
 90 سال وکالت آزمون سواالت 

 

  حقوق
 
  مدن

 :خورد کهدر صورتی عقد به علت تفاسخ به هم یم – ۱

ن موجود باشند ( ۱  .عوضی 

ن داده نشده باشد ( ۲ ی در عوضی   .تغیی 

 .ییک از جهات قانوتن برای فسخ وجود داشته باشد ( ۳

ن (  ۴  .شودیم تادیه آن قیمت یا  مثل باشند  شده هم تلف اگر  و  باشند  موجود  عوضی 

 

 صحیح است؟کدام مورد  – ۲

 .اقرار سفیه در امور مایل، موثر نیست ( ۱

 .اقرار معلق، موثر نیست ( ۲

یان، نافذ نیست ( ۳
ُ
ر د  .اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به ضن

 .است صحیح مورد  سه هر  ( ۴

 

 .شوندیم عقد . ………در عقود، اضطرار و اکراه به ترتیب  – ۳

 موجب عدم نفوذ، بطالن ( ۱

ی در  ( ۲  عقد ندارد، بطالن تاثی 

 موجب عدم نفوذ، عدم نفوذ ( ۳

ی(  ۴  بطالن یا  نفوذ  عدم ندارد، عقد  در  تاثی 

 

 :اگر عقد به علت اقاله یا فسخ به هم بخورد – ۴

یط که ضمن آن شده منفسخ یم ( ۱  .شودشر

یط(  ۲  . شودیم باطل شده آن ضمن که  شر

ن اقاله یا فسخ یم ( ۳ یط که ضمن آن شده نی   .شودشر

ط باطل یم ( ۴ ط عمل نشده باشد شر  .شود و اال اثری ندارداگر به شر

 

ن نکرده باشد – ۵  :اگر مالک برای حق انتفاع مدت معی 

ن شود ( ۱  .اثر ندارد چون باید مدت معی 

 . بود خواهد  مالک فوت تا  مزبور  حق و  بوده مطلق حبس،(  ۲

 .حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا بقای مال خواهد بود ( ۳

 .حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود ( ۴
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ک مجتمعاتخاذ تصمیم برای اداره بخش – ۶ ن وجود های مشیی ن مالکی   اگر قراردادی بی 
های آپارتماتن

 :نداشته باشد

ن آپارتمان ( ۱  .ها استبه آرای دو سوم مالکی 

ن آپارتمان ( ۲ یت مالکی   .ها استبه آرای اکیر

 .ها هستندالکینن است که در عمل مترصف آپارتمانبه آرای م ( ۳

یت آرای به(  ۴  .باشند اختصایص هایبخش تمام مساحت نصف از  بیش مالک که  است مالکینن  اکیر

 

 :تواندموضوع اشاعه یم – ۷

ن باشد ( ۱  .فقط عی 

ن یا حق باشد ( ۲  .عی 

ن یا منافع باشد ( ۳  .عی 

۴ ) ، ن  .باشد حق یا  منافع عی 

 

ن سایر پرسش ها تقسیم شدحذف و  – ۸  .نمره سوال بی 

 

کت – ۹ کا نسبت به بدیه شر ( مسئولیت شر  )غی  بازرگاتن
کت مدتن  :در یک شر

ان آورده است ( ۱ ن  .به نسبت و به می 

کا تضامنن است ( ۲  .مسئولیت شر

ان آورده آنها تضامنن است ( ۳ ن کا به می   .مسئولیت شر

دازند خود  سهم نسبت به کدام  هر  را  بدیه همه باید  ویل است سهم نسبت به ( ۴  .بیر

 

ن مایل را که دریافت کرده است رد نماید»قانون مدتن مقرر داشته:  ۶۱۹ماده  – ۱۰ ن باید عی  با « امی 

هزار توماتن برای گذاردن در حساب  ۵۰توجه به این ماده شخیص مبلغ پنج میلیون تومان چک پول 

ده خود به بانک تسلیم یم دهها را یادداشت یمولکند و شماره چک پسیر تواند گذار یمکند. آیا سیر

ن چک پول  ها را مطالبه کند؟عی 

ن چک پول ( ۱  .ها را پس ندهد مرتکب خیانت در امانت شده استدر صورتی که بانک عی 

ده ( ۲ ن چک پولبانک موظف است در صورت مطالبه سیر دهگذار، عی   .گذار رد کندها را به سیر

ن  رد  به تکلیفن  بانک ( ۳  . کند  بازپرداخت را  ریایل مبلغ معادل تواند یم و  ندارد  ها پول چک عی 

ن چک پول ( ۴  به رد عی 
ده شده را ندارد ویل موظف است چک پولبانک تکلیفن های پنجاه های سیر

ده  به سیر
 .گذار پس بدهدهزار توماتن

 

قصود باالصاله جاعل باشد و هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزا م – ۱۱

 :جعاله در اثنای عمل از ناحیه عامل فسخ شود

 .گونه اجرتی نیستعامل مستحق هیچ ( ۱

 .المسیم را داردعامل استحقاق تمام اجرت ( ۲
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 .المثل عمل خود خواهد بودعامل مستحق اجرت ( ۳

 .بود خواهد  مستحق داده انجام که  عمیل نسبت به المسیماجرت از  عامل(  ۴

 

دازد. طبق قانون  – ۱۲ ن نفقه آینده همرس او را بیر شخیص از مردی ضمانت کرده که نفقه گذشته و نی 

 .است.. ……… آینده نفقه به نسبت و . ………مدتن عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه 

 صحیح – صحیح(  ۱

 باطل –باطل  ( ۲

 باطل –صحیح  ( ۳

 صحیح –باطل  ( ۴

 

 :ِمن غی  حق دریافت کرده باشداگر کیس مایل را  – ۱۳

ن  ضامن(  ۱  . است منافع و  عی 

 .در صورتی که جاهل به ضمان باشد ضامن نیست ( ۲

ن و منافع است ( ۳  که عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عی 
 .در صورتی

ن است ویل ضامن منافع نیست ( ۴  که عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عی 
 .در صورتی

 

ی است؟در  – ۱۴  عقد بیع کدام یک از موارد ذیل مانع از انتقال مالکیت به مشیی

 موجل بودن مبیع ( ۱

 موجل بودن ثمن ( ۲

ن  ( ۳  وجود خیار فسخ برای ییک از متبایعی 

 کدامهیچ(  ۴

 

 به ترتیب منوط است به« استقرار مالکیت ورثه»و « تحقق ارث» – ۱۵
ن
 :نسبت به ترکه متوف

 مورث، قبول ترکه از ناحیه ورثه موت حقیفی یا فریصن  ( ۱

 موت حقیفی یا فریصن مورث، موت حقیفی یا فریصن مورث ( ۲

 پرداخت دیون و حقوق متعلقه به ترکه، قبول ترکه از طرف ورثه ( ۳

 .است گرفته  تعلق ترکه به که  دیوتن  و  حقوق ادای از  پس مورث، فریصن  یا  حقیفی  موت ( ۴

 

: قانون  ۱۰۸۵به موجب ماده  – ۱۶ تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفن که در زن یم»مدتن

 :حق حبیس که در این ماده برای زن در نظر گرفته شده است« مقابل شوهر دارد امتناع کند

ن عام دارد ( ۱  .اختصاص به تمکی 

ن خاص دارد ( ۲  .اختصاص به تمکی 

یع وظایف مطلق ( ۳ دیم بر  در  را  قانوتن  و  شر  . گی 

ن یم ( ۴  .شودمحدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردی تعیی 
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 باشد که از ت   – ۱۷
اعتباری تمام اگر در حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی

 ترین پاسخ کدام است؟مفاد سند حکایت داشته باشد؛ کامل

 .معتی  استاگر آن مندرجات به امضا رسیده و تاری    خ داشته باشد  ( ۱

 .آن مندرجات معتی  است اگر چه دارای تاری    خ و امضا نباشد ( ۲

 . است شده باطل نحوی به شود  معلوم که  این مگر  است معتی   مندرجات آن ( ۳

 .آن مندرجات معتی  است مگر این که روی آن خط کشیده شده باشد ( ۴

 

 برد؟کالله ایم در چه صورتی به قرابت ارث یم – ۱۸

 . شود جمع جده با  که  ورتی ص در  ( ۱

 .بر استکالله ایم همیشه فرض ( ۲

 که با اخوه ات  جمع شود ( ۳
 .در صورتی

 .در صورتی که با برادر و خواهر ابوینن جمع شود ( ۴

 

