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پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار 

گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن



به نام خداوند لوح و قلم

   قانون اساسی به عنوان تجلی گاه حقوق اساسی افراد،  بدون تردید واجد باالترین 
اهمیت در همه شئون حیاتی افراد و جوامع می باشد. بالتبع قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران که در ادامه مبارزات طوالنی و با از  جان گذشتگی هزاران شهید بر پایه 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، به منظور نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی 
و انحصار اقتصادی وضع شده است،  مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی جامعه ایرانی بر پایه اصول و ضوابط اسالمی می باشد.  قانون اساسی به عنوان 
ام القوانین در کشور یکی از مبانی مباحث آموزشی در دانشگاه ها و آزمون های ورودی 
مشاغل حقوقی می باشد. در همین راستا و با همین ضروریات، کتاب حاضر با دقت نظر 
و توجه خاص به همه اصول قانون اساسی برای رفع این نیازها تهیه شده است. از جمله 
ویژگی های قابل توجه آن می توان از طرح مباحث جدید، تألیفی بودن تست ها، استفاده از 
منابع اصلی تدریس در دانشگاه های کشور، ارائه پاسخ به صورت تشریحی، پرهیز از تکرار 
تست های سال های گذشته به استثنا در مواردی که از نظر مفهومی مشابه اند و... نام برد.

 این اثر با لطف و عنایت خداوند سبحان به عنوان مجموعه تست های قانون اساسی در 
راستای درخواست های دانشجویان رشته حقوق و  داوطلبان آزمونهای مختلف حقوقی 

آماده و در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.  امید است که نهایت استفاده از آن بشود.
 در پایان ضمن تشکر از همه عزیزانی که به هر  نحوه در تهیه این مجموعه همکاری 
داشته اند، از کلی خوانندگان استدعا داریم ما را از پیشنهادات و انتقادات خود بهره مند سازند.

سخن سخن� �
مؤلفمؤلف
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کلیاتکلیات

1 کدام مورد از وجوه تشخیص قانون اساسی از سایر اعمال هنجاری محسوب 

)ارشد 90( نمی شود؟ 
ب( کلیت و جامعیت الف( شیوه باز نگری   

د( برتری قانون اساسی بر کلیه هنجار ها ج( قوه مؤسس و واضع  آن  
شیوه  من جمله  گوناگون  وجوهی  دارای  اساسی  قانون  است،  گزینه )ب( صحیح 
کلیه  بر  اساسی  قانون  برتری  آن،  مهمترین  و  مقننه  قوه  و  قوه مؤسس  بازنگری، 

هنجار ها است.

نظریه کار ویژه ای رأی، ناشی از کدام اندیشه حاکمیت است؟   )ارشد 97( 2

د( الهی  ج( طبقاتی   ب( ملی   الف( تقسیم شده 
گزینه )ب( صحیح است، نظریه ی کار ویژه ای رأی، ناشی از اندیشه حاکمیت ملی 
می باشد و در واقع کلیتی است تقسیم نا پذیر و حاکمیت، متعلق به این کلّیت یعنی 

»ملت« است.

3 از جمله ویژگی های حقوق اساسی به عنوان رشته ای از حقوق این است 

)ارشد 81( که.....  
الف( صرفاً به روابط دولت با مردم می پردازد.
ب( تنظیم کننده ی روابط فرمانروایان است.

ج( کلیه روابط افراد را در یک جامعه سیاسی نظم می بخشد.
د( به تعیین روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد.

گزینه )د( صحیح است، حقوق اساسی، حقوقی است که به روابط مربوط به دولت 
می پردازد. گروهی از اصحاب رأی، حقوق اساسی را به مثابه رشته ای می دانند که 
به روابط حقوقی مربوط به قدرت عمومی عالی یعنی »دولت« و به تعیین و تنظیم 

روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران می پردازد.
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)ارشد 89( 4 موضوع اصلی حقوق اساسی ...  

الف( تنظیم و تعیین محدوده قدرت حکومت و تضمین آزادی مردم است.
ب( تحلیل حقوقی قدرت حاکم است.

ج( بیان شرح وظایف حکومت و تفکیک قوای سه گانه و تنظیم روابط بین آن ها است.
د( تحلیل حقوقی- سیاسی جامعه است.

گزینه  )الف( صحیح است، حقوق اساسی دارای موضوع های گوناگونی از جمله 
اما  می باشد   ....... و  دولت  به  مربوط  روابط  مطالعه  آن،  تفسیر  و  اساسی  حقوق 

موضوع اصلی و اساسی آن، تحلیل حقوقی- سیاسی جامعه است.

)ارشد 87( 5 قانون اساسی مجموعه قواعدی است که .......... 

الف( قدرت زمامداران را تنظیم و حقوق و آزادی مردم را تضمین می کند.
ب( اقتدارات و اختیارات زمامداری را تضمین می کند.

ج( حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامداران تنظیم می کند.
د( قدرت زمامداران را تضمین و حقوق و آزادی های مردم را تنظیم می کند.

گزینه )الف( صحیح است، به صورت کلی، قانون اساسی مشمول قواعدی است 
که قدرت زمامداران را تنظیم می کند و به عالوه آزادی مردم و حقوق شان را 

تعیین می کند.

6 در بین انواع دموکراسی، کدام یک به مفهوم آزادی و حقوق بشر نزدیک 

)ارشد 88( است؟  
ب( دموکراسی مستقیم الف( دموکراسی شرقی   

د( دموکراسی غیر مستقیم ج( دموکراسی نیمه مستقیم  
و  به معنا و مفهوم حقوق بشری  دموکراسی مستقیم  گزینه )ب( صحیح است، 

آزادگی بشری پیوستگی و نزدیکی بیشتری دارد.

)تألیفی( نظر بو علی در مورد حکومت چه بود؟   7

الف( طرفدار حاکمیت مردم در وضع قانون و اعمال فرمان روایی- فطری
ب( تحت تأثیر دموکراسی- فطری

ج( خدا- دموکراسی
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د( کمال گرایی- دموکراسی
گزینه )الف( صحیح است، بوعلی طرفدار حاکمیت مردم در وضع قانون نبود و 

از اِعمال فرمان روایی فطری حمایت می کرد.

عنصر قدرت سیاسی در تشکیل دولت ناشی از .......... است.  )ارشد 80( 8

ب( نیاز جامعه     الف( زور زمامداران   
د( یک سنت کهن ج( وجود تحمل در جامعه  

گزینه )ب( صحیح است، تشکیل دولت ناشی از عواملی سازنده است که باعث 
ایجاد آن می شود که این امر همان احساس کمبود و نیاز جامعه به قدرتی سیاسی 

است که سازنده ی آن می باشد.

)ارشد 86( 9 موضوع اصلی قانون اساسی ..........  

الف( تحلیل حقوقی- سیاسی هر جامعه ای است.
ب( تحلیل حقوقی و تضمین قدرت حاکم است.

ج( بیان شرح وظایف حکومت و توجیه قدرت سیاسی است.
د( انتظام قوای عمومی در جهت تضمین حقوق شهروندی است.

گزینه )د( صحیح است، موضوع اصلی قانون اساسی نظم بخشیدن قوای عمومی 
در جهت ایجاد و تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی اشخاص است.

10 کسب موافقت مجلس سنا برای انتصاب وزرا در نظام ریاستی امریکا بر 

کدام مبنا توجیه می شود؟                                                          )ارشد 97(                                                                                                       
ب( سیاسی بودن اقدام مجلس سنا الف( امر مطلق بودن تفکیک قوا  

د( صرفاً یک عمل اداری بودن نصب وزرا ج( قضایی بودن فرآیند تأیید وزرا 
گزینه )د( صحیح است، انتصاب وزرا در نظام ریاستی آمریکا، یک عمل اداری 

می باشد که نیازمند موافقت مجلس سنا است.

)ارشد 84( 11 قانون اساسی به عنوان میثاق ملی: 

الف( قدرت حاکم بر جامعه را تنظیم و حقوق و آزادی های مردم را تضمین می کند.
ب( روابط قدرت و حکومت و مردم را بر اساس نظام تفکیک قوا معین می کند.

ج( زمینه ساز تحقق نظام همه ساالری ویژه قدرت های انحصار گر است.
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د( وظایف و اختیارات نهاد های حکومتی و تکالیف مردم در مقابل حکومت را تعیین 
می کند.

گزینه )الف( صحیح است، قانون اساسی باالترین سند حقوقی یک کشور است 
که تعیین کننده ی قدرت حاکم بر جامعه و حقوق و آزادی های مردمی است و 

متعاقبًا آن را تنظیم می کند.

محاکمه  را  رئیس جمهور  صورت  کدام  در  فرانسه  عدالت  عالی  دیوان   12

می کند؟             )ارشد 95(
ب( عدم شرکت در جلسه ی استیضاح الف( ارتکاب جرم خاص  

د( دخالت در صالحیت تقنینی پارلمان ج( انجام خیانت بزرگ   
گزینه )ج( صحیح است، طبق اصل 68 قانون اساسی فرانسه، دیوان عالی عدالت 
فرانسه در صورتی که رئیس جمهور خیانتی بزرگ مرتکب شود وی را محاکمه می کند.    

)ارشد 84( عنصر قدرت سیاسی در حقوق اساسی..........   13

الف( ناشی از آداب و سنت است.
ب( ضرورت سلطه زمامدار مطلق است.

ج( ناشی از حاکمیت مطلق گروه های ذی نفوذ است.
د( ضرورت و ضمانت اجرای نظام حقوقی در جامعه سیاسی است.

