
 0931 مشاوران آزمون

 حقوق مدنی

ماشین، اسباب و ادوات زراعت که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده: -1

در حکم منقول است. -1

در حکم غیرمنقول است. -2

غیرمنقول تبعی است. -3

غیرمنقول ناشی از عمل و اراده انسان است. -4

آن انجها  عمیهی را از او بخجا هدحقی که شخصی بر دیگری پیدا کرده تا بهه مجبه     -2

 عبارتست از:

حق عرضی -4 حق مدنی -3 حق عینی -2 حق دینی -1

 شجد؟ کدا  مجرد بزء حقجق ارتفاقی منفی محسجب می -۳

 حق مجرا -2  حق عبور -1

حریم قنوات -4  حق داشتن پنجره -3

را الز  داشهته  که مجافقت شخص دیگری  امری که به وسییه قصد انشاء یک نفر بدون آن -۴

 ....................... است.نماید .............. شجد و حق را ایجاد یا اسقاط می باشد حاصل می

حیازت مباحات -4 ایقاع -3 ابراء -2 اباحه -1

 اسقاط شرط در کدا  نجع از شروط صحیح پس از ابرای عقد ممکن است؟ -۵

فقط شرط نتیجه -2  فقط شرط صفت -1

شرط صفت و شرط فعل -4  رط فعلفقط ش -3

کهه مهام مجقجفهه بهه      چنانچه در عقد وقف، واقف خجد را متجلی قرار د د و قبهل از آن  -۶

 عییهم داده شجد واقف فجت نماید: تصرف مجقجف

عقد وقف غیرنافذ است. -1

عقد وقف باطل است. -2

علیهم نیست. عقد وقف صحیح است و نیاز به قبض موقوف -3

علیهم بدهند. قف مکلفند مال موقوفه را به تصرف موقوفورثه وا -4



  مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی

 رگاه مالک، پس از اطالع از وقجع معامیه فضجلی نسبت به میک خجد، بهه عیهت امتنهاع     -۷
 اصیل از ابرای شرط ضمن عقد، آن را فسخ کند، عمل او:

تنفیذ معامله فضولی است. -2 اثری در معامله فضولی ندارد. -1
رد معامله فضولی است. -4 ؤثر خواهد بود.با رضایت اصیل م -3
 عیم ابمالی به مجرد معامیه در کدامیک از عقجد زیر کافی است؟ -۸
جعاله -4 مساقات -3 مضاربه -2 هبه -1
 برای صحت عقد ضمان الز  است: -۹
ضامن مالدار باشد. -2  دین حال باشد. -1
معلوم باشد.مقدار دین برای ضامن  -4 سبب دین ایجاد شده باشد. -3

تجاند وصیت را رد کند؟ له نمی در کدا  مجرد مجصی -1۱
پس از فوت موصی، وصیت را قبول کرده و موصی به را قبض کند. -1
اگر پس از فوت موصی، وصیت را بپذیرد. -2
اگر پیش از فوت موصی، مورد وصیت را قبض کند. -3
قبل یا بعد از فوت موصی، وصیت را قبول کند. -4

 رگاه یکی از دو شریک، مام غیرمنقجم قابل تقسیمی را به دیگهری صهیح کنهد بهرای -11
 شریک دیگر:

شود. حق شفعه حاصل می -1
در صورت توافق شریک، اعمال حق شفعه ممکن است. -2
آید. با رضایت خریدار، حق شفعه بوجود می -3
آید. حق شفعه به وجود نمی -4

 است؟« کالله»یک از ورثه زیر  کدا  -12
ورثه پدری میت -2  ورثه طبقه اول میت -1
اخوه میت -4  ورثه مادری میت -3

فرض کدا  وارث سدس ترکه است؟ -1۳
پدر و مادر -1
دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور -2
دو خواهر و بیشتر در صورت نبودن برادر -3
3و  2بندها  -4



تعیین میزان آن نشجد و طالق قبل از نزدیکی واقه    رگاه در عقد نکاح ذکری از مهر و -1۴

 گردد، زوبه مستحق چه چیزی است؟

 مهری که توافق نماید -2مهرالمثل -1

 گیرد به زوجه مهریه تعلق نمی -4مهرالمتعه -3

زوبه غای  مفقجداالثر تقاضای طالق کرده و دادگاه او را طهالق داده اسهت، پهیز از -1۵

 بازگشته، حکم مسئیه چیست؟ انقضای مدت عده غای 

زوج حق رجوع ندارد. -2 شود. طالق بال اثر می -1

با رضایت زوجه زوج حق رجوع دارد. -4 زوج حق رجوع دارد. -3



  مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی

 5530پاسخنامه حقوق مدنی مشاوران 

قانون مدنی 11به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -1
صحیح است. 1گزینه  -2

کنرد و بره موجرب آن     ت به دیگرری پیردا مری   حق دینی حقی است که شخص نسب
تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. )دکتر کاتوزیان، حقروق مردنی، امروال و     می

 (9مالکیت، ش 
 قانون مدنی 11به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۳

حق ارتفاق در صورتی مثبت است که صاحب آن اجرازة اسرتفاده مسرتقیم از ملرک     
باشد مانند حق عبور، حق مجری، حق شرب و حق ناودان. در حق دیگری را داشته 

ارتفاق منفی، صاحب آن از محدودیتی که بررای مالرک زمرین موضروع حرق ایجراد       
ای تصرفها اسرت.   کند و نتیجه عملی اجرای آن منع مالک از پاره شود استفاده می می

 (242مانند حق حریم امالک و قنوات. )منبع پیشین، ش 
 صحیح است. ۳گزینه  -۴

شرود. در برابرر عقرد کره اثرر       ایقاع، انشاء اثر حقوقی ست که با یک اراده انجام مری 
یابرد )دکترر    حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضری اسرت و برا یرک انشراء تحقرق نمری       

 (442کاتوزیان، قانون مدنی، اعمال حقوقی، ش 
 قانون مدنی 244به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۵
 قانون مدنی 99و  41به موجب مادة ح است. صحی 2گزینه  -۶

شرود. )دکترر کاتوزیران،     مرگ واقف پیش از قبض دادن واقف سبب بطرالن آن مری  
 (99قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پانوشت مادة 

 قانون مدنی 242به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -۷
 ن مدنیقانو 924و  923و  212به موجب مواد صحیح است.  ۴گزینه  -۸
 قانون مدنی 294و  922و  291و  296به موجب مواد صحیح است.  ۳گزینه  -۹

قانون مدنی 236به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -1۱
قانون مدنی 262به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -11

شود و سهم  انتقال سهم شریک به هبه و صلح و معاوضه سبب ایجاد حق شفعه نمی
 (262د مبیع قرار گیرد نه ثمن. )منبع پیشین، پانوشت مادة مشاع نیز بای



قانون مدنی 922به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -12
قانون مدنی 964به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -1۳
قانون مدنی 1693به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -1۴
قانون مدنی 1636به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -1۵



  مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی

 آیین دادرسی مدنی

که بعد از طرح دعجا در شجرای حل اختالف، دعجای طاری در  مهان پرونهده در صجرتی -1
مطرح شجد که از صالحیت شجرا خارج و در صالحیت دادگاه عمجمی حقجقی باشد:

شود. به هر دو دعوا در شورا رسیدگی می -1
شود. قی ارجاع میهر دو دعوا جهت رسیدگی توأم به دادگاه عمومی حقو -2
شود. قرار عدم استماع دعوای طاری در شورا صادر می -3
یابد و دعوای طراری بره دادگراه عمرومی حقروقی رسیدگی به دعوای اصلی در شورا ادامه می -4

 شود. ارسال می
شجد؟ کدا  مجرد از بهات رد دادرس محسجب می -2
وکیل پرونده همسر قاضی باشد. -1
، خوانده شکایت کیفری علیه قاضی مطرح نمایند.در اثناء رسیدگی -2
قاضی سابقه اظهارنظر در موضوع دعوای اقامه شده داشته باشد. -3
همه موارد. -4
 مهیت کدا  مجرد تا پایان بیسه اوم دادرسی مرحیه بدوی است؟ -۳
طرح دعوای جلب ثالث -2 ایراد خوانده به تقویم خواسته -1
طرح دعوای ورود ثالث -4 متفرعات افزایش خواسته در اصل و -3
 کدا  مجرد از قرار ای زیر که از دادگاه عمجمی حقجقی صادر شجد اساساً قطعی است؟ -۴
 قرار رد دادخواست -2  قرار رد دعوا -1
قرار امتناع از رسیدگی -4 قرار عدم استماع دعوا -3
 دارند؟ در امر حقجقی،  ریک از اصحاب پرونده، حق داشتن چند وکیل را -۵
حداکثر سه وکیل -2  فقط یک وکیل -1
محدودیتی ندارند -4  حداکثر دو وکیل -3
در صجرت اختالف در صالحیت بین دادگاه تجدیدنظر ایهال  و دادگهاه عمهجمی تههران،      -۶

 مرب  حل اختالف کدا  است؟
دیوان عالی کشور -1
نظر دادگاه تجدیدنظر برای دادگاه عمومی متبع است. -2
دگاه تجدیدنظر تهراندا -3
دادگاه تجدیدنظر ایالم -4



    

۷- اگر شخص حقوقی به عنوان خوانده دعوا در نشانی اعإلم شده شناخته نشود کدام گزینـه  
درست است؟ 

شود. قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر دادگاه صادر می -1

به خواهان اخطار رفع نقض برای اعالم نشانی جدید خواهد شد. -2

شود. های کثیراالنتشار یا روزنامه محلی منتشر می در یکی از روزنامه اوراق -3

شود. ها معرفی شده ابالغ می اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت -4

به لحاظ معیج  نبجدن خجا ان یا اقامتگاه او قرار رد دادخجاست تجسط دفتر دادگاه صهادر   -۸

 عتراض است؟شجد، این قرار در چه مربعی قابل ا می

اساساً قابل اعتراض نیست -2  در همان دادگاه -1

در دادگاه تجدیدنظر -4 نزد مدیر دفتر و در غیاب او جانشین وی -3

اگر دادگاه در رأی خجد قطعی بجدن حکم را اعهال  کنهد و نسهبت بهه رأی تجدیهدنظر       -۹

 خجا ی مطرح شجد، کدا  گزینه صحیح است؟

اهی نیسرت زیررا رأی قطعری اعرالم شرده و رأی قطعری قابرلموجبی برای تجدیردنظر خرو   -1

 باشد. تجدیدنظر نمی

در هر حال دادگاه باید به قابل تجدیدنظر بودن رأی تصریح نماید و قبل از آن اقردام دیگرری -2

 متصور نیست.

دادگاه مکلف است پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید. -3

نده به دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.قطعیت رأی مانع از ارسال پرو -4

شهجد در ایهن شا د که برابر قانجن احضار شده، در مجعد مقرر در دادگاه حاضهر نمهی   -1۱

 صجرت تجسط دادگاه:

جلب خواهد شد. -1

شود. دوباره احضار می -2

شود که شاهد را احضار کند. به خواهان یا خوانده اخطار می -3

شود. ان یا خوانده خارج میگواهی از عداد دالیل خواه -4

کدا  مجرد در  ر حام نیازمند تقدیم دادخجاست است؟ -11

اعاده دادرسی طاری -2  اعتراض ثالث طاری -1

3و  1موارد  -4  اعتراض ثالث اصلی -3



مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

تجان حس  مجرد به غیر از دادگا ی که نسبت به اصل دعجا صالحیت در کدا  مجرد می -12

 د؟رسیدگی دارد مرابعه کر

درخواست دستور موقت -2 درخواست تأمین خواسته -1

دعوای اعاده دادرسی -4  دعوای جلب ثالث -3

حکم دادگاه مستند به سجگند قطعی صادر شده است: -1۳

غیرقابل فرجام و تجدیدنظر است. -1

قابل فرجام و تجدیدنظر است. -2

قابل فرجام است ولی قابل تجدیدنظر نیست. -3

دنظر است ولی قابل فرجام نیست.قابل تجدی -4

فربا  خجا ی تبعی عبارتست از: -1۴

فرجام خواهی که فرجام خوانده ضمن پاسخ از دادخواست فرجامی مطرح کند. -1

فرجام خواهی از طریق دادستانی کل کشور -2

فرجام خواهی از حکم دادگاه تجدیدنظر به تبع از حکم دادگاه بدوی -3

دانند به از فرجام خواهی اصلی ثالث که حکم را به ضرر خود می فرجام خواهی اشخاص -4

شجد؟ برای خیاط کدا  مجرد از مستثنیات دین محسجب می -1۵

پارچه موجود در مغازه یا کارگاه خیاطی -2 مغازه یا کارگاه خیاطی -1

 همه موارد -4چرخ خیاطی -3



 5530پاسخنامه آیین دادرسی مدنی مشاوران 

قانون شوراهای حل اختالف مصروب 22به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -1
1321 

هرای قرانون آیرین دادرسری دادگراه     91به موجرب مرادة   صحیح است.  ۳گزینه  -2
 عمومی و انقالب در امور مدنی

قرانون   139و  136، 92، مرواد  22مرادة   4به موجب بند صحیح است.  1گزینه  -۳
 ومی و انقالب در امور مدنیهای عم قانون آیین دادرسی دادگاه

هرای   قرانون آیرین دادرسری دادگراه     332به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۴
 عمومی و انقالب در امور مدنی

هرای   قرانون آیرین دادرسری دادگراه     31به موجرب مرادة   صحیح است.  ۳گزینه  -۵
 عمومی و انقالب در امور مدنی

های  قانون آیین دادرسی دادگاه 21به موجب تبصرة مادة صحیح است.  1گزینه  -۶
 عمومی و انقالب در امور مدنی

قرانون آیرین دادرسری     12مرادة   1بره موجرب تبصررة    صحیح اسهت.   ۴گزینه  -۷
 های عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه

هرای   قرانون آیرین دادرسری دادگراه     92به موجرب مرادة   صحیح است.  2گزینه  -۸
 عمومی و انقالب در امور مدنی

قانون آیین دادرسی  341و  339مادة  3به موجب تبصرة صحیح است.  ۳گزینه  -۹
 های عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه

هرای قانون آیرین دادرسری دادگراه    243به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -1۱
 عمومی و انقالب در امور مدنی

نون آیرین دادرسری   قا 433و  421، 426به موجب مواد صحیح است.  ۳گزینه  -11
 های عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه

قرانون آیرین    433و  312، 139، 111به موجرب مرواد   صحیح است.  2گزینه  -12
 های عمومی و انقالب در امور مدنی دادرسی دادگاه



مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

قرانون آیرین 329و مرادة   331به موجب تبصررة مرادة   صحیح است.  ۴گزینه  -1۳
 ی و انقالب در امور مدنیهای عموم دادرسی دادگاه

هرای قانون آیرین دادرسری دادگراه    413به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -1۴
 عمومی و انقالب در امور مدنی

هرای قانون آیرین دادرسری دادگراه    924به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -1۵
 عمومی و انقالب در امور مدنی



 حقوق تجارت

شجد: ف تأسیس دارای شخصیت حقجق میکدامیک از مجارد زیر به صر -1

نهادهای غیردولتی -2  مؤسسات دولتی -1

های تعاونی محلی شرکت -4  مؤسسات غیرانتفاعی -3

در شرکت سهامی خاص، افزایز یا کا ز سرمایه شهرکت در صهالحیت کهدا  مربه   -2

 است؟

 العاده مجمع عمومی فوق -2هیأت مدیره -1

العاده عمومی عادی بطور فوقمجمع  -3  مجمع عمومی عادی -3

 عزم مدیرعامل در شرکت سهامی: -۳

در اختیار مجمع عمومی عادی است -1

العاده است در اختیار مجمع عمومی فوق -2

تواند مدیرعامل را عزل کند. هیأت مدیره در هر زمان می -3

العاده، در اختیار هیأت مدیره است. پس از تصویب مجمع عمومی فوق -4

رکت سهامی وقتی اندوخته قانجنی به ............. سرمایه شرکت رسید مجضجع کهردن  در ش -۴

 آن تجسط  یأت مدیره اختیاری خجا د بجد.

ثلث -4 ربع -3 یک بیستم -2 یک دهم -1

 رود؟ شخصیت حقجقی شرکت تجاری، چه زمانی از بین می -۵

با صدور رأی ورشکستگی شرکت -1

با خاتمه تصفیه شرکت -2

العاده شرکت ا تصمیم مجمع عمومی فوقب -3

با تصمیم هیأت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی عادی -4

  ای مختیط سهامی و غیرسهامی به عهده چه کسانی است؟ اداره شرکت -۶

بینی شده است. هر یک از شرکایی که در اساسنامه پیش -1

هر یک از شرکایی که مجمع عمومی انتخاب نماید. -2

ی ضامنشرکا -3

شرکای غیرضامن -4



مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

تجاند نظر به وض  مدیجن مهیت عادله یا قهرار   قانجن مدنی، دادگاه می 2۷۷به مجب  ماده  -۷

اقساط بد د، آیا چنانچه مستند دین سفته یا برات باشد، محکمه چنهین اختیهاری را خجا هد    

 داشت؟

بدون اخذ تأمین مجاز نیست -2  مطلقاً مجاز نیست -1

بدون رضایت صاحب سند مجاز نیست -4  است مطلقاً مجاز -3

کند مبیغی را در مجعد معین یها عندالمطالبهه    سندی که به مجب  آن صادرکننده تعهد می -۸

 در وبه حامل یا شخص معین یا به حجاله کرد آن شخص کارسازی نماید چه نا  دارد؟

برات رجوعی -4 برات -3 سفته -2 چک -1

 حساب بانکی خجد مبادرت به صدور چک نماید عمل او:  رکس با عیم به بسته بجدن -۹

شروع به کالهبرداری است -2 در حکم کالهبرداری است -1

شروع به صدور چک بالمحل است -4 در حکم صدور چک بالمحل است -3

کند، در برابر دارنده برات چه مسئجلیتی دارد؟ محام عییه از قبجم برای امتناع می -1۱

ن برای مسئولیت تضامنی دارد.با سایر مسئوال -1

چون برات به او حواله شده، مسئول پرداخت است. -2

در صورت بدهکار نبودن به صادرکننده برات، مسئولیت ندارد. -3

فاقد مسئولیت است. -4

ای دارد؟ که  کاال در معرض تضیی  فجری باشد، متصدی حمل و نقل چه وظیفه در صجرتی -11

مطلع سازد. الیه را فوراً مرسل -1

کننده را از جریان امر آگاه سازد ارسال -2

شخصاً کاال را فروخته و ثمن معامله را به صاحب کاال بدهد -3

با اطالع دادستان محل یا نماینده او مبادرت به فروش کاال نماید -4

( مشهتمل بهر   f.o.bدر قرارداد خرید و فروش تجاری بین المییی، فروش اف. او. بهی    -12

   مجرد است؟کدا

قیمت کاال به انضمام کلیه مخارج تا روی کشتی -1

قیمت کاال و بهای کرایه حمل -2

قیمت کاال و بیمه کرایه حمل -3

بهای کرایه حمل و بیمه آن -4



در صجرت صدور حکم ورشکستگی تابر کدا  گزینه صحیح است؟ -1۳

شود قروض مؤجل ورشکسته حال می -1

شود ه حال میمطالبات مؤجل ورشکست -2

شود مطالبات حال شده ولی قروض مؤجل حال نمی -3

شود قروض و مطالبات مؤجل ورشکسته حال می -4

مهر و مج  امجام تابر ورشکسته به عهده کیست؟ -1۴

 نماینده دادستان -2مدیر تصفیه -1

 اجرای احکام -4عضو ناظر -3

ف بر سایرین تربیح د د و طی  وی رااگر تابر یکی از طیبکاران را پس از تاریخ تجق -1۵

 بپردازد:

شود ورشکسته به تقصیر محسوب می -1

شود ورشکسته به تقلب محسوب می -2

ورشکسته عادی است -3

شود ورشکسته به تقصیر است و مال پرداخت شده مستردد می -4



مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

 5530مشاوران حقوقی  پاسخنامه حقوق تجارت

قانون تجارت 921دة به موجب ماصحیح است.  1گزینه  -1
الیحه اصرالح قسرمتی 196و  129و  121به موجب مواد صحیح است.  2گزینه  -2

 از قانون تجارت
الیحره اصرالح قسرمتی از     124به موجب تبصرره مرادة   صحیح است.  ۳گزینه  -۳

 قانون تجارت
 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت 146به موجب مادة  صحیح است. 1گزینه  -۴
 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت 262به موجب مادة صحیح است.  2نه گزی -۵
 قانون تجارت 124و  144به موجب مواد صحیح است.  ۳گزینه  -۶
 قانون تجارت 229به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۷

تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادلره یرا    قانون مدنی قاضی می 211مطابق ماده 
 1311های مالی مصروب   قانون نحوة اجرای محکومیت 2دهد. در مادة قرار اقساط ب

بینی شده است. از آنجایی که مقررات قرانون   نیز امکان قرار اقساط برای مدیون پیش
به برات بوده مقررات قروانین مزبرور را تخصریص زده اسرت. )دکترر        تجارت راجع

 (229 دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، پانوشت ماده
 قانون تجارت 361به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -۸
 قانون صدور چک 16به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -۹

قانون تجارت 249به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -1۱
قانون تجارت 329به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -11
صحیح است. 1گزینه  -12
قانون تجارت 421موجب مادة به صحیح است.  1گزینه  -1۳
قانون تجارت 434به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -1۴
قانون تجارت 941به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -1۵

قرانون تجرارت باطرل     423مرادة   2های بعد از تاریخ توقف به موجب بنرد   پرداخت
 (941شت مادة بالاثر بوده و مبلغ مزبور باید مسترد گردد. )منبع پیشین، پانو



 ي عمومیحقوق جزا

که نماینده مجیس شجرای اسالمی مرتک  بر  تج ین شجد؟ در صجرتی -1
بدلیل مصونیت پارلمانی قابل تعقیب و مجازات نیست -1
قابل تعقیب و مجازات است -2
با اجازه مجلس و پس از سلب مصونیت پارلمانی قابل تعقیب و مجازات است -3
رلمانی تا اتمام دوره نمایندگی قابل تعقیب و مجرازات نیسرت و پرس از آنبدلیل مصونیت پا -4

 تعقیب و مجازات وی بالمانع است
قانجن مجازات اسالمی، اگر تبعه ایران در کشجر خاربی مرتک  برمی ۷به مجب  ماده  -2

 شجد، این مهاده بیهانگر چهه    شده و در ایران یافت شجد، طبق قجانین بزایی ایران مجازات می
 اصیی است؟

اصل صالحیت شخصی -1
اصل صالحیت سرزمینی -2
اصل صالحیت واقعی -3
اصل صالحیت فراملی -4
اگر مجازات قانجنی برمی در زمان وقجع آن شز ماه تا سه سام حبس باشد ولی قهانجن   -۳

 را به یک سام تا سی ماه حبس تغییر د د: الحق مجازات آن
شود برابر است و قانون زمان وقوع جرم اعمال میهر دو قانون از حیث شدت و ضعف  -1
شود و حاکم بر قضیه است قانون الحق اخف از قانون سابق محسوب می -2
شود شود و قانون سابق اعمال می قانون الحق اشد از قانون سابق محسوب می -3
دو قرانون شرود، مقایسره   که در هر حال قانون حاکم در زمان وقوع جرم اعمال می لحاظ این به -4

 فاقد اثر اجرایی است
با تجبه به قانجن مجازات اسالمی عیت معافیت مأمجر از مجازات، وقتی که امر آمر را بهه   -۴

 تصجر قانجنی بجدن انجا  د د چیست؟
فقدان عنصر معنوی جرم -1
اشتباه در حکم قانون -2
اشتباه در موضوع جرم -3
وجود انگیزه شرافتمندانه -4
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به اقامت ابباری در محل معین، آن محل را ترک کنهد، دادگهاه صهادرکننده     اگر محکج  -۵

 گیرد؟ رأی با اطالع از این مجضجع چه تصمیمی می

تواند باقیمانده مدت اقامت اجباری را به زنردن یرا با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، دادگاه می -1

 جریمه نقدی تبدیل کند

بره دادگراه، درخواسرت نقرض حکرم را نمروده و دادگراهمحکوم له یا شاکی با اعالم مراتب  -2

 باقیمانده مجازات مزبور را به زندان تبدیل خواهد کرد.

دادگاه با اطالع از موضوع، رأساً باقیمانده مدت اقامت اجباری را بره زنردان یرا جرزای نقردی -3

 کند تبدیل می

دنظر برا رعایرت قرانون،دادستان نسبت به موضوع تجدیدنظر خواهی نمروده و دادگراه تجدیر    -4

 باقیمانده را به زندان و جریمه نقدی تبدیل خواهد کرد.

عییه را میز  بهه پرداخهت ما یانهه یهک      دادگاه به عنجان تکمیل و تتمیم مجازات، محکج  -۶

میییجن ریام وبه نقد به یکی از مؤسسات خیریه برای مدت پنج سام نمجده است. کدا  گزینه 

 باشد؟ صحیح می

مزبور قانونی بوده و صدور حکم یاد شده از اختیارات دادگاه است. حکم -1

قانون در موضوع تکمیل و تتمیم مجازات، چنین اختیاری را تجویز ننموده است -2

مجازات مزبور در حکم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی بوده و صدور آن توسرط دادگراه -3

 مجاز است

3و  1موارد مندرج در بندهای  -4

که فاعل بر  به بهتی از بهات قانجنی قابل تعقی  و مجهازات نباشهد و یها     در صجرتی -۷

 تعقی  و یا ابرای مجازات او به بهتی مجقجف شجد، نسبت به معاون بر :

از موجبات تخفیف مجازات است -1

باشد معاون نیز به تبع فاعل جرم قابل تعقیب و مجازات نمی -2

معاون جرم ندارد تأثیری در تعقیب و مجازات -3

باشد صرفاً در جرایم تعزیری و بازدارنده معاون نیز به تبع فاعل جرم قابل تعقیب و مجازات نمی -4

 در برایم تعزیری، اگر مجازات بزای نقدی و حبس تجأ  باشد کدا  گزینه صحیح است؟ -۸

هر دو مجازات قابل تعلیق است -2 فقط جزای نقدی قابل تعلیق است -1

کدام قابل تعلیق نیست هیچ -4 حبس قابل تعلیق است فقط -3



 چنانچه برایم ارتکابی متعدد، مختیف نباشند کدا  گزینه صحیح است؟ -۹

تواند از علل مشدده مجازات باشد شود و تعدد در این حالت می فقط یک مجازات تعیین می -1

ز علل مشدده نیستشود و ا فقط برای یک فقره از جرایم ارتکابی مجازات تعیین می -2

شود برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین می -3

توانرد موجرب شرود و تعردد مری    برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین مری  -4

 ها باشد تشدید مجازات

عالی کشجر در امجر کیفری: رأی وحدت رویه  یأت عمجمی دیجان -1۱

شود لیکن در مورد قانون ماهوی عطرف قانون شکلی باشد عطف به ماسبق می اگر در موضوع -1

شود      به ماسبق نمی

شود اما در مورد قروانین شرکلی عطرف بره ماسربق در مورد قانون ماهوی عطف به ماسبق می -2

 شود نمی

شود عطف به ماسبق نمی -3

شود در همه موارد عطف به ماسبق می -4

گذشت، پس از قطعیت رأی، چنانچه شهاکی گذشهت کنهد، تکییهف در برایم غیرقابل -11

 دادگاه چیست؟

تواند مجازات را تخفیف دهد دادگاه می -1

علیه ملزم به تخفیف مجازات است دادگاه به درخواست محکوم -2

علیه و در صورت اقتضاء مجرازات را در حردود قرانون تخفیرف دادگاه به درخواست محکوم -3

 دهد می

یم غیرقابل گدشت، حتی در صورت گذشت شاکی، اعمال تخفیف جایز نیستدر جرا -4

کدا  مجرد بر  مقید است؟ -12

 تهدید به قتل -2نشر اکاذیب -1

 حمل اسلحه غیرمجاز -4سرقت -3

چنانچه راننده با اطالع از نقص در سیستم ترمز اتجمبیل با آن راننهدگی کنهد و مجبه   -1۳

ای بزایی شده است؟تصادف شجد مرتک  کدا  خط

عدم رعایت نظامات دولتی -2  احتیاطی بی -1

عدم مهارت -4  مباالتی بی -3
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شرط ضروری در اعمام مقررات راب  به تکرار بر  چیست؟ -1۴

ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات سابق -1

ارتکاب جرم پس از قطعی شدن حکم سابق -2

سابقمشابه بودن جرم جدید با جرم مورد حکم  -3

کشف جرم سابق پس از صدور حکم قطعی -4

چنانچه در بررسی معیج  شجد مرتک  حین ارتکاب بر  ایراد برح عمدی، مجنجن بجده -1۵

 است، فعل وی مشمجم کدا  گزینه است؟

اصوالً جرمی واقع نشده زیرا جنون رافع مسئولیت است -1

خطای شبه عمد محسوب و پرداخت دیه به عهده جانی است -2

خطای محض محسوب و پرداخت دیه به عهده عاقله است -3

خطای محض محسوب و پرداخت دیه به عهده جانی است -4



 5530مشاوران  ي عمومیحقوق جزاپاسخنامه 

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  296به موجب مادة  صحیح است. 1گزینه  -1