 منحرص به یک نفر داتی ایم و یک نفر خاله ات  و دو نفر خاله ابوینن  – ۱۹
ن
در صورتی که وراث متوف

ح زیر تقسیم یمباشند در این صورت   به شر
ن
 :شودماترک متوف

ن خاله ( ۱  .شودهای ابوینن تقسیم یمیک سوم ترکه متعلق به داتی ایم و بقیه بالسویه بی 

ن هر سه خاله تقسیم یم ( ۲  .شودیک ششم ترکه متعلق به داتی ایم و بقیه بالسویه بی 

ن  بالمناصفه بقیه و  ایم داتی  به متعلق ترکه ششم یک ( ۳  . گرددیم تقسیم ابوینن  خاله دو  بی 

ن سایرین به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم یمیک ششم ترکه به داتی ایم یم ( ۴  .شودرسد بقیه بی 

 

 هر یک از وکیل یا موکل فوت نمایند  – ۲۰
ً
چنانچه عقد وکالت به صورت بالعزل واقع شود و بعدا

 :عقد وکالت

 .شودباطل یم ( ۱

 . شودیم منفسخ(  ۲

 .تابع اراده وکیل است ( ۳

 است ( ۴
ی
 .به قوت خود باف

 

 

  دادریس آیی   
 
 مدن

ض ثالث را وارد تشخیص یم – ۲۱  :دهددر مواردی که دادگاه دعوی معیی

ض حکم چنانچه ( ۱  . نمایدیم اقدام آن الغاء به نسبت باشد  تفکیک قابل غی   عنهمعیی

ضچ ( ۲  .نمایدعنه قابل تفکیک باشد نسبت به الغاء آن اقدام یمنانچه حکم معیی

ض ( ۳ عنه قابل تفکیک باشد نسبت به نقض آن و صدور حکم جدید اقدام چنانچه حکم معیی

 .نمایدیم
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ض ( ۴ عنه قابل تفکیک نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حکم جدید اقدام چنانچه حکم معیی

 .نمایدیم

 

ن مناسب در اجرای حکم غیات  زما – ۲۲ دن تامی   .است. ………ن سیر

 زمان صدور اجراییه ( ۱

 زمان درخواست اجراییه ( ۲

 زمان اعالم ختم عملیات اجراتی  ( ۳

وع زمان ( ۴  اجراتی  عملیات شر

 

 :درخواست ابطال رای داور – ۲۳

ن مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است ( ۱ دن تامی   .در صورت سیر

 . است داور  رای اجرای توقف به مکلف – ابطال قانوتن  جهات وجود  صورت در  دادگاه ( ۲

ن مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور  ( ۳ دن تامی  در صورت قوی بودن دالیل خواهان و سیر

 .است

در صورتی که درخواست ابطال مستند به اسناد تجاری باشد دادگاه مکلف به توقف اجرای رای  ( ۴

 .استداور 

 

دادگاه بدوی در دعوی الزام به تنظیم سند رسیم یک دستگاه اتومبیل به ارزش خواسته  – ۲۴

 :نمایدحفی خواهان صادر یمریال )بیست و یک میلیون ریال( حکم به ت   ۰۰۰/۰۰۰/۲۱

  حکم این(  ۱
ً
 . نیست فرجام قابل مطلقا

 .این حکم پس از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل فرجام است ( ۲

 .این حکم پس از تایید توسط دادگاه تجدیدنظر استان، قابل فرجام است ( ۳

 .این حکم قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت اسقاط حق تجدیدنظر قابل فرجام است ( ۴

 

در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانوتن رفع نقص  – ۲۵

 :نشود

 .کند و این قرار قطیع استی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر یمدادگاه بدو  ( ۱

اض در همان دادگاه دفیی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست را صادر یم ( ۲ کند و این قرار قابل اعیی

 .بدوی است

اض قابل قرار  این و  کند یم صادر  را  تجدیدنظر  دادخواست رد  قرار  بدوی دادگاه ( ۳  دادگاه در  اعیی

 . است جدیدنظر ت

اض در دادگاه دفیی دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر یم ( ۴ کند و این قرار قابل اعیی

 .تجدیدنظر است

 

 کدام عبارت صحیح است؟ – ۲۶
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 که  است توقیف قابل صورتی  در  علیهمحکوم سکونت محل یا  کار   محل از  خارج منقول اموال ( ۱

   قرائن و  دالیل
ن
 . باشد دست در  او  مالکیت احراز  بر  کاف

ن محکوم ( ۲ منقویل در ترصف ثالث باشد و مترصف نسبت به آن ادعای حفی از چنانچه عی  به غی 

 یا منافع نماید این امر مانع عملیات اجراتی نیست
ن  .عی 

شود که علیه باشد در صورتی توقیف یماموال منقویل که داخل محل سکونت یا محل کار محکوم ( ۳

 بر احراز مالکیت او در دست باشددالیل و ق
ن
 .رائن کاف

علیه باشد در صورتی قابل توقیف نیست که مال منقویل که در ترصف کیس غی  از محکوم ( ۴

ن ارائه نماید  .مترصف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و دالییل نی 

 

 :قبول یا رد درخواست دستور موقت – ۲۷

اض، تجدیدنظر و فرجام ا ( ۱  .ستقابل اعیی

 .فقط قبول دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است ( ۲

 .فقط رد دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است ( ۳

اض قابل رای اصل به نسبت تجدیدنظرخوایه ضمن اما  باشد نیم فرجام قابل رد  یا  قبول ( ۴  اعیی

 .است

 

 کدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسناد عادی صحیح است؟ – ۲۸

 .اظهار کننده تردید بایسنی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد ( ۱

 .منکر اصالت سند بایسنی بر طبق اظهار خود دلیل بیاورد ( ۲

 . بیاورد دلیل سند  اصالت اثبات برای بایسنی  عادی سند  کننده  ارائه انکار، صورت در (  ۳

 .آن دلیل بیاورد در صورت ادعای جعل، ارائه کننده سند بایسنی برای اثبات اصالت ( ۴

 

 باشد – ۲۹
ی

 :چنانچه دعواتی در دیوان عایل کشور تحت رسیدگ

 یم ( ۱
ی

 .نمایداگر درخواست اعاده دادریس شود دیوان عایل کشور وفق مقررات به آن رسیدگ

درخواست اعاده دادریس نسبت به حکم صادره از دادگاه تا زماتن که در دیوان عایل کشور رای  ( ۲

 .شودرفته نیمصادر نشده پذی

شود ویل مانع اگر درخواست اعاده دادریس شود درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع یم ( ۳

 در دیوان عایل کشور نیم
ی

 .شودادامه رسیدگ

 در  و  شود یم ارجاع حکم کننده  صادر  دادگاه به درخواست شود  دادریس اعاده درخواست اگر  ( ۴

  درخواست، قبول صورت
ی

 .شودیم متوقف حکم صدور  تا  دیوان در  رسیدگ

 

 وکالت را به عهده داشته باشند و ییک از آنها بدون عذر موجه در جلسه  – ۳۰
ً
اگر دو نفر وکیل مجتمعا

 :دادریس حاضن نشود و الیحه هم نفرستد

 .کنددادگاه جلسه دادریس را تجدید یم ( ۱

۲ )  
ی

، به دعوی رسیدگ  .کندیم دادگاه با استماع مدافعات وکیل حاضن
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، وکیل اظهارات به توجه بدون دادگاه(  ۳   حاضن
ی

 . دهدیم ادامه را  رسیدگ

 .نمایددادگاه به وکیل غایب مهلت مناسن  برای ارسال الیحه اعطا یم ( ۴

 

 :در دعوی مطالبه مهریه – ۳۱

 .دادگاه محل وقوع عقد نکاح صالح است ( ۱

 .دادگاه محل اقامت زوج صالح است ( ۲

 .محل اقامت زوجه صالح است دادگاه ( ۳

 .است صحیح دو  و  یک گزینه(  ۴

 

ن نیمدر مواردی که قرار کارشنایس به تشخیص دادگاه تجدیدنظر صادر یم – ۳۲ تواند شود و دادگاه نی 

 :بدون نظر کارشناس رای صادر نماید

 .شودعدم پرداخت هزینه کارشنایس موجب تایید رای بدوی به لحاظ فقد دلیل یم ( ۱

  توقف موجب تجدیدنظرخواه توسط کارشنایس  هزینه پرداخت عدم ( ۲
ی

 . شودیم تجدیدنظر  رسیدگ

عدم پرداخت هزینه کارشنایس توسط تجدیدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجدیدنظر  ( ۳