گزینه )د( صحیح است، به طور کلی کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون 
بر  قانون اساسی در  بوده، در مفهوم و معنا، چیزی خالف اصول  اساسی منطبق 
و  نکند  عبور  اساسی  قانون  توسط  تعیین شده  از چهار            چوب  یعنی  باشد.  نداشته 

وسعت آن ها با قانون اساسی در تعارض نباشد. 

14 کدام عبارت در خصوص قدرت سیاسی در یک حکومت صحیح می باشد؟ 

)ارشد 90(  
الف( هر قدرتی حقانی است.

ب( قدرت در نظام سیاسی قانونی است.
ج( قانونی بودن قدرت به معنی حقانی بودن آن است.

د( قانونی بودن قدرت لزوماً به معنی حقانی بودن آن نیست.
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قانونی  نمی توان گفت که  در خصوص قدرت سیاسی،  گزینه )د( صحیح است، 
بودن قدرت لزومًا به معنای حقانیت آن است.

)ارشد 83( 15 قانون اساسی... 

الف( به کلیه قواعدی که به تحدید قدرت و بیان آزادی افراد منتهی می شود، می پردازد.
ب( کلیه قواعدی که توجیه عملکرد قوای سه گانه و روابط متقابل آن ها است، بحث 

می کند.
ج( مجموعه مقررات تشکیالت حکومتی و تکالیف مردم نسبت به آن است.

د( مجموعه قواعد مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است و حوزه آزادی های فردی 
را ترسیم می کند.

گزینه )د( صحیح است، به طور کلی قانون اساسی مجموعه قواعد مربوط به قدرت 
و انتقال و اجرای آن است و حوزه آزادی های فردی اشخاص را به تصویر می کشد. 

)ارشد 87( 16 قانون اساسی قواعدی است که...  

الف( حقوق مردم را تضمین نموده و اقتدار زمامدار را تنظیم می کند.
ب( تشکیالت، نهاد های حکومتی و تکالیف مردم را بیان می کند.

ج( اقتدار زمامداری را تحلیل نموده و به تشکیالت حکومتی و حقوق مردم می پردازد.
د( به بررسی تحلیل نظام حاکم، قوای سه گانه و روابط متقابل آن ها می پردازد.

و  حقوق  بیان  به  که  است  قواعدی  اساسی  قانون  است،  صحیح  )الف(  گزینه 
و  می کند  تضمین  را  آن  قانون،  در چهار چوب  و  می پردازد  اشخاص  آزادی های 

اقتدار زمامداران را تنظیم می کند. 

)ارشد 81( 17 قانون اساسی مجموعه مقررات و موازینی است که... 

الف( صرفاً به میان قوای حاکم و روابط متقابل آن ها می پردازد.
آزادی های  و  حقوق  و  قانون  ملت،  حاکمیت  از  عبارت  آن  بنیادین  محور های  ب( 

اساسی مردم است.
ج( حقوق دولت و تکالیف مردم را مشخص می کند.

د( به بیان حقوق سیاسی جامعه »همانگونه که هست« می پردازد.
که  است  موازینی  و  مقررات  مجموعه  اساسی  قانون  است،  )ب( صحیح  گزینه 
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محور های بنیادین آن، شامل حقوق و آزادی های اساسی، مردم، حاکمیت ملت و 
قانون می باشد.

)ارشد 87( 18 اقتدار دولت در نظام حقوقی عبارت است از.......... 

الف( قدرت سازمان یافته قانونی
ب( اعمال قدرت قوای حاکم

ج( اعمال قدرت قوه مجریه
د( قدرت سیاسی که فقط از سوی دولت اعمال می شود.

گزینه )الف( صحیح است، در نظام حقوقی، اقتدار دولت،  همان قدرت سازمان یافته ی 
قانون می باشد.

19 فرق عدم تمرکز با نظام فدرالی چیست؟  )ارشد 81(

الف(  خود مختاری در عدم تمرکز مطلق، اما در فدرال مشروط است.
ب( فدرال بر خالف عدم تمرکز دارای ساختاری دو گانه گرایی است.

ج( اصل خود مختاری در عدم تمرکز با فدرال برابری می کند.
د( تقسیمات کشوری در عدم تمرکز مطرح ولی در نظام فدرالی وجود ندارد. 

است.  دوگانه گرایی  ساختاری  دارای  فدرالی  نظام  است،  صحیح  )ب(  گزینه 
فدرالیسم همان پیوستگی جماعات متمایز انسانی است. در این نظام دو گرایش 

متضاد باهم آشتی می کنند: 
1- عالقه به خود مختاری.

2- کشش به  سوی تشکیل یک جامعه کلی که همه جماعات عضو را در بر می گیرد.

)ارشد 81( 20 قانون اساسی در مفهوم عام، مجموعه مقررات مربوط به ... 

الف( نهاد های سیاسی کشور است.
ب( اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد است.

ج( تعیین محدوده و منشأ قدرت، انتقال و اجرای آن است.
د( کیفیت توزیع قدرت بین فرمانروایان است.

گزینه )ج( صحیح است، مفهوم عام قانون اساسی عبارت است از تعیین محدوده 
و منشأ قدرت، انتقال و اجرای آن.
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)ارشد 93( 21 در دولت های فدرال .......... 

امری  انتظامی  نیرو های  و  مرکز  اختیار  در  نظامی  نیرو های  خارجی،  الف( سیاست 
محلی تلقی می گردد.

ب( تصمیم گیری امور محلی با اکثریت آراء و  امور فدرال به اتفاق آرای نمایندگان 
دول عضو است.

ج( روابط بین دولت های عضو در امور داخلی در حکم دول عضو کنفدراسیون در 
روابط خارجی است.

د( تعیین نمایندگان مجلس سنا بر اساس انتصاب و نمایندگان مجلس ملی از راه 
انتخابات است.

گزینه )الف( صحیح است، در دولت های فدرال، سیاست خارجی، نیرو های نظامی 
در اختیار مرکز و نیرو های انتظامی،  امری محلی تلقی می شوند.

)ارشد 80( 22 قانون اساسی مجموعه قواعدی است که ... 

الف( اقتدارات و اختیارات زمامداری را تضمین می کند.
ب( قدرت زمامداران را تنظیم و حقوق و آزادی مردم را تضمین می کند.

ج( حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامداران تنظیم می کند.
د( قدرت زمامداران را تضمین و حقوق و آزادی های مردم را تحدید می کند.

و  حقوق  و  تنظیم  را  زمامداران  قدرت  اساسی  قانون  است،  گزینه )ب( صحیح 
آزادی های مردم را تضمین می کند.

23 از نظر سن توماداکن، کدام نظریه قدرت دولت را توجیه می کند؟ 

   )ارشد 97(
ب( اثبات گرایی    الف( فطری- الهی   
د( طبیعی- فطری  ج( قرارداد جتماعی- لیبرالی  

گزینه )الف( صحیح است، سن توماداکن از پایه گذاران نظریه فطری- الهی دولت 
زندگی  امر الزم  عنوان  به  دولت  اصل  قبول  مبنای  بر  را  فکری خود  نظام  نیز، 

بشرنهاده است که به اعتقاد او قدرت فی النفسه مطلق است.
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24 در نظام سیاسی انگلیس کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی.......... 

)ارشد 75(  
الف( بر عهده دادگاه های عمومی است.

ب( در صالحیت شاه با ملکه است.
ج( در صالحیت کمیته حقوقی مجلس گردان است.

د( موضوعیت ندارد.
گزینه )د( صحیح است، در نظام سیاسی انگلیس، کنترل مطابقت قانون عادی با 

قانون اساسی، هیچ موضوعیتی ندارد.

)ارشد 88( 25 موضوع اصلی حقوق اساسی ..........  

و  حقوق  برتری  تضمین  ویژه  به  و  حکومتی  قدرت  محدوده  تنسیق  و  تنظیم  الف( 
آزادی های مردم است.

ب( بیان گسترده وظایف و اختیارات حکومت، تفکیک قوای سه گانه و تنظیم روابط 
بین آن هاست.

ج( تحلیل حقوقی قدرت حاکم است.
د( تحلیل حقوقی- سیاسی جامعه است.

گزینه )الف( صحیح است، موضوع اصلی حقوق اساسی، تنظیم و تنسیق محدوده 
قدرت حکومتی و به ویژه تضمین برتری حقوق و آزادی های مردم است.

)ارشد 88( 26 دستور گرایی مترادف .......... است. 

ب( مشروطه  خواهی الف( تفکیک قوا   
د( وجود قانون اساسی نوشته ج( برتری قوه مجریه بر قوه مقننه 

گزینه  )ب( صحیح است، دستور گرایی مترادف با مشروطه خواهی است.

)ارشد 93( 27 اصل خود محدودیتی چگونه تضمین می شود؟ 

الف( با تصریح در قانون اساسی
ب( حاکمیت دولت در چهار چوب نظم حقوق بین المللی

ج( محدودیت حاکمیت صرفاً از طریق قواعد حقوق طبیعی
د( به موجب برتری نظم حقوق بین المللی بر نظم حقوق داخلی
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گزینه )الف( صحیح است، مکانیسم خود محدودیتی،  هیچ نیروی دیگری جز در 
نیروی خود دولت ها مدخلیت ندارد. دولت ها قادر خواهند بود بر اساس این اختیار 
تمایزی و ترجیهی، هرگاه که اراده کنند، از قواعدی که خود آزادانه وضع کرده اند 

عدول نمایند.

28 از منظر حقوق اساسی، کدام مورد به کشور تک بافتی اطالق می شود که در 

)دکتری 94( آن، قانون گذاری متنوع ولی قانون گذار یکی است؟ 
ب( وحدت انضمامی الف( منطقه گرایی    

د( عدم تمرکز ج( اتّحاد شخصی    
گزینه )ب( صحیح است، در برخی از کشور های یک پارچه، قانون گذاری متنوع ولی 
قانونگذار، یکی است. یعنی که یک قوه مقننه مرکزی، هنجار های قانونی را وضع می کند.

