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ستَرالعول ّای دقاتل تَجِ داٍطلثاى هحترم، تا تَجِ تِ استورار ٍضعیت کرًٍایی در کشَر جْت رعایت دقیق 

غیرحضَری  ستاد هقاتلِ تا کرًٍای کشَر، هطاتق اعالم قثلی آزهَى ٍرٍدی ایي هرکس تٌا تِ شرح زیر تِ صَرت

 ترگسار خَاّذ شذ.

رد

 یف

 سَاالت ساعت زهاى رشتِ تحصیلی سطح

 پٌج شٌثِ فقِ ٍ حقَق خصَصی/فقِ ٍ حقَق جشا ٍ جزم شٌاسی 3 1

 هزداد 30 

 تستی ظْز تؼذ اس 4

 پٌج شٌثِ حقَق ٍ قضای اسالهی 2 2

 هزداد30 

 تستی تؼذاس ظْز 6

 

 :ًحَُ تزگشاریالف( 

اهکاى ترگساری آزهَى هجذد فراّن  ار خَاّذ شذ ٍ در صَرت غیثت،ٍرٍدی طثق ترًاهِ فَق ترگس آزهَى -1

 ًیست. از ایي رٍ تِ ساعت هقرر دقت فرهاییذ.

ثثت ًام داشتِ اًذ هی تَاًٌذ از طریق  /http://qomvaliasr.irتواهی داٍطلثاًی کِ در ساهاًِ    -2

ًام کارتری ّر  ٍارد پٌل شخصی خَد شًَذ. /http://lms.qomvaliasr.irساهاًِ هذرسِ تِ آدرس 

  داٍطلة کذهلی ٍ رهس عثَر شوارُ هَتایل ثثت شذُ در ساهاًِ ثثت ًام هی تاشذ.

ًحَُ ترگساری آزهَى ٍ رفع هشکالت احتوالی،آزهَى آزهایشی از طریق لیٌک جْت آشٌایی طالب تا  -3

 عصرترگسار هی گردد. 5صثح  ٍ  11شٌثِ ساعت  4فَق رٍز 
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 ب( ضَاتط تزگشاری اهتحاًات هجاسی  ٍ هحذٍدُ ّای اهتحاًی

 فقِ ٍ حقَق خصَصی/فقِ ٍ حقَق جشا ٍ جزم شٌاسی(3سطح( 

چاج  3-2-1هکاسة هزحَم شیخ اًصاری جلذّای تخش فقِ،  -ّواًطَر کِ ساتقا اػالم شذُ است– هحذٍدُ اهتحاًی -1

 کل کتاب فزائذ االصَل هزحَم شیخ اًصاری خش اصَل، تٍ کٌگزُ 

 سَال است. 40سَال تستی ٍ در هجوَع  20تؼذاد سَاالت آسهَى فقِ ٍ اصَل ّز کذام  -2

دقیقِ پیش تیٌی شذُ است ٍ هذیزیت اختصاص سهاى  3ز سَال دقیقِ است ٍ تزای ّ 120سهاى اهتحاى در هجوَع  -3

 تزای ّز سَال تزػْذُ داٍطلة است.

ًحَُ ًوایش سَاالت اهتحاى، سَال تِ سَال تَدُ است ٍ پس اس پاسخگَیی تِ ّز سَال،اهکاى تاسگشت ٍ هشاّذُ ٍ یا  -4

 َال دقت کافی شَد.پاسخگَیی  هجذد تِ سَال قثل ٍجَد ًذارد. اس ایي رٍ در پاسخگَیی تِ ّز س

پاسخ اشتثاُ  دارد.ّز کذام اس سَاالت تستی یک ًوزُ  ًوزُ است ٍ  20رس فقِ ٍ اصَل هجوَع ًوزات آسهَى در ّز د -5

 ًذارد.ًوزُ هٌفی 

 تا تَجِ تِ تستی تَدى سَاالت آسهَى ٍ تصحیح خَدکار ساهاًِ، ّیچ گًَِ اػتزاضی پذیزفتِ ًوی شَد. -6

 

  حقَق ٍ قضای اسالهی(2سطح( 

-اقزار-شْادات -تخش فقِ، کتاب شزح لوؼِ )اتَاب قضا -ّواًطَر کِ ساتقا اػالم شذُ است–هحذٍدُ اهتحاًی  -1

سَاالت تخش اصَل هتشکل اس دٍ کتاب اصَل هظفز ٍ حلقات  قصاص ٍ دیات( ٍ-حذٍد-طالق-ًکاح-اجارُ-هتاجز

اس دٍ ًَع  یکیتخاب خَد،فقط تِ سَاالت تَاًٌذ تِ اً هی داٍطلثاى ( تِ صَرت هجشا در ًظز گزفتِ شذُ است.2)حلقِ

 .پاسخ دٌّذ یهٌثغ اهتحاً

 سَال است. 30سَال تستی ٍ در هجوَع  10ٍ اصَل  20تؼذاد سَاالت آسهَى فقِ  -2

پیش تیٌی شذُ است ثاًیِ  150 ٍ تزای ّز سَالدقیقِ است  25دقیقِ ٍ درس اصَل  50تزای تخش فقِ  سهاى اهتحاى  -3

 تزای ّز سَال تزػْذُ داٍطلة است.ٍ هذیزیت اختصاص سهاى 

ًحَُ ًوایش سَاالت اهتحاى، سَال تِ سَال تَدُ است ٍ پس اس پاسخگَیی تِ ّز سَال،اهکاى تاسگشت ٍ هشاّذُ ٍ یا  -4

 پاسخگَیی  هجذد تِ سَال قثل ٍجَد ًذارد. اس ایي رٍ در پاسخگَیی تِ ّز سَال دقت کافی شَد.

ٍ سَال یک ًوزُ فقِ ًوزُ است ٍ ًوزُ ّز کذام اس سَاالت تستی  20صَل هجوَع ًوزات آسهَى در ّز درس فقِ ٍ ا -5

 است ٍ پاسخ اشتثاُ ًوزُ هٌفی ًذارد.ًوزُ  2اصَل 

 تا تَجِ تِ تستی تَدى سَاالت آسهَى ٍ تصحیح خَدکار ساهاًِ، ّیچ گًَِ اػتزاضی پذیزفتِ ًوی شَد. -6

 

        ی ّای َّشوٌذ،تاتَجِ تِ احتوال اختالل در تِ کارگیزی اس گَشتذکز :  

 حتی الوقذٍر جْت شزکت در اهتحاى اس سیستن ّای کاهپیَتزی استفادُ ًواییذ.

 


