طرفين دعوا ،در كدام مورد براي قاضي الزم نيست؟)تسويه(وي رعايت تسا-28

  در معذرت خواهي از آنها. ب                    در نگاه كردن به آنها . الف  

  در تمايالت قلبي  . د     در گوش كردن به سخن آنها . ج  

  موضوعي دارد؟اشاره به چه » وال تكتموا الشهاده و من يكتمها فانه آثم قلبه«هآيه شريف-29

  وجوب اداي شهادت. ب                      وجوب تحمل شهادت    . الف  

  ل يا اداي شهادتوجوب عيني تحم. د                         وجوب كتمان شهادت. ج  

  كدام است؟» و يقضي علي الغائب عن مجلس القضاءو تجب اليمين مع البينه علي بقاء الحق«ترجمه عبارت-30

  .عليه غائب مي توان حكم كرد و در اين صورت واجب است مدعي عالوه بر اقامه بينه بر بقاء حق هم سوگند بخورد بر. الف  

  .هم بر بقاء حق سوگند بخورد عليهبر عليه غائب مي توان حكم كرد و در اين صورت واجب است كه مدعي . ب  

  .ه بينه مدعي هم بر بقاء حق سوگند بخوردبر عليه غايب مي توان حكم كرد و در اين صورت واجب نيست ك. ج  

  .بر عليه غائب مي توان حكم كرد و در اين صورت واجب نيست كه مدعي يا بينه بر بقاء حق سوگند بخورد. د  
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