 .شودیم

عدم پرداخت هزینه کارشنایس توسط تجدیدنظرخواه موجب خروج کارشنایس از عداد دالیل  ( ۴

 .شودتجدیدنظرخواه و صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر یم

 

 خود را تغیی  دهد – ۳۳
، خوانده نشاتن ن  معی 

 :چنانچه پس از ابالغ اوراق دادریس به خوانده در نشاتن

 نشاتن  به اوراق ابالغ اال  و  دهد  اطالع دادگاه دفیی  به را  خود  جدید  نشاتن  است مکلف خوانده ( ۱

 . بود خواهد  معتی   سابق

ن نشاتن جدید خوانده ابالغ یم ( ۲ شود و در صورت عدم برای خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیی 

 .شودرفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال یم

ن نشاتن جدید ابالغ یم ( ۳ شود و در صورت عدم رفع نقص به خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیی 

 .شودیمدر مهلت قانوتن قرار رد دادخواست او صادر 

خواهان مکلف است تغیی  نشاتن را به دادگاه اطالع دهد و اال جلسه دادریس به دلیل گوایه مامور  ( ۴

 .ابالغ مبنن بر تغیی  نشاتن تجدید خواهد شد

 

 نیم – ۳۴
ً
 توان به عنوان داور انتخاب نمود؟چه اشخایص را مطلقا

 دادگاه دفیی  مدیر (  ۱

 .دکساتن که در دعوی ذینفع باشن ( ۲

 کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان ( ۳

 .کساتن که خود یا همرسانشان وارث ییک از اصحاب دعوی باشند ( ۴
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ن دادریس مدتن اقتضای کدام یک از موارد ذیل را دارد؟ – ۳۵  مقررات آیی 

ن مجاز است ( ۱  .پس از ختم دادریس دعوت از طرفی 

 .صادر کندتواند رای پس از ختم دادریس دادگاه یم ( ۲

 .ندارد رای صدور  در  تکلیفن  دادگاه مذاکرات، ختم اعالم از  پس ( ۳

 .تواند ارجاع امر به کارشناس نمایدپس از ختم دادریس، دادگاه یم ( ۴

 

 :در ایراد امر مطروحه – ۳۶

 . باشند عرضهم باید  محاکم ( ۱

 .رابطه عریصن یا طویل محاکم ارتبایط به امر مطروحه ندارد ( ۲

 یم ( ۳
ی

 .گرددپرونده در دادگایه که موخر در ثبت ارجاع است رسیدگ

ی ندارد و باید پرونده به دادگاه عایل ارجاع شود ( ۴  .تاری    خ ثبت ارجاع تاثی 

 

منقول مغصوب را از غاصب بخرد در دعوی مطالبه اجرت – ۳۷ المثل ایام ترصف هرگاه کیس مال غی 

ی کدام دادگاه ذیصالح است؟  مشیی

ی ( ۱  دادگاه حوزه اقامت مشیی

 دادگاه محل اقامت غاصب ( ۲

 دادگاه محل وقوع عقد بیع ( ۳

منقول مال وقوع محل دادگاه( ۴  غی 

 

اطالع حاصل  ۲۳/۶/۱۳۹۰علیه حکیم در تاری    خ اگر در ایران از مدرک حقانیت مکتوم محکوم – ۳۸

.. ………م به اعاده دادریس واصل گردد، آخرین موعد اقدا ۲۴/۶/۱۳۹۰شود اما آن مدرک در تاری    خ 

 .است

۱ ) ۱۲/۷/۱۳۹۰ 

۲ ) ۱۳/۷/۱۳۹۰ 

۳ ) ۱۴/۷/۱۳۹۰ 

۴ ) ۱۵/۷/۱۳۹۰ 

 

منقول – ۳۹  :در دعاوی مایل غی 

ارزش خواسته از نظر هزینه دادریس و صالحیت طبق ارزش معامالتی امالک تقویم و پرداخت  ( ۱

 .شودیم

ن  دادخواست در  خواهان که  است همان صالحیت نظر  از  خواسته ارزش(  ۲  . نمایدیم تعیی 

ارزش خواسته از نظر صالحیت طبق ارزش معامالتی امالک در هر منطقه تقویم و پرداخت  ( ۳

 .شودیم

ن یم ( ۴  .نمایدارزش خواسته از نظر هزینه دادریس همان است که خواهان در دادخواست تعیی 
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 دادگاه صحیح نیست؟ – ۴۰
ی

 کدام عبارت در خصوص اوقات رسیدگ

، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل یم ( ۱  به دعاوی ترصف عدواتن
ی

 .آیدرسیدگ

 به پرونده در شعبه مرجوع ( ۲
ی

الیه خارج از نوبت در صورت تشخیص رئیس دیوان عایل کشور رسیدگ

 .آیدبه عمل یم

۳  ) 
ی

 وقت در  کشور   عایل دیوان و  استان تجدیدنظر  دادگاه در  صالحیت عدم قرارهای به رسیدگ

 . آیدیم عمل به العادهفوق

ن جلسه دادریس اسناد خود را حاضن  ( ۴ در صورتی که خوانده به واسطه کیم مدت نتواند در اولی 

ن جلسه خارج از نوبت  نماید و تاخی  جلسه را درخواست نماید، دادگاه در صورت احراز صحت با تعیی 

 یم
ی

 .نمایدنسبت به موضوع رسیدگ

 

  

 تجارت حقوق

 .………کسبه جزء،  – ۴۱

 .مشمول مقررات حقوق تجارت نیستند ( ۱

ن  از  ویل آمده شمار  به بازرگان(  ۲  . معافند تجاری دفاتر  داشیی

 .باشندبازرگان محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تکالیف تجار یم ( ۳

 .شوندآمدند، اما در حال حاضن دیگر تاجر تلفی نیمب یمدر گذشته بازرگان به حسا ( ۴

 

التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت تواند مادام که مالارسال کننده یم – ۴۲

د مگر در صورتی که  :مخارج  که متصدی مزبور کرده و خسارات او، پس بگی 

 .التجاره به مقصد نرسیده باشدمال ( ۱

 .الیه تسلیم نشده باشدبه مرسل بارنامه ( ۲

 .الیه ورشکسته شده باشدقبل از وصول مرسل ( ۳

 را  آن باید  و  رسیده مقصد  به التجارهمال که  باشد  کرده  اعالم الیهمرسل به نقل و  حمل متصدی(  ۴

د تحویل  .بگی 

 

 کدام یک از موارد زیر در خصوص ضمانت تجاری صحیح است؟ – ۴۳

 در صور  ( ۱
ً
 .شودالذمه یمله، بریت پرداخت دین به مضمونضامن ضفا

  ضامن طلب، دریافت از  لهمضمون استنکاف صورت در (  ۲
ً
 . شودیم الذمهبری خود  خودی به و  فورا

 .شودالذمه نیمله از دریافت طلب ضامن به هیچ وجه بریدر صورت استنکاف مضمون ( ۳

 کدامهیچ ( ۴

 

کت – ۴۴  :جارت ایران عبارتند ازهای تعریف شده در حقوق تشر

سهایم ( ۱ ، مختلط سهایم، مختلط غی  ، نسن   سهایم، با مسئولیت محدود، تضامنن

سهایم، تعاوتن  ( ۲ ، مختلط سهایم، مختلط غی   سهایم، با مسئولیت محدود، تضامنن
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سهایم، تعاوتن  ( ۳ ، مختلط سهایم، مختلط غی  ، نسن   سهایم، با مسئولیت محدود، تضامنن

، محدود، مسئولیت با  سهایم، ( ۴ ، تضامنن سهایم، مختلط سهایم، مختلط نسن  ، غی   تعاوتن  تعاوتن

 عام سهایم

 

کت – ۴۵  ایرانادغام شر
ی
 :های تجاری در نظام حقوف

 .هنوز به رسمیت شناخته نشده است ( ۱

کت ( ۲  .های دولنی پذیرفته شده استتنها در مورد شر

کت ( ۳  .میت شناخته شده استهای تعاوتن به رستنها در مورد شر

ن  موجب به ( ۴  .است شده تجویز  اجتمایع اقتصادی، توسعه ساله پنج برنامه قوانی 

 