)ارشد 81( 29 مفهوم حاکمیت با کدام یک از مفاهیم زیر مترادف است؟ 

ب( قدرت جامعه سیاسی الف( استقالل و خود  مختاری دولت-کشور  
د( قدرت قوای حاکم ج( قدرت به مفهوم مطلق   

گزینه )الف( صحیح است، حاکمیت به معنای استقالل و خود مختاری یک دولت- 
کشور است.

30 از دیدگاه ژرژ سل، سه اصل بنیادین برای تحقق دولت - کشور فدرال کدام 

)دکتری 94( است؟  
الف( قانون مشارکت، وحدت و کثرت

ب( قانون فراداشت، خود مختاری و حاکمیت
ج( قانون خود مختاری، تکثر و انقیاد

د( قانون فراداشت، خود مختاری و مشارکت
از  برای تحقق دولت- کشور فدرال  بنیادین  گزینه )د( صحیح است، سه اصل 

دیدگاه ژرژ سل: 1- قانون فراداشت و 2- خودمختاری و 3- مشارکت است.

31 بر اساس قانون خود مختاری، هر یک از دولت های عضو فدرال دارای چه 

نوع صالحیت هایی هستند؟      )دکتری 96(
الف( اداری، سیاسی، قضایی
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ب( سیاسی، اداری و قانون گذاری تقنینی
ج( مدیریتی، بین المللی، اداری، قانون گذاری و قضایی

د( اداری، قضایی و قانون گذاری اساسی و تقنینی
گزینه )د( صحیح است، گرایش خودمختاری به مثابه سنگ تعادلی است در برابر 
کشش به سوی فراداشت و وجود نهاد های برتر. »اصل استقالل ایاالت، اساس آزادی 
آمریکایی را تشکیل می دهد.« مثاًل قانون اساسی هر ایالت یک قانون خود مختار است.

)ارشد 76( 32 در دولت فدرال.......... 

الف( ایاالت، از جهت سهولت در امور خود، در روابط بین المللی مستقل هستند، اما 
سیاست خارجی در انحصار دولت مرکزی است.

ب( سیاست خارجی و صالحیت بین المللی در انحصار دولت مرکزی است.
ج( صالحیت بین المللی در انحصار دولت مرکزی است، اما ایاالت مرزی برای امور 

محلی خود دارای سیاست خارجی مستقل هستند.
د( یکی از خصایص اصلی دولت فدرال، استقالل سیاسی ایاالت نسبت به دولت مرکزی 

در روابط بین الملل است.
گزینه )ب( صحیح است، در دولت فدرال سیاست خارجی و صالحیت بین المللی، 

صرفًا در انحصار دولت مرکزی است.

33 نظام حقوقی حاکم بر روابط دول عضو در دولت-کشور های فدرال چگونه 

)ارشد 77( است؟  
الف( دولت های عضو، مستقل از یکدیگرند و در امور داخلی خود، دارای صالحیت 

بین المللی هستند.
ب( منبعث از حقوق داخلی و بین المللی

ج( منبعث از حقوق داخلی و بر اساس قانون اساسی فدرال.
د( صالحیت داخلی و بین المللی دولت های عضو از یکدیگر قابل تفکیک است.

گزینه )ج( صحیح است، در دولت- کشور فدرال، واحد های ترکیب کننده، ماهیت 
دولت های حاکمی هستند که از حیث سیاسی، ویژگی های خود را حفظ کرده و 

خود مختاری و استقالل و شخصیت حقوقی داخلی خود را دارند.
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)ارشد 78( 34 برای تشکیل یک کشور چه عواملی الزم است؟ 

الف( جمعیت و سرزمین، بدون حاکمیت سیاسی
ب( جمعیت، سرزمین و دین مشترک

ج( سرزمین، جمعیت و حاکمیت سیاسی
د( سرزمین، جمعیت و فرهنگ مشترک

گزینه )ج( صحیح است، عوامل تشکیل دهنده ی یک کشور شامل: 1- سرزمین. 
2- جمعیت و 3- حاکمیت سیاسی است.

35 به چه کشور های مرکبی، اتحاد شخصی می گویند؟  )ارشد 78(

الف( دستیابی یک شخص به حاکمیت دو یا چند کشور به الزام و انحصار از راه و 
رانت است.

اتحاد  این  رئیس  و  است  محفوظ  کشور ها  حقوقی  استقالل  اتحاد شخصی  در  ب( 
می تواند انتخابی یا ارثی باشد.

ج( چند کشور زیر فرمان یک رئیس کشور استقالل سیاسی و حقوقی شان را به نفع 
یکی از کشور ها از دست می دهند.

د( چند کشور از نظر حقوقی دارای استقالل کامل بوده و فقط می توانند در زیر فرمان 
شاه قرار گیرند.

گزینه )د( صحیح است، در حالتی که چند کشور از نظر حقوقی دارای استقالل 
کامل بوده و فقط بتوانند در زیر فرمان شاه قرار گیرند، اتحاد شخصی می گویند.

)ارشد 76( 36 دولت های ساده تک بافت، عدم تمرکز .......... 

الف( عبارت است از سپردن کار های محلی به مردم محل.
ب( نوع خفیفی از عدم تراکم است.

ج( گامی در جهت مردمی کردن امور است.
د( وقتی است که دولت مرکزی امور محلی را به جای مرکز در محل انجام دهد.

سپردن  از  است  عبارت  تک بافت  ساده  دولت های  است،  )الف( صحیح  گزینه 
کار های محلی به مردم آن محل.
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)ارشد 96( 37 حکومت ایده آل ژان ژاک روسو، کدام است؟  

ب( دموکراسی نیمه مستقیم الف( آریستو کراسی مردمی  
د( دموکراسی مستقیم ج( دموکراسی غیر مستقیم  

آن  سخنانش  در  که  ژان ژاک روسو  ایده آل  حکومت  است،  صحیح  )د(  گزینه 
حکومت را کامل و مکفی می داند، حکومت دموکراسی مستقیم است.

سبک  تکامل یافته ترین  بسیط  دولت های  در  زیر  سبک های  از  کدام یک   38

)ارشد 82( عدم تمرکز است؟      
ب( عدم تمرکز فنی   الف( عدم تراکم   

د( منطقه گرایی ج( وحدت انضمامی    
گزینه )د( صحیح است، سبک منطقه گرایی در دولت های بسیط، تکامل یافته ترین 

سبک عدم تمرکز است.

)ارشد 96( 39 منشأ طرح  قانونی در مجلس نمایندگان آمریکا چیست؟  

ب( امضای هر یک از نمایندگان الف( امضای اکثریت نمایندگان  
د( امضای یک سوم نمایندگان ج( امضای حد اقل ده نفر از نمایندگان 

گزینه )ب( صحیح است، در نظام حقوقی پارلمانی کالسیک، حق ابتکار قانونی، 
ذیل عنوان »طرح« متعلق به تک تک اعضای مجلس است.  

)ارشد 81( 40 در بیان ارکان »دولت- کشور« .......... 

الف( حاکمیت به مجموعه اقتدارات و زمامدارانی اطالق می شود، که به طور بال منازع 
بر مردم اعمال قدرت می کنند. 

ب( حکومت عبارت از قدرت برتر فرمانروایی فوق اراده افراد جامعه است. 
ج( حکومت همان حاکمیت است که بر دولت-کشور سیطره مطلق دائمی و تام دارد.

د( ملت به جمعیتی اطالق می شود که با داشتن همبستگی های درونی و بیرونی و 
حقوقی )تابعیت( مجموعه واحد مشخصی را تشکیل می دهد.

اطالق  جمعیتی  به  ملت  کشور«  »دولت-  ارکان  در  است،  صحیح  )د(  گزینه 
مجموعه  )تابعیت(  حقوقی  بیرونی  و  درونی  همبستگی های  داشتن  با  که  می شود 

واحد مشخصی را تشکیل می دهد.



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی شده قانون اساسی ۱8۱8

41 در مکتب تحلیلی، قانون اساسی بر کدام مبنا تفسیر می شود؟ 

)ارشد 97(  
ب( نظام ارزشی موجود در جامعه الف( اصول و قواعد جدید حقوقی 

د( روح و مراد قانونگذار ج( افکار عمومی   
گزینه )د( صحیح است، تغییر قانون اساسی در مکتب تحلیلی بر مبنای روح و 

مراد قانونگذار می باشد.

)ارشد 81( 42 علت وجودی مجلس دوم در دولت-کشور های بسیط چیست؟ 

الف( در جهت تصویب مقررات مناسب عمل می کند.
ب( در جهت ارائه تصویر بهتری از دموکراسی می باشد.

ج( به عنوان ترمز بتواند مانع از تصمیمات افراطی مجلس اول گردد.
د(  اعمال برابری اختیارات قانون گذاری در دو جنبه ملی و محلی است.

گزینه )ج( صحیح است، مجلس دوم در دولت- کشور های بسیط به عنوان ترمز 
می تواند مانع از تصمیمات افراطی مجلس اول گردد.

43 در دولت فدرال ..........  )ارشد 97(

الف( چون دولت های عضو دارای استقالل نسبی هستند، به تناسب همین استقالل، 
قانون اساسی محلی می تواند متفاوت و مغایر با قانون اساسی باشد.

ب( چون قانون اساسی دولت های عضو یک قانون محلی است، اصوالًً تعارضی پیش 
نمی آید.

اساسی مستقل،  قانون  تابع دولت مرکزی هستند، وجود  ج( چون دولت های عضو 
اصوالًً مغایر این اتحاد است.