نون مجازات اسرالمی مصروبقا 319مادة  1به موجب تبصرة  صحیح است. ۴گزینه  -2

1392 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  463به موجب مادة  صحیح است. ۴گزینه  -۳

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  149به موجب مادة  صحیح است. ۴گزینه  -۴

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  221به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۵

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  224موجب مادة به  صحیح است. 1گزینه  -۶

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  426به موجب مادة  صحیح است. 2گزینه  -۷

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  113به موجب مادة  صحیح است. 2گزینه  -۸

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  231به موجب مادة  صحیح است. 2گزینه  -۹

هیأت عمرومی   36/2/1326 -34به موجب رأی وحدت رویة  صحیح است. ۴ه گزین -1۱

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  131دیوان عالی کشور و مادة 

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  221به موجب مادة  صحیح است. ۳گزینه  -11

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  964به موجب مادة  صحیح است. ۴گزینه  -12

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  369به موجب ماده  صحیح است. 2گزینه  -1۳

قرانون مجرازات اسرالمی     416، 462و  393به موجرب مرواد    صحیح است. 1گزینه  -1۴

 1392مصوب 

قرانون   222مراده   1و تبصرة  222، 221، 226به موجب مواد صحیح است.  ۴گزینه  -1۵

 1392مجازات اسالمی مصوب 

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  141به موجب مادة صحیح است.  1 گزینه -1۶
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قرانون مجرازات اسرالمی 213و  216و  229به موجب مواد  صحیح است. ۳گزینه  -1۷

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  96و  49و مواد  1392مصوب 

قانون مجازات اسرالمی مصروب 919و  912به موجب مواد  صحیح است. ۴گزینه  -1۸

1392 

1392قانون مجازات اسالمی مصوب  329به موجب مادة  صحیح است. ۳گزینه  -1۹

سؤام مطروحه منسجخ شده است. -2۱



 آیین دادرسی کیفري

رسیدگی به برایمی کهه مجهازات 1۳۸۷به مجب  قانجن شجرا ای حل اختالف مصجب  -1

 باشد در صالحیت شجرای حل اختالف است. آن تا .............. می

پنج میلیون ریال جزای نقدی -1

ده میلیون ریال جزای نقدی -2

سی میلیون ریال جزای نقدی -3

پنج میلیون ریال جزای نقدی یا تا سه ماه حبس -4

در صجرتی که بازپرس رأسها قهرار بازداشهت مجقهت صهادر کنهد وظیفهه دارد ظهرف -2

 رسام نماید.................. پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ا

 یک هفته -4 پنج روز -3 سه روز -2 ساعت 24 -1

چنانچه متهم به سرقت تعزیری به مدت ................ به عیت صهدور قهرار تهأمین کیفهری      -۳

صادره از ناحیه دادسرا بازداشت باشد و پرونده اتهامی او منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، 

 ا تخفیف قرار تأمین است.مرب  صادرکننده قرار مکیف به فک ی

چهار ماه -4 سه ماه -3 دو ماه -2 یک ماه -1

 تجاند با دادستان اختالف کند؟ در کدا  مجرد بازپرس باید نظر دادستان را بپذیرد و نمی -۴

نظر دادستان به صدور قرار منع پیگرد و نظر بازپرس به صدور قرار مجرمیت -1

قات توسط بازپرسنظر دادستان به ضرورت تکمیل تحقی -2

مخالفت دادستان با صدرو قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس -3

3و  2موارد  -4

عالی کشجر، در نقاطی که دادگاه انقالب  به مجب  رأی وحدت رویه  یأت عمجمی دیجان -۵

 کند؟  ای قاچاق کاال و ارز رسیدگی می شعبه ندارد کدا  مرب  به پرونده

حل وقوع جرمدادگاه عمومی م -1

واحد تعزیرات حکومتی مستقر در محل وقوع جرم -2

ترین شعبه دادگاه انقالب در همان استان نزدیک -3

در شورای حل اختالف تا میزان صالحیت کیفری شورا و مازاد برر نصراب آن در نزدیکتررین -4

شعبه دادگاه انقالب



   مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

۶- چنانچه کفیل متهم فوت کند کدام گزینه صحیح است؟ 
ورثه کفیل قائم مقام او در معرفی متهم هستند. -1

شود متهم بازداشت می -2

شود الکفاله ضبط می وجه -3

گردد. شود چون قائم به شخص است و از متهم کفیل دیگری اخذ می تأمین کفالت بالاثر می -4

 کدا  مجرد از مجارد احاله در امر کیفری است؟ -۷

اقامت داشته باشند. بیشتر شکات در حوزه دادگاه دیگری -1

بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. -2

بیشتر گواهان در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند. -3

همه موارد -4

 ای بازدارنده و حداکثر آن دو سام  در صجرتی که مجازات قانجنی برمی از نجع مجازات -۸

 زان است؟حبس باشد مدت مرور زمان آن چه می

ده سال -4 پنج سال -3 سه سال -2 دو سال -1

 تحجیل برگ بی  متهم به شاکی: -۹

مطلقاً مجاز است -1

مطلقاً ممنوع است -2

در جرائم مهم )موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان( با نظر قاضی مجاز است -3

در صورت ضرورت با نظر قاضی مجاز است -4

وج متهم از کشجر صادر شجد:در صجرتی که قرار عد  خر -1۱

مدت اعتبار آن شش ماه است -1

تا صدور حکم و شروع اجرای رأی معتبر است -2

تا پایان اجرای رأی معتبر است -3

مدت اعتبار آن یک سال است -4

در محاکمات بزایی فاصیه بین ابالغ احضاریه به متهم و مجعد حضجر چه میزان است؟ -11

داقل پنج روزح -2  حداقل سه روز -1

محدودیتی ندارد -4  حداقل یک هفته -3



د هد، بهرای قاضی دادگاه قرار من  تعقی  دادسرا را فسخ و قرار بی  به محاکمهه مهی   -12

 دادرسی آن بر :

قاضی مشمول جهات رد است -1

قاضی مشمول جهات رد نیست -2

الیه قبلی ارجاع شود پرونده نباید اساسأ به شعبه مرجوع -3

رونده الزاماً باید به همان شعبه ارجاع شودپ -4

نصاب قضات دادگاه کیفری استان در رسیدگی به بر  فرماندار چند نفر است؟ -1۳

 پنج نفر -2دو نفر -1

 حسب مورد سه یا پنج نفر -4سه نفر -3

کدا  مجرد از استثنائات استرداد مجرمین است؟ -1۴

جرم نظامی باشد -1

جرم سیاسی باشد -2

مطابق قانون دولت تقاضا شونده عمل جرم نباشد -3

همه موارد -4

در برائم قابل گذشت، پس از صدور حکم قطعی چنانچه شاکی گذشهت نمایهد، چهه -1۵

 شجد؟ تصمیمی و تجسط چه مربعی اتخاذ می

دستور بایگانی شدن پرونده توسط دادگاه صادرکننده رأی قطعی -1

مجری حکمقرار موقوفی اجرا توسط قاضی  -2

قرار موقوفی اجرا توسط دادگاه صادرکننده رأی قطعی -3

نقض حکم محکومیت توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی و صدور رأی موقوفی تعقیب -4
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ه آیین دادرسي کیفري مپاسخنا

 1390مشاوران 

قانون شورای حل اختالف. ۹۵ماده بند ح استناد به صحیح است.  2گزینه  -1
ق.آ.د.ک. ۲۴۰به استناد ماده صحیح وجود ندارد. گزینه  -2
ق.آ.د.ک. ۲۴۲به استناد ماده . صحیح هستند 2یا  1حسب مورد گزینه  -3
ق.آ.د.ک. ۲۶۶استناد ماده به صحیح است.  2گزینه  -4
هیدت    1۰/3/138۴-۶7۶به موجب رأی وحدد  روهده   صحیح است.  1گزینه  -5

 :عالی کشور  عمومی دهوان
ق.ا.ق. .د.ع.ا در امور کیفری رسیدگی به جرائم مربوط  ۵راحت ماده هرچند به ص»

االطالق به دادگاه انقالب منطقه ها استان محول گردهدده   به قاچاق و مواد مخدر علی
ولی از آنجاهی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با عناهت به اهمیت بزه قاچاق کاال 

ت و ممانعت از بروز اختالفدا   و ارز و اثرا  سوء آن به منظور رعاهت غبطة مملک
بیشتر در امور ارزی، ضرور  تسرهع در رسیدگی و اعمال مجازا  قانونی خارج از 

قدانون اعمدال تعزهدرا      ۴مداد    1تشرهفا  آئین دادرسی کیفری را مطابق تبصدره  
 ۲تجدوهز نمدوده و در مداده     137۴حکومتی راجع بده قاچداق کداال و ارز مصدوب     

هداهی کده دادگداه     هدا و بخد    در شهرستان»آن مقرر گردهده دستورالعمل مربوط به 
هدای قاچداق کداال و ارز رسدیدگی      انقالب تشکیل نشده دادگاه عمومی بده رروندده  

با اهن تقدهر اصل صدالحیت قدانونی دادگداه محدل وقدوق جدرم در       « خواهند نمود.
...«صور  عدم تشکیل دادگاه انقالب رذهرفته شده 

ق.آ.د.ک. ۲3۴ه استناد ماده ب صحیح است. 4گزینه  -6
ق.آ.د.ک. ۴1۹ماد   استنادبه صحیح است.  2گزینه  -7
قانون مجازا  اسالمی. 1۰۵استناد ماده به صحیح است.  3گزینه  -8
مداده ۲عنوان تست جلب سیار است به اسدتناد تبصدره   صحیح است.  4گزینه  -9

18۴.
ک.ق.آ.د. ۲۴8به استناد ماده صحیح است.  1گزینه  -10
روز و بده ۵ق.آ.د.ک در دادسدرا   171اسدتناد مداده   به صحیح است.  3گزینه  -11

باشد. ق.آ.د.ک در دادگاه هک هفته می 3۴3ه استناد ماد



صحیح است. 2گزینه  -12
رسیدگی و اظهارنظر دادگاه عمومی در مقام اعتراض به قرار منع تعقیدب رسدیدگی   

قانون آئدین دادرسدی کیفدری     ۴۶ماد  « د»شود و از شمول بند  ماهوی محسوب نمی
اداره حقدوقی قدو     ۲۹/11/138۲ -۹۶۵8/7خارج اسدت. ننظرهده مشدورتی شدمار      

 قضائیه(
سؤال منسوخ شده است. -13
قدانون راجدع بده اسدتراد مجدرمین      8به موجدب مداد    صحیح است.  4گزینه  -14

.133۹مصوب 
ق.آ.د.ک. ۵۰۵استناد ماده به صحیح است.  2گزینه  -15
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 امور حسبی

عزم و تعیین قیم بدید و تعیین قیم مجقت در صالحیت کدا  دادگاه است؟ -1
شود. ه یافت میدادگاهی که محجور در حوزه آن دادگا -1
دادگاه شهرستان تهران. -2
دادگاهی که بدواً تعیین قیم نموده است. -3
هر دادگاهی که به آن رجوع شود، بدون محدودیت صالحیت محلی. -4
چنانچه پزشک ازدواج مجنجن را الز  بداند: -2
تواند برای مجنون ازدواج نماید. قیم با اجازه دادستان می -1
تواند برای مجنون ازدواج نماید. دادستان می قیم با اطالع -2
نماید. قیم رأساً اقدام می -3
تواند برای مجنون ازدواج نماید. قیم با اجازه دادگاه می -4
بیسه رسیدگی به درخجاست صدور حکم مجت فرضی غای  طبق قانجن امجر حسبی چه  -۳

 شجد؟ زمانی تشکیل می
ین آگهیبه فاصله یک سال از تاریخ نشر اول -1
به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی -2
به فاصله دو سال از تاریخ نشر اولین آگهی -3
به فاصله دو سال از تاریخ نشر آخرین آگهی -4
 ورثه در مقابل بستانکاران، ضامن نقص یا تیف ترکه .................................. -۴
باشند حتی در صورت عدم تقصیر. می -1
ها باشد. که نقص یا تلف مستند به تقصیر آن باشند مگر این می -2
ها باشد.  نیستند حتی اگر نقص یا تلف مستند به تقصیر آن -3
نیستند حتی در صورت شرط ضمان. -4
 وصیت خجد نجشت در چه صجرتی معتبر است؟ -۵
به خط موصی نوشته شده باشد.  تمامی آن -1
سال( به خط موصی باشد. دارای تاریخ )روز، ماه، -2
تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد، و دارای تاریخ )روز، ماه، سال( به خط موصی باشرد -3

 یا به امضای او رسیده باشد.
تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد و دارای تاریخ )روز، ماه، سال( به خط موصی باشد و -4

 به امضای او رسیده باشد.



 در صدور گجا ی انحصار وراثت کدا  است؟مرب  صالح  -۶

دادگاه عمومی حقوقی. -2  شورای حل اختالف. -1

حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه بخش. -4  دادگاه خانواده. -3

اگر تما  ورثه ترکه را رد نماید و پس از پرداخت تمامی دیجن، مقهداری از ترکهه بهاقی     -۷

 باشد:

رسد. به مصرف فقرا می -2 ود.ش بین ورثه تقسیم می -1

رسد. المنفعه می به مصرف امور عام -4 در حکم ترکه بالوارث است. -3

 تصفیه ترکه عبارتست از: -۸

خارج کردن ثلث از ترکه -1

تقسیم ترکه بین وراث -2

جداسازی دیون متوفی از مطالبات او و انجام وصایای متوفی طبق خواسته او -3

ها و اخراج مورد وصیت از ماترک و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنتعیین دیون ترکه  -4

 کند؟ اگر ماترک قابل تقسیم یا تعدیل نباشد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می -۹

کند. قرار رد دعوای تقسیم را صادر می -1

شود. با انجام قرعه ماترک تقسیم می -2

دهد. را میحکم به فروش ماترک و تقسیم بهای آن بین ورثه  -3

شود. ورثه در مورد نحوه تقسیم در دادگاه به سازش رسیده و گزارش اصالحی صادر می -4

مقصجد از تحریر ترکه چیست؟ -1۱

رفع توقیف از ترکه پس از مهروموم آن -2 برداری از ترکه صورت -1

تنظیم صورتمجلس مهر و موم ترکه -4 تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی -3

رت محججر شدن زن، کدامیک از اشخاص زیر بهرای قیمجمهت وی بهر دیگهراندر صج -11

 مقد  است؟

 فرزند کبیر -2شوهر -1

 اولویتی وجود ندارد. -4پدر -3

منظجر از رد ترکه چیست؟ -12

عدم پذیرش ترکه از سوی ورثه -2 رد ترکه از سوی بعضی ورثه به ورثه دیگر -1

له م پذیرش ترکه توسط موصیعد -4 رد ترکه به طلبکاران میت -3
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اقدا  مأمجرین کنسجلی در تعیین امین برای ایرانی خارج از کشهجر چهه زمهانی قطعهی -1۳

 گردد؟ می

بعد از تنفیذ دادگاه شهرستان تهران -2 بعد از تنفیذ سفیر ایران در آن کشور -1

از ابتدا قطعی است. -4 بعد از تنفیذ وزارت امور خارجه -3

شجد؟ سمت امین شخص غای  زائل میچه زمانی  -1۴

زنده بودن غایب -2 بعد از صدور حکم موت فرضی غایب -1

همه موارد -4 معلوم شدن موت حقیقی -3

ظرف چه مدتی قیم باید قبجم یا عد  قبجم قیمجمت را به دادستان اطالع د د؟ -1۵

پانزده روز -4 ده روز -3 یک هفته -2 سه روز -1



 5530مشاوران  پاسخنامه امور حسبی

قانون امور حسبی 94به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -1
قانون امور حسبی 22به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -2
 قانون امور حسبی 199به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -۳
 قانون امور حسبی 236به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -۴
 قانون امور حسبی 212مادة  به موجبصحیح است.  ۴گزینه  -۵
قانون شوراهای حل اختالف مصروب   11به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -۶

1321 
 قانون امور حسبی 294به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -۷
 قانون امور حسبی 226به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۸
 بیقانون امور حس 311به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -۹

قانون امور حسبی 262به موجب مادة صحیح است.  ۳گزینه  -1۱
قانون امور حسبی 22به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -11
قانون امور حسبی 249به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -12
قانون امور حسبی 114به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -1۳
قانون امور حسبی 139 به موجب مادةصحیح است.  ۴گزینه  -1۴
قانون امور حسبی 22به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -1۵



مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

 حقوق ثبت

شجد؟ آگهی نجبتی به چه صجرت و در چند نجبت منتشر می -1

 در دو نوبت به فاصله سی روز -2در یک نوبت -1

در دو نوبت به فاصله دو ماه -4  در دو نوبت متوالی -3

المالک چه میکی است؟ بتی، میک مجهجماز منظر مقررات ث -2

ملک بالمالک و بالصاحب -1

ملکی است که مالک دارد لیکن در مهلت مقرر درخواست ثبت آن را نکرده است. -2

ملکی است که صاحب آن مشخص نیست. -3

ملکی است که سابقه مالکیت آن نامعلوم است. -4

 عمل افراز میک در صالحیت کدا  مرب  است؟ -۳

داره ثبت محل وقوع ملکا -1

دادگاه عمومی محل وقوع ملک -2

شهرداری محل وقوع ملک -3

اصالحی قانون ثبت محل وقوع ملک 142و  141کمیسیون ماده  -4

 رگاه از حیث پذیرفتن تقاضای ثبت، اختالفی بین اشخاص و اداره ثبهت حاصهل شهجد     -۴

 مرب  رف  اختالف کدا  است؟

هیأت نظارت -1

اداره ثبت اسناد و امالک محلرئیس  -2

شورای عالی نظارت -3

دادگاه عمومی محل -4

چنانچه در روز تعیین شده برای انجا  عمییات تحدید حدود، متقاضی ثبت میک در محل  -۵

 حاضر نباشد، لیکن مجاورین میک حاضر باشند، عمییات تحدید حدود:

شود انجام نمی -1

شود رین انجام میبا حدود اظهارشده از سوی مجاو -2

شود. انجام عملیات تحدید حدود ارتباطی با حضور متقاضی و مجاورین ندارد و انجام می -3

گونه تأثیری در اسناد متقاضی ندارد. نسبت به مجاورین تحدید حدود بعمل آمده و هیچ -4



۶- اگر شخصی نسبت به ملکی که در تصـرف دیگـري اسـت خـود را متصـرف قلمـداد و       
تقاضاي ثبت آ نرا نماید: 

مرتکب جرم جعل معنوی شده است. -1

به عنوان تحصیل مال نامشروع قابل تعقیب است. -2

دارای عنوان مجرمانه خاص است. -3

شود کالهبردار محسوب می -4

کنهد، تصهدیق و امضهای چهه      در مجرد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مهی  -۷

 شخصی یا اشخاصی ضرورت دارد؟

 متعهدله -2  متعهد -1

 هر یک از موارد فوق -4  متعهد و متعهدله -3

 مسئجم دفتر اسناد رسمی در چه صجرتی باید از ثبت سند امتناع کند؟ -۸

وقتی سند به نفع کسی است که با مسئول دفتر خویشاوندی نزدیک دارد. -1

وقتی سند به نفع خدمه مسئول دفتر باشد. -2

واند با شهود معروف و متعهد معین نماید.وقتی هویت افراد را نت -3

همه موارد -4

 کند؟ در اسناد مالکیت معارض، دادگاه پس از رسیدگی کدا  سند را باطل می -۹

سند مالکیت ثبت مقدم -1

سند مالکیت ثبت مؤخر -2

سندی که جریان ثبتی آن صحیح انجام نشده است. -3

معارض تشخیص دهد. را به عنوان سند ن سندی که هیأت نظارت آ -4

تبعه افغانستان در ایران تقاضای ثبت یک  زار متر مرب  زمین کشاورزی متصرفی خهجد -1۱

 را از اداره ثبت محل نمجده است:

ثبت ملک مزبور مستلزم کسب مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است. -1

ارجه و کشور است.های امور خ ثبت ملک مزبور مستلزم کسب مجوز از وزارتخانه -2

ثبت ملک مزبور مستلزم کسب مجوز از هیأت دولت است. -3

شود و ممنوع است. تقاضای ثبت ملک از تبعه خارجه پذیرفته نمی -4
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مترمرب  در سند رسمی تنظیمهی ۸۵۱ای به مجب  سند مالکیت رسمی با قید متراژ  خانه -11
مترمربه  اسهت، در    ۸۸۵یک مزبهجر  شجد مساحت م  ا معیج  می خریداری شده و پس از سام

تجاند با پرداخت بههای   متر مرب  اضافه مساحت نسبت به مفاد رسمی، خریدار می ۳۵رابطه با 
 ا به صندوق ثبت تقاضای اصالح سند خهجد را بهه متهراژ     متراژ اضافی ......... و سایر  زینه

 مجبجد نماید.
براساس قیمت عادله روز -1
ر اولین سند انتقالبراساس ارزش مندرج د -2
براساس بهای عادله آن روز در زمان انجام انتقال -3
ترین ارزش ملک از  زمان معامله تا زمان درخواست. براساس پایین -4

شجد؟ اعتراض به ثبت عالمت تجاری در کدا  مرب  رسیدگی می -12
دادگاه عمومی محل -2 اداره ثبت اسناد و امالک محل -1
دادگاه عمومی تهران -4 ناد و امالک کشورسازمان ثبت اس -3

شجد؟ نسبت به کدا  مجرد ابراییه ثبتی صادر می -1۳
ها قانون شهرداری 11رأی کمیسیون ماده  -1
ها قانون شهرداری 166رأی کمیسیون ماده  -2
رأی هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما -3
همه موارد -4

ز دفترخانه تنظیم و پس از امضای آن در دفتر اسنادچنانچه قراردادی بین دو نفر خارج ا -1۴
 رسمی گجا ی گردد، سند مزبجر:

 مسلم الصدور است -2رسمی است -1
االجرا است الزم  در حکم سند رسمی -4 در حکم سند رسمی است -3

مأمجر ابرای ثبت در تجقیف امجام متعهد سند، آپارتمان وی را تجقیف نمهجده اسهت و -1۵
ایی ادامه دارد، بد کار مدعی است آپارتمان مزبجر از مستثنیات دین او محسجب عمییات ابر

 شجد لیکن مأمجر ابرا چنین اعتقادی ندارد، در رابطه با این اعتراض: می
تشخیص مأمور اجرا قطعی و غیرقابل اعتراض است -1
رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی محل توقیف ملک است -2
ی به آن در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی محلی است که دستور اجرای سند رسرمیرسیدگ -3

 را صادر نموده است.
رسیدگی به آن در صالحیت رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک محل است. -4
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قانون ثبت اسناد و امالک 11به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -1
قانون ثبت اسناد و امالک 139به موجب مادة صحیح است.  2نه گزی -2
قرانون افرراز و فرروش امرالک مشراع       1به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -۳

 1391مصوب 
قرانون ثبرت    1391اصرالحی   29مرادة   1به موجب بنرد  صحیح است.  1گزینه  -۴

 اسناد و امالک
 ت اسناد و امالکقانون ثب 19به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -۵
 قانون ثبت اسناد و امالک 169به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۶
 قانون ثبت اسناد و امالک 23به موجب مادة صحیح است.  1گزینه  -۷
قرانون ثبرت اسرناد و امرالک و      93و  92به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -۸

 1394دفتریاران مصوب  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و 31مادة 
به اشتباهات  الیحه قانونی راجع  9به موجب تبصرة مادة صحیح است.  ۳گزینه  -۹

 ثبتی و اسناد مالکیت معارض
صحیح است. 1گزینه  -1۱
قرانون ثبرت    12/16/1391الحراقی   149به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -11

 اسناد و امالک
صحیح است. ۴گزینه  -12
هرا مصروب قانون شهرداری 166و  11به موجب مواد صحیح است.  1گزینه  -1۳

 .1322قانون کار مصوب  122و مادة  1334
قانون دفاتر اسرناد رسرمی و کرانون 26به موجب مادة صحیح است.  2گزینه  -1۴

 .1394سردفتران و دفتریاران مصوب 
ناد رسرمینامه اجرایی مفاد اس آیین 129به موجب مادة صحیح است.  ۴گزینه  -1۵

 .1321االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب  الزم
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الوکاله فقه

راب  به عقد وکالت کدا  گزینه اشتباه است؟ -1

وکالت عبارتست از واگذاری امری به دیگری برای انجام آن در حال حیات وی -1

ت باشدعقد وکالت نیازمند ایجاب و قبولی است که بین آن مواال -2

شود عقد وکالت بر هر لفظی که داللت بر مقصود کند واقع می -3

شود بنا به ظاهر، عقد وکالت به صورت معاطات هم واقع می -4

کدا  مطی  صحیح است؟ -2

بنابر احوط تعلیق در وکالت جایز نیست -1

منجر بودن وکالت ضرورت ندارد -2

تعلیق در متعلق وکالت جایز نیست -3

سی به دیگری وکالرت دهرد زمرانی کره حجراج وارد کشرور شردند بررای او اترومبیلیاگر ک -4

 خریداری کند وکالت باطل است

 وکیل باید ................ باشد. -۳

قاصد، مختار، مؤمن و رشید -2 عاقل، بالغ، مسلمان، غیره مکره -1

بالغ، عاقل، قاصد و مختار -4 مسلمان، قاصد، غیرمحجور و بالغ -3

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید؟ -۴

چه در موکل و وکیل شرط است، شرط ابتدایی است آن -1

ای است چه در موکل و وکیل شرط است، شرط استدامه آن -2

ای است چه در وکیل شرط است، شرط استدامه چه در موکل شرط است، شرط ابتدایی و آن آن -3

چه در وکیل شرط است، شرط ابتدایی است نای و آ چه در موکل شرط است، شرط استدامه آن -4

با تجبه به عبارت:  یشترط فیما و کل فیه ان یکجن سائغاً فی نفسه( کدا  گزینهه صهحیح    -۵

 است؟

تواند دیگری را وکیل کند وکیل فقط در صورتی که موکل اذن داده باشد می -1

داگر کسی به دیگری وکالت داده باشد، دیگر شخصاً حق اقدام ندار -2

مورد وکالت باید امر جایزی باشد -3

همه موارد -4



 عقد وکالت برای فروش مالی که  نجز خریداری نشده: -۶

مستقالً صحیح است -1

اگر نسبت به خرید هم وکالت داده شود، صحیح است -2

مطلقاً باطل است -3

مطلقاً صحیح است -4

 .................. باطل استوکالت در .................. صحیح و در .......... -۷

خمس دادن –روزه گرفتن  -1

خواندن نماز –دادن زکات مال  -2

دادن کفاره –انجام مناسک حج  -3

اداء نذر –احرام حج  -4

 اگر وکیل بعد از عزم تجسط مجکل، مجرد وکالت را انجا  د د: -۸

در صورتی که از عزل خود اطالع نداشته، عمل او نافذ است -1

اطالع از عزل تأثیری ندارد و عملی را که انجام داده نافذ نیست -2

که دو شاهد عادل بر وقوع عزل شهادت داده باشند عمل او صحیح نیست تنها در صورتی -3

موکل در غیاب وکیل حق عزل او را ندارد -4

 در مقا  رسیدگی به دعجا، اقرار وکیل مدعی، عییه مجکل: -۹

شود کند پذیرفته میاگر بر ابراء اقرار  -1

شود اگر بر فسق بینه اقرار کند پذیرفته می -2

شود اگر بر مصالحه اقرار کند پذیرفته می -3

شود پذیرفته نمی -4

اگر شخصی دیگری را برای وصجم طیبز وکیل کند ولی مدیجن قبل از پرداخت بد ی -1۱

 بمیرد:

دارداگر وکالت مطلق باشد، وکیل حق مطالبه از وراث را  -1

وکیل مطلقاً حق ندارد بدهی میت را از وراث مطالبه کند -2

توانرد از وراث تنها در صورتی که مورد وکالت شامل حق مطالبه از وراث هم باشد، وکیل می -3

 مطالبه نماید

بدلیل فوت مدیون وکالت باطل است -4
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نسبت به مام مجرد وکالت: -11
ش به قوت خود باقی است.اگر وکیل تعدی یا تفریط کند، وکالت -1
فقط تعدی موجب بطالن وکالت است. -2
فقط تفریط موجب بطالن وکالت است. -3
تعدی یا تفریط موجب بطالن وکالت است. -4

اگر شخصی دیگری را بدون قید اشهاد وکیل کند که بد ی او را بپهردازد و وکیهل بهه -12
 منکر شجد:   مین نحج عمل کند و گیرنده

من است.وکیل ضا -1
وکیل ضامن نیست. -2
هرچند در عقد وکالت قید اشتهاد نشده، وکیل باید شاهد بگیرد و اال ضامن است. -3
عقد وکالت منهای قید اشهاد باطل است. -4

با تجبه به عبارت  یججز التجکیل فی الطالق غائباً کان الزوج ا  حاضهراً( کهدا  گزینهه -1۳
 صحیح است؟

الق زوجه غایب الزامی است.وکیل گرفتن برای ط -1
در صورتی که زوج در همان شهر محل اقامت همسرش زندگی کند، برای طالق باید خودش -2

 اقدام کند.
تواند برای طالق وکیل بگیرد. زوج چه غایب و چه حاضر باشد زوجه می -3
در صورتی که زن بخواهد خود را مطلقه کند باید وکیل بگیرد. -4