کت نسن   – ۴۶  شر
ی

 :در صورت ورشکستیک

ن ورشکسته اعالم خواهند شد ( ۱ کا نی   .شر

کا وجود ندارد ( ۲  شر
ی

 امکان ورشکستیک
ً
 .مطلقا

ایط تحت ( ۳ یک که  صورتی  در  خاص شر کا  یا  شر کت از  جخار  در  شر  حکم صدور  امکان باشند  تاجر  شر

 
ی

 . دارد وجود  آنان ورشکستیک

 .صحیح است ۳و  ۲گزینه  ( ۴

 

کت سهایم معیار رای – ۴۷ ی در مجمع عمویم عادی شر کت در  و  …………گی   محدود  مسئولیت شر

 .باشدیم. ………

ان آرای حاضن  ( ۱ ن ان –می  ن  آرای حاضن  می 

کای تعداد  –تعداد سهامداران حاضن  ( ۲  حاضن  شر

یت ( ۳ کت شمایه کل  از  نییم از  بیش دارندگان – حاضن  آرای اکیر  شر

کت  ( ۴ یت –دارندگان بیش از نییم از کل شمایه شر  حاضن  آرای اکیر

 

کت پارس یک فقره وام اعطا نموده است. به علت عدم  – ۴۸ بانک الف با اخذ وثایق ملیک به شر

کت، بانک از طریق  اجراییه ثبنی در صدد وصول مطالبات خویش است. قبل پرداخت دیون توسط شر

کت صادر یم  شر
ی

، حکم ورشکستیک  :شود؛ در این صورتاز خاتمه عملیات اجراتی ثبنی

 .شود و دایره اجرا باید مراتب را به اداره تصفیه اطالع دهدعملیات اجراتی ثبنی متوقف نیم ( ۱

 مانع ادامه عملیات اجراتی  ( ۲
ی

ثبت نیست، زیرا بانک طلبکار دارای وثیقه  صدور حکم ورشکستیک

 .است

 ارسال تصفیه اداره به را  اجراتی  پرونده باید  اجرا  دایره و  شود یم متوقف ثبنی  اجراتی  عملیات ( ۳

 . نماید

کت باید جهت توقیف عملیات اجراتی ثبنی تقاضای صدور دستور موقت نماید و  ( ۴ مدیر تصفیه شر

 .توان مانع ادامه عملیات اجراتی شدشده است نیممادام که دستور موقت صادر ن
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کت – ۴۹  :های تضامنن و نسن  از هر جهت تابع قواعد یکسانند مگر از جهتشر

کا ( ۱  تعداد شر

 تعداد مدیران ( ۲

ان ( ۳ ن کا مسئولیت می   شر

 ۳و  ۲و  ۱سه مورد  ( ۴

 

ایط انتخاب مشمول – ۵۰ کت سهایم عام از جهت شر  :بازرسان شر

ن  ( ۱  .باشندیم ۱۳۴۷الیحه اصالح قانون تجارت  ۱۴۴نامه اجراتی تبرصه ماده آیی 

ن  ( ۲  . باشندیم ۱۳۷۲ حسابداران ایحرفه و  تخصیص خدمات از  استفاده قانون اجراتی  نامهآیی 

 .باشندیم ۲و  ۱موارد  ( ۳

 .باشندیم ۱۳۱۱قانون تجارت  ( ۴

 

 کدام عبارت صحیح است؟ – ۵۱

ک ( ۱ کت برای خود داردمدیرعامل شر  .ت تنها با مصوبه مجمع عمویم عادی حق اخذ وام از شر

کت محسوب شده  ( ۲ مدیرعامل در حدود اختیارات تفوییصن توسط مجمع عمویم عادی نماینده شر

 .و حق امضا دارد

کت را عهده ( ۳ دار باشد به حکم دادگاه از سمت در صورتی که شخیص مدیریت عامیل بیش از یک شر

 .گرددل و کلیه اقدامات او ابطال یمخود عز 

کت مدیرعامل(  ۴ کت مقابل در  اساسنامه و  قانوتن  مقررات از  تخلف صورت در  شر  اشخاص و  شر

ایک و  انفرادی مسئولیت مورد  حسب ثالث  .دارد اشیی

 

کت با مسئولیت محدود که به موجب اساسنامه، بدون تصویب مجمع عمویم  – ۵۲ مدیر یک شر

کا مجاز به   بیش از پانصد میلیون ریال نبوده است، باعث انعقاد قراردادی به شر
ی
انجام عمل حقوف

کت تعهد به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال نموده است  از شر
ی

 :نمایندگ

کت در برابر متعهدله هیچ مسئولینی ندارد ( ۱  .شر

 مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد یم ( ۲
ً
 .باشدمدیرعامل شخصا

کت نسبت  ( ۳  .به کل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت استشر

کت ( ۴ ان تا  شر ن نافذ  معامله آن مازاد  به نسبت و  بوده مسئول ریال میلیون پانصد  می   .است غی 

 

ک، کلیه صادرکنندگان – ۵۳  :در صورت صدور چک از حساب مشیی

 .باشندبر پایه توافق میان خود مسئول پرداخت یم ( ۱

 . هستند مسئولیت دارای بالسویه – هبالمناصف ( ۲

 .بر اساس قرارداد گشایش حساب با بانک مسئولیت دارند ( ۳

 .به صورت تضامنن و هر یک نسبت به کل مبلغ چک مسئولیت دارند ( ۴
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 .باشدیم. ………مبدا محاسبه خسارت تاخی  تادیه چک از تاری    خ  – ۵۴

 چک صدور  ( ۱

 ثبت دادخواست مطالبه وجه ( ۲

 صدور گواهینامه عدم پرداخت ( ۳

ن دادریس مدتن  ( ۴  مقرر در قانون آیی 

 

 :اوراق مشارکت – ۵۵

 .ها در آمده استتنها در نظریه شورای نگهبان پذیرفته شده و به صورت رویه بانک ( ۱

 .شوددر کنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مایل محسوب یم ( ۲

 . است نموده نسخ را  قرضه اوراق مقررات تعارض، صورت در  و  شده ینن بپیش خاص قانون در  ( ۳

 .بینن و جایگزین اوراق قرضه شده استپیش ۱۳۴۷در الیحه اصالح قانون تجارت مصوب  ( ۴

 

اض عدم پرداخت( برات ظرف مدت  – ۵۶  صورت بایسنی  شرسید  تاری    خ از . ………واخواست )اعیی

 .دگی  

 روز ۱۰ ( ۱

 روز ۱۵ ( ۲

 ماه ۱۰ ( ۳

 روز ۳۰ماه و در ایران  ۶در خارج  ( ۴

 

 .نماید اقدام تواند یم. ………دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه  – ۵۷

 کننده  صادر  فقط(  ۱

 صادر کننده و ضامن ( ۲

 صادر کننده و ظهرنویسان ( ۳

 صادر کننده و ظهرنویس و ضامن ( ۴

 

 :اقرار به وقفیت مال خود نمایددر صورتی که تاجر ورشکسته  – ۵۸

 .وقف قابل فسخ است ( ۱

 .اقرار او نافذ است ( ۲

نافذ است ( ۳  .وقف غی 

 .نیست نافذ  او  اقرار  ( ۴

 

 :به محض صدور حکم توقف تاجر – ۵۹

ن  موجود  دعوای و  اقامه تصفیه مدیر  طرفیت به تاجر  علیه دعاوی(  ۱  اخی   شخص طرفیت به نی 

 . یافت خواهد  ادامه

دعاوی علیه تاجر به طرفیت ناظر تصفیه اقامه ویل دعوای موجود به طرفیت مدیر تصفیه ادامه  ( ۲
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 .یابدیم

ی دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیع ( ۳ العموم اقامه ویل دعوای موجود به طرفیت خود تاجر پیگی 

 .خواهد شد

به طرفیت خود تاجر ادامه دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه ویل دعوای موجود  ( ۴

 .خواهد یافت

 

 .……… مرور زمان دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد – ۶۰

 .پس از انقضای پنج سال از تاری    خ صدور چک است ( ۱

 .پس از انقضای ده سال از تاری    خ صدور گواهینامه عدم پرداخت است ( ۲

 .از تاری    خ آخرین تعقیب قضاتی است پس از انقضای ده سال ( ۳

 مدت این ظرف اینکه مگر  است پرداخت عدم گوایه  صدور  تاری    خ از  سال پنج انقضای از  پس ( ۴

 
ً
 . شود دین به اقرار  رسما

 

 

 استنباط اصول
سبب آن ایجاد نشده است، باطل ضمان دینن که هنوز »گوید: قانون مدتن که یم ۶۹۱از ماده  – ۶۱

فهمیم که ضمان دینن که سبب آن ایجاد شده، باطل نیست. این امر مصداق کدام یک از یم« است. 