د(  قانون اساسی دولت های عضو نباید با قانون فدراسیون مخالفتی داشته باشد.
گزینه )د( صحیح است، چهار چوبی که در دولت های فدرال مد نظر می باشد، بر این مبنی 

است که قانون اساسی دولت های عضو نباید با قانون فدراسیون مخالفتی داشته باشد.

)ارشد 80( 44 در دولت های فدرال ... 

الف( تصمیمات ملی، صرفاً به اتفاق آراء دولت های عضو، نافذ و معتبر است.
ب( تشکیل دولت فدرال برای جلو گیری از معایب عدم تمرکز است.



۱9۱9 تایلک

ج( در کل کشور، فقط یک قانون اساسی وجود دارد اما هر دولت عضو دارای قوای 
سه گانه مستقل است.

از طریق  ملی،  امور  و در  امور محلی، مستقل عمل می کنند  د( دولت های عضو در 
عضویت نمایندگان محلی در اداره دولت فدرال مشارکت دارند.

امور محلی،  در دولت ها ی فدرال، دولت های عضو در  گزینه )د( صحیح است، 
مستقل عمل می کنند و در امور ملی، از طریق عضویت نمایندگان محلی در اداره 

دولت فدرال مشارکت دارند.

قانون  به شورای  قانون  ارجاع  که حق  مقاماتی  فرانسه  نظام سیاسی  در   45

)ارشد 75( اساسی را دارند عبارتند از.......... 
الف( رئیس جمهور، نخست وزیر، رؤسای مجلسین و 60 تن از نمایندگان هر یک از 

دو مجلس
ب( رئیس جمهور، نخست وزیر

ج( رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس شورای قانون اساسی
د( رئیس جمهور، نخست وزیر و رؤسای مجلسین

گزینه )الف( صحیح است، در کشور فرانسه، حق ارجاع قانون به شورای قانون 
اساسی وجود دارد. این حق صرفًا توسط افراد ذیل اعمال می شود: 1- رئیس جمهور. 
2- نخست وزیر. 3- رؤسای مجلسین. 4- 60 نفر از نمایندگان هر یک از مجالس.

)ارشد 82( 46 در بیان مفهوم حاکمیت و دولت-کشور می توان گفت .......... 

الف( حاکمیت و حکومت در یک دولت-کشور دارای معانی مترادف اند.
ب( حاکمیت دولت-کشور تنها قوای حاکم اند که در محدوده داخلی دارای اقتدار اند.

ج( حاکمیت داخلی مبتنی بر اقتدار و اطاعت و حاکمیت بیرونی نا محدود است.
د( حاکمیت بیرونی به معنای استقالل و حاکمیت درونی به معنای اقتدار است.

گزینه )د( صحیح است، حاکمیت درونی دولت به معنای آن است که در برابر 
و  نظیر شهر  تقسیمات سرزمین  یا  طبقه  و  گروه  و  فرد  از  اعم  اعضای جمعیت 
شهرستان و استان و ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است؛ حاکمیت برونی در 

روابط بین دولت ها چهره می نماید.
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)ارشد 85( حقوق اساسی معیار حاکم بر نظام سیاسی است که در آن...  47

الف( قدرت زمامداری )تنظیم( و )حقوق مردم( تضمین می شود.
ب( نهاد های حاکم )مشخص( و تفکیک قوا )تضمین( می شود.
ج( قدرت زمامداری )تضمین( و حقوق مردم )تنظیم( می شود.

د( حقوق مردم در محدوده )اقتدار( حکومت مردمی )تعیین( می شود.
گزینه )الف( صحیح است، حقوق اساسی معیار حاکم بر نظام سیاسی است که در 

آن قدرت زمامداری تنظیم و حقوق مردم تضمین می شود.

)دکتری 98( عالمه نائینی، حکومت را چگونه طبقه بندی کرد؟   48

ب( مسئوله- والیتیه الف( اعتسافیه- استعبادیه  
د( تحکمیه- مقیده ج( مشروطه- محدوده   

گزینه )د( صحیح است، طبق دسته بندی که عالمه نائینی برای حکومت انجام 
داده است، آن را به دو دسته طبقه بندی کرده است: 1- تحکمیه. 2- مقیده.

)ارشد 80( 49 در دولت های فدرال ...  

الف( صالحیت بین المللی در انحصار دولت مرکزی است، اما ایاالت مرزی برای امور 
محلی خود دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

به دولت  نسبت  ایاالت  استقالل سیاسی  فدرال،   اصلی دولت  از خصایص  یکی  ب( 
مرکزی در روابط بین المللی است.

ج( سیاست خارجی و صالحیت بین المللی در انحصار دولت فدرال )مرکزی( است.
اما  هستند،  مستقل  بین الملل  روابط  در  خود،  امر  در  سهولت  جهت  از  ایاالت،  د( 

سیاست خارجی در انحصار دولت مرکزی است.
گزینه )ج( صحیح است، در دول فدرال سیاست خارجی و صالحیت بین المللی در 

انحصار دولت فدرال )مرکزی( است.

50 کدام اصل مبنای تشکیل دولت های فدرال است؟  )ارشد 81(

ب( خود مختاری و مشارکت الف( اصل ملیت ها   
د( اتحاد قومیت ها ج( وجود اقلیت ها   

گزینه )ب( صحیح است، مبنای تشکیل دولت های فدرال، اصل خود مختاری و 
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مشارکت است.

)ارشد 81( 51 در دولت های ساده و تکبافت ... 

الف( قوانین اساسی محلی با رعایت قانون اساسی دولت مرکزی مصوب مردم محل است.
ناسخ  می تواند  اتفاق آراء  صورت  در  محلی،  شورا های  همه  مشترک  تصمیمات  ب( 

مصوبات مجلس ملی  شود.
ج( شورا های مردمی محلی به شرط رعایت قانون اساسی کشور حق اتخاذ تصمیم 

نسبت به امور محلی را دارا هستند.
د( عدم تراکم اداری اما عدم تمرکز، هم سیاسی و هم اداری است.

گزینه )ج( صحیح است، در دولت های ساده و تک بافت شورا های مردمی و محلی 
به شرط رعایت قانون اساسی کشور، حق اتخاذ تصمیم نسبت به امور محلی را 

دارا هستند.

)ارشد 80( 52 در دولت های ساده ...  

الف( در صورت بزرگی ابعاد سرزمینی و جمعیتی، تقسیمات کشوری مبتنی بر نوعی 
استقالل است.

ب( ساختار آن ها مبتنی بر وحدت سرزمینی، مردمی و تشکیالتی است.
ج( عدم تمرکز سیاسی و اداری حاکم است.

د( عدم تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری است.
وحدت  بر  مبتنی  آن ها  ساختار  ساده،  دولت های  در  است،  )ب( صحیح  گزینه 

سرزمینی، مردمی و تشکیالتی است.

)ارشد 82( 53 در دولت فدرال ...  

الف( با عضویت دول حاکم در فدرال حاکمیت دولت های محلی از بین می رود.
ب( قانون اساسی دول حاکم محلی می تواند بدون نظارت دولت مرکزی تغییر یابد.

ج( چون دولت های عضو خود مختار  اند، می توانند قانون اساسی مغایر با فدرال داشته 
باشند.

د( علی رغم این که دولت های عضو دارای استقالل نسبی اند قانون اساسی دول عضو 
حاکم نمی تواند مغایر قانون اساسی فدرال باشد.
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گزینه )د( صحیح است، در دولت فدرال، علی رغم اینکه دولت های عضو دارای 
قانون اساسی  نمی توانند مغایر  قانون اساسی دول عضو حاکم،  استقالل نسبی اند، 

فدرال باشند.

)ارشد 82( 54 در دولت های فدرال .......... 

الف( برابری دولت های عضو، اصل است.
ب( رابطه دول عضو بر مبنای قانون اساسی ایالتی تنظیم می شود.

ج( اصل مشارکت زمینه تمرکز قدرت را به ضرر اصل خود مختاری گسترش می دهد.

د( خروج دولت عضو آزاد است. چنانچه مردم یک ایالت از راه همه پرسی آن را خواسته باشند.

گزینه )الف( صحیح است، اصل حاکم در دول فدرال، برابری دولت های عضو است.

)ارشد 83( 55 پدیداری حقوق اساسی... 

الف( برای بیان آزادی و مطلق انگاری قدرت است.
ب( رهایی آزادی از هرگونه قید وبندی به همراه داشته است.

ج( زمینه تقویت قدرت در استیال بر آزادی را فراهم کرده است.
د( همراه با آزادی و حاکمیت مردم و محدودیت قدرت بوده است.

گزینه )د( صحیح است، پدیداری حقوق اساسی همراه با آزادی و حاکمیت مردم 
و محدودیت قدرت است.

)ارشد 82( موضوع اصلی حقوق اساسی...  56

الف( اقتدارات و اختیارات زمامداری را تضمین می کنند.
ب( قدرت زمامداران را توجیه و تکالیف مردم را تعیین می نماید.

ج( تنظیم و تعیین محدوده ی قدرت حاکم و تضمین آزادی های مردم.
د( حقوق مردم را در چارچوب قدرت زمامدار تنظیم می کند.

تضمین  و  حاکم  قدرت  محدوده ی  تعیین  و  تنظیم  است،  صحیح  )ج(  گزینه 
آزادی های مردم، موضوع اصلی حقوق اساسی است.

)ارشد 97( منظور از اصل »فراداشت« در دولت های فدرالی کدام است؟  57

الف( لزوم ایجاد نهاد های مشترک 
ب( حفظ استقالل ایاالت های عضو
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ج( مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه
د( مشارکت دولت های عضو در اتخاذ تصمیم های کلی

گزینه )الف( صحیح است، منظور از اصل فراداشت، لزوم ایجاد نهاد های مشترک 
در دول فدرال است.