ری را برای حیازت مباح وکیل کند:اگر شخصی دیگ -1۴
مال حیازت شده ملک موکل است. -1
مال حیازت شده ملک وکیل است. -2
الوکاله از آن موکل است. گذاری شده و مقدار مازاد بر حق مال حیازت شده باید قیمت -3
چنین عقد وکالتی باطل است. -4

را اباره د د: کیل آناش وکیل کند و و اگر شخصی دیگری را برای فروش خانه -1۵
عقد اجاره باطل است. -1
عقد اجاره فضولی است. -2
اگر موکل با اجاره موافق باشد، باید عقد جدید بین او و مستأجر واقع شود. -3
را بپذیرید. اگر غبطه موکل رعایت شده باشد، موکل باید آن -4
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، کتراب1، مسرأله  3مام خمینی )ره(، تحریرالوسریله، ج  اصحیح است.  2گزینه  -1
 وکالت

، کتراب1، مسرأله  3امام خمینی )ره(، تحریرالوسریله، ج  صحیح است.  1گزینه  -2
 وکالت

، 3و  2، مسرأله  3امرام خمینری )ره(، تحریرالوسریله، ج    صحیح است.  ۴گزینه  -۳
 کتاب وکالت

، کتراب  2، مسرأله  3الوسریله، ج  امام خمینی )ره(، تحریر صحیح است. 2گزینه  -۴
 وکالت

، کتراب  1، مسرأله  3امام خمینی )ره(، تحریرالوسریله، ج  صحیح است.  ۳گزینه  -۵
 وکالت

، کتراب  2، مسرأله  3امام خمینی )ره(، تحریرالوسریله، ج  صحیح است.  2گزینه  -۶
 وکالت

اب ، کتر 9، مسرأله  3امام خمینی )ره(، تحریرالوسریله، ج  صحیح است.  2گزینه  -۷
 وکالت

، کتراب  22، مسرأله  3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  1گزینه  -۸
 وکالت

، کتراب  21، مسرأله  3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  ۴گزینه  -۹
 وکالت

، کتاب34، مسأله 3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  ۳گزینه  -1۱
 وکالت

، کتاب32، مسأله 3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  1گزینه  -11
 وکالت

، کتاب31، مسأله 3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  2گزینه  -12
 وکالت

، کتاب12، مسأله 3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  ۳گزینه  -1۳
وکالت
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، کتاب13، مسأله 3نی )ره(، تحریرالوسیله، ج امام خمیصحیح است.  1گزینه  -1۴
 وکالت

، کتاب11، مسأله 3امام خمینی )ره(، تحریرالوسیله، ج صحیح است.  2گزینه  -1۵

 وکالت



 حقوقی )وکال( مشاورانآزمون 

۱۳۹۲سال ضمیمه 



 وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

۱۳۹2آزمون مشاوران 

حقوق مدني
اگر مالک برای حق انتفاع دیگری مدت معین نکرده باشد، حق انتفاع مذکور چه نام دارد؟ -۱

رقبی. -4  حبس مطلق -3 عمری. -2  سکنی. -1
د و شوهر قبل  از نزدیکلی زن را قلال اگر در عقد نکاح ذکری از مهر و میزان آن نشو -۲

 های زیر است؟ دهد، زن مستحق کدام یک از گزینه

مهرالمسمی -2    مهرالمتعه -1
زن استحقاق چیزی را ندارد. -4    مهرالمثل -3
مشتری دو گونی برنج که در مغازه فروشنده بوده را خریده است. یک گونی از آن را قبالً  -۳

گر را از روی نمونه خریده است. در موقع تسلیم گلونی دوم مالابق   مشاهده کرده و گونی دی

باشد. در این صورت مشتری ............... نمونه نمی

باید دو گونی برنج را رد کند. -1
تواند صرفاً گونی را که قبالً مشاهده کرده قبول و گونی دوم را رد کند. می -2
ست.ها مختار ا در رد یا قبول هر یک از گونی -3
تواند دو گونی برنج را رد کند. می -4
مقترض وظیفه دارد: -۴

مثل مال مورد قرض را به مقرض بدهد. -1
عین مال مورد قرض را به صاحبش رد کند. -2
قیمت مال مورد قرض را به مقرض بدهد. -3
قیمت مال مورد قرض را در روز پرداخت به مقرض بدهد. -4
یابد؟ در کدام یک از موارد زیر استقرار می به له به موصی مالکیت موصی -۵

در هنگامی که وصیت را در حیات موصی قبول کند. -1
پس از فوت موصی وصیت را قبول کند. -2
زمانی که موصی به را پس از فوت موصی قبول و قبض کند. -3
وقتی که موصی به قبض شود. -4
ی را رهن دهد و آن مال تلف شود:اگر در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین -۶

مشروط له در این زمینه حقی ندارد. -1



مشروط له اختیار مطالبه عوض رهن را دارد. -2
مشروط له اختیار مطالبه ارش را دارد. -3
مشروط له اختیار فسخ معامله را دارد. -4
االرث هلر  در صورتی که وارث حین الفوت متوفی چند زوجه و یک پسر او باشند سهم  -۷

 یک از وراث چه مقدار خواهد بود؟

شود و باقمیانده متعلق به پسر یک هشتم ترکه بین زوجات دایمی بالسویه تقسیم می -1
واحد است.

باشد و بقیه سهم پسر است. ترکه هر یک از زوجات یک هشتم می -2
شود. یک دوم ترکه متعلق به پسر و بقیه بالسویه بین زوجات تقسیم می -3
یک هشتم ترکه سهم زوجات و یک دوم سهم پسر و بقیه بین زوجاات و پسار باه    -4

 شود. نسبت سهم آنها تقسیم می
ضمان عهده از درک مبیع در صورت مستحق للغیر .............. -۸

باشد. همان ضمان درک است و صحیح می -1
باشد و صحیح است. ضمانت شخص بایع می -2
باشد و صحیح است. یضمانت شخص ثالث )ضامن( م -3
چون ضمانت از عین است باطل است. -4
خواهد کلت و   شخصی که برای خرید کت و شلوار به مغازه مراجعه کرده از فروشنده می -۹

شود کلت و شللوار مشلکی     ای به او بدهد. پس از مراجعت به منزل متوجه می شلوار سورمه

 است در این صورت

باه.معامله غیرنافذ است به علت اشت -1
خریدار حق فسخ دارد به علت تخلف شرط. -2
خریدار حق فسخ دارد به علت تخلف وصف. -3
معامله باطل است به علت اشتباه. -4
تلف عوضین در عقد بیع: -۱۰

مانع اقاله است. -2  اگر مال قیمی باشد مانع اقاله نیست. -1
ست.مانع اقاله نی -4  اگر مال مثلی باشد مانع اقاله نیست. -3
خریدار مال مغصوب .............. -۱۱

در هر صورت در حکم غاصب است. -1
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در صورت علم به مغصوب بودن مبیع در حکم غاصب است. -2
در صورت جهل به غصبیت ضامن نیست. -3
علم و جهل تأثیری در عنوان غصبیت خریدار ندارد. -4
سلیم داشته باشد اما در زملان اجلازه   اگر در بیع فضولی در زمان معامله بایع قدرت بر ت -۱۲

 مالک قدرت بر تسلیم نداشته باشد:

معامله صحیح است. -1
معامله باطل است. -2
شود. معامله تا زمان اجازه صحیح بوده و پس از آن منفسخ می -3
معامله صحیح اما غیرنافذ است. -4
ه شود و عقد بیع منفسخ اگر در عقد بیعی، پرداخت ثمن به عهده شخص ثالثی حواله داد -۱۳

 شود، در این صورت آیا بایع حق رجوع به ثالث را خواهد داشت؟

شود. حواله باطل نبوده لیکن محالٌ علیه بری می -1
شود. حواله باطل است و محالٌ علیه بری می -2
حواله صحیح است و بایع حق رجوع به محالٌ علیه را دارد. -3
تواند نپردازد. یه میحواله صحیح است ولی محالٌ عل -4
شود مجسمه حسین را روی سنگی با نقل  برجسلته ظلر      در قرارداد فرزین متعهد می -۱۴

یک هفته ایجاد نماید. در قرارداد مزبور شرط شده فرزین مباشرتاً این کار را انجام دهد. بعلد  

 توانلد چنلین نقل     شود فرزین تبحری در ایلن کلار نداشلته و نملی     از قرارداد مشخص می

 ای را ایجاد کند. قرارداد یاد شده: برجسته

شود. منفسخ می -1
صحیح است ولی حسین حق فسخ دارد. -2
باطل است. -3
غیرنافذ است. -4
در عقد انقااع که شرط نفقه شده باشد، آیا این شرط صحیح است؟ -۱۵

شرط صحیح ولی زن حق مطالبه ندارد. -1
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد. -2
شرط باطل است. -3
شرط صحیح و زن حق نفقه دارد. -4



 
۱۶- در عقد رهنی شرط شده که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد و راهن باید دین را 

از عین دیگري بپردازد، اثر این شرط چیست؟ 

شرط صحیح است و مرتهن باید به سایر اموال رجوع کند. -1
شرط باطل ولی رهن صحیح است. -2
صحیح است ولی مرتهن حق رجوع به عین مرهونه را ندارد. شرط -3
شرط و رهن باطل است. -4
اگر پس از عقد بیع مشتری مفّلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، آنگاه ................ -۱۷

بایع حق دارد، استرداد مبیع را بخواهد. -1
گیرد. بایع جزء غرما قرار می -2
گیرد ولی نسبت به عین مبیع دارای حق اولویت است. رار میبایع جزء غرما ق -3
گردد. بیع باطل است و مبیع به ملکیت بایع برمی -4
برای تعیین مهرالمتعه کدام ضاباه در قانون مدنی پذیرفته شده است؟ -۱۸

شود. حال مرد از حیث غنا و فقر مالحظه می -1
و وضعیت او نسبت باه امثاال اوحال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات  -2

شود. در نظر گرفته می
عرف محل. -3
گیرد. حال مرد از حیث خانوداگی و شغلی مدنظر قرار می -4
کدام گزینه در خصوص رجوع زوج در قال ، صحیح است؟ -۱۹

رجوع حق است ولی قبل از وقوع طالق قابل اسقاط نیست. -1
رجوع حکم است و قابل اسقاط نیست. -2
توان آن را ساقط کرد. رجوع حق است و لذا پس از انعقاد عقد نکاح می -3
رجوع حق است و بعد از ثبت طالق قابل اسقاط است. -4
هرگاه تاجری در مقاب  رقیب تجاری خود تعهد کند که به قور کلی از تجلارت دسلت    -۲۰

 بکشد، این قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟

.باطل است -2   صحیح است. -1
قابل فسخ است. -4   غیرنافذ است. -3
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حقوق مدني پاسخنامه
 قانون مدنی. 44. به موجب ماده صحیح است ۳گزینه  -۱
 قانون مدنی. 1093به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۲
 قانون مدنی. 412به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۳
 ی.قانون مدن 650به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۴
 قانون مدنی. ۸30و  ۸2۷به موجب مواد  صحیح است. ۳گزینه  -۵
 قانون مدنی. 242به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۶
 قانون مدنی. 940و  913، 90۷به موجب مواد  صحیح است. ۱گزینه  -۷
 قانون مدنی. 391و  390به موجب مواد  صحیح است. ۲گزینه  -۸
 قانون مدنی. 413و  410واد به موجب م صحیح است. ۳گزینه  -۹
 قانون مدنی. 2۸6به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۰
قانون مدنی. 325و  324، 323به موجب مواد  صحیح است. ۴گزینه  -۱۱
 قانون مدنی. 3۷1به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۲
 قانون مدنی. ۷33به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۳
 قانون مدنی. 201به موجب ماده  ح است.صحی ۳گزینه  -۱۴
 قانون مدنی. 1113به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۵
 قانون مدنی. ۷۷۸به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۶
 قانون مدنی. 3۸0به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۷
 قانون مدنی. 1094به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۸
 قانون مدنی. 114۸به موجب ماده  یح است.صح ۲گزینه  -۱۹
 قانون مدنی. 959به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۲۰



آیین دادرسي مدني
هرگاه در دادخواست مح  اقامت خواهان معلوم نباشد، .............. -۱

شود. قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می  -1
شود. وسط دادگاه صادر میقرار رد دادخواست ت -2
شود. قرار ابطال دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می -3
شود. قرار توقیف دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه صادر می -4
شود؟ کدام یک از موارد زیر از صالحیت قاضی شورای ح  اختال  محسوب نمی -۲

مربوط به سرقفلی حق کساب و دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی -1
پیشه

تقسیم ترکه -2
صدور گواهی حصر وراثت -3
تحریر ترکه -4
ای در تبریز را به حسین که مقیم ارومیه اسلت، اجلاره    اگر علی که مقیم تهران است خانه -۳

بها قرح دعلوا نمایلد، دعلوای خلود را در کلدام یلک از        دهد و بخواهد برای ماالبة اجاره

 مومی باید اقامه نماید؟های ع دادگاه

 تبریز -2    تهران -1
تبریز یا ارومیه به انتخاب خواهان -4    ارومیه -3
باشد. مرجع رسیدگی به تخلفات دادستان انتظامی قضات، ..................... می -۴

دادستان کل کشور -1
دادگاه عالی انتظامی قضات -2
دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات -3
هیأتی مرکب از روسای شعب دیوان عالی کشاور متعاقاب صادور کیفرخواسات از -4

 سوی دادستان کل کشور
تواند: شود می کسی که در دعوی سند رسمی به او منتسب می -۵

فقط آن را انکار نماید. -1
صرفاً ادعای جعل نماید. -2
ماید.نسبت به خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود انکار ن -3
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عالوه بر ادعای جعل نسبت به آن تردید نماید. -4
شود؟ هزینه دادرسی دعاوی راجعه به اموال غیرمنقول بر چه اساسی پرداخت می -۶

براساس نظریه کارشناس منتخب دادگاه -1
براساس تقویم به عمل آمده توسط خواهان -2
براساس قیمت واقعی مال غیرمنقول -3
ای ملک براساس قیمت منطقه -4
تواند بهای خواسته را افزای  دهد؟ خواهان تا چه زمانی می -۷

تا پایان اولین جلسه -1
در تمام مراحل دادرسی -2
باید دادخواست جداگانه تقدیم محکمه نماید. -3
با تقدیم الیحه تا پایان اولین جلسه -4
شود: دعاوی ذی  از دعاوی متقاب  محسوب نمی -۸

تهاتر، تبدیل تعهد -2   ه  فسخ و رد خواست -1
رد خواسته و ایفاء تعهد -4   فسخ و مطالبه ارش. -3
چنانچه خواهان شرایط قانونی دادخواست را در مرحله بدوی رعایت نکند تکلیف دادگاه  -۹

 تجدیدنظر در مواجة با آن چه خواهد بود؟

ده روزاالصول موجب نقض رأی نخواهد بود مگر آنکه خواهان ظارف مهلات    علی -1
از تاریخ ابالغ اخطاریه دادگاه تجدیدنظر نسبت به رفع آن اقدام نکند که در این صورت 

 کند. ضمن نقض رأی بدوی، قرار رد دعوی بدوی را صادر می
کند. رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می -2
نقص به خواهان ارساال نمایادکند تا اخطار رفع  پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می -3

و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی قرار رد 
 نماید. دعوای بدوی را صادر می

کند. رأی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دادخواست بدوی را صادر می -4
سمت نداشته باشد،  هرگاه به تشخیص دادگاه تجدیدنظر، دادخواست دهنده بدوی قانوناً -۱۰

.................

شود که اخطار رفع نقاص ارساال نمایاد و در به دادگاه بدوی نیابت قضایی داده می -1
صورت عدم رفع، نقص در مهلت، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر کند.



کناد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی )اعم از وکیل یا اصیل( اخطار می -2
ه در مهلت ده روز از تاریخ اخطار در دادگااه تجدیادنظر حاضار شاده و رفاع نقاص       ک

 نماید.
کناد کاه در مهلات ده روز از تااریخ دادگاه تجدیدنظر به شخص اصیل اخطاار مای   -3

اخطار در دادگاه تجدیدنظر حاضر شده و رفع نقص نمایاد، حتای اگار دادخواسات را     
 وکیل داده باشد.

کند. ی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر میدادگاه تجدیدنظر رأ -4
نسبت به قلب موج ، ................ -۱۱

توان درخواست تأمین کرد. در هر صورت می -1
توان درخواست تأمین نمود. نمی -2
توان درخواست تأمین کرد. در صورتی که بدهکار معسر گردد می -3
توان ی و در معرض تضییع یا تفریط باشد میدر صورتی که حق مستند به سند رسم -4

 درخواست تأمین نمود.
قرار عدم استماع دعوای ............... -۱۲

توان درخواست تجدیدنظر در دادگاه صادرکننده قرار داد. قطعی است ولی می -1
قابل درخواست تجدیدنظر نیست. -2
اصال دعاوی قابال قابل درخواست تجدیدنظر است در صورتی که حکم راجع باه  -3

تجدیدنظر باشد.
در هر صورت قابل درخواست تجدیدنظر است. -4
هرگاه محکوم علیه، ضمن دادرسی نسبت به دعوای دیگلری کله یکلی از اصلحاب آن      -۱۳

است، به حکم محکومیت که به عنوان دلی  علیه وی ابراز شلده، اعتلراض کنلد، ایلن عمل 

شود. ................ محسوب می

اعاده دادرسی اصلی -2   راض ثالث اصلیاعت -1
اعتراض ثالث طاری -4   اعاده دادرسی طاری -3
شود؟ در کدام یک از موارد زیر قرار سقوط دعوی صادر می -۱۴

استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در صورتی که خواناده راضای -1
باشد یا خوهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند.

ر صورت فوت هر یک از طرفین دعوی، در دعوای طالق یا تمکین.د -2
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در صورتی که دائن )خواهان( از حق خود، به اختیار صرف نظر کند. -3
همه موارد -4
در یک پرونده خوهان از دادگاه در موعد مقرر درخواست جلب شخص ثالث را نملوده   -۱۵

 است. در این صورت:است. لکن علیرغم ابالغ واقعی در دادگاه حاضر نشده 

صدور رأی بدون حضور ثالث بالمانع است و رأی دادگاه نسبت باه وی حضاوری -1
است.

رأی دادگاه نسبت به ثالث غیابی است. -2
دادگاه بار دیگر ثالث را احضار و در صورت عدم حضور جلب و سپس مبادرت باه -3

کند. صدور رأی می
کند. مقتضی صادر می دادگاه رأساً ثالث را جلب و سپس رأی -4
اگر قسمتی از رأی مورد درخواست فرجام خارج از خواسته صادر شده باشد: -۱۶

رأی صادره توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت صدور رأی مقتضای باه دادگااه -1
شود. هم عرض ارسال می

شود تاا دادگااه صاادرکننده رأی    از موارد اعاده دادرسی است، لذا پرونده عودت می -2
قطعی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

رأی صادره توسط دیوان عالی کشور نقض و جهت صدور رأی مقتضای باه دادگااه -3
شود. صادرکننده رأی قطعی عودت می

نقض بالارجاع خواهد شد. -4
شود که خوانده قب  از قرح دعوی فوت کرده است، تصمیم  در اثناء رسیدگی معلوم می -۱۷

 دادگاه چیست؟

شود. قرار رد دعوی صادر می -2 گردد. توقیف دادرسی صادر میقرار  -1
شود. قرار ابطال دادخواست صادر می -4 گردد. قرار سقوط دعوا صادر می -3
در کدام یک از موارد زیر رأی غیرقاعی قاب  اجراست؟ -۱۸

رأی حجر -2    رأی اعسار -1
گزارش اصالحی، رأی اعسار -4   رأی ورشکستگی -3
م یک از موارد ذی  صحیح است؟کدا -۱۹

اگر مقرّبه عین باشد، با تکذیب مقرَّله مال موجود تحت ید مقر از آن اوست. -1
از شرایط صحت اقرار این است که مقرّله مفاد اظهارات مقر را تکذیب نکند. -2



شود. چنانچه مقرّله مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار به کلی از اعتبار ساقط می -3
ر صورتی که مقرّله از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجوع کناد باا تصادیق   د -4

 رود و اقرار نافذ خواهد بود. بعدی اثر تکذیبش از بین می
رسیدگی به کدام یک از دعاوی زیر در صالحیت دادگاه آخرین محل  اقامتگلاه متلوفی     -۲۰

است؟

دعوای مابین وراث راجع به اصل وراثت. -1
صی قبل از تقسیم ترکه راجع به وصایای متوفی.دعوای و -2
دعوای وراث علیه بستانکاران متوفی. -3
دعوای موصی له پس از تقسیم ترکه راجع به وصایای متوفی. -4
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آئین دادرسي مدني پاسخنامه
هاای عماومی و    قانون آیاین دادرسای دادگااه    56به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱

 انقالب در امور مدنی.
 .1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  9به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۲
های عماومی   دادگاه قانون آیین دادرسی 13و  11به موجب مواد  صحیح است. ۴گزینه  -۳

 .و انقالب در امور مدنی
مطالباه  هیأت عمومی دیاوان عاالی کشاور دعاوا      5/9/1363-31مطابق رأی وحدت رویه 

وجوه مربوط به عقود و قراردادها از حیاث صاالحیت محااکم در حکام منقاول اسات و       
هیأت مذکور در جهت تسهیل  2۸/3/1359-9و  1/۸/13۸6-۷05حسب آراء وحدت رویه 

قاانون عاالوه بار محال اقامات       13منقول مطابق مااده  اموال رسیدگی به دعاوی راجعه به 
البتاه در  صاالح دانساته اسات.     عقد یا قارارداد را نیاز   و اجرای خوانده، دادگاه محل انعقاد

سؤال مطروحه به محل انعقاد و یا اجرای آن اشاره نشده است و مفروض است که عقد در 
 تبریز یا ارومیه منعقد شده است.

 .1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ۷به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۴
هاای عماومی و    قانون آیین دادرسای دادگااه   216جب ماده به مو صحیح است. ۲گزینه  -۵

 انقالب در امور مدنی.
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  3ماده  12به موجب بند  صحیح است. ۴گزینه  -۶

 و مصرف آن در موارد معین.
هاای عماومی و    قانون آیاین دادرسای دادگااه    9۸به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۷

 مور مدنی.انقالب در ا
هاای عماومی و    قانون آیین دادرسای دادگااه   142به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۸

 انقالب در امور مدنی.
هاای عماومی و    قانون آیین دادرسای دادگااه   350به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۹

 انقالب در امور مدنی.
هاای عماومی و    سی دادگاهقانون آیین دادر 350به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۰

 انقالب در امور مدنی.



هاای عماومی و    قانون آیین دادرسی دادگاه 114به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۱
 انقالب در امور مدنی.

هاای عماومی و    قانون آیین دادرسی دادگااه  332به موجب ماده صحیح است.  ۳گزینه  -۱۲
 انقالب در امور مدنی.

هاای عماومی و    قانون آیین دادرسی دادگاه 432به موجب ماده  ت.صحیح اس ۳گزینه  -۱۳
 انقالب در امور مدنی.

هاای عماومی و    قانون آیین دادرسی دادگاه 10۷به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۴
 انقالب در امور مدنی.

ت در باشد چرا که استرداد دعوا پس از ختم ماذاکرا  در سؤال مطروحه گزینه اول دارای ایراد می
گردد که خوانده راضی به استرداد دعوا نباشاد. و خواهاان    صورتی منجر به قرار سقوط دعوا می

از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید چنانچه خوانده به استرداد دعوا راضی باشاد بایاد قارار    
 (500، ش 2شمس، آیین دادرسی مدنی، ج  رد دعوا صادر شود. )دکتر عبداهلل

قااانون آیااین دادرساای  303و  139، 13۷بااه موجااب مااواد اسللت.  صللحیح ۱گزینلله  -۱۵
 های عمومی و انقالب در امور مدنی. دادگاه
هاای عماومی و    قانون آیین دادرسی دادگاه 403. به موجب ماده صحیح است ۴گزینه  -۱۶

 انقالب در امور مدنی.
 صحیح است. ۲گزینه  -۱۷

موردنظر طراح بوده اماا باا توجاه باه      در سؤال مطروحه هرچند گزینه دوم )قرار رد دعوا(
تارین قارار    ، مناسب93شمس در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی، ش  هللنظر دکتر عبدا

باشاد. قارار مزباور در صاورتی صاادر       در مورد سؤال مطروحه قرار عدم استماع دعوا مای 
نباوده و یاا    شود که رسیدگی به ماهیت دعوا، به علت مانعی که وجود دارد قانوناً مجاز می

شود به نحوی که حتی در صورت احراز موضوع مورد ادعاای خواهاان،    بیهوده شمرده می
ترتب آثار قانونی بر آن غیرممکن است. و ضامناً ماوارد صادور قارار رد دعاوا در قاانون       

 (506و  505، ش 2مشخص گردیده است. )منبع پیشین، ج 
 تجارت.قانون  41۷به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۸
 قانون مدنی. 12۷2به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۹
هاای عماومی و    قانون آیین دادرسای دادگااه   20به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۲۰

 انقالب در امور مدنی.
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حقوق تجارت
)الف( چکی را در وجه )ب( صادر نموده و )ض( نیز پرداخلت آن را از ناحیله )اللف(     -۱

)ب( نیز چک را با درج شلرط علدم مسلیولیت در وجله )ج( ظهرنویسلی       کند. ضمانت می

کند. اگر )ج( در موعد قانونی به بانلک مراجعله و گلواهی علدم پرداخلت اخلذ نمایلد، می

...............

حق رجوع به )الف( و )ب( و )ض( را خواهد داشت. -1
فقط حق رجوع به )الف( و )ض( را فقط خواهد داشت. -2
به )الف( و در صاورت عادم پرداخات وجاه ساند از جاناب وی حاق حق رجوع -3

مراجعه به )ض( را نیز خواهد داشت.
حق رجوع به )الف( و )ض( و در صورت عدم پرداخت وجه ساند از جاناب آنهاا -4

 حق مراجعه به )ب( را نیز خواهد داشت.
و امضلا   را در بلرات نوشلته  « در صورت دریافت کلاال قبلول اسلت   »محال علیه عبارت  -۲

کند. این عم  ............... می

قبولی مشروط محسوب است و آثار نکول را ندارد. -1
قبولی محسوب است زیرا صریح در نکول نیست. -2
قبولی مشروط محسوب است اما آثار نکول را دارد. -3
نکول محسوب است زیرا صریحاً مشعر بر قبول نیست. -4
ای  ان به )ب( وام داده باشد و در ازای آن برات قبول شلده روپیه هندوست ۱۰۰اگر )الف(  -۳

ریال ایران از وی گرفته باشد و آن برات به سبب عدم تأدیله واخواسلت شلود،     ۱۰۰به مبلغ 

تواند .............. )الف( می

تواند ریال مطالبه کند. از )ب( و قبول کننده فقط می -1
روپیه مطالبه کند. تواند ریال یا از )ب( و قبول کننده می -2
تواند ریال مطالباه تواند روپیه مطالبه کند ولی از قبول کننده فقط می از )ب( فقط می -3

کند.
تواند ریال مطالبه کند. از )ب( ریال یا روپیه مطالبه کند، لکن از قبول کننده فقط می -4
شلود.   ال میبا صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤج  تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه ح -۴

 مقصود از تخفیفات مقتضیه این است که:



شود. مبلغ دین به تناسب مدت و در حدود مقرر در قرارداد تقلیل داده می -1
گیرد. به دیون مؤجل خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی -2
شود. در صورتی که منافع طلبکار اقتضاء کند، تخفیفی در نظر گرفته می -3
شود. دت تقلیل داده میمبلغ دین به تناسب م -4
های قرارداد ارفاقی عبارتند از: قر  -۵

ورشکسته و تمام یا بعضی از طلبکاران. -1
مرجع تصفیه و تمام یا بعضی از طلبکاران. -2
ورشکسته و مرجع تصفیه و تمام یا بعضی از طلبکاران. -3
ورشکسته و همه طلبکاران. -4
شوند؟ از اشخاص زیر تاجر محسوب نمی از نظر قانون تجارت ایران، کدام یک -۶

واردکننده کاالهای اساسی -2   دالل معامالت ملکی. -1
متصدی نمایشگاه عمومی -4   مدیر شرکت تجاری -3
تواند علیه ضامن ظهرنویس برات اقامه دعوا کند؟ دارنده برات ظر  چه مدتی می -۷

ظرف پنج سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه. -1
ک سال از تاریخ صدور برات.ظرف ی -2
 ظرف یک سال از تاریخ اعتراض نکول. -3
ظرف یک سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه -4
در مورد صحت یا باالن معامالت تاجر پس از صدور حکم ورشکسلتگی، کلدام گزینله     -۸

 صحیح است؟

قانون تصریح به غیرنافذ بودن این معامالت دارد. -1
ن این معامالت دارد.قانون تصریح به بطال -2
قانون حکم صریحی راجع به اثر این معامالت ندارد. -3
قانون تلویحاً به صحت این معامالت نظر دارد. -4
کدام یک از موارد زیر در مورد سفته صحیح است؟ -۹

کلیه مقررات مربوط به برات در مورد سفته نیز جاری است. -1
الرعایه است. فته نیز الزممقررات ظهرنویسی در برات در مورد س -2
مقررات صورت برات در سفته نیز جاری است. -3
هیچ یک از مقررات برات در مورد سفته جاری نیست. -4



................

  مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

۱۰- در حوزه هایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد 
انتخاب مدیر تصفیه موضوعیت ندارد. -1
نماید. ب مدیر تصفیه میاداره تصفیه مبادرت به انتخا -2
تواند مدیر تصفیه انتخاب نماید. دادگاه می -3
تواند مدیر تصفیه انتخاب نماید. اداره تصفیه می -4
کنلد. )ب(   صادر ملی « به حواله کرد»ای در وجه )ب( با قلم گرفتن عبارت  )الف( سفته -۱۱

تراض ..................کند. در صورت عدم تأدیه و اع نیز آن را در وجه )ج( ظهرنویسی می

)ج( از ایرادات )الف( در برابر )ب( مصون است. -1
)ج( در طرح دعوی علیه )الف( سمت ندارد. -2
ایراد )الف( در برابر )ب( نسبت به )ج( هم قابل استناد است. -3
)ج( فقط امکان طرح دعوی مدنی علیه )الف( را دارد. -4
شرکت سهامی )ب( اجناسی خریداری نموده اسلت،  مدیرعام  شرکت سهامی )الف( از  -۱۲

شود قب  از انتخاب به علت ارتکاب سرقت به موجب حکم قاعلی محکلوم    لکن مشخص می

 گردیده است.

معامله باطل است. -1
معامله برای صحت نیاز به تنفیذ شرکت دارد. -2
معامله از طرف شرکت قابل فسخ است. -3
ذ و معتبر است.معامله با شرکت سهامی )ب( ناف -4
)الف( مدارک مربوط به ملک خود را به یک دالل داده تا بلرای او مشلتری پیلدا کنلد.      -۱۳

 مدارک مفقود شده است، در این صورت:

دالل باید ثابت کند مفقود شدن مدارک مربوط به شخص او نبوده است. -1
ل را ثابت کند.شود، )الف( باید تقصیر دال با توجه به اینکه دالل وکیل محسوب می -2
در هر حال دالل مسئول است. -3
دالل امین محسوب است و فقط در صورت اثبات تعدی یا تفریط مسئول است. -4
ماابق مقررات قانون تجارت، کسبه جزء ................... -۱۴

بازرگاان باه حسااب 13۸0قاانون تجاارت در ساال     19ی مااده   تا اصالح نظامنامه -1
شود. در حال حاضر تاجر تلقی نمی آمدند، اما می

بازرگان به شمار آمده ولی از داشتن دفاتر تجاری معافند. -2



باشند. بازگان محسوب شده و مشمول همه حقوق و تکالیف تجار می -3
مشمول قانون تجارت نیستند. -4
در برابلر دارنلده آن   « به وکالت از جانب صلاحب حسلاب  »مسیولیت صادرکننده چک  -۱۵

...................

مسئولیت مشترک با صاحب حساب است. -1
مسئولیت تضامنی با صاحب حساب است. -2
مسئولیت مستقل بدون مسئولیت صاحب حساب است. -3
منتفی است و فقط صاحب حساب مسئول است. -4
........................ که پس از تاریخ توقف صورت گرفته باشد باق  و بالاثر است. -۱۶

تأدیه قرض، جعاله، مقید نمودن اموال به زبان بستانکاران و هبه. -1
تأدیه قرض، هبه، مضاربه و مقید نمودن اموال به زیان بستانکاران. -2
تأدیه قرض، هبه و مقید نمودن اموال به زیان بستانکاران. -3
دریافت وام، مقید نمودن اموال به زیان بستانکاران، هبه و تأدیه قرض. -4
امتناع از تأدیه وجه برات بایلد در ظلر  ده   »دارد:  قانون تجارت که مقرر می ۲۸۰ماده  -۱۷

«شود، معلوم گردد. ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته

گیرد. چک و برات را شامل است و سفته را دربر نمی -1
شود. شامل نمیتنها ناظر بر برات است و چک و سفته را  -2
شود. تنها مربوط به برات و سفته بوده و شامل چک نمی -3
باشد. شامل هر سه سند چک، سفته و برات می -4
تغییر اساسنامه شرکت با مسیولیت محلدود اصلوالً بلا موافقلت ..................... شلرکت       -۱۸

 باشد. پذیر می امکان

سرمایه. اکثریت عددی شرکای دارای حداقل سه چهارم -1
دارندگان بیش از نصف سرمایه. -2
العاده. اکثریت عددی شرکای دارای سه چهارم حاضر و در مجمع عمومی فوق -3
دارندگان اکثریت سرمایه شرکت در جلسه اول و اکثریت عاددی شارکاء در جلساه -4

 دوم مجمع عمومی.
ت .................اگر ضامن سند تجاری تعیین نکند که از چه کسی ضمانت کرده اس -۱۹

ضمانت او باطل است و مسئولیتی متوجه او نیست. -1
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با همه ظهرنویسان قبلی مسئولیت تضامنی خواهد داشت. -2
فقط با آخرین ضامنی که قبل از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی خواهد داشت. -3
ی سند مسئولیت تضامنی خواهد داشت. با صادرکننده -4
.....قصد مفقود شود، ..........تحوی  شده به بنگاه باربری در مسیر حم  به ماگر محموله  -۲۰

بنگاه باربری در هر حال با اثبات عدم تقصیر خود در مفقودی کاال از مسئولیت مبارا -1
است.

بنگاه باربری ضامن مفقودی کاال است حتی اگر مفقاودی ناشای از حاوادث قهریاه -2
باشد.

ثبات این که مفقاودی کااال ناشای از قصاور ارساال کنناده باود، ازبنگاه باربری با ا -3
مسئولیت مبرا است.

چنانچه ثابت شود مفقودی کاال ناشی از تقصیر راننده حامال کااال باوده، صارفاً وی -4
مسئول جبران خسارت است.



حقوق تجارت هپاسخنام
تجارت.قانون  249به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱
قانون تجارت. 233به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۲
قانون تجارت. 253و  252به موجب مواد  صحیح است. ۴گزینه  -۳
قانون تجارت. 421به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۴
قانون تجارت. 4۸0و  4۷9به موجب مواد  صحیح است. ۱گزینه  -۵
 قانون تجارت. 2 به موجب ماده صحیح است. ۳گزینه  -۶
-59۷قانون تجاارت و رأی وحادت رویاه     2۸6به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۷

12/2/13۷4. 
مطابق رأی مذکور چنانچه شخصی از صادرکننده ضمانت نماید با توجه به طباع ضامان و   

شود امّا چنانچاه   شامل ظهرنویس ضامن نمی 2۸6مسئولیت صادرکننده مهلت مقرر در ماده 
ز ظهرنویس ضمانت نماید نظار باه اینکاه مهلات اقاماه دعاوا علیاه ظهرناویسشخصی ا
باشد این مهلت در مورد ضامن ظهرنویس نیاز   عنه( یک سال از تاریخ اعتراض می )مضمون

گردد. رعایت می
قانون تجارت. 423به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۸
 .قانون تجارت 309به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۹
قانون اداره تصفیه امور ورشکساتگی مصاوب    1به موجب ماده صحیح است.  ۱گزینه  -۱۰

131۸.
 صحیح است.  ۴گزینه  -۱۱

برای صحت ظهرنویسی الزم است حق ظهرنویسی از ظهرنویس سلب نشده باشد در غیار  
های بعدی مشمول ظهرنویسی مقرر در قانون تجارت نخواهد باود.   این صورت ظهرنویس

 (.24۷مرچیلی، حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی، پانوشت ماده )دکتر د
الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت. 135به موجب ماده صحیح است.  ۴گزینه  -۱۲
قانون تجارت. 339به موجب ماده صحیح است.  ۱گزینه  -۱۳
 قانون تجارت. 6به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۴
 قانون تجارت. 19موجب ماده  به صحیح است. ۲گزینه  -۱۵
قانون تجارت. 423به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۶
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قانون تجارت و رأی وحادت   315و  309، 2۸0به موجب مواد  صحیح است. ۳گزینه  -۱۷
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 10/۷/1369-536رویه 
 قانون تجارت. 111به موجب ماده صحیح است.  ۱گزینه  -۱۸
 صحیح است. ۴زینه گ -۱۹

قاانون   31در مورد سؤال مطروحه حقوقدانان باه پیاروی از راه حال ارائاه شاده در مااده       
یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری معتقدند که در این صورت ضامن باا صاادرکننده   

 (249سند مسئولیت تضامنی خواهد داشت. )منبع پیشین، پانوشت ماده 
 قانون تجارت. 3۸6وجب ماده به م صحیح است. ۳گزینه  -۲۰



حقوق جزاي عمومي
مراتب اولویت ادله اثبات دعوی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ -۱

اقرار، شهادت، قسامه، سوگند، علم قاضی. -1
اقرار، علم قاضی، شهادت، سوگند، قسامه. -2
علم قاضی، شهادت، قسامه، سوگند، اقرار. -3
علم قاضی، اقرار، شهادت، قسامه، سوگند. -4
حداکثر مدت آزادی مشروط چقدر است؟ -۲

هفت سال -4 پنج سال -3 سه سال -2 ده سال -1
حدود اختیار دادگاه در تخفیف مجازات در شرایای که جهات تشدید و تخفیلف هلر دو    -۳

 موجود است چیست؟

حداکثر تا نصف میانگین یا نصف مجازات -1
ف در موارد تشدید وجود نداردتخفی -2
حداکثر تا حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است. -3
حداکثر یک تا درجه تخفیف در مجازات دارد. -4
مالک شرکت در جرم در قانون مجازات اسالمی چیست؟ -۴

هر کس عالما،، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید. -1
رمشرکت در عملیات اجرایی ج -2
جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد. -3
شرکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن نتیجه به رفتار مرتکب -4
مجازات شروع به جرم در جرم زنای غیرمحصنه چیست؟ -۵

سال 2ضربه شالق یا حبس تا  99ضربه تا  31 -1
سال 2ضربه شالق یا حبس تا  ۷4ضربه تا  31 -2
شود. ر قاضی تعزیر میبراساس نظ -3
 ماه حبس 6روز تا  91ضربه شالق یا  31 -4
معاونت در جرایم موجب تعزیر چه مجازاتی دارد؟ -۶

سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری یا حبس از شش ماه تا دو سال. -1
حبس تعزیری درجه پنج یا شش. -2
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تر از مجازات جرم ارتکابی یک تا دو درجه پایین -3
براساس مجازات فاعل اصلی جرم یک تا دو درجه تخفیف دارد. -4
های زیر در مورد تکرار جرم صحیح است؟ کدام یک از گزینه -۷

تئوری عمومی تکرار فقط مشمول جارایم تعزیارات و حادود تاابع مقاررات بااب -1
حدود است.

شود. مطبوعاتی و اطفال مشمول تشدید تکرار نمی -جرایم سیاسی -2
شود. جرایم مطبوعاتی و اطفال و تعزیر درجه هفت و هشت مشمول تکرار نمی -3
مطبوعاتی و اطفال و همچنین جرایم تعزیر درجاه هفات و هشات -جرایم سیاسی -4

 شود. مشمول تشدید تکرار نمی
های مختللف شلود بلا     ها و مکان اگر کسی مرتکب سه فقره سرقت مث  همدیگر در زمان -۸

دد جرم ..................توجه به مقررات تع

شاود ولای تشادید ها یک فقره مجازات تعیاین مای   با توجه به هم نوع بودن سرقت -1
شود. می

شود. ها یک فقره مجازات تعیین می با توجه به هم نوع بودن سرقت -2
شود. شود و تنها مجازات اشد اجراء می برای وی سه فقره مجازات صادر می -3
شود، در غیر این صورت فقط یک فه وجود نداشته باشد تشدید میاگر کیفیات مخف -4

 شود. فقره مجازات تعیین و اجرا می
کدام گزاره در مورد مجازات جایگزین حبس صحیح نیست؟ -۹

اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد تعزیر بدل از قصاص ممنوع است مگار در -1
صورتی که مرتکب فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد.

در جرایم غیرعمدی، تبدیل حابس باه مجاازات جاایگزین الزامای اسات مگار در -2
مواردی که مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال باشد.

مرتکبان جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین معین نشده است؛ به مجاازات -3
شوند. جایگزین حبس محکوم می

ی حداقل یکی از آنها بیش از شش مااه حابستعدد جرایم عمدی که مجازات قانون -4
 باشد، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

چیست؟ ۱۳۹۲ی تکرار جرم در قانون مجازات مصوب سال  مالک اجرای قاعده -۱۰

اجرای حکم در جرایم حدی و صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری. -1



زیریاجرای حکم در کلیه جرایم اعم از حدی یا تع -2
االجرا مالک است در کلیه جرایم چه حدی یا تعزیری. صدور حکم قطعی الزم -3
داشتن حداقل سه فقره محکومیت قطعی قبلی. -4
اقدامات تأمینی مبتنی بر نظریات کدام یک از مکاتب کیفری است؟ -۱۱

مکتب دفاع اجتماعی نوین -2   مکتب تحققی -1
اعیمکتب دفاع اجتم -4   مکتب کالسیک -3
در مورد گذشت شاکی و رضایت مجنی علیه کدام گزینه صحیح است؟ -۱۲

رود. تفاوتی بین این دو اصطالح نیست و هر کدام به جای دیگری به کار می -1
گذشت شاکی مربوط به پس از وقوع جرم و از عوامل موقوفی تعقیاب یاا کیفیاات -2

ل از وقاوع جارم و در   مخففه است در صورتی که رضایت مجنی علیاه مرباوط باه قبا    
 باشد. مواردی که قانوناً مجاز است از عوامل موجهه جرم می

گذشت شاکی خصوصی مربوط باه جارایم قابال گذشات و رضاایت مجنای علیاه -3
شود. مربوط به جرایم غیرقابل گذشت است که فقط سبب اعمال کیفیات مخففه می

ه مرباوط باه جارایمگذشت شاکی مربوط به جرایم خصوصی و رضایت مجنی علی -4
 شود. عمومی است که هیچ گونه ضرر و زیان مالی به کسی وارد نمی

شود؟ کدام قانون نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء نمی -۱۳

قوانین مربوط به شیوه دادرسی -1
قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت -2
از اجرای حکمقوانین مربوط به ادله اثبات دعوی بعد  -3
قوانین مربوط به مرور زمان -4
در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بی  از سه جرم باشد، مجلازات مرتکلب    -۱۴

................

برای هر کدام حداکثر مجازات مقرر است. -1
های جرایم ارتکابی است. جمع مجازات -2
ت.مجازات جرمی که از همه مجازات آن بیشتر اس -3
مجازات اشد است که بیش از حداکثر مقرر قانونی است مشروط بر آنکه از حاداکثر -4

 به اضافه نصف تجاوز نکند.
های تکمیلی و تبعی چیست؟ تفاوت مجازات -۱۵
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مجازات تبعی اختیاری است و باید در رأی دادگاه قید شود، ولی مجاازات تکمیلای -1
ه ندارد.اجباری است و نیاز به قید در رأی دادگا

مجازات تکمیلی اختیاری است و باید در رأی دادگاه قید شود، ولی مجاازات تبعای -2
اجباری است و نیاز به قید در رأی دادگاه ندارد.

مجازات تکمیلی در مورد تمامی جرایم است ولی مجاازات تبعای در ماورد جارایم -3
تعزیری است.

ا همان مجازات تتمیمی است.هر دو یک نوع مجازات هستند و منظور از آنه -4
کدام عبارت در مورد تعویق صدور حکم صحیح نیست؟ -۱۶

تواند قرار تعویق صدور حکم را پس از احراز مجرمیت متهم باا مالحظاه دادگاه می -1
وضعیت او صادر کند.

تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. دادگاه نمی -2
قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.تواند  دادگاه می -3
تواند تعویق صدور حکم را در صورت وجود شرایط مقارر در قاانون باه دادگاه می -4

 مدت شش ماه تا دو سال صادر کند.
حکم به معافیت کیفر در مورد کدام یک از جرایم تعزیری زیر قاب  اعمال است؟ -۱۷

هشت های سه تا جرایم تعزیری درجه -1
های شش تا هشت. جرایم تعزیری درجه -2
های هفت و هشت. جرایم تعزیری درجه -3
هیچکدام -4
صحیح است؟« تبدی  مجازات»کدام یک از عبارات زیر در مورد  -۱۸

تبدیل مجازات از شقوق تخفیف بوده و فقاط در دو ماورد منجار باه تغییار عناوان -1
گردد. مجازات و کاهش میزان آن می

، تبدیل مجازات موردی ندارد.13۷0از قانون مجازات اسالمی مصوب سال  پس -2
ها است. شود و از شقوق معافیت تبدیل مجازات الزاماً منجر به تقلیل مجازات نمی -3
تبدیل مجازات از شقوق تخفیف است و دست قاضی در اِعمال آن باز است. -4
حکم قضیه چیست؟هرگاه سار  حدّی فاقد عضو متعلّق قاع باشد،  -۱۹

گردد. ضربه شالق محکوم می ۸0به  -1
شود. به دلیل انتفای موضوع، مجازات ساقط می -2



رویم. با رعایت ترتیب به سراغ قطع پای چپ سارق می -3
گردد. مشمول عنوان سرقت تعزیری می -4
وقلوع   چنانچه در هنگام ارتکاب جرم به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اقالع بوده، -۲۰

 جرم غیرممکن شود،

به دلیل تجری قابل مجازات است. -1
جرم محال است و قابل مجازات نست. -2
جرم عقیم است و قابل مجازات نیست. -3
اقدامات انجام شده جرم محال بوده و در حکم شرع به جرم قابل مجازات است. -4
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حقوق جزاي عمومي پاسخنامه
 صحیح است. ۴گزینه  -۱

 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  59به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۲
قاانون مجاازات اساالمی مصاوب      134مااده   3به موجب تبصره  صحیح است. ۱گزینه  -۳

1392. 
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  125به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۴
 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122پ ماده  به موجب بند صحیح است. ۱گزینه  -۵

 همان قانون. 19با لحاظ ماده 
قاانون مجاازات اساالمی مصاوب      12۷به موجب بناد ث مااده    صحیح است. ۳گزینه  -۶

1392. 
قاانون مجاازات اساالمی مصاوب      13۸و  13۷به موجاب ماواد    صحیح است. ۴گزینه  -۷

1392. 
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  132به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۸
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۷2و  69، 6۸به موجب مواد  صحیح است. ۱گزینه  -۹
قاانون مجاازات اساالمی مصاوب      13۷و  136به موجب ماواد   صحیح است. ۱گزینه  -۱۰

1392. 
 .صحیح است ۱گزینه  -۱۱
 .1392زات اسالمی مصوب قانون مجا 100به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۲
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  11به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۳
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۴
 صحیح است. ۲گزینه  -۱۵

می قانون مجاازات اساال   41ماده  1و تبصره  40به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۶
 .1392مصوب 

 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  39به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۷
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3۷به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۸
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2۷۸ماده  1به موجب تبصره  صحیح است. ۴گزینه  -۱۹
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122وجب تبصره ماده به م صحیح است. ۴گزینه  -۲۰



حقوق جزاي اختصاصي
اگر مرد غیرمسلمان عمداً زن مسلمان را به قت  برساند، ................... -۱

قصاص ممکن نیست. -1
پس از پرداخت فاضل دیه که یک دوم دیه مرد مسالمان اسات باه قاتال، قصااص -2

شود. می
شود. زی قصاص میبدون پرداخت چی -3
پس از پرداخت فاضل دیه که یک دوم دیه مرد غیرمسلمان است به قاتال، قصااص -4

 شود. می
اگر شخصی با استفاده از سند مجعول قصد فریب دیگری و بردن مال او را داشلته باشلد،    -۲

لکن قب  از بردن مال دستگیر شود، ....................

الهبرداری به مجاازات اساتفاده از ساند مجعاول هامعالوه بر مجازات شروع به ک -1
شود. محکوم می

شود. تنها به مجازات شروع به کالهبرداری محکوم می -2
شود. تنها به مجازات استفاده از سند مجعول محکوم می -3
به حداکثر مجازات مقرر برای شروع کالهبرداری و استفاده از سند مجعول محکاوم -4

 شود. عمال میشده و مجازات اشد اِ
های علم اجمالی از اتیان سوگند یا قسامه امتناع کنند، ................. اگر همه قر  -۳

دیه به طور مساوی بر عهده آنها خواهد بود. -1
شود و در غیر قتل به طور مساوی بار المال پرداخت می در خصوص قتل دیه از بیت -2

عهده آنها خواهد بود.
یه به طاور مسااوی بار عهاده آنهاا خواهاد باود و در جنایاتدر جنایت عمدی د -3

شود. المال پرداخت می غیرعمدی از بیت
شود. المال پرداخت می دیه از بیت -4
شود؟ کدام یک از جرایم زیر قاب  گذشت محسوب می -۴

سوءاستفاده از سفید امضایی که به دیگری سپرده شده است. -1
فاتر اسناد رسمی.ازدواج دائم بدون ثبت آن در د -2
ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی -3



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

اظهار اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی به وسیله اوراق چاپی -4
تزریق ماده سکرآور چه حکمی دارد؟ -۵

در صورتی که مست کند موجب حد است. -1
مطلقاً موجب حد است. -2
در هر صورت موجب تعزیر است. -3
کند موجب تعزیر است.در صورتی که مست  -4
اگر شریک مال مشاع را برباید، ...................... -۶

در صورتی که ارزش مالی که برده است بیش از نصاب باشد مستوجب حد است. -1
در صورتی که بیش از سهم خود ربوده باشد و مازاد بر ساهم او باه نصااب برساد، -2

مستوجب حد است.
تعزیری است. عملش مشمول عنوان سرقت -3
عملش عنوان سرقت ندارد. -4
در صورت وجود جهات مخففه در کالهبرداری، ................. -۷

تواناد مجاازات در صورت تخفیف مجازات حبس به کمتر از ساه مااه دادگااه مای     -1
جایگزین تعیین کند.

تواند مجازات حبس را تا سه درجه تخفیف دهد. دادگاه می -2
تواند حبس کمتر از یک سال تعیین کند. دادگاه نمی -3
توادن حبس پیش از سه ماه یا جزای نقدی جایگزین حبس زیر سه مااه را دادگاه می -4

 تعیین کند.
چنانچه شخصلی در دفعلات مختللف رشلوه اخلذ کلرده باشلد، در تعیلین مجلازات، -۸

...................

شد اجاراء و چنانچاه بایش از ساهچنانچه تعداد جرایم تا سه مورد باشد مجازات ا -1
شود. مورد باشد، یک دوم به مجازات اشد اضافه می

شود. برای هر یک مجازات جداگانه تعیین و مجازات اشد اجرا می -2
شود. تنها مجازات اشد تعیین و اجرا می -3
جمع مبالغ مأخوذه مالک خواهد بود. -4
ه برداشته اسلت،  ال را از منزل همسایفردی که توسط یک میمون تربیت شده، یک قاعه ق -۹

................



سبب أقوی از مباشر است. -2 مباشرت در سرقت کرده است. -1
معاونت در سرقت کرده است. -4  تسبیب در سرقت است. -3
های زیر در حکم زنای به عنف است؟ کدام یک از گزینه -۱۰

ل دختر بالغزنا با فریب و اغفا -2  زنا با زن خواب یا مست -1
هر سه گزینه صحیح است. -4   زنا با محارم نسبی -3
................ونی یک زن مجرد است، ......اگر مردی بدون دلی ، مدعی شود که همسر قان -۱۱

صرف این ادعا یک جرم خاص است. -1
عمل وی یک دروغ بوده و جرم نیست. -2
عمل وی، جرم افترا است. -3
احب اموال زن باشد، کالهبرداری است.اگر به قصد تص -4
پسر مجردی دختر همکالسی خود در دانشگاه را با این ادعای دروغین که قصد ازدواج  -۱۲

با وی را دارد و مادرش در منزل منتظر دیدن آن دختر است، سوار خودرو خلود کلرده، بله    

..........کند. اتهام مرد، ........ منزل آورده و به زور به آن دختر تجاوز می

ربایی و زنای غیرمحصنه آدم -2  اغفال و زنای به عنف و اکراه. -1
ربایی و زنای به عنف آدم -4   زنای به عنف و اکراه -3
یک نفر مسیحی که در خیابان اصلی شهر مغازه لوازم یدکی خلودرو دارد، جللو مغلازه     -۱۳

 نوشد. آیا عم  وی جرم است؟ خود علناً مشروب می

شود. می ازات حد شرب خمر محکوم به مج -1
مصرف مشروب الکلی برای مسیحی جرم نیست. -2
شود. جرم است و تعزیر می -3
شود. به مجازات حد شرب خمر و تعزیر محکوم می -4
فردی با به همراه داشتن یک جلد پاسپورت مجعول وارد یک بنگلاه معلامالت خلودرو     -۱۴

نمایلد مشلغول وارسلی     کند و وانمود می معرفی می شود؛ خود را به دروغ خریدار خودرو می

گویلد آن را   دهلد و ملی   خودروهاست. سپس یک خودرو را به صاحب نمایشگاه نشلان ملی  

کند برای آزمای  ماشین سلوار آن شلود و در خیابلان کملی      خرد و تقاضا می پسندیده و می

احب نمایشلگاه  رانندگی کرده و بازگردد. پاسپورت جعلی را هم به عنلوان ضلمانت بله صل    

کند. چنلین فلردی    سپرد و خودرو را اخذ نموده و به محض وارد شدن به خیابان فرار می می

 مرتکب جرم ................. شده است.



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

کالهبرداری -2 خیانت در امانت -1
سرقت -4   تحصیل مال از طریق نامشروع -3
نکه شلخص ب را ملورد هلد دادسرا آقای الف را که به علت عدم مهارت به جای ای -۱۵

 کند. قرار دهد آقای ج را به قت  رسانده است، به عنوان قات  عمد به دادگاه معرفی می

جنایت وارد شده چون مرتکب نه قصد جنایت به مجنی علیه را داشاته و ناه قصاد -1
شود. ایراد فعل واقع شده، خطای محض محسوب می

از عنوان قتل عمد نیست.عدم مهارت مانع از خروج عمل واقع شده  -2
شود. قتل واقع شده شبه عمد محسوب می -3
باشد. جنایت واقع شده در حکم شبه عمد می -4
دادگاه به لحاظ جنایت عمدی آقای الف بر عضو بلا قسلامه وی را بله قصلاص عضلو       -۱۶

 نماید: محکوم می

باشد. حکم صادره به لحاظ عمدی بودن جنایت صحیح می -1
ر اعضاء اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث موجب اثبات حاقدر جنایت ب -2

شود. قصاص نمی
دادگاه باید حکم به تعزیر و دیه صادر کند. -3
باشد. حکم دادگاه در صورت فقدان ادله دیگر صحیح می -4
در صورتی که زوجه به لحاظ حق حبس از تمکلین خلودداری و بله صلورت کیفلری       -۱۷

به اتهام ترک انفا  خواستار شلود آیلا شلکایت موصلو  قابل       درخواست تعقیب زوج را 

 رسیدگی جزایی است؟

توان شکایت کیفری را تعقیب کرد. در صورتی که زوجه راضی به تمکین شود می -1
تواند با اقامه دعوی مدنی نفقه خود را مطالبه کند. خیر فقط زوجه می -2
ب کیفری نمود.توان زوج را به اتهام ترک انفاق، تعقی بله می -3
توان زوج را تعقیب کیفری نمود. چنانچه دادستان بخواهد می -4
چنانچه فردی با ارائه فتوکپی مجعول شناسنامه به بانک مراجعه اما موفق به اخلذ دسلته    -۱۸

 باشد؟ چک از بانک نشود آیا قاب  تعقیب می

.عمل وی شروع به استفاده از سند مجعول محسوب و قابل تعقیب است -1
باشد. شروع به جرم استفاده از سند مجعول جرم نمی -2
باشد. عمل وی شروع به کالهبرداری محسوب است و قابل تعقیب به این عنوان می -3



در صورتی که خود وی جاهل باشد به عنوان شروع به استفاده از سند مجعول قابال -4
 تعقیب است.