 موارد زیر است؟

 مخالف مفهوم ( ۱

 مفهوم موافق ( ۲

 قیاس اولویت ( ۳

 قیاس مساوات ( ۴

 

 جزاتی درباره  »گوید: قانون مجازات اسالیم یم ۳ماده  – ۶۲
ن کلیه کساتن که در قلمرو حاکمیت قوانی 

، دریاتی و هواتی جمهوری اسالیم ایران مرتکب جرم شوند اعمال یم
گردد مگر آنکه به موجب زمینن

 این ماده، مصداق کدام یک از موارد زیر است؟«. قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد

 عام بدیل ( ۱

 عام مجمویع ( ۲

 افرادی عام(  ۳

 مخصص منفصل ( ۴

 

هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که »گوید: قانون مدتن که یم ۸۷۱ماده  – ۶۳

 تادیه نشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و دیان یم
ن
مصداق « توانند آن را بر هم زنند. دیون متوف

 باشد؟کدام یک از اقسام مخصص متصل یم

 وصفن  ( ۱
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یط ( ۲  شر

 غایت ( ۳

 اتی استثن ( ۴

 

 جایز است استثنای  هر »گوید: قانون مدتن که یم ۳۶۰از حکم ماده  – ۶۴
ً
ی که فروش آن مستقال ن چی 

ن جایز است.   قابل فروش نیست، استثنای آن »کنیم: برداشت یم« آن از مبیع نی 
ً
ی که مستقال ن هر چی 

ن جایز نیست )از قبیل حق ارتفاق(  است؟این برداشت، مصداق کدام اصطالح « از مبیع نی 

 مفهوم موافق ( ۱

 مفهوم مخالف ( ۲

ط ( ۳  مفهوم شر

 ۳ و  ۲ مورد  دو  هر  ( ۴

 

ن گوایه عدم امکان سازش،  – ۶۵ برابر ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، داشیی

 الزمه اجرای صیغه طالق است. گوایه مزبور مصداق کدام مقدمه است؟

 مقدمه عقیل ( ۱

 قانوتن  مقدمه(  ۲

 مه مقارنمقد ( ۳

 ۳و  ۲هر دو مورد  ( ۴

 

هر کس از ارایصن موات و مباحه، قسمنی را به قصد تملک »گوید: قانون مدتن یم ۱۴۳ماده  – ۶۶

 این ماده متضمن چه داللنی است؟« شود. احیاء کند، مالک آن قسمت یم

 تضمنن  ( ۱

 اشاره ( ۲

 اقتضاء ( ۳

 ایماء و  تنبیه ( ۴

 

ن دو یا چند نفر مبنن بر دریافت و پرداخت ربا قانون  ۵۹۵برابر ماده  – ۶۷ مجازات اسالیم، توافق بی 

ن پدر و فرزند یا زن و شوهر، مشمول مقررات این ماده  ۳جرم است و طبق تبرصه  همان ماده، ربای بی 

ن ماده و تبرصه مذکور چه نسبنی وجود دارد؟  نخواهد بود. بی 

 ورود ( ۱

 حکومت(  ۲

 تخصص ( ۳

 تخصیص ( ۴
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ن اعالن بگذرد و حیات »دارد: قانون مدتن مقرر یم ۱۰۲۳ماده  – ۶۸ هرگاه یک سال از تاری    خ اولی 

جلسه »گوید: قانون امور حسن  یم ۱۵۵ماده « شود. غایب ثابت نشود، حکم موت فریصن او داده یم

ن یم  به درخواست به فاصله یک سال از تاری    خ نرسر آخرین آگیه معی 
ی

 از  اخی   ماده «…گرددرسیدگ

ن  احتساب ظر ن  :مدتن  قانون ۱۰۲۳ ماده در  مذکور  آگیه اولی 

 است آن ناسخ(  ۱

 .مخصص آن است ( ۲

ن آن )به کرس یاء( است ( ۳  .مبی ّ

 .مقّید آن )به کرس یاء( است ( ۴

 

مصداق « موجب ارث دو امر است: نسب و سبب»گوید: قانون مدتن که یم ۸۶۱عبارت ماده  – ۶۹

 کدام اصطالح است؟

 نص ( ۱

 محکم ( ۲

 متشابه ( ۳

 ۲ و  ۱ مورد  دو  هر  ( ۴

 

:  ۱۹۵طبق ماده  – ۷۰ اگر کیس در حال مسنی یا بیهویسر یا در خواب معامله نماید آن »قانون مدتن

اگر با عنایت بدین ماده، درباره معامله مکره؛ وقنی که به « معامله به واسطه فقدان قصد باطل است

 م، این حکم مصداق چیست؟شحد فقدان قصد برسد، حکم به بطالن دهی

 قیاس خفن  ( ۱

 قیاس اولویت ( ۲

 العلهقیاس مستنبط ( ۳

 العلهمنصوص قیاس(  ۴

 

ن کیفری مصداق  ۶۶۹طبق ماده  – ۷۱ قانون مجازات اسالیم، کیفر تهدید، شالق یا زندان است. چنی 

ی است؟  چه نوع تخیی 

ن محذورین ( ۱  تخیی  بی 

احم ( ۲ ن ن دو حکم میی  تخیی  بی 

ن دو دلیل متعارض ( ۳  تخیی  بی 

ن  تخیی   ( ۴  مخی ّ  واجب افراد  بی 

 

هر کس به قهر و غلبه داخل ملیک شود که در »گوید: قانون مجازات اسالیم یم ۶۹۱ماده  – ۷۲

ه حبس محکوم ما شش تا  یک به …ترصف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد

 مصداق کدام یک از موارد زیر است؟ «اینکه از  اعم» از  بعد  عبارات «…شودیم

 مخصص ( ۱
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 قرینه لفظیه ( ۲

 قرینه متصله ( ۳

ن  ( ۴  (یاء فتح )به ُمبی ّ

 

در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد »قانون مجازات اسالیم مقرر داشته است:  ۴۶ماده  – ۷۳

مجازات « است. شود که مجازات آن اشد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جریم داده یم

 ای دارد؟قصاص، حدود و دیات نسبت به این حکم چه رابطه

 تقیید ( ۱

 ورود ( ۲

 تخصص ( ۳

 تخصیص ( ۴

 

 – ۱اند: برند سه طبقهاشخایص که به موجب نسب ارث یم»گوید: قانون مدتن یم ۸۶۲ماده  – ۷۴

 « اوالد»کلمه « و اوالد اوالد اوالد  و  مادر  و  پدر 
ن
 :در این بند نسبت به متوف

 .صحت سلب دارد و مجاز است ( ۱

 .صحت سلب دارد و حقیقت است ( ۲

 .عدم صحت سلب دارد و مجاز است ( ۳

 .است حقیقت و  دارد  سلب صحت عدم ( ۴

 

:  ۶۷طبق ماده  – ۷۵  «…است مایل که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل»قانون مدتن

 :ماده این در  مندرج حکم

  چون است وضیع حکم(  ۱
ً
ن  افعال با  ارتباط مستقیما  . ندارد مکلفی 

ن ارتباط دارد ( ۲  با افعال مکلفی 
ً
 .حکم تکلیفن است چون مستقیما

ن عمیل است ( ۳  .حکم ظاهری است چون ظهور عبارت در بطالن چنی 

ن مایل را وقف کند حکم تکلیفن از نوع حرمت است چون هیچ کس نباید  ( ۴  .چنی 

 

« شود. هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث یم»گوید: قانون مدتن یم ۴۴۵ماده  – ۷۶

ن موجد خیار فسخ است. ماده مذکور، مطلق است یا مقید؟  عیوب زن و مرد در عقد نکاح نی 

 .چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، مطلق است ( ۱

 « خیارات»فظ چون انرصاف ل ( ۲
ن
ن انرصاف به خیارات موجود در معامالت، انرصاف بدوی است چنی 

 (شود. )مطلق استمانع اطالق لفظ نیم

ت وجود مصداق در « خیارات»چون انرصاف لفظ  ( ۳ به خیارات موجود در معامالت به دلیل کیر

 (شود. )مطلق نیستباشد این انرصاف مانع اطالق لفظ یمخارج یم

ت  از  نایسر  معامالت، در  موجود  خیارات به «خیارات» لفظ انرصاف چون(  ۴  در  لفظ استعمال کیر