)ارشد 82( 58 در دولت های مرکب )چند پارچه( ..........  

 الف( روابط میان دولت های عضو دولت های فدرال، به لحاظ استقالل در امور داخلی نظیر 
دولت -کشور های کنفدراسیون دولت ها در روابط بین الملل است.

ب( دولت فدرال دارای سیاست خارجی متمرکز است، اما دولت های عضو کنفدراسیون 
هر یک دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ج( تصمیمات متخذه بین دولت های عضو و دولت های فدرال همانند دولت های عضو 
کنفدراسیون با اتفاق آراء معتبر است.

د( عضویت هر دولت در کنفدراسیون دولت ها، به طور ارادی و با انعقاد یک معاهده 
اکثریت  رأی  بدون  کنفدراسیون  این  از  آن  خروج  اما  می گیرد،  صورت  بین المللی 

دولت های عضو، میسر نیست.
گزینه )ب( صحیح است، در دولت های چند پارچه، دولت فدرال، دارای سیاست 
سیاست  دارای  هر یک  کنفدراسیون  عضو  دولت های  اما  است  متمرکز  خارجی 

خارجی مستقل هستند.

59 عنصر »قدرت سیاسی« در تشکیل دولت ناشی از...  )ارشد 81(

الف( یک سنت کهن هم ابتکار مردم است.
ب( زور اکتسابی زمامداران است.

ج( وجود تحمل سلطه طلبی در جامعه است.
د( ناشی از نیاز جامعه به استقرار نظم و امنیت است.

گزینه )د( صحیح است، هر جامعه ای برای برقراری نظم و امنیت اجتماعی نیاز 
به قدرت سیاسی و حکومتی دارد که محدوده ی قوانین را مشخص و به برقراری 

نظم و امنیت بپردازد.
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)ارشد 84( 60 نظریه تفکیک قوای منتسکیو بر کدام محور استوار است؟ 

ب( قانون الف( تفکیک عمودی قوا  
د( حاکمیت مردم ج( حاکمیت ملی   

گزینه )ب( صحیح است، منتسکیو در کتاب روح القوانین خود، کوشیده است تا از 
طبیعت اشیاء و اموال، پدیده دولت- کشور را به عنوان امر الزمی که از سرشت 

واقعی امور سرچشمه می گیرد، توجیه و تبیین کند.

61 در دولت های ساده و بسیط )تکبافت( .........  )ارشد 80(

الف( ساختار این دولت ها مبتنی بر وحدت سرزمینی، مردمی و تشکیالتی است.

ب( در صورت بزرگ بودن کشور مبتنی بر نوعی استقالل از دولت مرکزی است.
ج(  عدم تمرکز سیاسی و اداری حاکم است.

د(  عدم تمرکز سیاسی و عدم تراکم اداری است.
گزینه )الف( صحیح است، دولت های تک بافت دارای ساختاری مختص به خود 

هستند که این ساختار مبتنی بر وحدت سرزمینی، مردمی و تشکیالتی است.

.......... این خصوص  در  است.  اساسی  اصلی حقوق  62 دولت-کشور موضوع 

)ارشد 82(  
سیاست  دارای  عضو،  دولت -کشور های  از  هر یک  فدرال  دولت-کشور های  در  الف( 

خارجی و نظامی مستقل هستند.
ب( دولت-کشور فدرال وقتی است که چند کشور مستقل با حفظ شخصیت حقوقی 
خود از طریق معاهده بین المللی در زمینه های خاص مواضع مشترک مستمری را 

اتخاذ نمایند.
ج( کنفدراسیون با ائتالف کامل چند کشور در تمامی زمینه ها ایجاد می شود.

د( دولت-کشور ساده )تکبافت( مبتنی بر وحدت تشکیالتی، مردمی و سرزمینی است.
وحدت  بر  مبتنی  ساده  کشور  دولت-  کلی  طور  به  است،  صحیح  )د(  گزینه 

تشکیالتی، مردمی و سرزمینی است.
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63 رسیدگی به تقاضای تفسیر قانون اساسی از سوی کدام مقام، برای شورای 

)ارشد 96( نگهبان الزام آور است؟  
الف( رئیس قوه قضائیه

ب( مقام رهبری و اعضای شورای نگهبان
ج( دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسالمی

د( تشخیص لزوم تفسیر قانون اساسی، مطلقاً در اختیار شورای نگهبان است.
گزینه )د( صحیح است، به استناد ماده 18 آیین نامه داخلی شورای نگهبان؛ طبق این ماده 
 تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، 
شورای  اعضای  از  یکی  یا  و  قوه قضائیه  رئیس  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

نگهبان صورت می گیرد. 

)دکتری 98( کدام قاعده از منظر کلسن، مبنای هنجار پایداری است؟  64

الف( قاهرانه بودن قدرت سیاسی                   ب( مشروعیت عرفی
ج( حاکمیت الهی                                      د( قداست عهود

به  از هنجار های مربوط  به عقیده ی کلسن منظومه ای  گزینه )د( صحیح است، 
رفتار های انسانی است که در زمان و مکان پدید آمده و از لحاظ سلسله مراتب 

فوراً در ردیف زیرین هنجار هایی قرار می گیرد که آن را پایه گذارده اند.

از خصلت  نظم هنجاری مستقر  باید  65 در شکل گیری یک جامعه سیاسی، 

)ارشد 84( .......... برخوردار باشد.  
الف( اجتماعی                ب( اقتصادی                ج( حقوقی                د( سیاسی

گزینه )ج( صحیح است، در شکل گیری یک جامعه سیاسی، باید نظم هنجار های 
مستقر، از خصلت حقوقی برخوردار باشد.

)ارشد 83( 66 در بیان مفهوم حاکمیت و حکومت .......... 

الف( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.
برون  نهاد های  توسط  اعمال می شود و حکومت  افراد  توسط  ب( حاکمیت مستقاًل 

حقوقی اعمال می شود.
ج( حاکمیت در سطح داخلی به معنی اقتدار و خود مختاری و در روابط بیرونی به 
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معنی استقالل است.
د( حاکمیت و حکومت به طور مطلق تنها از طریق حقوق داخلی ترسیم می شود و 

حقوق دیگر بر آن نقشی ندارند.
اقتدار در دولت  عالی ترین  اصلی، حاکمیت  مفهوم  به  گزینه )ج( صحیح است، 
است و حکومت هم به معنی حکم راندن و هم به معنی مجموعه نهاد های مجری 

احکام می باشد.

67 مبنای اتحاد های شخصی، واقعی، کنفدراسیون و فدرال، به ترتیب عبارتند 

)ارشد 84( از ..........  
الف( پیمان، خاندان، شخص و قانون اساسی
ب( شخص، خاندان، پیمان و قانون اساسی

ج( افراد، قانون اساسی، پیمان و شخصیت حقوقی
د( افراد خانواده، قانون اساسی و پیمان

قانون  معنی  به  فدرال  پیمان،  معنای  به  کنفدراسیون  گزینه )ب( صحیح است، 
اساسی، اتحاد واقعی به معنی خاندان و اتحاد شخصی به معنی شخص می باشد.

)ارشد 84( 68 عناصر دولت )کشور( عبارتند از..........  

الف( حکومتی است که بر جامعه مسلط است.
ب( فضای جغرافیایی مشخص آب و خاک

ج( همان جامعه بشری
د( گروه انسانی، سرزمین و قدرت سیاسی

گزینه )د( صحیح است، یک دولت همیشه از یک سرزمینی تشکیل می شود که 
عده ای انسان در آن زندگی می کنند و در آن سرزمین یک قدرت سیاسی حاکم 

است.

)ارشد 93( 69 وجه تمایز حقوق اساسی با علوم سیاسی در این است که...  

الف( به مطالعه پدیده قدرت می پردازد.
ب( به تحلیل اخالقی- اجتماعی قدرت می پردازد.

ج( به صورت اختصاصی به مسئله زمامداری می پردازد.
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د( با کاربست ابزار ها، فنون و مفاهیم حقوقی به تحلیل پدیده قدرت می پردازد.
گزینه »د« صحیح است، قانون اساسی مبین نهاد های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی جامعه ایران که بر اساس اصول و ضوابط اسالمی شکل گرفته، اما حقوق 
اساسی شاخه ای از حقوق عامه است که از آن دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت، 
سازمان، وظایف و اختیارات قوای سه گانه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، 

انتخابات و احزاب، مورد مطالعه قرار می گیرد.

حزبی،  نظام های  از  کدام یک  به  مرحله ای،  یک  اکثریتی  انتخاباتی  نظام   70

)دکتری 98( می انجامد؟ 
د( تکثر  احزاب ج( چند حزبی  ب( دو حزبی  الف( تک حزبی 

گزینه )ب( صحیح است، نظام انتخاباتی اکثریتی این است که پس از قرائت و 
شمارش آراء، هر نامزدی که بیشتر از دیگران رأی داشته باشد انتخاب می شود 
که معموالً نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای به نظام های دو حزبی می انجامد.

)ارشد 82( 71 در دولت های فدرال .......... 

الف( نیرو های مسلح و سیاست خارجی در اختیار مرکز و نیروی انتظامی امری محلی 
است.

ب( روابط بین دولت های عضو در امور داخلی همانند دولت های عضو کنفدراسیون در 
روابط بین المللی است.

نمایندگان  آراء  اتفاق  به  فدرال  امور  و  آراء  اکثریت  با  محلی  امور  تصمیم گیری  ج( 
دولت های عضو است.

د( نمایندگان مجلس ملی، انتخابی و نمایندگان مجلس سنای انتصابی هستند.
گزینه )الف( صحیح است، نیرو های مسلح و سیاست خارجی در دولت های فدرال، 

در اختیار مرکز و نیرو های انتظامی امری محلی است.