سلپرد و بلرای    گر رسمی بانک است ملی تحویلدار بانک وجوهی را به آبدارچی که کار -۱۹

شود، آبدارچی وجوه را برده و منکر تحویل  آن از تحویللدار    انجام کاری از بانک خارج می

شود. عم  وی چه عنوانی دارد؟ می

خیانت در امانت -2 سرقت -1
اختالس -4  تصرف در اموال دولتی -3
افع در قبال حمله مهاجم در دفاع از نفس از حد دفاع تجاوز کرده، مهاجم را به قتل مد -۲۰

 رسانده است. مجازات او چیست؟

شود. عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر محکوم می -1
شود. قاتل عمدی است و به قصاص نفس محکوم می -2
دفاع مشروع است و مسئولیت ندراد. -3
شود. محکوم میتنها به مجازات تعزیری  -4



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

حقوق جزاي اختصاصي پاسخنامه
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3۸2به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس  1به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۲

 .1392صوب قانون مجازات اسالمی م 134ماده  2و کالهبرداری و تبصره 
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  4۷۷به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۳
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۴
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  264به موجب ماده صحیح است.  ۲گزینه  -۵
 .1392انون مجازات اسالمی مصوب ق 2۷۷به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۶
قاانون تشادید مجاازات مارتکبین      1مااده   1به موجاب تبصاره    صحیح است. ۳گزینه  -۷

 .136۷ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس  3به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۸

 ن.ذیل آ 1و تبصره  136۷و کالهبرداری مصوب 
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2۷2به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۹
 ذیل آن. 2و تبصره  224به موجب ماده صحیح است.  ۱گزینه  -۱۰
 .1391قانون حمایت خانواده مصوب  52. به موجب ماده صحیح است ۱گزینه  -۱۱
و  1392مصاوب   قاانون مجاازات اساالمی    224به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۲

 .13۷5های بازدارنده مصوب  قانون تعزیرات و مجازات 621ماده 
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  266به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۳
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26۷به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۴
 .1392انون مجازات اسالمی مصوب ق 294و  291به موجب مواد  صحیح است. ۳گزینه  -۱۵
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  456به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۶
و  1391قانون حمایات از خاانواده مصاوب     53به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۷

 تبصره ذیل آن.
.13۷6وب های بازدارنده مص قانون تعزیرات و مجازات 523به موجب ماده  هیچکدام. -۱۸
هاای بازدارناده    قانون تعزیرات و مجاازات  6۷4به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۹

قانون تشدید مجازات مارتکبین ارتشااء، اخاتالس و کالهبارداری      5و ماده  13۷5مصوب 
 .136۷مصوب 

 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  156به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۲۰



ريآیین دادرسي کیف
در جرم خیانت در امانت اگر مح  وقوع جرم مشخص نباشد، کدام حوزه قضایی صلالح   -۱

 به رسیدگی است؟

ای کاه ماتهم در آن تاردد داشاته با توجه به مستمر بودن خیانت در امانت هر حوزه -1
است صالح به پیگیری است.

شود. جام میدر حوزه قضایی که مال به متهم سپرده شده است رسیدگی و تعقیب ان -2
حوزه قضایی که متهم دستگیر شده باشد گرچه شاروع کنناده اولیاه تعقیاب حاوزه -3

دهد. دیگری باشد رسیدگی را تا تعیین محل وقوع جرم ادامه می
حوزه قضایی که تعقیب را آغاز کرده است باید ادامه دهد تا زمانی که محال تحقاق -4

 جرم مشخص شود.
ر چک بالمح  به نمایندگی در راستای صلدور قلرار تلأمین    در پرونده موضوع بزه صدو -۲

توان اموال و دارایی ................... توقیف نمود. ی کیفری می خواسته

نماینده -2    اصیل -1
ظهرنویس، اصیل و نماینده -4   نماینده و اصیل -3
نیست؟ در کدام یک از موارد زیر غیرعلنی بودن محاکمه منوط به تشخیص دادگاه -۳

رسیدگی به جرائم مطبوعاتی -1
رسیدگی به جرایم اطفال -2
رسیدگی به امور خانوداگی -3
رسیدگی به جرایمی که در صورت علنی بودن محاکمه مخل امنیات یاا احساساات -4

 مذهبی باشد.
اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی یعنی: -۴

شود. یدنظر واگذار میبا تجدیدنظرخواهی، رسیدگی از دادگاه بدوی به مرجع تجد -1
با تجدیدنظرخواهی باید دادستان تعقیب متهم را معلق نماید. -2
کند. االجرا شدن حکم جلوگیری می تجدیدنظرخواهی از قطعیت و الزم -3
همه موارد صحیح است. -4
شمسی یک تبعه ایران توسط دو نفر تبعه عرا  در شهر بغداد به قت  رسیده  ۱۳۸۰در سال  -۵

.................است، ..
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چون محل وقوع جرم عراق بوده و متهمین نیز تبعاه عاراق هساتند بایاد در عاراق -1
شکایت شود.

بحث صالحیت شخصی فعال مطرح است و محاکم ایران صالحیت رسیدگی دارند. -2
بحث صالحیت شخصی منفعل مطرح اسات و محااکم ایاران صاالحیت رسایدگی -3

ندارند.
ی منفعل مطرح اسات و محااکم ایاران صاالحیت رسایدگیبحث صالحیت شخص -4

 دارند.
دادگاه کیفری دو تبریز به صالحیت دادسرای عمومی شیراز قرار علدم صلالحیت صلادر     -۶

کرده است، ..................

تواند نظر دادگاه کیفری دو تبریز را نپذیرد، در این صورت دیوان دادسرای شیراز می -1
کند. ف میعالی کشور حل اختال

دادسرای شیراز مکلف به تبعیت از نظر دادگاه کیفری دو تبریز است، چاون دادگااه -2
مرجع عالی است.

تواند به صالحیت دادسرای شهر دیگر قارار عادم دادگاه کیفری دو تبریز اصوالً نمی -3
صالحیت صادر کند.

شود. اختالف در صالحیت فقط بین دو مرجع هم عرض محقق می -4
نانچه مرتکب در زمان ارتکاب جرم موجب تعزیر عاق  و پس از آن مبتال به جنون شود چ -۷

 شود؟ و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد چه تصمیمی در مورد وی صادر می

در تمام موارد جنون پس از ارتکاب جرم مانع رسیدگی نیست. -1
شود. در هر صورت تعقیب یا رسیدگی توقیف می -2
شود. هر صورت قرار موقوفی تعقیب یا رسیدگی صادر میدر  -3
الناسی دارد مانند قصاص و دیاه جناون ماانع از هایی که جنبه حق نسبت به مجازات -4

 شود. تعقیب و رسیدگی نیست. در سایر موارد رسیدگی یا تعقیب متوقف می
اسبی برای مجلرم  اگر پس از قاعیت حکم معلوم شود که به علت اشتباه قاضی، کیفر نامتن -۸

معین شده است،

باید از حکم صادر شده درخواست اعاده دادرسی کرد. -1
نسبت به 1۸چون حکم صادر شده خالف بین قانون است باید از طریق اعمال ماده  -2

اصالح آن اقدام شود.



باید پس از آنکه قاضی اعالم اشتباه کرد، پرونده جهت اعاده دادرسی به دیوان عاالی -3
ر ارسال شود.کشو

تواند نسبت به اصالح کیفار دادگاه صادرکننده حکم قطعی با پذیرش اشتباه خود می -4
 اقدام کند.

در نیابت قضایی، اگر مرجع نیابت دهنده به مرجع نیابت گیرنده اعالم نماید کله از ملتهم    -۹

..باید تأمین وثیقه اخذ شود، در این صورت مرجع اجرای نیابت ................

تشخیص تناسب یا عدم تناسب تأمین فقط در صالحیت مرجع نیابت دهنده است. -1
مکلف به اجرای نظر مرجع نیابت دهنده و اخذ وثیقه است. -2
مرجع نیابت گیرنده اگر تأمین را نامتناسب تشخیص دهد به نظر خاود اخاذ تاأمین -3

نماید. می
اسب تشحیص داد بایاد از مرجاع نیاباتمرجع نیابت گیرنده اگر قرار تأمین را نامتن -4

 دهنده مجدداً استعالم نماید.
های زیر در خصوص جرم مشهود صحیح نیست؟ کدام یک از گزینه -۱۰

وقتی متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد. -1
وقتی بالفاصله پس از وقوع جرم وسایل ارتکاب جرم نزد متهم پیدا شود. -2
م هنگام ارتکاب جرم سالح همراه داشته باشد.وقتی مته -3
وقتی مأمورین پس از وقوع جرم آثار جرم را مشاهده کنند. -4
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدور حکم قاعی در جرایم قاب  گذشت: -۱۱

از موجبات اعاده دادرسی و منحصراً در صالحیت دیوان عالی کشور است. -1
زات به تشخیص دادگاه صادرکننده رأی قطعی باه تقاضاایاز موجبات تخفیف مجا -2

محکوم علیه است.
از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به موضوع در صالحیت دادگااه کیفاری یاک -3

است.
از موجبااات اعاااده دادرساای و رساایدگی بااه آن در صااالحیت دادگاااه هاام عاارض -4

 صادرکننده حکم قطعی به تشخیص دیوان عالی کشور است.
ی اجرایی کیفری صدور چک بالمح ، نظر به  چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در پرونده -۱۲

ی چک را ارائله نمایلد، ایلن عمل  ای اجرای حکم الشه ابالغ قانونی رأی صادره در مرحله

 محکوم علیه چه اثری دارد؟
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صدور قرار موقوفی تعقیب -2  صدور قرار ترک تعقیب -1
صدور قرار موقوفی اجرا -4  صدور قرار منع تعقیب -3
اللهی ندارد و دالیلی مبنی بلر مجرمیلت    ی حق در جرایم مربوط به نظم عمومی که جنبه -۱۳

متهم وجود دارد، دادگاه ................

باید صدور حکم را تا فراهم شدن امکان حضور متهم، به تعویق بیندازد. -1
فقط امکان صدور حکم برائت متهم را دارد. -2
تواند محکومیت غیابی متهم را صادر کند. نمی -3
تواند محکومیت غیابی متهم را صادر کند. می -4
کدام یک از موارد ذی  در مورد دستور اخذ وجه الکفاله صحیح است؟ -۱۴

اعتراض کفیل مانع اجرای دستور اخذ وجه الکفاله نخواهد بود. -1
باشد. ت دادستان میاخذ وجه الکفاله با دستور دادیار و موافق -2
در مورد اعتراض به دستور اخذ وجه الکفالاه دادگااه تجدیادنظر رسایدگی خواهاد -3

کرد.
توان کفیل را بازداشت نمود. در صورت عدم پرداخت وجه الکفاله می -4
در صورتی که دادستان ضمن مخالفت با قرار بازپرس در مورد بازداشت موقت متهم، از  -۱۵

مین معینی را صادر کند ..................بازپرس بخواهد تأ

تواند در برابر نظر دادستان مقاومت نموده و در نتیجه پرونده بارای حال بازپرس می -1
شود. اختالف به دادگاه ارسال می

شود قرار دیگری را صادر کند. بازپرس موظف می -2
باشد. ین کرده میبازپرس مکلف به تبعیت از دادستان در انتخاب نوع قرار که مع -3
هیچکدام -4
شود. بزه مذکور در  آقای ج سرکنسول سفارت عربستان در ایران مرتکب قت  عمدی می -۱۶

تهران واقع و بازپرس مرجع الیه به لحلاظ مصلونیت سرکنسلول، قلرار منلع تعقیلب صلادر

 نماید. می

موافاق سرکنسول در جرایم مهم از مصونیت سیاسی برخوردار نیست و قرار تعقیب -1
باشد. با قانون نمی

به لحاظ مصونیت سیاسی سرکنسول قرار صادره صحیح است. -2



به لحاظ مصونیت سیاسی باید قرار عادم صاالحیت باه شایساتگی مرجاع قضاایی -3
عربستان صادر شود.

تواند به جرم واقع شده رسیدگی نمود. با نظر دادستان می -4
رسیدگی به اعتراض رأی دادگاه کیفلری یلک بله     شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام -۱۷

لحاظ جرم نبودن عم  رأی معترض عنه را ..................

نماید. نقض جهت ارجاع به شعبه هم عرض پرونده را اعاده می -1
نماید. نقض و حکم به برائت صادر می -2
نماید. نقض بالارجاع می -3
نماید. نقض و قرار منع تعقیب صادر می -4
کند؟ نیروی مقاومت بسیج در کدام یک از موارد زیر به عنوان ضابط دادگستری اقدام می -۱۸

در کلیه موارد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -1
در موارد بی حجابی و کلیه جرایم علیه عفت عمومی -2
هنگام درخواست دادستان به همراه ضابطان دیگر -3
طان عمومی در محل حضور نداشته و یا اقادام الزم انجاامدر جرایم مشهود اگر ضاب -4

 ندهند.
گیرند.  آقای الف و هم دستان  به اتهام هواپیماربایی در بندرعباس تحت تعقیب قرار می -۱۹

دادسرا با صدور قرار بازداشت موقت نهایتاً با صدور قرار مجرمیلت از دادگلاه کیفلری یلک     

نماید. هرمزگان تقاضای مجازات می

تقاضای مجازات باید از دادگاه انقالب هرمزگان خواسته شود. -1
تصمیم صادره به طور صحیح اتخاذ شده است، دادگاه کیفری یک هرمزگاان صاالح -2

به رسیدگی است.
تصمیم اتخاذ شده صحیح نیست، دادسرای عمومی و انقالب بنادرعباس بایاد قارار -3

نقالب تهران صادر نماید.عدم صالحیت به اعتبار دادسرای کیفری دو و ا
کیفرخواست باید خطاب به دادگاه کیفری دو هرمزگان صادر شود. -4
شود و در دیوان عالی کشور تأیید  های کیفری دو صادر می در مورد آرایی که در دادگاه -۲۰

گردد چنانچه نیاز به صدور حکم آزادی مشروط باشد دادگاه صادرکننده حکم چله   و ابرام می

 است؟دادگاهی 
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اگر رأی ماهوی باشد دیوان عالی کشور اگر شکلی باشد همان دادگاه اولیه. -1
ای از دیوان عالی کشور که حکم را تأیید کرده است. شعبه -2
اگر حکم دادگاه کیفری دو عیناً در مرحله اول تأیید شده است همان دادگااه بادوی -3

نقض به شعبه هم عرض ارجاع حکم به آزادی مشروط صادر خواهد کرد و اگر پس از 
شده است و حکم شعبه هم عرض تأیید شده باشد دیوان عالی کشاور حکام باه آزادی    

 مشروط خواهد کرد.
دادگاه کیفری دو صادرکننده حکمی که به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است. -4



آئین دادرسي کیفري پاسخنامه
قانون آئین دادرسی کیفاری مصاوب    310و  11۸به موجب مواد  .صحیح است ۴گزینه  -۱

1392. 
و  1392قانون آئین دادرسی کیفری مصاوب   10۷به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۲

 تبصره ذیل آن.
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  352به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۳
 صحیح است. ۳گزینه  -۴

 ح است.صحی ۴گزینه  -۵

باشد. و در  در صالحیت شخصی فعال یا مثبت )بزهکار محور( مرتکب جرم تبعه ایران می
صالحیت شخصی منفعل )غیرفعال( مبنای صالحیت تابعیت مرتکب و بزه دیده )مرتکاب  

 غیرایرانی و بزه دیده ایرانی( است.
 .1392 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 31۷به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۶
قانون آئین دادرسی کیفاری   13اصالحی ماده  2به موجب تبصره  صحیح است. ۴گزینه  -۷

 .1392مصوب 
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  4۷4به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۸
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  120به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۹
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  45به موجب ماده  است. صحیح ۳گزینه  -۱۰
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  13به موجب ماده  هیچکدام. -۱۱
 قانون صدور چک. 1۷به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۲
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  406به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۳
قانون آئین دادرسی کیفری مصاوب   236و  230به موجب مواد  صحیح است. ۱ه گزین -۱۴

1392. 
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  240به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۵
 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی. 43به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۶
 .1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  469اده به موجب م صحیح است. ۳گزینه  -۱۷
قاانون حمایات قضاایی از بسایج مصاوب       1به موجاب مااده    صحیح است. ۴گزینه  -۱۸

1/10/13۷1. 
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ماده واحده قانون مجازات اخاالل کننادگان در    ۸به موجب بند  صحیح است. ۳گزینه  -۱۹
 .1349یی مصوب امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیما

 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  5۸به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۲۰



امور حسبي
توانند از دادگاه، تصفیه ترکه را درخواست کنند؟ چه کسانی می -۱

وصی و هر یک از ورثه -2   کلیه افراد ذینفع. -1
اند. که ترکه را قبول کرده ای ورثه -4   هر یک از ارثه. -3
در صورتی که پس از تعدی  سهام، ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند، سهم آنها چگونه  -۲

 شود؟ تأمین می

شود. از طریق مراجعه به حاکم اجبار می -1
کند. دادگاه رأساً تعیین تکلیف می -2
شود. سهام آنها به قرعه معین می -3
د مگر به تراضی.امکان تقسیم وجود ندار -4
در صورتی که ورثه متوفی معلوم نباشد کدام گزینه صحیح است؟ -۳

گردد. به درخواست اشخاص ذینفع مدیر تصفیه معین می -1
شود. طبق حکم دادگاه مدیر تصفیه تعیین می -2
شود. به دستور دادستان مدیر ترکه تعیین می -3
شود. داره ترکه متوفی مدیر تعیین میبه درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای ا -4
های آن مفقلود شلده    اگر وصیت نامه متوفی در چند برگ تنظیم شده باشد و یکی از برگ -۴

باشد ...............

وصیت نامه به مقدار باقیمانده معتبر است در صورتی که فقدان برگ مستند به ورثاه -1
نباشد.

ر است.وصیت نامه به مقدار باقیمانده معتب -2
وصیت نامه بی اعتبار است. -3
وصیت نامه معتبر است. -4
قلبکاران فرد غائب برای وصول قللب خلود و دسترسلی بله املوال غائلب از محکمله -۵

 نمایند، آیا اقدام آنان صحیح است؟ درخواست صدور حکم موت فرضی را می

بلی، طلبکار حق اقدام دارد. -1
زء اختیارات ورثه و وصی و موصی له است.خیر، صدور حکم موت فرضی فقط ج -2
بلی، با اخذ نظر دادستان صحیح است. -3
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چنانچه ورثه موافق باشند، این اقدام صحیح است. -4
اگر سرمایه نقدی )وجوهی زائد از احتیاج( متعلق به محجور باشد که قیم در ملورد آنهلا    -۶

..........اقدامی به عم  نیاورده باشد، در این صورت قیم .......

اگر بیش از شش ماه بگذرد مکلف است با نظر دادستان اقدام کند. -1
قیم در غیر موارد ضرورت اقدامی نباید انجام دهد. -2
قیم باید با رعایت غبطه و مصلحت او اموالی خریدار کند. -3
اگر بیش از شش ماه بگذرد مسئول تأدیه خسارت خواهد بود. -4
...................تعیین قیم متعدد .. -۷

شود. به پیشنهاد دادسرا و توسط دادگاه انجام می -1
ممکن نیست. -2
گیرد. توسط دادستان انجام می -3
شود. به درخواست قیم اول و توسط دادگاه انجام می -4
اگر بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده باشند: -۸

توانند تصفیه ترکه را بخواهند. سایر ورثه نمی -1
توانند تصفیه ترکه را بخواهند. سایر ورثه در صورت قبول ترکه، می -2
تشخیص لزوم تصفیه ترکه یا عدم آن بر عهده دادگاه است. -3
توانند تصفیه ترکه را بخواهند. سایر ورثه می -4
عاجزی که برای اداره اموال  امین تعیین شده اگر تصرفی در اموال خودش کند عم  او: -۹

باشد. صحیح و نافذ می -2    است.باطل  -1
در صورت تنفیذ امین، صحیح است. -4   غیرنافذ است. -3
اگر محجور ایرانی در خارج از ایران ساکن باشد، امور قیمومت او در صلالحیت کلدام    -۱۰

 مرجع قضائی است؟

دادگاه محل وقوع اموال غیرمنقول محجور. -1
دادگاه عمومی تهران. -2
آخرین اقامتگاه محجور در ایران.دادگاه محل  -3
دادگاه صادرکننده حکم حجر. -4
در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کلس فلوت    -۱۱

 شود:



شود. تا مراجعیت غایب، اموال او به تصرف وراث داده می -1
شود. اموال به تصرف ورثه داده می -2
نماید. عیین تکلیف میدادگاه در مورد اموال ت -3
شود. برای اداره اموال امین، معین می -4
برای اداره اموال مرد متاهلی که نیاز به تعیین امین دارد اولویت چگونه است؟ -۱۲

پدر، مادر، جد، اوالد، همسر -2  پدر، جد، مادر، همسر، اوالد -1
سرپدر، جد، مادر، اوالد، هم -4  پدر، مارد، جد، همسر، اوالد -3
قبول صریح ترکه آن است که: -۱۳

به هر طریق ممکن به دادگاه و طلبکاران اطالع داده شود. -1
به موجب سند رسمی، قبول به دادگاه اطالع داده شود. -2
به موجب اظهارنامه به طلبکاران متوفی اطالع داده شود. -3
به موجب سند رسمی یا عادی، قبول به دادگاه اطالع داده شود. -4
شخصی در اثر کبر سن، از اداره اموال خود عاجز شده و دادگاه بلرای اداره املوال وی    -۱۴

امین معین کرده است. در صورتی که شخص مذکور در اموال خود تصرفی نماید، تصلرفات  

وی ..............

نافذ است. -1
غیرنافذ است. -2
باطل است. -3
ا را از دادگاه بخواهد.تواند ابطال آنه نافذ است ولی امین می -4
اگر دادگاه برای صغیری دو قیم تعیین کرده باشد و بر اثر اهمال، اموال صغیر تلف شلود   -۱۵

 مسیولیت آنها چگونه خواهد بود؟

اگر اعمال مستند به هر دو آنها باشد، هر کدام مسئول جبران خسارت خواهند بود. -1
یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند.اگر اعمال مستند به هر دو آنها باشد، هر  -2
اگر اعمال مستند به هر دو آنها باشد، هر کدام به نسبت تقصیر خود مسئولند. -3
شود. اگر اعمال مستند به هر دو آنها باشد، مسئول با استفاده از قرعه مشخص می -4
گاه است؟رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران در صالحیت کدام داد -۱۶

دادگاه خارجه. -2  دادگاه محل وقوع مال متوفی. -1
دادگاه محل اقامت خواهان -4   دادگاه ایران. -3



   مجموعه آزمونهاي مشاوران حقوقی  

۱۷- هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند:
باشد. ترکه باید تحریر شود ولی بعد از تحریر امکان رد ترکه نمی -1
گیرد. رار میترکه در اختیار وراث قبول کننده ق -2
گیرد. ترکه به نحو مشترک در اختیار وراث قرار می -3
توانند قبول یا رد نمایند. ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می -4
شود؟ اداره ترکه متوفای بالوارث به چه کسی واگذار نمی -۱۸

کند. شخصی که دادستان تعیین می -2 وصی -1
د اعتماد دادرس است.کسی که مور -4 قیم. -3
در دعاوی راجع به عین، اگر متصر  اقرار کند که عین جزو ترکه است در این صورت  -۱۹

 مدعی برای اثبات ادعای خود باید چه کند؟

بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید. -1
متصرف مقر اگر جزء وراث است فقط به طرفیت او طرح دعوی کند. -2
وی قرار دهد.متصرف مقر را خوانده دع -3
به طرفیت متصرف و تمامی ورثه اقامه دعوی نماید. -4
در مواردی که محجورین متعدد فرزند یک شخص باشند و اقامتگاه متعدد داشته باشلند   -۲۰

 در صورتی که نصب قیم نشده باشد دادگاه صالح برای نصب قیم کدام دادگاه است؟

اقامت دارند.های آنها  هایی که محجورین در حوزه دادگاه -1
هر دادگاهی که محجورین در حوزه آن قرار دارند صالحیت نصب قیم را دارد. -2
دادگاهی که برای اولین محجور نصب قیم نموده صالحیت نصب قایم بارای ساایر -3

محجورین را دارد.
دادگاه اقامتگاه کوچکترین محجور صالحیت نصب قیم را دارد. -4



امور حسبي پاسخنامه
 قانون امور حسبی. 261به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱
 قانون امور حسبی. 319به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۲
 قانون امور حسبی. 32۷به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۳
 قانون امور حسبی. 29۸به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۴
 قانون امور حسبی. 153به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۵
 قانون امور حسبی. 90به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۶
 قانون مدنی. 1234و  1222به موجب مواد  صحیح است. ۱گزینه  -۷
 قانون امور حسبی. 262به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۸
 قانون امور حسبی. 11۸. به موجب ماده صحیح است ۲گزینه  -۹
 قانون امور حسبی. 49به موجب ماده  ح است.صحی ۲گزینه  -۱۰
 قانون امور حسبی. 140به موجب ماده صحیح است.  ۴گزینه  -۱۱
 قانون امور حسبی. 110به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۲
 قانون امور حسبی. 242به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۳
 ر حسبی.قانون امو 11۸به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۴
 قانون امور حسبی. 94به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۵
 قانون امور حسبی. 355به موجب ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱۶
 قانون امور حسبی. 246به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۷
قانون امور حسبی. 332و  331و  330به موجب مواد  صحیح است. ۲گزینه  -۱۸
 قانون امور حسبی. 239به موجب ماده  حیح است.ص ۱گزینه  -۱۹
 قانون امور حسبی. 51به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۲۰



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

حقوق ثبت
درخواست تجدیدنظر در آرای غیرقاعی هیأت نظارت، در کلدام مرجلع قلانونی انجلام      -۱

 گیرد؟ می

هیأت حل اختالف. -2   شورای عالی ثبت -1
دادگاه عمومی -4   هیأت تجدیدنظر -3
وارثی که با علم به انتقال ملک از قر  مورث خود تقاضای صدور سند مالکیت بله نلام    -۲

 گردد. نماید به ............ محکوم می خود می

کیفر شروع به کالهبرداری -2    کالهبرداری -1
کیفر دسیسه برای بردن مال غیر -4   کیفر جعل اسناد -3
  حق درخواست ثبلت مللک را قبلق مقلررات ثبلت عملومی       کدام یک از اشخاص ذی -۳

 ندارند؟

قیم نسبت به امالک محجور -1
متولیان موقوفات -2
انتقال دهندگان امالک با حق استرداد -3
سهامداران شرکت در مورد اموال شرکت -4
چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند و مرجلع تقلدیم درخواسلت اعتلراض در      -۴

 کدام است؟ مهلت مقرر

دفتر دادگاه محل وقوع ملک -تمام افراد -1
دایاره یاا شاعبه -هر مدعی وجود حق برای خود در ملکی که تقاضای ثبات شاده   -2

منتشرکننده آگهی نوبتی
دایره یا شعبه منتشرکننده آگهی نوبتی -مجاورین -3
ره یاادفتر دادگاه محل وقوع ملک باا دایا   -هر مدعی وجود حق در ملک ثبت شده -4

 شعبه منتشرکننده آگهی نوبتی
مرجع رسیدگی به اختالفات ثبتی مابین اشخاص و اداره ثبت و نیز اشتباهات ثبتی حادث  -۵

در جریان ثبت امالک یا اسناد کدام یک از مراجع بوده و تعداد اعضلاء اصلی  آن چنلد نفلر     

است؟

نفر 3 -هیأت حل اختالف -2  نفر 5 -هیأت تشخیص -1



نفر 5 -دادگاه عمومی حقوقی -4   نفر 3 -ارتهیأت نظ -3
کدام گزینه صحیح است؟ -۶

ملک مشاعی امکان افراز و تفکیک را دارد. -1
در تفکیک الزم است ملک غیرمنقول، مشاع باشد. -2
در افراز الزم نیست ملک غیرمنقول مشاع باشد. -3
اگر ملک مشاع باشد امکان تفکیک نیست. -4
ی قاب  تجدیدنظر هیأت نظارت چگونه است؟نحوه ابالغ آرا -۷

شود. طبق مفاد اجرای اسناد رسمی به اشخاص ذینفع ابالغ می -1
شود. به مدت بیست روز در تابلو اعالنات اداره ثبت محل الصاق می -2
شود. طبق مفاد آیین دادرسی به اشخاص ذینفع ابالغ می -3
شود. یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می -4
کدام گزینه صحیح است؟ -۸

شود. پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک مورد تقاضا در دفتر امالک ثبت می -1
ها، عملیات تحدیاد حادود و رفاع اشاتباهات پس از رسیدن اظهارنامه، انتشار آگهی -2

)اگر اشتباهی باشد( و هرگاه نسبت به ملک ماورد تقاضاا جهات ثبات اعتاراض نشاده       
شود. ملک در دفتر مخصوصی به نام دفتر امالک ثبت میباشد، 

در صورتی که نسبت به ثبت ملک اعتراض شده باشد خواه راجع باه اصال ملاک و -3
خواه اعتراض راجع به حدود یا حقوق ارتفاقی باشد اداره ثبت تا حصول نهاایی نتیجاه   

 کند. اعتراض از ثبت ملک در دفتر امالک خودداری می
همه موارد -4
هرگاه اعاده دادرسی قب  از ثبت ملک در دفتر امالک نسبت به احکلامی کله در جریلان     -۹

اند شده باشد تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی ................. اعتراض به ثبت ملک صادر گردیده

ارائه رونوشت قرارقبولی دادخواست اعاده دادرسی برای خودداری از صادور ساند -1
مالکیت کافی است.

گواهی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی -2
است.

قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مانع ثبت دفتر امالک و صادور ساند مالکیات -3
نخواهد بود.