 (نیست )مطلق شود. یم لفظ اطالق مانع است، آن مصادیق از  بعیصن 
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ن منحل شده و زن در زماتن ازدواج مجدد کند که  – ۷۷ در صورتی که عقد نکاح پس از مقاربت زوجی 

،  ۱۱۶۰دو شوهر اول و دوم ملحق شود مطابق ماده طفل متولد از او بتواند به هر یک از  قانون مدتن

طفل ملحق به شوهر دوم خواهد بود مگر آنکه امارات قطعیه بر خالف آن، داللت کند. این ماده 

 متضمن کدام یک از موارد زیر است؟

 تزاحم دو اماره فراش ( ۱

 اصل تاخر حادث ( ۲

 اصل عدم ( ۳

 ۲ و  ۱ مورد  دو  هر  ( ۴

 

ماده « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است»گوید: قانون مدتن یم ۱۱۵۸ ماده – ۷۸

ن یم ۳۲۸ هر کس مال غی  را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را »گوید: آن قانون نی 

 هر یک از این دو ماده به ترتیب مصداق کدام یک از موارد زیر است؟« بدهد

 دلیل قطیع و دلیل ظنن  ( ۱

 واقیع حکم و  ظاهری حکم(  ۲

 حکم واقیع و حکم ظاهری ( ۳

 دلیل اجتهادی و دلیل فقاهنی  ( ۴

 

، مرگ طبییع را پایان اهلیت استحقاق انسان شمرده است ویل ماده  ۹۵۶ماده  – ۷۹ قانون مدتن

( پایان آن اهلیت  ۱۰۱۸ همان قانون، تاری    خ صدور حکم موت فریصن را )در مورد غایب مفقودالخی 

 قانون مزبور مصداق کدام مورد است؟ ۹۵۶نسبت به ماده  ۱۰۱۸شمرده است. رابطه ماده 

 حکومت ( ۱

 ورود ( ۲

 تخصیص ( ۳

 تخصص ( ۴

 

نکاح دخیی باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به »گوید: قانون مدتن یم ۱۰۴۳ماده  – ۸۰

باکره مصداق کدام اصطالح  دخیی  ازدواج به نسبت پدر  اجازه «…اجازه پدر یا جد پدری او است

 است؟

 سبب ( ۱

 علت ( ۲

ط(  ۳  نفوذ شر

ط صحت ( ۴  شر
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 جزا حقوق

سال تمام هجری شمیس دارد  ۱۴الف که فردی عاقل و بالغ است برای شقت از آقای ب که  – ۸۱

 :کند. در این صورتاستفاده یم

 .مباشر استالف در حکم  ( ۱

 .الف در حکم مباشر و ب فاقد مسئولیت کیفری است ( ۲

ن تعزیر یم ( ۳  و ب نی 
 .گرددالف معاون در جرم تلفی

ن  ب و  نیست مباشر  حکم در  الف ( ۴  .است کیفری  مسئولیت فاقد  نی 

 

 :تحریک یا ترغیب به خودکیسر  – ۸۲

 .جرم نیست ( ۱

 .شودتسبیب در قتل تلفی یم ( ۲

 .آیدقتل به حساب یممعاونت در  ( ۳

د   صورت مخابراتی  یا  ایرایانه هایسامانه طریق از  که  صورتی  در (  ۴  .گرددیم تلفی  جرم گی 

 

ای های رایانههای حافظه یا قابل پردازش در سامانهها یا عالیم موجود در کارتاگر شخیص داده – ۸۳

متقلبانه به آنها وارد کند، مرتکب چه جریم  هایها را تغیی  داده و یا اینکه دادهیا مخابراتی یا تراشه

 شده است؟

 جعل ( ۱

داری رایانه ( ۲  ایکالهی 

 ایهای رایانهتخریب داده ( ۳

 ایکاری غی  مجاز در سیستم رایانهدست ( ۴

 

 سهامداران غی  از یک جلسه مجمع عمویم فوق – ۸۴
ی

کت سهایم خاص با حضور همیک العاده یک شر

جلسه با توجه به ادعای ییک از سهامداران دایر بر خرید سهم سهامدار غایب نفر تشکیل و در این 

ن تصمیم گرفته یم کت خارج و سهامدار مدیع چنی  شود که سهامدار غایب با فروش سهام خود از شر

کت شود. بعد از اطالع سهامدار غایب از این موضوع، وی اقدام به شکایت نموده؛ به  خرید وارد شر

 :سهامداراننظر شما اقدام 

 .جعل است ( ۱

داری است ( ۲  .کالهی 

 . باشدنیم جرم(  ۳

 .از جرایم خاص مندرج در قانون تجارت است ( ۴

 

 کدام عبارت صحیح است؟ – ۸۵

، جرم محسوب یم ( ۱
ی

وع به شقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنیک  .گرددشر

وع به شقت از وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات  ( ۲  .مورد استفاده عمویم، جرم استشر
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وع ( ۳ ، به شر  . گرددیم محسوب جرم راهزتن

 .هر سه مورد صحیح است ( ۴

 

 باشد؟پذیر یمتعلیق اجرای مجازات در کدام یک از جرایم زیر امکان – ۸۶

 مخدر مواد  خرید (  ۱

ن مواد مخدر ( ۲  معاونت در ساخیی

 صدور چک از حساب مسدود ( ۳

وبات ( ۴  ( لییی ۲۰الکیل کمیی از بیست ) نگهداری مرسر

 

 از وزن آنها کاسته و  – ۸۷
ی
آقای الف در خارج از کشور با تراشیدن چندین سکه میس دوران سلجوف

دهسپس آنها را وارد کشور یم  :نماید؛ عمل نامی 

 .قلب سکه است ( ۱

 .تخدیش سکه است ( ۲

داری است ( ۳  .کالهی 

 .است مجرمانه عنوان فاقد (  ۴

 

ن یا شنشینان آنها کشته شوند و کارشناس تصادفات  – ۸۸ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه شنشی 

 :مقرص اعالم نماید %۴۰و ییک را  %۶۰ییک از رانندگان را 

 .رانندگان به تناسب تقصی  خود مسئولیت دارند ( ۱

 .گرددالمال پرداخت یمدر صورت فوت رانندگان، دیه از بیت ( ۲

ان هر  به رانندگان تقصی   ( ۳ ن  .بود خواهد  مساوی طور  به آنها  مسئولیت باشد  که  می 

ن بیمه ( ۴  .نامه، رانندگان به تناسب تقصی  خود مسئولیت دارنددر صورت داشیی

 

وع گردیده و مستند به ماده  – ۸۹ قانون مجازات  ۶۳۷آقای الف و خانم ب مرتکب رابطه نامرسر

دگاناسالیم هر کدام به تحمل هشتاد   :تازیانه محکوم و حکم صادره قطیع و اجرا گردیده است؛ نامی 

 .ندارند اجتمایع حقوق از  محرومیت(  ۱

 .باشندتا یک سال پس از صدور حکم قطیع از حقوق اجتمایع محروم یم ( ۲

 .باشندتا دو سال پس از اجرای مجازات از بعیصن از حقوق اجتمایع محروم یم ( ۳

 .باشنداجرای مجازات از بعیصن از حقوق اجتمایع محروم یمتا یک سال پس از  ( ۴

 

آقای الف به آقای ب مراجعه تا برای معافیت وی از خدمت نظام وظیفه گوایه پزشیک به اسم  – ۹۰

 :دهد، در این صورتطبیب جعل نماید. فرد ب عمل موصوف را انجام یم

ت دو  هر  عمل(  ۱  . گرددیم تلفی  مباشر

 .گرددو آقای ب معاون محسوب یمآقای الف جاعل  ( ۲
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 .گرددآقای الف معاون و آقای ب جاعل محسوب یم ( ۳

 .آقای ب جاعل تلفی و عمل آقای الف فاقد وصف مجرمانه است ( ۴

 

وب الکیل با خودروی متعلق به پدرش نموده است ۳۰آقای الف مبادرت به حمل  – ۹۱  :لییی مرسر

 .گرددیمخودروی مزبور به نفع دولت ضبط  ( ۱

د یم ( ۲  .گرددخودروی مزبور به مالک آن مسیی

وب حمل چنانچه ( ۳  نقلیه وسیله قیمت معادل پرداخت به مرتکب باشد  مالک اطالع بدون مرسر

 . شودیم محکوم

ن به پرداخت معادل  ( ۴ وب با اطالع مالک خودرو باشد، خودرو ضبط و مرتکب نی  چنانچه حمل مرسر