72 کدام مورد، تشخص و استقالل حقوق عمومی را پی ریزی می کند؟ 

  )ارشد 92(
ب( اصل نمایندگی  الف( اقتدار    

د( انتخابی بودن ج( قانونی بودن   
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گزینه )الف( صحیح است. به طور کلی اقتداری که در یک کشور وجود دارد 
پایه گذار و برنامه ریز در خصوص تشخیص و استقالل حقوق عمومی می باشد.

)ارشد 83( 73 در بیان مفهوم )دولت-کشور( .......... 

 الف( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.
ب( حاکمیت به مجموعه افرادی اطالق می شود، که تحت ضوابطی در یک کشور اعمال 

قدرت می کنند.
ج( حاکمیت درونی به معنای اقتدار و حاکمیت بیرونی به معنای استقالل است.

د( حاکمیت عبارت از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.
گزینه )ج( صحیح است، مفهوم دولت- کشور، حاکمیت درونی به معنای اقتدار 

و حاکمیت بیرونی به معنای استقالل است.

)ارشد 86( 74 دولت های ساده و بسیط )تک بافت( .......... 

الف( در صورت بزرگی ابعاد سرزمینی و جمعیتی، تقسیمات کشوری مبتنی بر نوعی 
استقالل متن

ب( عدم تمرکز سیاسی و اداری حاکم است.
ج( ساختار این دولت های مبتنی بر وحدت سرزمینی، مردمی و تشکیالتی است.

د( عدم تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری است.
از 3 رکن تشکیل و  گزینه )ج( صحیح است، ساختار دولت های ساده و بسیط 

مبتنی بر آن است: 1- وحدت سرزمینی. 2- مردم. 3- تشکیالت.

)ارشد 94( 75 قانون اساسی انعطاف پذیر، کدام خصوصیت زیر را دارد؟  

الف( قابل تجدید نظر، پس از طی تشریفات خاصی است.
ب( قابل تفسیر است.

ج( قابل تجدید نظر، بدون نیاز به تشریفات خاصی است.
د( هر ده سال یکبار تجدید نظر می شود.

گزینه )ج( صحیح است، قانون اساسی نرم، همان قانون اساسی انعطاف پذیر است. 
قانون اساسی نرم، عمومًا صورت قوانین اساسی عرفی و غیر مدون دارد. هنگامی 
که بتوان قانون اساسی را به شیوه قوانین عادی مورد تجدید نظر قرار داد، آن را 
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قانون نرم می نامند.

)ارشد 87( 76 در بیان مفهوم )دولت- کشور( .......... 

معنای  به  خارجی  روابط  در  و  اقتدار  معنای  به  داخلی،  سطح  در  حاکمیت  الف( 
استقالل است.

ب( حاکمیت، عبارت از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.
ج( حاکمیت به مجموعه افرادی اطالق می شود که تحت ضوابطی در یک کشور اعمال 

قدرت می کنند.
د( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.

در سطح  حاکمیت  دولت -کشور  مفهوم  توضیح  در  است،  )الف( صحیح  گزینه 
داخلی به معنای اقتدار و در روابط خارجی به معنی استقالل است.

77 در بیان مفهوم )دولت-کشور( ..........  )ارشد 85(

الف( حاکمیت عبارت است از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.
اطالق می شود، که تحت ضوابطی در یک کشور  افرادی  به مجموعه  ب( حاکمیت 

اعمال قدرت می کند.
ج( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی متفاوت و در مفهوم بیرونی متمایز اند.

د( حاکمیت مطلق، دائمی و تام اما حکومت مقید، موقتی و غیر قابل تفکیک است.
گزینه )ج( صحیح است، حاکمیت و حکومت هیچ گاه به یک معنی نیامده اند و 
دارای دو مفهوم متفاوت درونی و بیرونی متفاوت اند، حاکمیت به معنی عالی ترین 

اقتدار در دولت و حکومت به معنای حکم راندن است.

)ارشد 86( در بیان مفاهیم حاکمیت و حکومت می توان گفت ..........   78

الف( این  دو در مفهوم مترادف هستند و وصف استقالل کشور را حمایت می کند.
ب( حاکمیت مجموعه قوای سه گانه است و حکومت فقط قوه مجریه را شامل می شود.

ج( این  دو در مفهوم درونی متفاوت و در مفهوم بیرونی متمایز اند و متضمن وصف 
خود مختاری هستند.

د( حاکمیت درونی، مبتنی بر اقتدار است و حکومت به مفهوم قوای حاکم در یک 
سرزمین است.
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گزینه )د( صحیح است، حکومت به معنای حکم راندن و قوای حکومتی و حاکم 
در یک سرزمین است ولی حاکمیت درونی مبتنی بر اقشار است.

79 در دولت های فدرال ..........  )ارشد 83(

الف( ایاالت مرزی، روابط خارجی را مستقاًل اعمال می کنند.
ب( رابطه بین دولت های عضو، داخلی است.

ج( دولت های عضو، از نظر شخصیت حقوقی کاماًل مستقل هستند.
د( دولت های عضو از نظر حقوقی نا برابرند.

گزینه )ب( صحیح است، دولت - کشور فدرال، جامعه ای سیاسی است، مرکب از 
کشور های کوچک تر که از حیث حقوق داخلی، روابطی بین خود برقرار کرده باشند.

)اتفاق(  کنفدراسیون  دولت های  و  )اتحاد(  فدرال  دولت های  مقایسه  در   80

)ارشد 86(     ..........
دولت ها  کنفدراسیون،  در  و  متمرکز  خارجی  سیاست  فدرال،  دولت های  در  الف( 

سیاست خارجی دولت های عضو مستقل از یکدیگر است.
ب( در دولت های فدرال، سیاست خارجی متمرکز و در کنفدراسیون، دولت ها سیاست 

خارجی دولت های عضو مشترک است.
نظیر  داخلی،  امور  در  استقالل  لحاظ  به  فدرال،  عضو  دولت های  بین  روابط  ج( 

دولت های عضو کنفدراسیون در روابط بین الملل است.
د( در دولت های فدرال و در کنفدراسیون دولت ها تصمیمات متخذه بین دولت های 

عضو، فقط به اتفاق آرا معتبر و الزم االجرا است.
گزینه )الف( صحیح است، در دول اتحاد، سیاست خارجی متمرکز است ولی در دول 

اتفاق، سیاست خارجی دولت های عضو، مستقل از یکدیگر و غیر متمرکز می باشد.

81 ریاست شورای دولتی فرانسه در غیاب نخست وزیر، بر عهده کدام مقام 

)ارشد 96( است؟  
ب( وزیر دادگستری  الف( وزیر کشور   

د( رئیس شعبه ی اول شورای دولتی ج( رئیس مجلس سنا   
گزینه )ب( صحیح است، طبق قانون اساسی کشور فرانسه در صورتی که نخست وزیر 
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در شورای دولتی حضور نداشته باشد، باید ریاست را به وزیر دادگستری محول کرد.

82 در حل اختالف بین دولت های عضو در چهار چوب قانون اساسی است ........

)ارشد 86(  
ب( اتحاد شخصی           الف( فدراسیون   

د( اتحاد حقیقی ج( اتفاق دولت ها   
با  اتفاق،  و  اتحاد ها  بین  تفاوت  امر  همین  واقع  در  است،  )الف( صحیح  گزینه 

کنفدراسیون است.

)ارشد 86( 83 در دولت های تک بافت ..........  

الف( واحد های استانی و محلی دارای استقالل سیاسی هستند.
ب( می توان سرزمین را به شکل منطقه ای و استانی تقسیم و اداره کرد.

ج( عدم تمرکز نوعی تمرکز زدایی و متضمن استقالل اداری و سیاسی است.
د( در عدم تراکم اداره امور به شیوه ی تمرکز و با نمایندگان محل است.

گزینه )ب( صحیح است، در دولت های ساده و تک بافت این امکان وجود دارد 
که سرزمینی که حکومت بر آن حکم فرما است را به شکل منطقه ای و استانی 

تقسیم کرده است.

استفاده  لیست  برندگان هر  تعیین  برای  مورد  از کدام  تناسبی،  نظام  در  84

)دکتری 97( نمی شود؟  
ب( ضریب انتخاباتی الف( معیار واحد   

د( ضریب ملی                                    ج( معیار منطقه ای   
گزینه )ج( صحیح است، دقت شود که فعل در این سؤال منفی آمده است، لذا در 
نظام تناسبی از سه معیار واحد، انتخاباتی و ضریب ملی، برای برندگان هر لیست 

استفاده می شود.

)ارشد 95( 85 از منظر ژان بُدن، ارتباط دولت و حاکمیت چگونه است؟ 

الف( از یکدیگر جدا نیستند.  
ب( دولت برتر از حاکمیت است.

ج( کاماًل مجزا از یکدیگر هستند.  
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د( دولت مفهومی واحد با حاکمیت و ساختاری متفاوت از آن دارد.
گزینه )الف( صحیح است، از منظر ژان بُدن، دولت و حاکمیت هیچگاه از یکدیگر 

جدا نیستند.

86 در بین اتحاد دولت ها کدام یک، دارای استحکام و انسجام بیشتری است؟ 

)ارشد 86(  
الف( اتحاد شخصی               ب( اتحاد حقیقی            

 ج( کنفدراسیون               د( اتفاق دولت ها
وجود   -1 است:  مؤلفه   6 دارای  کنفدراسیون  زیرا  است،  صحیح  )ج(  گزینه 
نهادهای  بین المللی.3- وجود  با ماهیت  قراردادی  چند دولت مستقل. 2- وجود 
از سوی دول عضو به کنفدراسیون جزیی است.  انتقال حاکمیت  اداره کننده. 4- 

5- تصمیمات به اتفاق آراء. 6- هر عضو با تصمیم خود حق خروج دارد.