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

صرف اعالم تقدیم دادخواست برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی است. -4
شود؟ ز امالک زیر در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمیمعامالت کدام یک ا -۱۰

رأی هیأت نظارت بر تجدید آگهی منتشر شده. -1
دارای پرونده مطروحه در دادگاه باشد. -2
صدور رأی بدوی بر محکومیت متقاضی ثبت صادر شده. -3
فاقد اظهارنامه ثبتی باشد. -4
، ۱۲/۴۵گ از ش  دانگ باغ پلالک  سهم از ثلث دانگ از یک دان ۱۵یک سهم مشاع از  -۱۱

 باشد؟ معادل چه مقدار از ش  دانگ آن باغ می

سهم شش دانگ 250یک سهم از  -2 سهم شش دانگ 2۷0یک سهم از  -1
سهم شش دانگ 135یک سهم از  -4 سهم شش دانگ 150یک سهم از  -3
االجراء .......................... در اسناد رسمی الزم -۱۲

حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و مزایده آن جایز نیست.بازداشت  -1
بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و مزایده آن جایز است. -2
بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن جایز نیست. -3
بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و حاق کساب پیشاه و مزایاده آن جاایز -4

 است.
های حل  اخلتال  در اجلرای قلانون تعیلین تکلیلف        در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت -۱۳

های فاقلد سلند رسلمی مرکلب از ..................... تشلکی  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 شود. می

یک قاضی، رئیس اداره ثبت و یک خبره ثبتی. -1
شهرساازی یاا رئایس یک قاضی، رئیس اداره ثبت و حسب مورد رئیس اداره راه و -2

مقام روسای مزبور جهاد کشاورزی یا قائم
مقاام او، رئایس اداره راه و شهرساازی و رئایس اداره راه و رئیس اداره ثبت یا قاائم  -3

مقام آنها. شهرسازی و رئیس جهاد کشاورزی یا قائم
مقام او و دو نفر قاضی رئیس اداره ثبت یا قائم -4
ک یا چند نفر از وراث در دفتلر املالک بله نلام ورثله )در      االرث ی در مورد ثبت سهم -۱۴

 صورت نبودن اختال  بین وراث( مدارک ذی  بایستی به اداره ثبت تسلیم گردد.

گواهی انحصار وراثت و سند مالکیت اولیه -1



گواهی انحصار وراثت و گواهی مالیات بر ارث -2
گواهی انحصار وراثت و و اظهارنامه مالیات بر ارث -3
گواهی انحصار وراثت و اظهارنامه مالیاتی و سند مالکیت اولیه -4
قب  از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و اینکه امالک واقعه در  -۱۵

 آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعالن )آگهی( در جراید به اقالع عموم خواهد رسید.

سه مرتبه منتشر خواهد شد.روز  30اعالن مزبور ظرف  -1
روز سه مرتبه منتشر خواهد شد. 30اعالن مزبور ظرف  -2
روز سه مرتبه منتشر خواهد شد. 60اعالن مزبور ظرف  -3
روز سه مرتبه منتشر خواهد شد. 30اعالن مزبور ظرف  -4
معامالت راجع به انتقال منافع ملک و همچنین در مورد عملری، رقبلی و سلکنی سلند      -۱۶

شود مشلروط بلر آنکله     میامله در دفتر اسناد رسمی و خالصه معامله در دفتر امالک ثبت مع

.................

انتقال منافع و یا صلح برای مدت سه سال باشد. -1
انتقال منافع و یا صلح برای مدت دو سال باشد. -2
انتقال منافع و یا صلح برای مدت یک سال باشد. -3
برای مدت بیش از سه سال باشد.انتقال و یا صلح  -4
در صلح محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده، قبول درخواست ثبت از متصلالح   -۱۷

 باشد. های زیر منابق می با کدام یک از گزینه

باشد بدون هیچ قید و شرطی. قابل درخواست ثبت می -1
قابل درخواست ثبت نیست چون انتقال قطعی صورت نگرفته. -2
باشد با قید اینکه در گرو مصالح باشد. بل درخواست ثبت میقا -3
باشد با قید حق فسخ برای مصالح. قابل درخواست ثبت می -4
آراء صادره هیأت نظارت قاعی است یا قاب  تجدیدنظر؟ -۱۸

االجرا است. آراء هیأت نظارت کالً قطعی و الزم -1
آراء هیأت نظارت کالً قابل تجدیدنظر است. -2
آراء هیأت نظارت قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشاد -3

یا رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به آن اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

آراء هیأت نظارت کالً قطعی است مگر در مواردی که رئیس سازمان ثبات اساناد و -4
 امالک آن را خالف قانون تشخیص دهد.

رأی هیأت نظارت سند مالکیت پالک ثبتی )الف( و پالک ثبتی )ب( را معارض یکدیگر  -۱۹

تشخیص داده است سند مالکیت  الف )مقدم الصدور( و سلند مالکیلت ب )موخرالصلدور(    

است. تا قب  از تعیین تکلیف نهایی نسبت به این تعارض ..................

ای نسابت مقدم الصدور حق هیچگونه معاملاه دارنده سند مالکیت پالک ثبتی )الف(  -1
به آن ندارد.

تواند حقوق متصاوره خاود را دارنده سند مالکیت پالک ثبتی )ب( موخرالصدور می -2
به دیگری صلح نماید.

ای نسابت دارنده سند مالکیت پالک ثبتی )ب( موخرالصدور حق هیچگوناه معاملاه   -3
به آن ندارد.

تواند بدن هیچ قید و شرطی نسابت باه آن ثبتی )الف( میدارنده سند مالکیت پالک  -4
 معامله انجام دهد.

اگر کسی اجراییه صادره از اداره اجراء را خال  قانون بداند بله کلدام مرجلع بایسلتی      -۲۰

شکایت کند؟

به دادگاه حقوقی واقع در محل ثبت صادرکننده اجرائیه. -1
شورای عالی ثبت. -2
حوزه آن اجرائیه صادر شده است. هیأت نظارت ثبت که در -3
رئیس اداره ثبتی که اجرائیه صادر کرده است. -4



حقوق ثبت پاسخنامه
مکرر قانون ثبت اسناد و امالک. 25به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱
 قانون ثبت اسناد و امالک. 106و  105. به موجب مواد صحیح است ۱گزینه  -۲
قانون ثبت اساناد و اماالک و مااده     33و  32، 2۸. به موجب مواد استصحیح  ۴گزینه  -۳

نامة قانون ثبت اسناد و امالک. آئین 35
قانون ثبت اسناد و امالک. 16به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۴
قانون ثبت اسناد و امالک. 25و  6به موجب مواد  صحیح است. ۳گزینه  -۵
 صحیح است. ۱گزینه  -۶

عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. در تفکیک  تفکیک در
وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک اسات؛ ولای   

در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.
 ریک یا شرکاء.افراز در اصطالح ثبتی و قضایی عبارت از جدا کردن سهم مشاع ش

در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل شش دانگ لزومی ندارد و بعاد از تفکیاک   
گاردد.   به هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح مای 

بنابراین ملک مشاع قابلیت افراز و تفکیک را دارد.
 قانون ثبت اسناد و امالک. 25اقی ماده الح 5. به موجب تبصره صحیح است ۲گزینه  -۷
 103قانون ثبت اساناد و اماالک و مااده     21و  16. به موجب مواد صحیح است ۴گزینه  -۸

نامة قانون ثبت اسناد و امالک. آئین
های ثبتی مطابق بند ماذکور    مجموعه بخشنامه 30۸به موجب بند  صحیح است. ۱گزینه  -۹

است اعاده دادرسای قبال از ثبات ملاک در دفتار اماالک       ارائه رونوشت قرار قبولی دادخو
نسبت به احکامی که در جریان اعتراض باه ثبات صاادر شاده تاا حصاول نتیجاه نهاایی

رسیدگی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده و چنانچاه باه جاای رونوشات     
یاک مااه    قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظارف 

 نفع داده نشود جریان ثبتی تعقیب خواهد شد. رونوشت قرار مزبور از طرف ذی
 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک. 12به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۰
 صحیح است. ۱گزینه  -۱۱

  
1 1 1 1
15 3 6 270
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اساناد رسامی   ناماة اجارای مفااد     آئاین  54باه موجاب مااده     صلحیح اسلت.   ۳گزینه  -۱۲
 .13۸۷االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب  الزم
قانون تعیین تکلیف وضاعیت ثبتای اراضای و     1به موجب ماده  صحیح است. ۲گزینه  -۱۳

 های فاقد سند رسمی. ساختمان
 صحیح است. ۱گزینه  -۱۴

 ک.قانون ثبت اسناد و امال 10به موجب ماده  صحیح است. ۱گزینه  -۱۵
نامة قانون ثبت اسناد و اماالک و مااده    آئین 104به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۶
 قانون ثبت اسناد و امالک. 26
 نامة قانون ثبت اسناد و امالک. آئین 30به موجب ماده  صحیح است. ۴گزینه  -۱۷
 امالک.قانون ثبت اسناد و  25الحاقی ماده  4به موجب تبصره  صحیح است. ۳گزینه  -۱۸
الیحه قانونی راجع به اشاتباهات ثبتای و    5و  4به موجب مواد صحیح است.  ۲گزینه  -۱۹

 اسناد مالکیت معارض.
ناماة اجارای مفااد اساناد رسامی       آئاین  169باه موجاب مااده     صحیح است. ۴گزینه  -۲۰

 االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی. الزم



متون فقه
ال تبا  الوکالة ب ................. -۱

تلف ما تعقلت به الوکاله -2   ارتداد الوکیل -1
فعل ما ینافیه -4  فعل الموکل ما تعلقت به -3
شود؟ آیا وکالت به صورت معاقات محقق می -۲

اقوی صحت وکالت معاطاتی است. -1
وکالت معاطاتی نافذ نیست. -2
شود. وکالت معاطاتی واقع نمی -3
احتیاط در ترک چنین وکالتی است. -4
تواند برای صغیر وکی  بگیرد؟ آیا پدر یا جد می -۳

وکالت از صغیر حتی با اجازه ولی جایز نیست. -1
تواند. تواند ولی جد نمی پدر می -2
توانند وکیل بگیرند. هر یک تنها در امور مالی می -3
وکالت با اجازه هر دو صحیح است. -4
  از قر  موک  خود وکی  دیگری انتخاب کند آیا حق عزل او را دارد؟اگر وکی -۴

اصوالً حق عزل وکیل دیگر را ندارد. -1
وکیل اولی حق عزل دارد. -2
اگر مولک بعداً اجازه دهد عزل نافذ است. -3
اصل بر این است که در صورت عدم وجود اذن موکل در این ماورد، وکیال دوم در   -4

 و تنها موکل حق عزل دارد. عرض وکیل اول است
اگر بدهکار فوت کند تکلیف وکی  برای استیفاء دین از سوی قلبکار چیست؟ -۵

تواند علیه ورثه طرح دعوی کند. می -1
شود. وکالت باطل می -2
تواند به ورثه رجوع کند مگر با وکالت و یا اذن قبلی از سوی موکل در این باره نمی -3
.شود وکالت منفسخ می -4
آیا وکی  پس از اثبات حق در دعاوی حق قبض دارد؟ -۶

قبض وکالت جداگانه الزم ندارد. -1
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حق قبض دارد و محکوم علیه موظف است آن را به وکیل تحویل دهد. -2
حق قبض برای وکیل وجود ندارد مگر اینکه وکیل در این مورد هام وکالات داشاته -3

باشد.
دارد.با اجازه محکوم علیه اشکالی ن -4
کدام گزینه صحیح است؟ -۷

اقرار وکیل علیه موکل اگر در دادگاه باشد صحیح و معتبر است. -1
شود. اقرار وکیل علیه موکل بالاثر است ولی موجب بطالن وکالت می -2
اقرار وکیل علیه موکل اگر در خارج از دادگاه باشد باطل و موجاب بطاالن وکالات -3

شود. می
شود. موکل بالاثر است و موجب بطالن وکالت نمی اقرار وکیل علیه -4
در صورت بروز اختال  در توکی  قول کدام یک مقدم است؟ -۸

قول کسی که منکر وکالت است با قسم مقدم است. -1
قول مدعی وکالت با قسم مقدم است. -2
ادعای هیچکدام پذیرفته نیست. -3
شود. در وکالت قاعده مدعی و منکر جاری نمی -4
آیا قدرت وکی  بر انجام مورد وکالت شرط است؟ -۹

قدرت وکیل بر انجام آن شرط است. -1
اگر وقوع آن شرعاً ممکن باشد قدرت شرط نیست. -2
قدرت بالفعل بر انجام مورد وکالت شرط است. -3
قدرت شرط صحت است. -4
ست؟به چه معنا ا« یشترط فیما و ک  فیه ان یکون سائغا فی نفسه»عبارت  -۱۰

انجام مورد وکالت فی نفسه مجاز و مشروع باشد. -1
انجام مورد وکالت مقدور باشد. -2
انجام مورد وکالت شخصاً انجام شود. -3
انجام مورد وکالت تنها در صالحیت وکیل است. -4
آیا انتخاب مفلس به عنوان وکی  صحیح است؟ -۱۱

در امور غیرمالی صحیح نیست. -1
باطل است. -2



حیح است.ص -3
وکالت وی در انعقاد عقود صحیح نیست. -4
کدام گزینه صحیح است؟ -۱۲

تواند در امور مالی و غیرمالی خود، دیگری را وکیل خود سازد. سفیه می -1
تواند دیگری را وکیل خود سازد. سفیه فقط در امور غیرمالی خود، می -2
تواناد فاروش فقدان اختیار نمی اگر فردی به فروش اتومبیل خود اکراه شد، به دلیل -3

خودرو مزبور را به دیگری وکالت بدهد.
تواند در امور مالی و غیرمالی دیگران وکالت نماید. سفیه نمی -4
لو وکله فی الدعوی و تثبیت حقه عللی خصلمه للم یکلن لله بعلد       »با توجه به عبارت  -۱۳

کدام گزینله  « ت علیه الی الوکی االثبات قبض الحق، فللمحکوم علیه ان یمتنع عن تسلیم ما ثب

 صحیح است؟

وکیل در دعوی حق اخذ محکوم به را نیز دارد مگر موکل او را منع کرده باشد. -1
وکیل در دعوی حق اخذ محکوم به را ندارد. -2
در صورتی که محکوم علیه منع شده باشد از تسلیم محکوم به، وکیل حاق اخاذ آن -3

را ندارد.
تواناد راز شود وکیل حق اخذ محکوم به را دارد، محکوم علیه مای در صورتی که اح -4

 از تسلیم محکوم به، به او امنتاع کند.
یجوز التوکی  یجع  و بغیره و انما یستحق الجع  فلی االول بتسللیم   »با توجه به عبارت  -۱۴

کدام گزینه صحیح است؟« العم  الموک  فیه

درخواست حق الوکاله را دارد.وکیل فقط پس از انجام موضوع وکالت حق  -1
توان وکیل گرفت. در دعوی جعل سند و غیر آن، می -2
در دعاوی جعل سند، وکیل حق توکیل دیگری را دارد. -3
شود که ثمان و مبیاع، تسالیم خریادار و وکیل در فروش، زمانی مستحق اجرت می -4

 فروشنده شده باشد.
ح عن الحق او االبراء منه .................. ان یکون وکیال الوکی  بالخصومه ............... الصل» -۱۵

کند؟ کدام گزینه عبارت فو  را کام  می« فی ذلک ایضا بالخصوص

الیملک.اال -2    یملک.اال. -1
ال یملک.حتی -4   یملک. حتی. -3
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کلن  لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره فجحده من علیه الحق لم ی»با توجه به عبارت  -۱۶

کلدام گزینله   « للوکی  مخاصمته و مرافعته و تثبیت الحق علیه ما لم یکن وکیال فی الخصلومه 

 صحیح است؟

وکیل در مطالبه طلب، برای طرح دعوا در صاورتی صاالحیت دارد کاه وکالات در -1
مرافعه نیز داشته باشد.

وکیل در استیفاء حق، حق توکیل نیز دارد. -2
در اخذ طلب بدهد، در صورت انکاار بادهکار، وکیال اگر فردی به دیگری وکالت -3

حق طرح دعوی دارد.
در صورتی که بین وکیل و بدهکار خصومتی باشد، استیفاء حق از سوی وکیل جایز -4

 نیست.
کدام گزینه صحیح است؟ -۱۷

یصح توکیل المحجور علیه لسفه او فلس حجر علیهما فیه -1
فلس عن غیرهما ممن ال حجر علیه التصح وکاله المحجور علیه لسفه أو -2
ال یصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه -3
ال یصح توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما الحجر علیهما فیه -4
لو وکله فی بیع ثوباً، اذا لبسه ............ -۱۸

ال یرتفع ضمانه بالبیع. -1
تبطل الوکاله بذالک. -2
لو باع بعد لبسه ال یصح بیعه.ف -3
لو تلف قبل البیع کان ضامنا. -4
کدام گزینه صحیح است؟“ و یصح تعلیق التصر  مع تنجیز الوکاله”با توجه به عبارت  -۱۹

بأن یقول  وکلتک فی کذا، و ال تتصرف اال بعد شهر. -1
بأن یقول  وکلک فی کذا، اِن جا، زید. -2
، بِقُدوم المسافر.بأن یقول  وَکلتک فی کذا -3
بأن یقول  وَکلتک فی کذا، بطلوع الشمس. -4
را تکمی  کنید........................“ و الیجور للوکی  اَن یُوکِّ  الّا مَعَ ”عبارت  -۲۰

االذن صریحاً -2   مع الشهاده صریحاً -1
هیچ کدام -4   معاالیجاب صریحاً -3



متون فقه پاسخنامه
 است. صحیح ۱گزینه  -۱

عن    -بل و المرتد و إن کان عن  فرنر    -ال یشترط فی الوکیل االسالم، فتصح وکالة الکافر
 المسلم و الکافر

در وکیل اسالم شرط نیست پس وکالت کاافر و بلکاه مرتاد و حتای مرتاد فطاری بارای
 (.3، کتاب وکالت مسئله 3مسلمان و کافر جایز است. )تحریرالوسیله، ج 

ما تعقلت به أو فعنل   -ولو بالتسبیب -ا تعقلت به الوکالة و بفعل الموکلتبرل الوکالة بتلف م
 ما ینافیه.

وکالت با تلف شدن متعلقش و با انجام یافتن آن به دست موکل )هرچند که شخص موکل 
آن را انجام ندهد بلکه به دیگری گفته باشد انجام دهاد( و یاا کااری کناد کاه منافاات باا

 .(23، کتاب وکالت، مسأله 3شود )منبع پیشین، ج  یتوکیلش داشته باشد باطل م
 صحیح است. ۱گزینه  -۲

الظاهر أنه یکفی فی الوکالة فعل ما و کل فیه بعد االیجاب، بل اقوی و قوعها بالمعاطنا  بن ن   
 عاً لیبیعه فتسلمه لذلکاسلّم إلیه مت

جام آن عمل کند علی الظاهر همین مقدار در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به ان
خواهد و به طور معاطات نیاز واقاع    بلکه اقوی آن است که اصالً ایجاب و قبول لفظی نمی

 (1شود. )منبع پیشین، مسأله  می
 صحیح است. ۴گزینه  -۳

 له الوالیة علیه امیجوز للولی کاألب و الجد للصغیر أن یؤکل غیره فیما یتعلق بالمولی علیه م
ی پدر و یا جد او است جایز است در آن کارهای صاغیر کاه   کسی که ولی صغیر است یعن

 (1۸وی نسبت به آنها والیت دارد وکیل بگیرد )منبع پیشین، مسأله 
 صحیح است.  ۴گزینه  -۴

ینعنزل  لنه و ال یعزلو کان الوکیل الثانی وکیالً ع  الموکل کان فی عوض االول فلیس لنه أن  
 بانعزاله

نه از وکیل او خود در عرض وکیال خواهاد باود پاس     اگر وکیل دوم وکیل از موکل باشد 
شاود. )منباع    تواند او را عزل کند و با عزل شادن او وکیال دوم عازل نمای     وکیل اول نمی
 (20پیشین، مسأله 



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

 صحیح است. ۳گزینه  -۵

لو وکله فی قبض دینه م  شخص فمات قبل االداء لم یک  لنه مرالبنة واة نة إال أن یشنملها     
 الوکالة

وکیل کرده باشد در این که طلبش را از شخصی وصول کند و آن شخص قبال از  اگر او را 
تواند از ورثه او مطالبه دین کناد مگار آنکاه وکاالتش      پرداخت دین از دنیا برود وکیل نمی

 (.34شامل آن نیز شده باشد. )منبع پیشین، مسأله 
 صحیح است. ۳گزینه  -۶

یک  له بعد اال بات قبض الحنق فللمحکنوم   لو وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه لم 
 علیه أن یمتنع ع  تسلیم ما  بت علیه إلی الوکیل

تواناد   اگر کسی را وکیل کند در طرح دعوا و اثبات حقی که در خصم خود دارد وکیل نمی
تواند از تحویل دادن حق به  بعد از اثبات آن حق را تحویل بگیرد. بنابراین محکوم علیه می

 (31ورزد. )منبع پیشین، مسأله وی امتناع ب
 صحیح است. ۲گزینه  -۷

فنی   قنرّ أة علنی حالهنا سنواء    موفی خصومة علی موکله و بقینت الخصن   ال یقبل اقراة الوکیل
 نعزل بذلک و تبرل الوکالتةیمجلس الحکم أو غیره و 

اگر وکیل یکی از دو طرف دعوا علیه موکلش اقراری کند نافذ نیست و خصومت باه حاال   
اقی است چه اینکه در مجلس حکم اقرار کند و چه در جای دیگر. اثری که بار ایان   خود ب

 (2۷شود. )منبع پیشین، مسأله  شود این است که وکالت او باطل می اقرار مترتب می
 صحیح است. ۱گزینه  -۸

 لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره
وکالات مقادم اسات. )منباع     اگر موکل و وکیل در اصل وکالت اختالف کنناد قاول منکار    

 (39پیشین، مسأله 
 صحیح است. ۱گزینه  -۹

 یشترط فی الوکیل کونه متمکناً عقالً و شرعاً م  مباشر  ما توکل فیه
در وکیل شرط است که به حکم عقل و شرع بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد. )منباع  

 (2پیشین، مسأله 
 صحیح است. ۱گزینه  -۱۰



شرط است در عملی که براي انجام آن وکیل می گیرند عملی جـایز باشـد. )منبـع پیشـین،     
(۷مسأله 
صحیح است. ۳گزینه  -۱۱

 تصح وکالة المحجوة علیه لسفه أو فلس ع  غیرهما مم  ال حجر علیه
وکالت محجور علیه برای موکلی که محجور علیه نیست صاحیح اسات چاه اینکاه حجار      

(4بع پیشین، مسأله وکیل به خاطر سفاهت باشد یا فلس )من
 صحیح است.  ۲گزینه  -۱۲

یشترط فی الموکل کونه جائز التصرف فیما وکل فیه فال یصح توکیل المحجوة علیه لسنفه أو  
 فلس فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالرالق

گیرد جایزالتصارف باشاد    در موکل شرط است در آن مالی که برای تصرف در آن وکیل می
تواناد در آن ماالی کاه از آن     سفاهت یا افالس محجاور شاده نمای    پس کسی که به خاطر

محجور شده وکیل بگیرد اما در کارهای دیگر غیرمالی مانناد طاالق اشاکال نادارد )منباع      
(2پیشین، مسأله 

صحیح است. ۲گزینه  -۱۳

به پاسخ سؤال شش همین آزمون مراجعه شود.
 صحیح است. ۱گزینه  -۱۴

ل و هم بدون آن جایز است و در صورت اول به محضای کاه   وکیل گرفتن هم با حق العم
باشاد. )منباع    وکیل عمل مورد قرارداد را انجام داد مستحق جُعل )یعنی مزد معین شده( می

(33پیشین، مسأله 
 صحیح است. ۲گزینه  -۱۵

کسی که وکیل در خصومت شده حق ندارد از طریق صلح از حق موکلش صرف نظر کناد  
بری نماید مگر آنکه از طرف موکلش همان طوری که وکیال در   را ه اوو یا ذمة مدعی علی

(2۸خصومت شده وکیل در اینگونه کارها نیز شده باشد. )منبع پیشین، مسأله 
 صحیح است. ۱گزینه  -۱۶

اگر او را وکیل کند در این که حقی که به عهده شخصی دارد استیفاء نمایاد ولای شاخص    
او مخاصمه نموده، در محکمه علیه او طرح دعاوا کناد و    منکر آن شود وکیل حق ندارد با

برای این کاار نیاز شاده باشاد.      ماید مگر آنکه از طرف موکلش وکیلحق موکل را ثابت ن
(32)منبع پیشین، مسأله 



وقي مجموعه آزمونهاي مشاوران حق 

 صحیح است. ۳گزینه  -۱۷

 به پاسخ سؤال یازده و دوازده همین آزمون مراجعه شود.
 صحیح است. ۴گزینه  -۱۸

اگر او را وکیل کند لباس را بفروشد در حالی که آن را وکیل پوشایده، اگار    ترجمه عبارت 
 لباس قبل از بیع تلف شود وکیل ضامن است )به خاطر تعدی و تفریط(

 صحیح است. ۱گزینه  -۱۹

با تنجیز و قطعیت اصل وکالت تعلیق تصرف در متعلق وکالت صحیح است، اینکه بگویاد  
 (1لت تا فالن زمان تصرف نکنی )منبع پیشین، مسأله تو را وکیل کردم و در مورد وکا

 صحیح است. ۲گزینه  -۲۰

برای وکیل جایز نیست که دیگری را در انجام کاری که خودش وکیل انجام دادناش شاده   
 (19وکیل کند مگر به اذن صریح موکل )منبع پیشین، مسأله 
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توکال حقوق مدنیسؤاالت 

 139۴سال 

شخصی مال غیرمنقولی را که تصور کرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولی فروخته استت  بعتدا  -1

متعلق به محجوری بوده است که قیمومت او را به عهده دارد  ایتن معاملته  ته    شود که این مال  معلوم می

 حکمی دارد؟

شود. غیرنافذ است و به صرف تنفیذ قیّم، نافذ نمی -1

گردد. غیرنافذ است و با تنفیذ قیّم، نافذ می -۲

 صحیح است. -۳

باطل است. -4

کرده و به قصد خودکشتی، مقتداری ستم    شخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیت نامه خودنوشت تنظیم  -۲

 کند، این وصیت  ه وضعیتی دارد؟ مصرف می

غیرنافذ است و در صورتی که منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ کند. -1

غیرنافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است. -۲

 باطل است. -۳

صحیح است. -4

فروشد، در صورت اقاله بیع اول، اقاله و بیع دوم  ه یع، خریدار مبیع را به شخص ثالثی میبعد از وقوع ب -3

حکمی دارند؟

شود و بیع دوم صحیح است. اقاله باطل می -1

 اقاله و بیع هر دو صحیح است. -۲

شود. اقاله صحیح است و بیع دوم باطل می -۳

شود. اقاله صحیح است و بیع دوم منفسخ می -4

ام مورد در خصوص قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منعقد شده کد -۴

 باشد، صحیح است؟

ممکن است توسط دادگاه ابطال شود. -1

تابع احکام معامالت اضطراری و صحیح است. -۲

 باطل است. -۳

غیرنافذ است. -4

می دیوان عالی کشور در بتا  ضتمان در ،   هیئت عمو 733به موجب منطوق رأی وحدت رویه شماره  -۵

 کدام مورد در خصوص تعهد فروشنده فضولی، صحیح است؟
باید عالوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد کند. -1
 باید از باب تعهد استرداد ثمن، کاهش ارزش ثمن را جبران کند. -۲
جبران کند. باید بر مبنای تعهد پرداخت غرامت، کاهش ارزش ثمن را -۳
قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت کند. 5۲۲باید با رعایت ماده  -4



487

له پرداخت دین را به شخص ثالث حواله داده باشد، کدام مورد صحیح است؟ اگر ضامن با رضایت مضمون -۶

ین را پرداخت کرده باشد.له را قبول و دواعنه را دارد که شخص ثالث، ح ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون -1

عنه به حواله رضایت داده باشد. عنه را دارد که مضمون ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون -۲

عنه را دارد که شخص ثالث، حواله را قبول کرده باشد. ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون -۳

عنه را دارد. ضامن حق مراجعه به مضمون -4

حقیقی، کدام مورد صحیح است؟ در خصوص اهلیت تمتع اشخاص -7

ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند. هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان -1

 تواند از هیچ حق مدنی محروم شود. هر انسانی اهلیت تمتع دارد، از این رو هیچ انسانی نمی -۲

حقوق مدنی برخوردار نباشند. ها ممکن است از هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان -۳

ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند. هر انسانی اهلیت تمتع دارد، اما بعضی از انسان -4

در قرارداد بیعی مقرر شده است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، وی مکلف به پرداخت  -۸

ای تعهد خودداری نموده است، بر اساس قواعد عمومی، کدام مورد مبلغ معینی وجه التزام است، بایع از اجر

 صحیح است؟

خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد. -1

 خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد. -۲

فروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه التزام، مخیر است. -۳

و فقط وجه التزام را پرداخت کند. تواند قرارداد را فسخ فروشنده می -4

کدام مورد در خصوص اسبا  انحالل قرارداد، صحیح است؟ -9

امکان اقاله قرارداد مطابق قاعده نیست. -1

 بطالن قرارداد، جزو اسباب انحالل قرارداد است. -۲

امکان فسخ قرارداد در عقود الزم، خالف قاعده نیست. -۳

تنها ناشی از سبب قانونی نیست.انفساخ قرارداد قهری است و  -4

کدام مورد در خصوص خسارات تنبیهی در حقوق ایران، صحیح است؟ -1۰

تواند به پرداخت آن رأی دهد. در موارد مشخصی دادگاه می -1

تواند مورد حکم قرار گیرد. در تمام موارد، به صالح دید دادگاه می -۲

 شود. میتنها در خصوص خسارات بدنی به آن حکم داده  -۳

در هیچ موردی پذیرفته نشده است. -4

گتر و عتدم در حوادث رانندگی،  نانچه زیان دیده زن باشد و فوت شود، با فرض معلتوم بتودن بیمته    -11