 .شودیمقیمت وسیله نقلیه محکوم 

 

آقای الف به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اولیای دم در دادگاه کیفری استان به تحمل  – ۹۲

د. چنانچه سال حبس تعزیری محکوم و این رای در نهایت مورد تایید دیوان عایل کشور قرار یم ۱۰ گی 

وط شود، این تقاضا  ی شدن نییم از مجازات حبس، تقاضای آزادی مرسر  :در نهایت پس از سیر

وط نیم ( ۱  .گرددمشمول آزادی مرسر

ددر دیوان عایل کشور مورد برریس قرار یم ( ۲  .گی 

چنانچه سابقه قبیل محکومیت به حبس نداشته باشد در دیوان عایل کشور مورد برریس قرار  ( ۳

دیم  .گی 

دیم قرار  برریس مورد  استان کیفری  دادگاه در  ( ۴  .گی 

 

ن قانوتن نیم کدام یک از موارد  – ۹۳ ایط الزم برای تحقق سقط جنی   باشد؟زیر جزء شر

 دادگاه تجویز  و  پدر  رضایت(  ۱

ن قبل از ولوج روح ( ۲  وقوع سقط جنی 

ن که موجب حرج مادر استناقص ( ۳  .الخلقه بودن جنی 

 تشخیص قطیع سه پزشک و تایید پزشیک قانوتن  ( ۴

 

پس از ثبت عقد به علت حدوث اختالف، حکم احمد و مریم مبادرت به ازدواج دائم نموده  – ۹۴

 :کندشود. احمد از طالق رجوع لکن این رجوع را ثبت نیمطالق صادر و ثبت یم

ن جرم تلفی یم ( ۱  .شودعمل زوجی 

 . شودیم تلفی  جرم احمد  عمل تنها (  ۲

دگان فاقد وصف مجرمانه است ( ۳  .عمل نامی 

 استدر صورت شکایت مقامات ذیصالح قابل تعق ( ۴
ی

 .یب و رسیدگ

 

عمدی ب نموده که در نهایت موجب کوری آقای الف در ییک از ماه – ۹۵ های حرام اقدام به جرح غی 

 :علیه گردیده است، در این صورت مرتکب بایدکامل هر دو چشم مجنن 
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 .نماید پرداخت کامل  دیه ( ۱

 .دیه کامل به اضافه ارش پرداخت نماید ( ۲

 .نصف دیه پرداخت نمایددیه کامل به اضافه  ( ۳

 .دیه کامل به اضافه ثلث دیه کامل پرداخت نماید ( ۴

 

 است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محیل که  – ۹۶
ی

آقای الف که فاقد پروانه رانندگ

 :شود، در این صورتباشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی یمعبور عابر پیاده ممنوع یم

 . نیست ضامن راننده(  ۱

 .راننده ضامن است ( ۲

 مجازات وی تشدید یم ( ۳
ی

 .شودراننده ضامن است و به علت فقدان گواهینامه رانندگ

 بدون پروانه محکوم یمپرداخت دیه به عهده بیت ( ۴
ی

 .شودالمال و راننده فقط به مجازات رانندگ

 

 :انداگر زاتن یا زانیه ادعا کنند به زنا اکراه شده – ۹۷

 .مدعیان اکراه، آن را به اثبات برسانندالزم است  ( ۱

 .دهدچنانچه دادگاه احتمال دهد این ادعا خالف واقع است به آن ترتیب اثر نیم ( ۲

ن  ضف ( ۳    حد  سقوط برای ادعاتی  چنی 
ن
ن  مگر  است کاف  . باشد داشته وجود  آن خالف بر  یقی 

 .شودچنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمایند حد ساقط یم ( ۴

 

آقای الف با علم به اینکه مقداری لوازم یدگ خودرو در نتیجه اختالس حاصل گردیده، مبادرت  – ۹۸

 :نماید؛ عمل ویبه خرید اموال مذکور یم

 .وصف مجرمانه ندارد ( ۱

 .است جرم حال هر  در  ( ۲

وهای مسلح باشد، جرم است ( ۳  .چنانچه اموال مذکور از اموال نی 

 .گرددخود را خرید اینگونه اموال قرار داده باشد، جرم تلفی یمچنانچه خریدار حرفه  ( ۴

 

ل مسکوتن خود را جهت عمل زنا در اختیار دیگران قرار یم – ۹۹ ن دهد و موجبات آشناتی آقای الف مین

وع و زنا را فراهم یم  :آورد؛ عمل ویو برقراری ارتباط نامرسر

 . است تعزیر  و  قوادی حد  مستوجب ( ۱

 .وادی استمستوجب حد ق ( ۲

 .مستوجب حد نیست و فقط تعزیر دارد ( ۳

دارای دو عنوان مجرمانه حدی و تعزیری بوده و تعدد معنوی محسوب و تنها مجازات اشد اعمال  ( ۴

 .گرددیم

 

 کدام یک از عبارات زیر در مورد قسامه صحیح نیست؟ – ۱۰۰

 .توان با آن نوع قتل را مشخص کردیم ( ۱
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 .استناد به آن نوع جرح را مشخص کردتوان با یم ( ۲

 .توان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمودیم ( ۳

 .نمود اثبات را  عضو  قصاص آن به استناد  با  توانیم ( ۴

 

 

 کیفری  دادریس آیی   
ن  – ۱۰۱  به اتهامات قاچاقچیان بی 

ی
های قانوتن نامهچارچوب موافقت الملیل مواد مخدر که در رسیدگ

شوند در مرحله دادریس به عهده کدام مرجع قضاتی دو یا چند جانبه در خاک ایران دستگی  یم

 باشد؟یم

، مراجع از  ییک(  ۱  کشور  کل  دادستان رئیس انتخاب به قضاتی

، به انتخاب رئیس قوه قضائیه ( ۲  ییک از مراجع قضاتی

، به  ( ۳  انتخاب رئیس دیوان عایل کشورییک از مراجع قضاتی

 ییک از مراجع قضاتی تهران به انتخاب رئیس قوه قضائیه ( ۴

 

ی به عهده کدام یک  – ۱۰۲ ی ومقابله با جرایم سازمان یافته امنینی در مقام ضابط دادگسیی پیشگی 

 از مراجع زیر است؟

 اطالعات وزارت ( ۱

وی انتظایم ( ۲  نی 

وی مقاومت بسیج ( ۳  نی 

 پاسداران انقالب اسالیم سپاه ( ۴

 

 به اتهام اشخایص که مبادرت به تهیه فیلم یا عکس از محل – ۱۰۳
ی

های اختصایص بانوان رسیدگ

کنند در صالحیت کدام مرجع قضاتی ها و استخرها نموده و اقدام به تکثی  و توزی    ع آنها یمنظی  حمام

 است؟

 انقالب دادگاه ( ۱

 دادگاه کیفری استان ( ۲

 اه عمویم جزاتی دادگ ( ۳

 حسب مورد دادگاه عمویم جزاتی یا انقالب ( ۴

 

کت خود واقع در کرج اقدام به ایجاد مزاحمت  – ۱۰۴ احمد ساکن شهریار از طریق تلفن ثابت شر

نماید. بدین نحو که به کرات با محل کار رضا در قزوین تماس گرفته و تلفنن برای رضا ساکن تهران یم

ن یم  یمنماید. به وی توهی 
ی

 شود؟به پرونده اتهایم مذکور در کدام حوزه قضاتی رسیدگ

 کرج ( ۱

 تهران ( ۲
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 قزوین ( ۳

 شهریار ( ۴

 

 در دادگاه عمویم جزاتی  – ۱۰۵
ی

دارنده چک بالمحل بر علیه صادر کننده آن شکایت و پس از رسیدگ

ابالغ دادنامه، شود. پس از حکم محکومیت غیات  مبنن بر تحمل یک سال حبس تعزیری صادر یم

ن قبل از اعالم ختم دادریس در مرحله علیه اقدام به واخوایه یممحکوم نماید و شایک پرونده نی 

ر و زیان یم  :کند؛ در این صورتواخوایه مبادرت به تقدیم دادخواست ضن

 نموده و حکم مقتیصن صادر یم ( ۱
ی

ر و زیان رسیدگ  .کنددادگاه به دعوی ضن

 .شودعدم تقدیم تا پایان جلسه اول دادریس رد یمدادخواست به جهت  ( ۲

 و حکم مقتیصن صادر یم ( ۳
ی

 توامان به موضوع رسیدگ
ی

 .نمایددادگاه با صدور قرار رسیدگ

 .شودیم رد  است شده تقدیم بدوی مرحله دادریس ختم اعالم از  پس دادخواست چون(  ۴

 