)ارشد 87( 87 کنفدراسیون دولت ها، بر چه اساسی تشکیل می شود؟ 

ب( یک قانون داخلی الف( قانون اساسی   
د( یک معاهده با ماهیت بین المللی ج( یک توافق نامه داخلی  

گزینه )د( صحیح است، کنفدراسیون دارای یک پیمان نامه یا قرارداد با ماهیت 
عضو  کشور های  همه  و  می باشد  عمومی  و  کلی  صورت  به  که  است  بین المللی 

کنفدراسیون آن را تصویب و از آن اطاعت می کنند.

88 در کشور فرانسه کدام مقام یا نهاد ضامن استقالل قدرت قضایی اساسی 

)ارشد 96( است؟  
ب( مجلس نمایندگان   الف( رئیس جمهور   

د( دیوان عالی کشور ج( دیوان عالی عدالت سیاسی  
گزینه )الف( صحیح است، طبق اصل 64 در قانون کشور فرانسه، رئیس جمهور 

ضامن استقالل قدرت قضایی اساسی است.

)ارشد 97( 89 منظور از اصل »فراداشت« در دولت های فدرالی کدام است؟ 

الف( لزوم ایجاد نهاد های مشترک
ب( حفظ استقالل ایالت های عضو
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ج( مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه
د( مشارکت دولت های عضو در اتخاذ تصمیم های کلی

اصل  همان  واقع  در  مشترک  نهاد های  ایجاد  لزوم  است،  )الف( صحیح  گزینه 
فراداشت فدرالی است.

)ارشد 83( 90 در دولت های مرکب )چند پارچه( .......... 

الف( دولت فدرال، دارای سیاست خارجی متمرکز است، اما دولت های عضو کنفدراسیون 
هر یک دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ب( روابط بین دولت ها ی عضو فدرال، به لحاظ استقالل در امور داخلی، نظیر دولت های 
عضو کنفدراسیون دولت ها در روابط بین الملل است.

ج( تصمیمات متخذه بین دولت های عضو فدرال، همانند دولت های عضو کنفدراسیون با 
اتفاق آراء معتبر است.

د( عضویت هر دولت در کنفدراسیون دولت ها، به طور ارادی و یا انعقاد یک معاهده 
بین المللی صورت می گیرد، اما خروج آن از این کنفدراسیون، بدون رأی اکثریت دولت های 

عضو میسر نیست.
گزینه )الف( صحیح است، در دولت های مرکب، دول عضو کنفدراسیون دارای 

سیاست مستقل خارجی اند، ولی دول فدرال سیاست خارجی متمرکز دارند.

مشخصه اصلی کشور های تک بافت )بسیط( چه نوع تمرکزی است؟   91

)ارشد 87(  
د( محلی ج( سیاسی  ب( سازمانی   الف( اداری  

که  می شود  اطالق  کشور هایی  دولت-  به  عنوان  این  است،  )ج( صحیح  گزینه 
دارای یک تمرکز واحد بر عملکرد دستیابی هستند.

92 در دولت های بسیط )تک بافت( ..........  )ارشد 88(

الف( در صورت بزرگی ابعاد سرزمینی و جمعیتی، تقسیمات کشوری مبتنی بر نوعی 
استقالل است.

ب( تصمیمات کلی در »تک بافت ساده«، توسط مرکز اتخاذ می شود و در »تک  بافت 
پیچیده« اداره امور به شیوه  عدم تراکم و عدم تمرکز منتهی می شود.
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ج( در سبک عدم تراکم، اداره امور اجرایی محلی، به ابتکار دولت مرکزی و در سبک 
عدم تمرکز، اداره امور توسط مأموران مرکزی در محل صورت می گیرد.

د( عدم تراکم نوعی تمرکز زدایی اداری و عدم تمرکز نوعی استقالل سیاسی است.
گزینه )ب( صحیح است، در دولت های تک بافت، تصمیمات کلی توسط مرکز اتخاذ 

می شود ولی در دولت های پیچیده، اداره به صورت نا متراکم و بدون تمرکز است.

93 استقالل نهادهای محلی در کشور های تک بافت غیر متمرکز چگونه است؟ 

)ارشد 88(  
ب( اداری- اجرایی الف( اقتصادی- مالی   

د( فرهنگی- اجتماعی ج( سیاسی- محلی   
گزینه )ب( صحیح است، در کشور های تک بافت غیر متمرکز، استقالل نهاد های 

محلی به صورت اداری- اجرایی می باشد.

)ارشد 86( 94 در ایاالت متحده آمریکا ..........  

الف( اختالف دولت های عضو با دولت مرکزی، به وسیله کنگره و رئیس جمهور حل 
می شود.

ب( حق نظارت قضایی قانون اساسی فدرال بر قوانین اساسی هر یک از ایاالت مسلم 
است.

ج( چون دولت های عضو، خود مختارند بنا بر این قانون اساسی هر یک از ایاالت می تواند 
مغایر قانون اساسی فدرال باشد.

د( رابطه دولت های عضو با دولت فدرال، بر اساس نظام کامل سلسله مراتبی است، 
لیکن هر دولت عضو، دارای قانون اساسی است.

وجود  مختلفی  فدرال های  آمریکا،  متحده  ایاالت  در  است،  )ب( صحیح  گزینه 
دارد که، حق نظارت قضایی قانون اساسی فدرال بر قوانین اساسی هر یک از ایاالت 

مسلم است و اولویت دارد.

95 کدام عبارت در خصوص عدم تمرکز در کشور های تک بافت پدیده نا درست 

)ارشد 89( است؟  
الف( اختیارات واحد ها از جنس مدیریت است.
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ب( تصمیمات محلی صرفاً با اراده قوه قانون گذار مرکزی به وجود می آید.
ج( دستگاه های مرکزی بر واحد ها از حیث نهادی و اجرایی نظارت دارند.
د( خود مختاری اعطایی به واحد ها را به هیچ شکل نمی توان محدود کرد.

که  دارد  وجود  امکان  این  تک بافت  کشور های  در  است،  صحیح  )د(  گزینه 
خود مختاری اعطایی به واحد ها را محدود و در چهار چوبی قرار دارد.

)ارشد 89( در دولت های فدرال ..........  96

الف( قانون اساسی دولت های عضو نباید با قانون اساسی فدرال مخالفتی داشته باشد.
ب( چون دولت های عضو تابع دولت مرکزی اند، وجود قانون اساسی اصوالً مغایر این 

اتحاد است.
ج( چون قانون اساسی دولت های عضو یک قانون محلی است اصوالً تعارضی پیش 

 نمی آید.
د( چون دولت های عضو دارای استقالل نسبی اند، به تناسب همین استقالل قانون 

اساسی محلی می تواند متفاوت و مغایر با قانون اساسی باشد.
گزینه )الف( صحیح است، کشورهای عضو دولت های فدرال هر کدام دارای قانون 
نکته ی حائز   اما  ندارد.  ایرادی  امر هیچ  این  و  به خود می باشند  اساسی مختص 
اهمیت آن است که قوانین اساسی آنان نباید با قانون اساسی فدرال مخالف باشد.

)ارشد 84( 97 در دولت های مرکب )چند پارچه( ..........  

عضو  دولت های  اما  است،  متمرکز  خارجی  سیاست  دارای  فدرال  دولت  الف( 
کنفدراسیون هر یک دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ب( روابط بین دولت های عضو دولت فدرال، به لحاظ استقالل در امور داخلی نظیر 
دولت های عضو کنفدراسیون دولت ها در روابط بین الملل است.

عضو  دولت های  همانند  فدرالی،  دولت  عضو  دولت های  بین  متخذه،  تصمیمات  ج( 
کنفدراسیون با اتفاق آراء معتبر است.

د( عضویت هر دولت در کنفدراسیون دولت ها، به طور ارادی و یا انعقاد یک معاهده 
اکثریت  رأی  بدون  کنفدراسیون  این  از  آن  خروج  اما  می گیرد،  صورت  بین المللی 

دولت های عضو میسر نیست.
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بین  روابط  همان  مرکب،  دول  ویژگی های  از  یکی  است،  صحیح  )الف(  گزینه 
دولت های عضو فدرال است که از لحاظ استقالل در امور داخلی نظیر دولت های 

عضو کنفدراسیون دولت ها در روابط بین الملل است.

)ارشد 88( 98 در بیان مفاهیم »حاکمیت« و »حکومت« ..........  

اطاعت و در حاکمیت  بر فرمان و  رابطه حقوقی مبتنی  الف( در حاکمیت داخلی، 
بین المللی رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد است.
ب( حاکمیت و حکومت دارای معانی مترادف اند.

ج( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.
د( حاکمیت، عبارت است از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.

گزینه )الف( صحیح است، حاکمیت و حکومت به یک مفهوم نیست و هر کدام 
معنی مختص به خود را دارد که در حاکمیت بین المللی، روابط حقوقی بین کشور ها 
مبتنی بر قرارداد است اما در حاکمیت داخلی، رابطه حقوقی مبتنی بر فرمان است.

99 در دولت های مرکب )چند پارچه( ..........  )ارشد 89(

الف( دولت فدرال دارای سیاست خارجی متمرکز است اما هر یک از دولت های عضو 
کنفدراسیون دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ب( روابط بین دولت های عضو دولت فدرال به لحاظ استقالل در امور داخلی نظیر 
دولت های عضو کنفدراسیون دولت ها در روابط بین الملل است.

عضو  دولت های  همانند  فدرال  دولت  عضو  دولت های  بین  متخذه  تصمیمات  ج( 
کنفدراسیون به اتفاق آراء معتبر است و رأی اکثریت عضو میسر نمی باشد.