گر و صندوق تأمین خسارت بدنی، صحیح است؟ ورشکستگی او، کدام مورد در خصوص مسئولیت بیمه

ث باشد، پرداخت معادل دیه کامل مرد، به عهده صندوق است.حتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثال -1

گر است و صنندوق در صنورت بیمنه نبنودن وسنیله نقلینه، دینه پرداخت معادل یک دیه کامل مرد بر عهده بیمه -۲

 کند. پرداخت می

 دوق دارد.گر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صن گر است و بیمه پرداخت معادل یک دیه کامل مرد بر عهده بیمه -۳

گر و نصف دیگر آن، به عهده صندوق است. پرداخت نصف دیه کامل مرد بر عهده بیمه -4
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بر اساس قانون پیش فروش آپارتمان اگر مساحت آپارتمان بر اساس صورت مجلس تفکیکتی بتیش از    -1۲

 مساحت مقرر در قرارداد پیش فروش درآید، کدام مورد صحیح است؟
 باشد. ٪5هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از پیش خریدار و فروشنده  -1
 باشد.   ٪5فقط پیش خریدار حق فسخ دارد، مشروط بر اینکه اختالف مساحت بیش از  -۲
 پیش فروشنده و پیش خریدار در هر حال حق فسخ دارند. -۳
 فقط پیش فروشنده حق فسخ دارد. -4

سال  بعد نسل وقف کرده است  او دارای یک پسر بته نتام علتی و یتک     شخصی ملکی را بر اوالد خود، ن -13

دختر به نام زهرا است  در صورتی که علی فوت شود و دارای یک پسر به نتام رضتا و یتک دختتر بته نتام       

 معصومه باشد، کدام مورد صحیح است؟
 سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است. -1
 افع وقف، مساوی خواهد بود.سهم رضا و معصومه از من -۲
 رضا و معصومه هیچگاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت. -۳
 تا زمانی که زهرا در قید حیات است، رضا و معصومه از منافع وقف منتفع نخواهند شد. -4

شخصی ملک دیگری را بدون سمت نمایندگی، به مبلغ معینی، برای خود فروخته و ثمن آن را دریافت  -1۴

 کند  کدام مورد صحیح است؟ ه است  مالک پس از اطالع فقط بیع را تنفیذ مینمود
 ثمن متعلق به بایع فضولی است. -1
 بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند. -۲
 بایع فضولی باید ثمن را به خریدار بازگرداند. -۳
 وی از گرفتن ثمن آن را به حاکم بسپارد.بایع فضولی باید ثمن را به مالک پرداخت کند و در صورت امتناع  -4

 پذیر است؟ درخواست تقسیم مال مشتر  از سوی یکی از شرکاء در کدامیک از موارد زیر امکان -1۵
 بخشی از ملک موقوفه باشد. -1
 تقسیم موجب از مالیت افتادن تمام مال مشترک شود. -۲
 تقسیم موجب کاهش بیش از حد متعارف قیمت مال شود. -۳
 شرکاء به صورت الزام آوری ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. -4

 در صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر یک از طرفین در دوران نامزدی، کدام مورد صحیح است؟ -1۶
 مطالبه خسارت تحت شرایطی مقدور است. -1
 صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است. -۲
 دارد.امکان الزام به انعقاد نکاح وجود  -۳
 کان مطالبه خسارت وجود ندارد.ام -4

در مواردی که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی نقتش دارنتد،    -17

 کدام مورد صحیح است؟
 مباشر مسئول است نه سبب. -1
 مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنایی. -۲
 است، مسئول است.عاملی که خسارت مستند به او  -۳
 صرف نظر از درجه تأثیر، به نسبت مساوی مسئول هستند. -4
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 اگر بعد از تقسیم ترکه معلوم شود که متوفا مدیون بوده است، کدام مورد صحیح است؟ -1۸

 تواند به هر یک از وراث، برای دریافت تمام طلب خود مراجعه کند. تقسیم صحیح است و طلبکار می -1

 تواند به نسبت مالکیت هر یک از وراث بر اموال ترکه، به او رجوع کند. ست و طلبکار میتقسیم صحیح ا -۲

 تواند به نسبت تصرف هر وراث بر اموال ترکه، به او مراجعه کند. تقسیم صحیح است و طلبکار می -۳

 تقسیم باطل است. -4

 کدام مورد در خصوص اداره مال مشاع، صحیح است؟ -19

 ده اکثریت است.همواره تابع ارا -1

 همواره تابع اراده اجتماعی شرکا است. -۲

 اکثریت شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع اراده اجماعی آنان است. هاصوالً تابع اراد -۳

 اکثریت است. هاجماعی شرکا است ولی در موارد استثنایی، تابع اراد هاصوالً تابع اراد -4

 منفعت و عدم النفع، صحیح است؟کدام مورد در خصوص اتالف  -۲۰

 اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ یک ضمان آور نیستند. -1

 اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمان آورند. -۲

 اتالف منفعت در هر حال ضمان آور است. -۳

 عدم النفع در هر حال ضمان آور است. -4
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 توکال حقوق مدنی خنامهپاس

 139۴ سال
 
 

 قانون مدنی 1۲۴1و  ۲۵۵صحیح است  به موجب مواد  1گزینه  -1

علیه توسط قیم نیاز به تصویب دادستان دارد و به صنرف تنفینذ قنیم     قانون مدنی انتقال اموال مولی 1۲41مطابق ماده 

 شود. معامله فضولی نافذ نمی

 قانون مدنی ۸3۶صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -۲

اگر اقدام به خودکشی بعد از وصیت رخ دهد، در اعتبار و نفوذ وصیت اثر ندارد. )دکتر کاتوزینان، قنانون مندنی در نظنم     

 (8۳6حقوقی کنونی، پانوشت ماده 

 قانون مدنی ۲۸۶و  ۲۸3صحیح است  به موجب مواد  ۲گزینه  -3

وجود دارد )مانند اخذ به شفعه و سرقت و بیع مال به  در موردی که تلف حکمی است یعنی مانعی در بازگرداندن عوض

 (۲86شود. )منبع پیشین، پانوشت ماده  شخص ثالث( مثل یا قیمت به عنوان بدل مال پرداخته می

  13۴3 قانون دریایی مصو  179صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -۴

حین خطر و تأثیر آن منعقد شنده و شنرایط آن بنه    قانون دریایی: هر قرارداد کمک و نجات که در  179به موجب ماده 

 تشخیص دادگاه غیرعادالنه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1۵/7/1393ت  733صحیح است  به موجب رأی وحدت رویه  3گزینه  -۵

قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمنن   ۳65مذکور: به موجب ماده به موجب رأی وحدت رویه 

قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کالً  ۳91و  ۳90ماند و حسب مواد  کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می

ر صورت جهل مشنتری بنه وجنود فسناد، از     یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و د

عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات 

 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ... . ۳91آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده 

 قانون مدنی 7۲۵و  71۰، 7۰9به موجب مواد صحیح است   3گزینه  -۶

 قانون مدنی 9۶1و  9۵۸صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -7

 قانون مدنی ۲3۰صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -۸

 خریدار در الزام فروشنده به انجام تعهد و یا مطالبه وجه التزام مخیر است اما حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

 صحیح است  ۴گزینه  -9

طرفین یا یکی از آنها در وقنوع   هپذیرد و اراد انفساخ قرارداد از جمله موارد انحالل قهری است که خود به خود انجام می

قانون مدنی( و انحالل  ۳87فسخ دخالت ندارد مانند انحالل بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار )ماده 

( البتنه  ۳۲0قانون مدنی( )دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقنوقی، ش   48۳عین مستأجره )ماده  اجاره در اثر تلف

 طرفین معامله. هانفساخ ممکن است ناشی از سبب قانون باشد یا ناشی از اراد
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ماده واحده قانون اصالح قاون صالحیت دادگستری جمهتوری استالمی   به موجب صحیح است   1گزینه  -1۰

  11/۸/1379های خارجی مصو   ه دولترسیدگی به دعاوی مدنی علی ایران برای

هنایی   الملل توسط دولنت  مذکور: برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بین همطابق ماده واحد

 واحند به مناده  ( ۳گیرند بند ذیل به عنوان بند ) که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسالمی ایران را نادیده گرفته و می

هنای خنارجی مصنوب     قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مندنی علینه دولنت   

 شود: اضافه می 18/8/1۳78

دیندگان و در صنورت لنزوم خسنارات      با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات منادی و معننوی زینان    -۳

 های خارجی خواهد بود ... . دادگاهتنبیهی احکام مشابه صادره از 

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارنتدگان   1۰و  ۴صحیح است  به موجب مواد  ۲گزینه  -11

 های ذیل آن  و تبصره 13۸7وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصو  

 1/۲/1۳9۲قانون مجازات اسالمی مصنوب   551ا.ح.ق.ق: تبصره ذیل ماده  6/6/1۳9۲ن   1100/7مشورتی  همطابق نظری

منرد از صنندوق تنأمین     هعلیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تنا سنقف دین    در کلیه جنایاتی که مجنی»که مقرر داشته: 

قنانون   4مناده   ۲و نه تنها ناسخ تبصره مربوط به جنایات مقرر در این قانون است « شود های بدنی پرداخت می خسارت

اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارنندگان وسنایل نقلینه موتنوری زمیننی در مقابنل شنخص ثالنث مصنوب          

نیست بلکه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آن را به غیر از حوادث راننندگی نینز تسنری     16/4/1۳87

 داده است ... .

 1۲/1۰/۸9قانون پیش فروش آپارتمان مصو   7صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -1۲

قانون پیش فروش آپارتمان: در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی کمتر یا بیشتر از  7مطابق ماده 

خواهد گرفت، لیکن  التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار مقدار مشخص شده در قرارداد باشد مابه

افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ( ٪5چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد )

 «( باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد ... ٪5)ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد 

هیأت عمومی دیوان عالی  ۲۶/1۲/۴۲ت    3۵۶1یه شماره صحیح است  به موجب رأی وحدت رو ۴گزینه  -13

 کشور

مستفاد از صرف عبارت نسالً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه »مطابق رأی وحدت رویه مذکور: 

نتفناع از  تشریک، از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسنل در ا 

تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسنل مقندم وجنود     مورد وقف یا درامر تولیت و وصایت نمی

 داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید، و همچنین است در مورد عبارت )طبقتاً بعد طبقه( ... .

 قانون مدنی  ۲۶۰ هصحیح است  به موجب ماد 3گزینه  -1۴

 قانون مدنی ۵97و  ۵9۵، ۵93، ۵۸9صحیح است  به موجب مواد  1گزینه  -1۵

 قانون مدنی 1۰3۵صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۶

امکان بر هم زدن نامزدی منافاتی با مسئولیت ناشی از سوءاستفاده از این حق ندارد. )دکتر کاتوزینان، قنانون مندنی در    

( بنابراین مطالبه خسارت در صورت سوءاستفاده از حنق بنر هنم زدن ننامزدی     10۳5نظم حقوقی کنونی، پانوشت ماده 

 تحت شرایطی و به استناد قانون مسئولیت مدنی مقدور است.
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 139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۴9۲ هصحیح است  به موجب ماد 3گزینه  -17

 قانون مدنی  ۶۰۶صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -1۸

 ها  قانون تملک آپارتمان ۶قانون مدنی و ماده  ۵۸۲، ۵۸1، ۵7۶است  به موجب مواد صحیح  ۴گزینه  -19

 قانون مدنی  331و  3۲۸صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -۲۰

النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است که مقتضای آن حاصل شده است و بر دو  خسارت ناشی از عدم

 الحصول. و محتمل الحصول قسم است: محقق

الحصنول باشند و اتنالف مننافع      آور اسنت کنه محقنق    النفنع در صنورتی ضنمان    مطابق نظریه حقوقدانان خسنارت عندم  

 آور نیست. الحصول ضمان محتمل
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 توکال آئین دادرسی مدنی سؤاالت
 139۴سال 

 
 

باشند، رسیدگی به دعوای حجتر، در   تشکیل شده بینی شده  نانچه تمامی مراجعی که در قوانین پیش -1

 صالحیت کدام مرجع است؟

 شورای حل اختالف -۲    دادسرای عمومی انقالب -1

 دادگاه خانواده -4    دادگاه عمومی حقوقی -۳

 استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری                          -۲

 ه طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشند.شود ک در صورتی پذیرفته می -1

 شود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد. در صورتی پذیرفته می -۲

 شود. در هیچ صورتی پذیرفته نمی -۳

 شود. در هر حال پذیرفته نمی -4

تقتویم  خواهان در دعوایی که خواسته آن استرداد یک دستگاه جرثقیل است، خواسته را  گونه بایتد   -3

 کند؟

 نماید. مبلغی که کارشناس، قبل از شروع به رسیدگی معین می -1

 تواند معین نماید. هر مبلغی که بخواهد، می -۲

 مبلغ مذکور در مستند دعوا -۳

 مبلغ واقعی جرثقیل -4

 کدام مورد، در خصوص اقرار وکیل علیه موکل خود در جریان دادرسی، صحیح است؟ -۴

 شود. ر دادگاه باشد، پذیرفته میاگر قاطع دعوی و د -1

 شود. نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته می -۲

 شود. نسبت به اموری که قاطع دعوی است، پذیرفته نمی -۳

 شود. چنانچه وکیل وکالت در اقرار داشته باشد، اقرار قاطع دعوی پذیرفته می -4

 دهد؟ استمهال نماید، دادگاه  ه اقدامی انجام میدر صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه  -۵

 دهد. حداکثر به مدت ده روز مهلت می -۲  حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. -1

 مهلت متناسب خواهد داد. -4   کند. جلسه رسیدگی را تجدید می -۳

 اقدام دادگاه کدام است؟ نانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان، با ذکر دلیل ادعای جعل شود،  -۶

 چنانچه سند عادی باشد، خواهان باید در همان جلسه، اصل سند را ابراز نماید. -1

 دهکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف  تنها چنانچه سند رسمی باشد، دادگاه به خواهان اخطار می -۲

 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

 دهکند که چنانچه به استفاده از سند باقی است، ظرف  نچه سند عادی باشد، دادگاه به خواهان اخطار میتنها چنا -۳

 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
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روز اصنل سنند را بنه دفتنر      دهکند که چنانچه به استفاده از سند بناقی اسنت ظنرف     دادگاه به خواهان اخطار می -4

 دادگاه تسلیم نماید.

 آیا در دعوای ممانعت از حق، ورود شخص ثالث مجاز است؟ -7

 مجاز نیست. -1

 تنها در مرحله نخستین، مجاز است. -۲

 تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر، مجاز است. -۳

 تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مجاز است. -4

 نانچه هر یک از طرفین دعوا، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایتد، دادگتاه تجدیتدنظر  ته      -۸

 نماید؟ قراری صادر می

 قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر -1

 قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر -۲

 قرار سقوط دعوای تجدیدنظر -۳

 قرار رد دعوای تجدیدنظر -4

 کند؟ م خواهی، در کدام صورت مبادرت به نقض بالارجاع رأی میدیوان عالی کشور در فرجا -9

 رأی، خالف شرع و موازین قانونی باشد. -1

 مره رعایت نشده باشد.آاصول دادرسی و قواعد  -۲

 مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد. -۳

 رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد. -4

 کند؟ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، کدام دادگاه آن دستور را لغو می -1۰

 دادگاه صادرکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده -1

 دادگاه صادرکننده دستور موقت، هرچند اصل دعوا در آن مطرح نباشد. -۲

 یدگی کننده به اصل دعوادر هر حال دادگاه رس -۳

 در هر حال، دادگاه صادرکننده دستور موقت -4

 دهد؟ اگر در جریان دادرسی خوانده ورشکسته شود، دادگاه  ه اقدامی انجام می -11

 کند. رسیدگی را متوقف و مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی اعالم می -1

 کند. به طرف دیگر اعالم میرسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را  -۲

 کند. قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعالم می -۳

 کند. قرار رد دعوا صادر نموده و به اداره امور ورشکستگی ابالغ می -4

رغم ابالغ صحیح خوانده از حضور استنکاف نماید، دادگاه  ه  در درخواست سازش، در صورتی که علی -1۲

 دهد؟ انجام می اقدامی

 نماید. سازش، برای اقدامی قانونی اعالم می  ت مجلس کرده و به درخواست کنندهمراتب را صور -1

 دهد. درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا، در نوبت رسیدگی قرار می -۲

 نماید. به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر می -۳

 نماید. جلسه رسیدگی را تجدید می -4
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 نانچه دعوای اقامه شده بین همان اشخاص در دادگاه هم عرض دیگتری قتبال  اقامته شتده و تحتت       -13

 نماید؟ رسیدگی باشد، دادگاه  ه رأیی صادر می

 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. ۳000000قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از  -1

 ریال باشد، قرار قابل تجدیدنظر است. ۳000000اگر خواسته بیش از  نماید و قرار رد دعوی صادر می -۲

 قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است. -۳

 قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است. -4

اثر تعلیقی دادخواست واخواهی که خارج از مهلت تقدیم شده، نسبت به رأی غیابی که ابتالغ واقعتی    -1۴

 از  ه تاریخی است؟ شده باشد،

 قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی -1

 ثبت دادخواست واخواهی -۲

 ثبت دادخواست، فقط در دعاوی مالی -۳

 صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی -4

ین و همچنتین هزینته   نخستت   دادرسی مرحلته در مقام رسیدگی به دعوی تجدیدنظر،  نانچه هزینه  -1۵

 ظر، کامل پرداخت نشده باشد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به ترتیب کدام است؟تجدیدن  دادرسی مرحله

 صدور اخطار رفع نقص ن صدور اخطار رفع نقص -1

 قص به دادگاه نخستیننصدور اخطار رفع نقص ن ارسال پرونده جهت رفع  -۲

 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین ن صدور اخطار رفع نقص -۳

 ده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین ن ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستینارسال پرون -4

 پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، تکلیف دادگاه  یست؟ -1۶

 در موارد فنی و تخصصی دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید. -1

 ف است از آن پیروی نماید.ت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشند، دادگاه مکلأچنانچه هی -۲

چنانچه قرار کارشناسی راساً از سوی دادگاه صادر شده باشد و نظریه کارشناسی با اوضاع و احنوال محقنق معلنوم     -۳

 پرونده مطابقت داشته باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.

مطابقنت نداشنته باشند، دادگناه مکلنف      چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق معلوم مورد کارشناسی  -4

 باشد. پیروی از آن نمی

اگر دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت تغییر نشانی تجدیدنظر خوانده ابتالغ نشتود، کتدام متورد      -17

 صحیح است؟

 شود. قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می -1

 در صورت سابقه ابالغ نیازی به اعالم نشانی جدید نیست. -۲

 باشد. دید از طرف تجدیدنظرخواه میجنیاز به اعالم نشانی  -۳

 در صورت ابالغ واقعی دادنامه بدوی به تجدیدنظر خوانده نیازی به اعالم نشانی جدید نیست. -4
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در صورت پذیرش اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکم و در صورت فرجام خواهی به دلیل مغایرت دو  -1۸

  یست؟ حکم تکلیف احکام صادره

شود و حکم اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند  در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می -1

 و در فرجام خواهی در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

هد ماند شود و حکم دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خوا در هر دو شکایت، حکم اول نقض می -۲

 و در فرجام خواهی در صورت مخالفت با آن نقض خواهد شد.

شود و حکم اول در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقنض خواهند    در هر دو شکایت، حکم دوم نقض می -۳

 شد و در فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

کم دوم در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقنض خواهند   شود و ح در هر دو شکایت حکم اول نقض می -4

 شد و در فرجام خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند.

 نانچه طرفین اختالف سه نفر داور تعیین نمایند و داوران قبولی خود را اعتالم نماینتد کتدام متورد      -19

 صحیح است؟

 تراضی طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر با -1

 طرفین حق عزل آنها را ندارند حتی با تراضی -۲

 تواند داور مشترک را عزل نماید. هر یک از طرفین می -۳

 تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید. هر یک از طرفین می -4

 کند: کدام مورد عبارت زیر را به نحو صحیح کامل می -۲۰

نهتا در صتورتی بته عنتوان متال      محکتوم علیته باشتد، ت    نانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از »

    «شود که متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و  علیه بازداشت نمی محکوم

 دلیل مالکیت خود را ارئه نماید. -1

 سند رسمی مالکیت خود را ارئه نماید. -۲

 شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید. -۳

 دی مالکیت خود را ارائه نماید.سند رسمی یا عا -4
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 توکال مدنیآیین دادرسی  پاسخنامه

 139۴ سال
 
 

  1391قانون حمایت خانواده مصو   ۴صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -1

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عتدالت اداری مصتو     ۴۵صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -۲

139۲  

های عمومی و انقال  در  قانون آیین دادرسی دادگاه ۶3و  ۶۲و  ۶1موجب ماده  صحیح است  به ۲گزینه  -3

 امور مدنی 

های عمتومی و   قانون آیین دادرسی دادگاه ۲۰۵ماده  3۵ماده  ۲صحیح است  به موجب تبصره  3گزینه  -۴

 انقال  در امور مدنی 

های عمتومی و انقتال  در    دادگاهقانون آیین دادرسی  ۲3۴ هصحیح است  به موجب تبصره ماد 1گزینه  -۵

 امور مدنی 

های عمومی و انقال  در امور  آیین دادرسی دادگاه قانون ۲۲۰و  9۶صحیح است  به موجب مواد  ۴گزینه  -۶

 مدنی 

هتای عمتومی و انقتال  در امتور      آیین دادرسی دادگاه قانون 13۰صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -7

 مدنی 

های عمتومی و انقتال  در امتور     آیین دادرسی دادگاه قانون 3۶3  به موجب ماده صحیح است ۲گزینه  -۸

 مدنی 

هتای عمتومی و انقتال  در امتور      آیین دادرسی دادگاه قانون ۴۰3صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -9

 مدنی 

در امتور  های عمتومی و انقتال     آیین دادرسی دادگاه قانون 3۲۲صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۰

 مدنی 

هتای عمتومی و انقتال  در امتور      آیین دادرسی دادگاه قانون 1۰۵صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -11

 مدنی 

هتای عمتومی و انقتال  در امتور      آیین دادرسی دادگاه قانون 19۰صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۲

 مدنی 

هتای عمتومی و انقتال  در امتور      آیین دادرسی دادگاه قانون ۸9صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -13

 مدنی 
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های عمتومی و انقتال  در امتور     آیین دادرسی دادگاه قانون 3۰۶صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -1۴

 مدنی 

های عمومی و انقتال  در   آیین دادرسی دادگاه قانون 3۵۰و  3۴۵صحیح است  به موجب مواد  ۲گزینه  -1۵

 امور مدنی 

های عمتومی و انقتال  در امتور     آیین دادرسی دادگاه قانون ۲۶۵صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -1۶

 مدنی 

های عمومی و انقتال  در   آیین دادرسی دادگاه قانون 3۴۵و  3۴1صحیح است  به موجب مواد  3گزینه  -17

 امور مدنی 

های عمومی و انقتال  در   رسی دادگاهآیین داد قانون ۴39و  37۶صحیح است  به موجب مواد  1گزینه  -1۸

 امور مدنی 

های عمتومی و انقتال  در امتور     آیین دادرسی دادگاه قانون ۴7۲صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -19

 مدنی 

  13۵۶اجرای احکام مدنی مصو   قانون ۶1صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -۲۰
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 توکالحقوق تجارت  سؤاالت

 139۴سال 
 

 

 مورد، صحیح است؟کدام  -1

له موظف است به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین )بدواً مدیون اصلی و سنپس   اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون -1

 ضامنین( است.

 له بر اساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولین پرداخت را دارد. اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون -۲

 اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود، به ضامن مراجعه کند. له باید بدواً به مدیون مضمون -۳

 عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید. له حق دارد به هر یک از ضامنین و مضمون مضمون -4

 ت مدیره صحیح است؟أکدام مورد در خصوص معامالت مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت با اجازه هی -۲

 باطل است.بدون تصویب مجمع عادی  -1

 معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد. -۲

 بدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شرکاء و اشخاص ثالث معتبر است. -۳

 بدون تصویب مجمع عمومی عادی، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. -4

من رقابت بتا عملیتات شترکت     نانچه مدیران شرکت سهامی، معامالتی نظیر معامالت شرکت که متض -3

 باشد انجام دهند، کدام مورد صحیح است؟

 معامالت مزبور باطل است. -1

 باشند. معامالت مزبور صحیح است ولی مدیران، مسئول خسارات وارده به شرکت می -۲

 باشند. معامالت مزبور غیرنافذ است و مدیران، مسئول جبران خسارات وارده به شرکت می -۳

 باشند. مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال، مسئول خسارات وارده به شرکت میمعامالت  -4

 شوند؟ در حقوق فعلی ایران، بازرسان شرکت سهامی عام از میان کدام یک از موارد زیر انتخا  می -۴

پرواننه دریافنت    1۳47 الیحه قانونی اصالح قانون تجارت 144نامه اجرایی تبصره ماده  بازرسانی که بر اساس آیین -1

 اند. داشته

 رسان عضو جامعه حسابداران رسمی که شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا باشند. حساب -۲

 رسی عضو جامعه حسابداران رسمی مؤسسات حساب -۳

 حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار -4

د وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را  ه فتردی  ت مدیره شرکت سهامی موقتا  نتوانأهرگاه رئیس هی -۵

 دهد؟ انجام می

 مدیر عامل شرکت -1

 ت مدیرهأنایب رئیس هی -۲

 ت مدیرهأت مدیره با موافقت هیأنایب رئیس هی -۳

 ت مدیرهأت مدیره به انتخاب هیأیکی از اعضای هی -4
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 عهده کدام مرجع است؟ت مدیره شرکت سهامی، به أتعیین حق حضور اعضای غیر موظف هی -۶

 فقط مجمع عمومی عادی سالیانه -۲    مجمع عمومی عادی -1

 العاده فقط مجمع عمومی عادی به طور فوق -4    العاده مجمع عمومی فوق -۳

ت مدیره مکلتف بته   أهای وارده به شرکت سهامی            سرمایه شرکت از میان برود، هی اگر بر اثر زیان -7

                 است  دعوت مجمع عمومی

 حداقل نصف ن عادی -۲    بیش از نصف ن عادی -1

 العاده حداقل نصف ن فوق -4   العاده بیش از نصف ن فوق -۳

های مالی، با تصمیم مجمع شترکا و کستب حتد نصتا       در شرکت با مسئولیت محدود، تصویب صورت -۸

 گیرد، حد نصا  کدام است؟ صورت می
 سرمایه + اکثریت عددی بدون نیاز به حضور در جلسه 4/۳دارندگان  -1
 سرمایه + اکثریت عددی حاضر در جلسه 4/۳دارندگان  -۲
 دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع -۳
 دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع -4

 بستانکاران شرکت تضامنی، در کدام صورت، حق مراجعه به شرکا را دارند؟ -9
 از انحالل شرکت و عدم دریافت طلب خود پس -1
 به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت -۲
 پس از انحالل شرکت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کلیه شرکا -۳
 به محض عدم دریافت طلب خود از شرکت و ارسال اظهارنامه رسمی برای شرکت -4

 سرمایه شرکت نصف شود شرکت            در شرکت تضامنی، اگر در نتیجه ضررهای وارده  -1۰

 تواند شرکا را به تکمیل سرمایه ملزم کند. می -۲ ها تجاری تبدیل شود. باید به نوعی دیگر از شرکت -1

 منحل شده محسوب است. -4   مکلف به تکمیل سرمایه است. -۳

ه شود، دارنده ظرف  ته   نانچه سفته به منظور پرداخت در داخل کشور صادر و با عدم پرداخت مواج -11

 تواند علیه صادرکننده اقامه دعوی نماید؟ مدت می

 شش ماه از تاریخ سررسید سفته -۲   یک سال از تاریخ سررسید سفته -1

 شش ماه از تاریخ واخواست سفته -4   یک سال از تاریخ واخواست سفته -۳

د و وی نیز آن را ظهرنویستی نمتوده، در   ده قرار می«  »ای  ک صادر و در اختیار  بابت معامله« الف» -1۲

گتردد و دارنتده    دهد، سپس معامله اول فسخ گردیده و  ک با عدم پرداخت مواجه می قرار می« ج»اختیار 

 تواند به فسخ معامله استناد کند؟ کند  کدام یک از اشخاص زیر می علیه هر دو اقامه دعوی می

 «ب»و « الف»دو شخص هر  -۲  «ب»و « الف»هیچ کدام از دو شخص  -1

 «ب»فقط شخص  -4    «الف»فقط شخص  -۳

شخصی از صادرکننده  ک ضمانت نموده است   نانچه بعدا  معلوم شود صادرکننده به هنگام صتدور،   -13

 تواند استناد کند؟ فاقد اهلیت بوده و یا امضای ایشان جعل شده است، ضامن به کدام یک از موارد زیر می

 به هیچ کدام از عدم اهلیت و جعل -۲  عنه بودن امضای مضمونفقط به مجعول  -1

 عنه فقط به عدم اهلیت مضمون -4   هم به عدم اهلیت و هم به جعل -۳
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ساله در سفته در صورتی که نسبت به سند اعتراض نشده باشد، از کدام تاریخ شتروع   پنجمرور زمان  -1۴

 شود؟ می

 تاریخ پایان مهلت اعتراض -۲ استفاده بالجهت شده باشد.تاریخی که به زیان دارنده از سند  -1

 تاریخ صدور -4     تاریخ سر رسید -۳

توانتد بته عنتوان اقامتگتاه      دارنده  ک برای اقامه دعوی علیه صادرکننده، کدام یک از موارد را متی  -1۵

 خوانده قرار دهد؟
 فقط اقامتگاه صادرکننده -1
 نده دسته چکفقط محل بانک صادرکن -۲
 فقط محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده، ولو آنکه شعبه بانک صادرکننده دسته چک نباشد. -۳
ای که گواهی عدم پرداخت  های اقامتگاه صادرکننده، شعبه بانک صادرکننده دسته چک و یا شعبه هر یک از محل -4

 را صادر نموده ولو آنکه شعبه صادرکننده دسته چک نباشد.