ن و کارکنان اداره کل اطال  – ۱۰۶  به جرایم امنینی مسئولی 
ی

عات استان در کدام مرجع قضاتی رسیدگ

 شود؟یم

 دادگاه کیفری استان تهران ( ۱

 محاکم انقالب شهرستان مرکز استان ( ۲

 ب استان تهرانانقال  محاکم –حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران  ( ۳

 استان مرکز  شهرستان انقالب محاکم – تهران استان کیفری  دادگاه مورد  حسب(  ۴

 

 در سال  شخیص – ۱۰۷
ن
مرتکب قاچاق کاال شده و به علت  ۱۳۷۵به موجب مدارک و مستندات کاف

دستگی  گردیده است. مرجع قضاتی صالحه در خصوص اتهام وارده به  ۱۳۸۶متواری بودن در سال 

 نماید؟وی، کدام یک از تصمیمات قضاتی ذیل را اتخاذ یم

 قرار مجرمیت ( ۱

 قرار منع تعقیب ( ۲

  قرار  ( ۳
ن
 تعقیب موقوف

داد کاالی قاچاق ( ۴  قرار ترک تعقیب در صورت اسیی

 

 به کدام یک از جرایم زیر در صالحیت دادگاه – ۱۰۸
ی

 های سیار قرار دارد؟رسیدگ

 . است حدی شالق آنها  قانوتن  کیفر   که  جراییم ( ۱

 .جراییم که کیفر قانوتن آنها حداکیر تا دو سوم دیه کامل است ( ۲

 .باشدسال حبس یم ۱۵قانوتن آنها حداکیر تا جراییم که کیفر  ( ۳

 .جراییم که کیفر قانوتن آنها حداکیر تا یس میلیون ریال جزای نقدی است ( ۴

 

ن سایر پرسش ها تقسیم شد – ۱۰۹  .حذف و نمره سوال بی 
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ل مسکوتن در شهر ساری یم شود و پس از تعقیب احمد درجه – ۱۱۰ ن دار نظایم مرتکب شقت از مین

ی وی به اتهام شقت مستوجب حد کیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای اعمال مجازات قضاتی برا

 یمقطع ید یم
ی

 شود؟گردد. در این صورت به پرونده مذکور در کدام مرجع قضاتی رسیدگ

 دادگاه نظایم ( ۱

 دادگاه انقالب ( ۲

 جزاتی  عمویم دادگاه ( ۳

 دادگاه کیفری استان ( ۴

 

ن  – ۱۱۱ االنتشار و  حکم محکومیت قطیع کیفری در ییک از روزنامهانتشار خالصه میی های کثی 

 باشد؟عنداللزوم محیل در کدام یک از موارد زیر و حسب دستور چه مرجیع الزم یم

ط آنکه عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال  ( ۱  به شر
ی
جرم علیه حقوق مایل شخص حقوف

 دادستان –باشد 

ط آنکه عواید حاصل از جرم بیش از یکصد میلیون  ( ۲ جرم علیه حقوق مایل شخص حقیفی به شر

 دادستان –ریال باشد 

ط آنکه عواید حاصل از جرم یک میلیارد ریال یا بیشیی باشد  ( ۳  –جرم علیه حقوق مایل دولت به شر

 قطیع رای کننده  صادر  دادگاه

ط به دولت مایل حقوق علیه جرم ( ۴  باشد  بیشیی  یا  ریال میلیون یکصد  جرم از  حاصل واید ع آنکه شر

 قطیع رای کننده  صادر  دادگاه –

 

مجاز و بدون پرداخت حق انشعاب از برق به  ۱۳۸۷شخیص در سال  – ۱۱۲ به جهت استفاده غی 

قانون مجازات اسالیم به تحمل یک سال حبس محکوم و دادگاه تجدیدنظر استان  ۶۶۰استناد ماده 

ن رای مزبور  ماده یاد شده  ۱۳۸۷را تایید نموده است. قبل از اجرای حکم مذکور در نیمه دوم سال نی 

قانون مجازات اسالیم اصالح و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردیده است؛ در این صورت 

 تواند انجام دهد؟علیه چه اقدایم یممحکوم

 کشور  عایل دیوان از  دادریس اعاده تقاضای ( ۱

 اده دادریس از دادگاه تجدیدنظر استانتقاضای اع ( ۲

 تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه تجدیدنظر استان ( ۳

 تقاضای تخفیف مجازات از دادگاه بدوی ( ۴

 

ن به مجازات – ۱۱۳ های مستوجب حد به لحاظ حصول توبه مشمول عفو مقام چنانچه محکومی 

ند؛ در این صورت ی قرار گی   :رهی 

 .شودپرونده مختومه یممجازات حدی ساقط و  ( ۱

ن مجازات تعزیری است ( ۲  .مجازات حدی ساقط شده و دادگاه ملزم به تعیی 

ن به طور کامل زایل یم ( ۳  .شودمجازات حدی ساقط شده و آثار محکومیت کیفری نی 

ن  دادگاه، صالحدید  صورت در  و  شده ساقط حدی مجازات(  ۴  .است جایز  تعزیری مجازات تعیی 
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علیه اقامه نموده، آثار و تبعات احکام قطیع مورد وی بودن دالییل که محکومبا فرض ق – ۱۱۴

 شود؟علیه متوقف یمای نسبت به محکومتقاضای اعاده دادریس در چه مرحله

 بالفاصله پس از تقاضای اعاده دادریس ( ۱

 بالفاصله پس از پذیرش درخواست اعاده دادریس ( ۲

وع از  پس بالفاصله ( ۳   به شر
ی

 عرض هم دادگاه توسط پرونده به مجدد  رسیدگ

 بالفاصله پس از صدور رای از دادگاه هم عرض مبنن بر نقض دادنامه مورد تقاضای اعاده دادریس ( ۴

 

 دادگاه نظایم یک به جریم که حداکیر مجازات قانوتن آن پنج سال حبس یم – ۱۱۵
ی

باشد رسیدگ

 تجدیدنظر از حکم مذکور کدام است؟نموده و حکم محکومیت صادر کرده است. مرجع 

 دیوان عایل کشور ( ۱

 دادگاه تجدیدنظر استان ( ۲

 دادگاه کیفری استان تهران ( ۳

 عرض هم یک نظایم دادگاه(  ۴

 

 به درخواست تجدیدنظر در جرایم آدم – ۱۱۶
ی

رباتی و مصادره اموال در غی  از جرایم مرجع رسیدگ

 مربوط به مواد مخدر کدام است؟

 ر دو دیوان عایل کشوره ( ۱

 استان تجدیدنظر  دادگاه دو  هر (  ۲

 کشور  عایل دیوان –دادگاه تجدیدنظر استان  ( ۳

 استان تجدیدنظر  دادگاه –دیوان عایل کشور  ( ۴

 

اض است؟ – ۱۱۷  کدام یک از قرارهای زیر قطیع و غی  قابل اعیی

ن  قرار  ( ۱  دادگاه از  صادره خواسته تامی 

۲ )  
ن
 تعقیب صادره از دادگاهقرار موقوف

ن خواسته صادره از دادشا ( ۳  قرار تامی 

 قرار عدم صالحیت صادره از دادشا ( ۴

 

 باشد؟اجرای احکام قطیع صادره از دادگاه کیفری استان به عهده کدام یک از مراجع زیر یم – ۱۱۸

 استان مرکز  شهرستان دادشای کیفری  احکام اجرای ( ۱

 دادشای شهرستان محل وقوع جرماجرای احکام کیفری  ( ۲

ن یم ( ۳  .شودمرجیع که توسط دادگاه صادر کننده رای تعیی 

 .اجرای احکام کیفری دادشاتی که در خصوص پرونده کیفرخواست صادر کرده است ( ۴

 

ن سایر پرسش ها تقسیم شد – ۱۱۹  .حذف و نمره سوال بی 
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 به اختالف صالحیت میان  – ۱۲۰
ی

دادشای نظایم با دادشای عمویم و مرجع صالح برای رسیدگ

 انقالب واقع در شهرستان مرکز استان کدام است؟

 کشور  عایل دیوان ( ۱

 دادستان کل کشور ( ۲

 دادگاه تجدیدنظر استان ( ۳

 دادشای دیوان عایل کشور ( ۴
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