د( عضویت هر دولت در کنفدراسیون دولت ها به صورت ارادی و با انعقاد یک معاهده 
اکثریت  بدون رأی  این کنفدراسیون  از  آنان  اما خروج  بین المللی صورت می گیرد، 

میسر نیست.
گزینه )الف( صحیح است، کشورهای عضو دولت های فدرال هر کدام دارای قانون 
نکته ی حائز   اما  ندارد.  ایرادی  امر هیچ  این  و  به خود می باشند  اساسی مختص 
اهمیت آن است که قوانین اساسی آنان نباید با قانون اساسی فدرال مخالف باشد.
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)ارشد 90( در بیان مفهوم »دولت- کشور« ..........   100

کشور  یک  در  تحت ضوابط  که  می شود  اطالق  افرادی  مجموعه  به  حاکمیت  الف( 
اعمال قدرت می کند.

ب( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.
ج( حاکمیت درونی به معنای اقتدار و حاکمیت بیرونی به معنای استقالل است.

د( حاکمیت عبارت از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.
به  درونی  حاکمیت  کشور«  »دولت-  مفهوم  بیان  در  است،  )ج( صحیح  گزینه 

معنای اقتدار و حاکمیت بیرونی به معنای استقالل است.

)ارشد 89( 101 در بیان مفاهیم »حاکمیت« و »حکومت« ..........  

الف( حاکمیت و حکومت دارای معانی مترادف اند.
حاکمیت  در  و  اطاعت  و  فرمان  بر  مبتنی  حقوقی  رابطه  داخلی،  حاکمیت  در  ب( 

بین المللی، رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد است.
ج( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.
د( حاکمیت عبارت از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.

گزینه )ب( صحیح است، حاکمیت مبتنی بر قرارداد است اما حاکمیت داخلی بر 
اطاعت و فرمان استوار شده است.

102 مهمترین شاخصه دولت- کشور فدرال کدام است؟  )ارشد 94(

ب( دوگانگی ساختاری الف( رژیم نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی  
د( دارا بودن رژیم ریاستی ج( وجود نظام دو مجلسی   

فدرال دوگانگی ساختاری است که  ویژگی  مهم ترین  گزینه )ب( صحیح است، 
معموالً در این کشور ها، مجلس وجود دارد که قوه مقننه فدرال را تشکیل می دهد. 
نخستین مجلس، بیانگر آرای ملی مردم و وحدت است ولی مجلس دوم، نماینده 

دولت ها است و قاعدتًا از نمایندگان دول عضو ترکیب می گیرد.

)ارشد 97( 103 از منظر جان الک، تعادل قوا بیانگر کدام موضوع است؟ 

الف( تحکیم خصلت، اقتدار حاکمیت
ب( عدم دخالت قوه قضائیه در سایر قوا و بالعکس
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ج( تضمین بخشی عدالت و حسن اجرای قدرت دولت
د( تضمین حقوق شهروندان درجه یک و  عدالت سیاسی

گزینه )ج( صحیح است، از نظر جان الک، لزوم تعادل قوا به مثابه تضمین عدالت 
و حسن اجرای قدرت دولت را نیز تبیین می کند. اندیشه وی در جهت تفکیک قوا 
و حمایت از آزادی حقوق افراد، یکی از سرچشمه های مهم دولت لیبرال را تشکیل 

می دهد. 

)ارشد 92( 104 نظام نظارت و تعادل نظامی است که ..........  

الف( نظارت قضایی بر همه ارکان وجود دارد.
ب( یک شورای قانون اساسی بر همه مصوبات مرجع قانون گذار نظارت می کند.

ج( اجزای گوناگون حکومت بر یکدیگر نظارت دارند و این نظارت به شکل متوازن 
میان آن ها توزیع شده است.

د( یک دادگاه قانون اساسی بر اجرای صحیح قانون اساسی نظارت دارد.
گزینه )ج( صحیح است، نظام نظارت و تعادلی به این معنا است که هر قسم از 
یک حکومت بر قسم دیگر، دارای نظارت و کنترل می باشد که این سهم بین آن ها 

به صورت متوازن و برابر تقسیم شده است.

)ارشد 92( 105 اصل تفکیک قوای سه گانه حکومتی یک اصل .......... 

الف( ماهوی است که روش جلو گیری از تجمع قدرت و استبداد را بیان می کند.
ب( ماهوی است که انجام کار آمد و عقالنی امور حکومتی را تضمین می کند.

ج( شکلی است که از تجمع قدرت و دیکتاتوری جلوگیری کرده و انجام تخصصی 
امور را ممکن می سازد.

د( بنیادین و بسیار مهم در نظام حقوق اساسی و تضمین حقوق شهروندی است.
اصل شکلی  قوای سه گانه حکومتی یک  تفکیک  اصل  است،  گزینه )ج( صحیح 
می باشد که از تجمع قدرت و به وجود آمدن نظام دیکتاتوری جلوگیری می کند و 
باعث می شود که هر امری به متخصص آن سپرده شود و امور با برنامه ریزی و 

تمرکز به سمت جلو پیش روی داشته باشد.



۳9۳9 تایلک

106 در مقایسه بین نظام پارلمانی و ریاستی، کدام گزینه صحیح است؟  

)ارشد 91(  
الف( در نظام پارلمانی هیأت دولت حق انحالل پارلمان را دارد.

ب( وزیران و همکاران رئیس جمهور در نظام ریاستی هیچ گونه مسئولیتی ندارند.
ج( در نظام ریاستی، قوه مجریه حق وضع آیین نامه را ندارد.

د( استیضاح در نظام پارلمانی ناشی از نظارت مستمر پارلمان در امور قوه مجریه است.
مستمر  نظارت  از  ناشی  پارلمانی،  نظام  در  استیضاح  است،  صحیح  )د(  گزینه 

پارلمان بر امور قوه مجریه است.

)ارشد 84( 107 در دولت های فدرال ..........  

الف( رابطه دولت های عضو در امور داخلی مانند دولت های عضو کنفدراسیون در روابط 
بین الملل است.

ب( تصمیم گیری امور محلی با اکثریت و امور فدرال به اتفاق آراء نمایندگان دولت های 
عضو است.

ج( نیرو های مسلح و سیاست خارجی در اختیار مرکز و نیروی انتظامی محلی است.
د( نمایندگان مجلس ملی، انتخابی و نمایندگان مجلس سنا انتصابی هستند.

گزینه )ج( صحیح است، در دول فدرال، ارتش و نیرو های نظامی و مسلح، همگی 
در اختیار مرکز اند ولی نیرو های انتظامی هر منطقه به صورت محلی فعالیت دارند.

)ارشد 85( 108 کدام عبارت صحیح است؟  

الف( حاکمیت و حکومت دارای معنای مترادف هستند.
ب( حاکمیت عبارت است از مجموعه قوای سه گانه و حکومت همان قوه مجریه است.

ج( حاکمیت و حکومت در مفهوم درونی، مترادف و در مفهوم بیرونی متمایز اند.
د( در حاکمیت داخلی، رابطه حقوقی بر اقتدار و اطاعت و در حاکمیت بین المللی، 

این رابطه مبتنی بر قرارداد است.
گزینه )د( صحیح است، حاکمیت به دو بخش داخلی و بین المللی تقسیم می شود 
که حاکمیت داخلی همان روابط حقوقی بر اقتدار و فرمان و  اطاعت می باشد اما 

در عرصه ی بین الملی باید مبتنی بر قرارداد و توافق نامه ای باشد. 
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)ارشد 89( 109 عناصر اصلی دولت- کشور عبارتند از ..........  

الف( جمعیت، هویت ملی و سرزمین
ب( جمعیت، سرزمین و قدرت عالی

ج( هویت ملی، سرزمین و شناسایی بین المللی
د( شناسایی بین المللی، هویت ملی و قدرت سیاسی

گزینه )ب( صحیح است، یک دولت همیشه از سه عنصر تشکیل می شود: 
1- جمعیت. 2- سرزمین. 3- قدرت سیاسی.

)ارشد 85( 110 در دولت های فدرال ..........  

الف( از آن جا که دولت های عضو تابع دولت مرکزی اند، وجود قانون اساسی مستقل اصواٌل 
موضوعیت ندارد.

ب( قانون اساسی دولت های عضو، در عین  آن که دارای مندرجات اصیل محلی است، نباید 
با قانون اساسی فدراسیون مخالفتی داشته باشد.

ج( چون قانون اساسی دولت های عضو یک قانون محلی است، اصوالً تعارضی پیش نمی آید.
د( چون دولت های عضو دارای استقالل نسبی اند، به تناسب همین استقالل، قانون اساسی 

محلی می تواند متفاوت و مغایر با قانون اساسی باشد.
گزینه )ب( صحیح است، در دول فدرال هر عضو دارای قانون اساسی مختص به 
خود می باشد اما نکته ی حائز اهمیت، عدم مخالفت قانون اساسی دولت های عضو 

با قانون اساسی فدراسیون است.

)ارشد 75( 111 جلوه اساسی مصونیت پارلمانی کدام است؟ 

الف( عدم مسئولیت و تعرض نا پذیری نسبی
ب( عدم مسئولیت و منع تعقیب مطلق

ج( عدم مسئولیت شخصی، سیاسی و خانوادگی
د( تعرض ناپذیری و عدم مسئولیت قضایی مطلق

است  و رأی ضرورتی  اظهار نظر  نماینده در  آزادی  )الف( صحیح است،  گزینه 
باشد که عدم  داشته  پی  را در  پاسداشت حقوق مردم  تضمین آن می تواند  که 
مسئولیت وی نسبت به نظرات، خود مصونیت ماهوی و آیین دادرسی ویژه آن  