 ه ورشکستگی شرکت تضامنی منحله              رأی داد ب -1۶

 توان بعد از تقسیم دارایی شرکت نیز می -۲  توان قبل از تقسیم دارایی شرکت می -1

 توان نمی -4  توان بعد از ختم تصفیه امور شرکت می -۳

ید بتر                  از تاریخ حکم ورشکستگی، هر فردی نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، با -17

 اقامه کند 

 مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول -۲  مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیرمنقول -1

 مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته -4     مدیر تصفیه -۳

 «                الف»است  در این صورت شخص «  »شریک ضامن شرکت ورشکسته « الف»شخص  -1۸
 اش صادر شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است. شکستگیکه حکم ور -1
 در صورتی حق اعاده اعتبار دارد که ثابت نماید تمام دیون شرکت را پرداخته است. -۲
 حق اعاده اعتبار ندارد، حتی اگر تمام دیون شرکت را پرداخت شده باشد. -۳
 به اعاده اعتبار ندارد. نیازیه به هیچ وج -4

ای  در صورتی که تاجر قبل از تاریخ توقف خود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله -19

 ای  گونه است؟ انجام دهد، وضع  نین معامله
 باطل است. -1
 غیرنافذ است. -۲
 قابل ابطال است. -۳
 دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شود.قابل فسخ است، مشروط بر اینکه  -4

 کدام مورد در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی، صحیح نیست؟ -۲۰
 شریکی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامنی مبراست. -1
 ا تقسیم خواهد شد.ها قرارداد خصوصی منعقد شده، به غرم دارایی شخصی شرکایی که با آن -۲
 توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد کنند. طلبکارها می -۳
ای نماینند، مگنر از امنوال     توانند تعهد حصنه  شریک یا شرکای ضامنی که با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، نمی -4

 شخصی خودشان.
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 توکال حقوق تجارت پاسخنامه

 139۴ سال
 
 

 قانون تجارت  ۴۰3صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -1

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  131و  13۰و  1۲9صحیح است  به موجب مواد  3گزینه  -۲

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  133صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -3

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  1۴۴ده صحیح است  به موجب تبصره ما 3گزینه  -۴

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  119ماده  ۲صحیح است  به موجب تبصره  ۲گزینه  -۵

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت  13۴صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -۶

 ن تجارت الیحه اصالح قسمتی از قانو 1۴1صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -7

 سؤال حذف شده است  -۸

 قانون تجارت  1۲۴صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -9

 قانون تجارت  133صحیح است  به موجب مفهوم مخالف ماده  ۲گزینه  -1۰

 سؤال حذف شده است  -11

 قانون متحدالشکل ژنو  17صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۲

 صحیح است  3گزینه  -13

المللی مربوط به اسناد تجاری از جمله استثنائات اصل عندم توجنه اینرادات، جعنل و عندم اهلینت        قوانین بینبر اساس 

 تواند در برابر دارنده سند به آنها استناد نماید. صادرکننده است و صادرکننده می

 قانون تجارت  31۸صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -1۴

های عمومی و انقال  در امتور   قانون آیین دادرسی دادگاه 13و  11اد صحیح است  به موجب مو ۴گزینه  -1۵

 دیوان عالی کشور ۲3/3/13۸۵ت  ۶۸۸ همدنی و رأی وحدت روی

 ۳14نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده مطابق رأی وحدت رویه مذکور: 

قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صالحیت  ۲ماده  8وات، موضوع بند قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بر

رود نظر بنه   های عمومی و انقالب در امور مدنی، به شمار می قانون آیین دادرسی دادگاه 1۳از مصادیق قسمت فراز ماده 

قانون تجنارت ننوعی    ۳10ه در ماد« علیه محال»اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب 

باشد و از این نظر با توجنه بنه مبلنغ مقیند در آن      قانون مدنی حاکم بر آن می 7۲4حواله محسوب است که قواعد ماده 

تواند تخییراً  تردید دارنده چک می تواند باشد، بی الذکر می مسبوق 1۳جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 

عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهند یعننی محنل اسنتقرار باننک       به دادگاه محل وقوع
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هنای عمنومی و    دادرسنی دادگناه    قانون آیین 11علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده  محال

کند با وصف مراتب رجوع دارنده چنک بنه    انقالب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه

های عمنومی و انقنالب بنرای آن دادگناه در      قانون آیین دادرسی دادگاه ۲6های یاد شده توجهاً به ماده  هر یک از دادگاه

 رسیدگی به دعوا ایجاد صالحیت خواهد کرد.

 قانون تجارت  1۲7صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۶

 قانون تجارت  ۴19به موجب ماده  صحیح است  3گزینه  -17

 قانون تجارت  ۵۶3صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۸

 قانون تجارت  ۴۲۴صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -19

 قانون تجارت  ۵۰۶صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -۲۰
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 توکالاستنباط اصول  سؤاالت
 139۴سال 

 

 شود؟ و عاقل میکدام حکم، فقط شامل اشخاص بالغ  -1

 ضمان -4   جواز -۳   بطالن -۲  زوجیت -1

عبتارت  « مناسب است که حکم حاکم شرع، مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد »ق م ا  1۰مطابق ماده  -۲

 ، معادل با کدام حکم تکلیفی زیر است؟«مناسب است»

 کراهت -4   اباحه -۳  حرمت -۲  استحباب -1

 حکم تکلیفی است؟کدام عبارت متضمن  -3

 طفل باید مطیع ابوین خود باشد. -1

 نکاح نباید در ایام عده صورت گیرد. -۲

 عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. -۳

 ی اشیاء، مدت اجاره باید معین باشد. در اجاره -4

 کدام مورد دارای مفهوم مخالف است؟ -۴

 عنه را ندارد. ه مضمونضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حق رجوع ب -1

 هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند، باید مثل یا قیمت آن را بدهد. -۲

 شود. هرگاه بالغ، نابالغ را بکشد، قصاص می -۳

 تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. -4

 گیری است؟ در کدام مورد، عدد قابل مفهوم -۵

 جمع بین دو خواهر، ممنوع است. -1

 ایندگی مجلس، چهار سال است.دوره نم -۲

 تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین کند. موصی می -۳

 شود. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می -4

 های زیر، کدام یک بدلی است؟ از عام -۶

 آید. ک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند، به عمل میهرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشتر -1

 برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت، باید همه اعضای دائم آن شورا، با آن قطعنامه موافق باشند. -۲

 برد. هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد، تمام ارث می -۳

 کلیه معامالت تجار، تجارتی است. -4

الیته اختذ و بته     توان آن را از شعبه مرجوع پس از ارجاع پرونده نمی»ق آ دم که مقرر داشته:  391ده ما -7

 ، بیانگر  ه نوع مفهومی است؟   «ی دیگر ارجاع کرد، مگر به تجویز قانون  شعبه

 لقب -4   غایت -۳   استثنا -۲  وصف -1
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الجملته   کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد و اگر فیمقرله اگر به »دارد:  قانون مدنی مقرر می 1۲71ماده  -۸

 ، مصداق کدام مورد است؟«معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است 

 شک -4   قطع -۳  علم اجمالی -۲  علم تفصیلی -1

 قاعده یقین، به کدام دلیل اعتبار ندارد؟ -9

 تعلق یقین و شکتعدد م -۲   تقدم زمان، مشکوک بر متیقن -1

 عدم بقای یقین گذشته -4    عدم وجود شک الحق -۳

 حد محاربه یکی از  هار مجازات زیر است:»دارد:  قانون مجازات اسالمی مقرر می ۲۸۲ماده  -1۰

این متاده مصتداق کتدام نتوع     «  قطع دست راست و پای  پ، ت ت نفی بلد صلب، پ ت  الف ت اعدام،   ت   

 واجب است؟

 عینی -4  تخییری -۳   کفایی -۲  تعیینی  -1

 در کدام مورد جاری است؟ اصل تخییر، -11

 دو دلیل متعارض -۲    افراد واجب مخیر -1

 دوران بین محذورین -4    دو حکم متزاحم -۳

 شود؟ به وسیله استصحا ، کدام یک از آثار زیر، ثابت می -1۲

 حبصمست  فقط آثار شرعی بی واسطه -1

 حبتصر شرعی مسآثار شرعی و غی -۲

 حبصمست  فقط آثار شرعی و عقلی بی واسطه -۳

 حبصعقلی یا عادی مست  فقط آثار شرعی بی واسطه مستحب و آثار شرعی با واسطه -4

 در کدام مورد، اصل برائت به معنای برائت از تکلیف است؟ -13

 تردید در قلمرو مفهومی جرم -۲   تردید در انتساب جرم به متهم -1

 تردید در ثبوت ضمان قهری -4    در میزان مجازات تردید -۳

دانیم نکاح دائم بوده یتا   عقد نکاحی واقع شده است  پس از مدتی شوهر بذل مدت کرده است ولی نمی -1۴

 شود؟ موقت  با استصحا  نکاح به طور کلی، کدام یک از آثار زیر، مترتب می

 ن و وجوب نفقهفقط حرمت ازدواج ز -۲   فقط توارث و وجوب نفقه -1

 فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن -4 حلیت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و وجوب نفقه -۳

 حکم دو ماده زیر، به ترتیب مصداق کدام مورد است؟ -1۵

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف »قانون مدنی:  ۶۴۸ماده 

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقتد بیتع در آنجتا    »قانون مدنی:  37۵ماده      «  کند دیگر تملیک می

واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگتر باشتد و یتا در ضتمن بیتع، محتل       

 «مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد 
 مقتضای اطالق عقد قرض ن مقتضای اطالق عقد بیع -1
 اطالق عقد قرض ن مقتضای ذات عقد بیعمقتضای  -۲
 مقتضای ذات عقد قرض ن مقتضای ذات عقد بیع -۳
 مقتضای ذات عقد قرض ن مقتضای اطالق عقد بیع -4



 

 

 

506 

 لزوم حضور کارمندان در محل کار در ساعات اداری، مثال برای کدام مورد است؟ -1۶

 واجب غیرفوری -۲     واجب فوری -1

 موثقواجب  -4     واجب مضیق -۳

 در کدام مورد، تخصیص به دلیل لفظی است؟ -17

 تخصیص به سنت -1

 تخصیص به بناء عقال -۲

 تخصیص به حکم عقل -۳

 تخصیص به اجماع -4

 کدام مورد، حکم واقعی اولی است؟ -1۸

 جواز تلقیح مصنوعی -1

 موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهر -۲

 همسایه است. ممنوعیت تصرف مالک که مستلزم اضرار به -۳

 لزوم تأخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حمل -4

 اختالف نظر اخباریان و اصولیان، مربوط به کدام مورد است؟ -19

 شبهات حکمی و موضوعی تحریمی -1

 شبهات حکمی تحریمی -۲

 شبهات حکمی تحریمی و وجوبی -۳

 شبهات حکمی وجوبی -4

 مشهور اصولیان در شبهات محصوره و غیر محصوره، به ترتیب کدام اصل جاری است؟بنا به نظر  -۲۰

 برائت ن احتیاط -۲    احتیاط ن برائت -1

 احتیاط ن احتیاط -4     برائت ن برائت -۳
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 توکال اصول استنباط پاسخنامه

 139۴ سال
 

 

 صحیح است  3گزینه  -1

گیرد و وظیفنه فنرد را در انجنام و     آن دسته از احکامی هستند که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می :احکام تکلیفی

 نماید که شامل پنج حکم است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه )جواز(. عدم انجام آن فعل مشخص می

یرد بلکه به خود فرد یا به آنچه که به گ آن دسته از احکامی است که به طور مستقیم به افعال تعلق نمی احکام وضعی:

 گیرد مثل زوجیت، ملکیت، بطالن، ضمان و ... فرد مربوط است تعلق می

شود ولنی در   یکی از فواید عملی تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی آن است که احکام تکلیفی شامل افراد بالغ و عاقل می

 ر مکلف وجود ندارد.احکام وضعی بلوغ و عقل شرط نیست و فرقی بین مکلف و غی

 صحیح است  1گزینه  -۲

 احکام پنجگانه تکلیفی عبارتند از:

عبارت است از خواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن به طوری که انجام آن پاداش و تنرک آن کیفنر    وجو :

 خواهد داشت مانند وجوب نماز.

آن به طوری که انجام آن کیفر خواهد داشت ماننند  عبارت است از خواستن ترک کاری و راضی نبودن به فعل  حرمت:

 حرمت قتل و سرقت

عبارت است از خواستن انجام کاری به نحوی که انجامش پاداش خواهد داشت ولی ترک آن کیفنر نخواهند    استحبا :

 داشت مانند سؤال مطروحه.

 د کراهت طالق در اسالم.عبارت از خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد. مانن کراهت:

عبارت است از برابر بودن طلب وجود و عدم کاری مانند مباح بودن احیای موات و رفتن به سیر و سنفر.   اباحه )جواز(:

 (57)ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط، ش 

 صحیح است  1گزینه  -3

 به تشریح سؤاالت اول و دوم همین آزمون مراجعه شود.

  صحیح است ۴گزینه  -۴

 (89ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد. )منبع پیشین، ش  قضیه مفهوم مخالف:

عننه اسنت بننابراین گزیننه اول صنحیح       عنه در عقد ضمان اذن مضنمون  با توجه به اینکه مبنای رجوع ضامن به ضمون

 باشد. جمله مذکور دارای مفهوم مخالف نیست. نمی

 صحیح است  ۲گزینه  -۵

ای وجود داشته باشد از جمله قرائن آن است کنه بندانیم    صولیین معتقدند که عدد مفهوم ندارد مگر در جایی که قرینها

 (.98حکم است. )منبع پیشین، ش  هگوینده درصدد بیان حد و انداز
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 صحیح است  3گزینه  -۶

هرگاه حکمی به موضوع عامی تعلق گیرد ولی به نحوی باشد که منظور یک فرد غیرمعین از همه افراد عنام   عام بدلی:

 (.10۳باشد نه همه و نه مجموع آنها این را عام بدلی گویند. )منبع پیشین، ش 

 صحیح است  ۲گزینه  -7

دانند و مفهوم حصنر   آن را دارای مفهوم میدر اینکه حصر )استثناء( مفهوم دارد یا نه اختالف است ولی بیشتر اصولیین 

 (.95دانند. )منبع پیشین، ش  را حجت می

 صحیح است  ۲گزینه  -۸

باشد ینا بنه عبنارتی دیگنر      علم اجمالی مقابل علم تفصیلی، و به معنای علمی است که آمیخته با نوعی تردید و ابهام می

 علمی است که بین دو یا چند چیز مردد است.

 صحیح است  ۴گزینه  -9

قاعده یقین به معنای حکم به بقای یقین سابق و از بین نرفتن آن به سبب سرایت شنک بعندی بنه آن اسنت. مشنهور      

برد به همین دلیل قاعده یقین حجنت   اصولیین اعتقاد دارند شک الحق به یقین گذشته سرایت کرده و آن را از بین می

 (.۲0، ص ۳کاربردی، ج  نیست. )حسین قافی، دکتر سعید شریعتی، اصول فقه

 صحیح است  3گزینه  -1۰

ای که هر ینک   واجب مخیر )تخییری( آن است که شارع چیزی را به طور مبهم از میان چند چیز خواسته باشد به گونه

شنود. )دکتنر ابوالحسنن     هنا دینده منی    بدل دیگری و به جای دیگری باشد. واجب تخییری بیشتر در کفارات و مجنازات 

 (.61استنباط، ش  محمدی، اصول

 صحیح است  ۴گزینه  -11

منظور از اصل تخییر این است که در موردی که تکلیف الزامی مردد باشد بین یکی از دو یا چند چیز و جمع بنین آنهنا   

عقلی تساقط هنر دو و رجنوع بنه اصنول و      هیا ترک همه ممکن نباشد. البته در مورد چند دلیل متعارض مقتضای قاعد

 ت )الدلیالن اذا تعارضا تساقطا( ولی از نظر شرعی طبق احادیثی که رسیده باید قائل به تخییر شد.قواعد کلی اس

شود و چنانچه نسبت به هم اهمیت نداشته باشنند اصنل تخیینر     و در مورد دو حکم متزاحم نیز االهم فاالهم جاری می

 شود. اجرا می

 ود در این خصوص به پاسخ سؤال ده همین آزمون مراجعه شود.ش و در مورد افراد واجب مخیر نیز تخییر حکمی اجرا می

و در تخییر محذورین تکلیف مردد است بین وجوب و حرمت و در این خصوص تخییر عقلی بیشتر مورد قبول متأخرین 

 (.۲76اصولیین است. )منبع پیشین، ش 

 صحیح است  1گزینه  -1۲

رای اثر عملی )شرعی یا حقوقی( باشند و مستصنحب ممکنن    یکی از شرایط اجرای استصحاب آن است که استصحاب دا

شود که هم حکم شرعی مورد نظنر اثبنات    است حکم شرعی یا موضوع باشد. بنابراین، استصحاب حکم شرعی باعث می

شود و هم آثار شرعی بی واسطه آن. و استصحاب موضوعات خارجی در صورتی جایز است که این موضنوعات مسنتقیماً   

 ی یا حقوقی باشند.دارای اثر شرع

بنابراین، استصحاب فقط آثار شرعی بی واسطه مستصحب و آثار شرعی مستصحب همراه با یک یا چند واسطه شرعی را 

کند و آثار عقلی با استصحاب قابل اثبات نیست. )حسین قافی ن دکتر سعید شریعتی، اصنول فقنه کناربردی، ج      ثابت می

 (.49، ص ۳



 

 

 

509 

 صحیح است  ۲گزینه  -13

ای اصل برائت شک در ثبوت تکلیف و الزام قانونی است در حالی که در تردیند در انتسناب جنرم بنه منتهم، اصنل       مجر

ممنوعیت و جرم بودن عمل مورد تردید نیست بلکه تردید در انتساب عمل مجرمانه به متهم است که در چنین مواردی 

به وسیله متهم است. و در مورد تردید در مینزان  شود و در صورت تردید اصل عدم ارتکاب آن عمل  اصل عدم جاری می

گینرد کنه    مجازات نیز اصل ممنوعیت و جرم بودن محل تردید نیست بلکه میزان مجازات عمل منورد تردیند قنرار منی    

مسنئولیت مندنی    هقاضی باید به قدر متیقن حکم نماید. و در مورد تردید در ثبوت ضمان قهری نیز در صورتی که دربار

ناشی از اتالف مال دیگری یا اضرار به غیر تردیدی حاصل شود یعنی تحقق ضمان قهری و تعهد خنارج   شخص و ضمان

از قرارداد مشکوک باشد اصل بر عدم ضمان است و اگر قبالً وجود دین یا مسئولیت ثابت و محرز بوده است و سپس در 

هد و دینن اسنت و بایند اصنل استصنحاب را      مورد ادای دین و سقوط تعهد تردید حاصل شود اصل بر باقی بودن آن تع

 (.10۲و  101، 100، صص ۳جاری دانست. )منبع پیشین، ج 

 صحیح است  ۴گزینه  -1۴

دانیم کلی در ضمن کدام یک از افراد خود  در استصحاب کلی نوع دوم، شک در بقای کلی ناشی از این امر است که نمی

که یقیناً از بین رفته است یا در ضنمن فنردی وجنود گرفتنه کنه       تحقق یافته است آیا کلی در ضمن فردی تحقق یافته

یقینًا هنوز باقی است؟ به عقیده غالب صناحب نظنران استصنحاب کلنی ننوع دوم معتبنر و قابنل اجنراء اسنت و ارکنان           

استصحاب در مورد کلی فراهم است اما در خصوص افراد ارکان استصحاب محقق نیست. بنابراین در سؤال مطروحه آثار 

شنود ماننند    کلی نکاح نظیر حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن باقی است ولی آثار خاص نکاح دائم ینا موقنت ثابنت نمنی    

 (.56و  55توارث و نفقه که مختص عقد دائم است. )منبع پیشین، صص 

 صحیح است  ۴گزینه  -1۵

ماهیت منوط به وجنود آن اسنت،   شود و تحقق  مقتضای ذات عقد: عبارت است از هر امری که عقد بدون آن منعقد نمی

شود مانند تعریف عقد قنرض کنه تملینک     ای که اگر این مقتضاء منتفی شود عقد لغتاً و عرفاً و شرعاً منتفی می به گونه

 مال از طرف احد طرفین است.

ن امنر  مقتضای اطالق عقد: عبارت است از فرعی که هرگاه عقد بطور مطلق یعنی بدون قید و شرط واقع شود اقتضای آ

تواننند بنا درج قیند و     نماید. مقتضای اطالق عقد منظور مستقیم و اصلی متعاقدین نیست. و بنابراین طنرفین منی   را می

 (.۲80، ص 1شرط اقتضای مذکور را تغییر دهند. )دکتر امامی، ج 

 صحیح است  3گزینه  -1۶

نجام واجب، دقیقاً به اندازه مدت الزم جهنت  باشد: اگر زمان تعیین شده برای ا از جمله واجبات موقت، واجب مضیق می

نامنند. )حسنین قنافی و دکتنر سنعید شنریعتی، اصنول فقنه          انجام عمل باشد در این صورت واجب را واجب مضیق می

 (.1۳6، ص ۳کاربردی، ج 

 صحیح است  1گزینه  -17

 ن دامنه فراگیری عام.تخصیص عبارت است از: خارج کردن بعضی از افراد و مصادیق از شمول عام و محدود کرد

مخصص ممکن است در قالب الفاظ و عبارات بیان شود )مخصص لفظی( مانند تخصیص به سنت. و ممکنن اسنت ینک    

دلیل غیرلفظی باشد )مخصص لبّی( مانند حکم عقل، اجماع یا قرائن و شواهدی که پیرامنون کنالم وجنود دارد. )منبنع     

 (.196، 195، 194، صص 1پیشین، ج 
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صحیح است  ۲ گزینه -1۸

 حکم واقعی بر دو قسم است: حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانونی.

احکامی که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی، یعننی بندون در نظنر     حکم واقعی اولی:

شود مانند وجوب  گرفتن حاالت استثنایی )اضطرار، حرج، ضرر(، برای مکلفین مقرر فرموده، حکم واقعی اولی نامیده می

 پرداخت نفقه و موظف بودن زن به سکونت در منزل شوهر.

احکامی که با در نظر گرفتن حاالت خاص و استثنایی پیش آمده برای مکلف از طرف شارع صنادر   :حکم واقعی ثانوی

شود این عوارض و شرایط استثنایی ممکن است اضطرار، ضنرر، عسنر و حنرج، اکنراه،      گردد حکم ثانوی محسوب می می

 (.۳4، ص 1پیشین، ج شود )منبع  تقیه، عجز، مرض و مانند آن باشد که به آنها عناوین ثانوی گفته می

صحیح است  ۲گزینه  -19

دانند بلکه معتقد به وجوب احتیاط هستند امنا اصنولیین    اخباریان در شبهات حکمی تحریمی اصل برائت را جاری نمی

 (.76، ص ۳دانند. )منبع پیشین، ج  در این مورد نیز همانند سایر شبهات اصل برائت را جاری می

 صحیح است  1گزینه  -۲۰

 شبهات تحریمی موضوعی بر دو قسم است: شبهه محصوره و غیرمحصوره.

شنود و در شنبهات غیرمحصنوره اصنل احتیناط       بنا به نظر مشهور اصولیان در شبهات محصوره اصل احتیاط جاری منی 

 (.114، ص ۲شود و به جای آن باید اصل برائت را جاری کرد. )منبع پیشین، ج  جاری نمی
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 توکال حقوق جزا سؤاالت

 139۴سال 
 

 

حکم به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته، در مورد کدام گروه از اطفال و نوجوانان  -1

 بزهکار جایز است؟

 های سنی به جز اطفال و نوجوانان بالغ تمام گروه -1

 اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال شمسی -۲

 سال تمام شمسینان تا هیجده وانوج -۳

 های سنی تمام گروه -4

 تواند محکوم را از کیفر معاف کند؟ های هفت و هشت، دادگاه با  ه شرایطی می در جرایم تعزیری درجه -۲

بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری موثر، گذشنت شناکی و جبنران     تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیش -1

 ضرر و زیان

 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یف، پیشاحراز جهات تخف -۲

 بینی اصالح مرتکب، فقدان سابقه کیفری موثر تعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیش -۳

 در این مورد، معافیت از کیفر به هیچ شرطی موکول نیست. -4

 الل روانی باشد، کدام مورد صحیح است؟ نانچه مجرم در زمان ارتکا  جرم، د ار اخت -3
 رط فقدان اراده، مسؤولیت کیفری ندارد.شبه  -1

 شود و مسؤولیت کیفری ندارد. مجنون محسوب می -۲

 شود و مسؤولیت کیفری ندارد. فقدان اراده یا قوه تمیز محسوب می -۳

 به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز، مسؤولیت کیفری ندارد. -4

 و اجرای مجازات در مورد کدامیک از جرایم زیر، قابل تعویق است؟صدور حکم  -۴

 جرایم علیه عفت عمومی -۲    معاونت در قتل عمد -1

 معاونت در اسیدپاشی -4   تعزیر بدل از قصاص نفس -۳

 در کدام جرم زیر، دادگاه ملزم به تبدیل حبس به مجازات جایگزین نیست؟ -۵
 انونی آن، شش ماه تا یک سال حبس است.جرم عمدی که حداکثر مجازات ق -1
 جرم عمدی که میزان تعزیر آن، در قانون معین نشده است. -۲
 جرم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، کمتر از دو سال است. -۳
 روز تا شش ماه حبس است. 91جرم عمدی که مجازات قانونی آن، بین  -4

میلی، مفاد حکم را رعایت ننمایتد،  ته تصتمیم دربتاره او      نانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تک -۶

 شود؟ اتخاذ می
 شود. مجازات تکمیلی دیگری، جایگزین مجازات اولیه می -1
 شود. مجازات تکمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته می -۲
 یابد. برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم، تا یک سوم افزایش می -۳
 شود. برای بار اول، بقیه مدت محکومیت، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می -4
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 شود؟ مجازات تبعی قاتل عمدی که به قصاص نفس محکوم شده، از  ه تاریخی آغاز می -7

 آزادی مجرم -۲     صدور حکم -1

 توقف اجرای حکم قصاص -4    رضایت اولیای دم -۳

رار از زندان، در زندان را شکسته و بیرون از زندان دستگیر شود، اتهتام )اتهامتات( او   اگر زندانی برای ف -۸

  ه اوصافی دارد؟

 تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان -1

 عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان -۲

 فرار از زندان -۳

 شروع به فرار از زندان -4

 کند؟ حدی شود، دادگاه  ه تصمیمی درباره او اتخاذ میای مرتکب جرم  هرگاه کود  هشت ساله -9

 هیچ تصمیمی -۲    اقدام تامینی و تربیتی -1

 نگهداری در کانون اصالح تربیت -4  تر نسبت به بزرگساالن مجازات سبک -۳

هرگاه حکم صادره توسط دادگاه کیفری، فراتر از میزان کیفیتی باشد که در قانون مقترر شتده استت،     -1۰

 مورد صحیح است؟ کدام

چنانچه صدمه و خسارتی از این جهت حاصل گردد، در صورتی که از روی عمند ینا تقصنیر باشند، حسنب منورد        -1

 شود. المال جبران می موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت

 شود. جبران میالمال  صادرکننده حکم مسؤولیت کیفری دارد، ولی خسارت وارده از بیت -۲

 المال جبران شود. در هر صورت خسارت وارده به محکوم علیه باید از بیت -۳

 صادرکننده حکم در هر صورت، دارای مسؤولیت کیفری و مدنی است. -4

 محرومیت از حقوق اجتماعی  ه نوع مجازاتی است؟ -11

 فقط مجازات تبعی -1

 فقط مجازات تکمیلی -۲

 تبعیفقط مجازات تکمیلی یا  -۳

 حسب مورد فقط مجازات تکمیلی، اصلی یا تبعی -4

 در صورت اجتماع مباشر و سبب، کدام مورد صحیح است؟ -1۲

 سبب ضامن است. -۲    مباشر ضامن است. -1

 هر دو به نسبت مساوی ضامن هستند. -4 عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است. -۳

 سقوط، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی شود؟ یک از جهات زیر، ممکن است باعث کدام -13 

 مرور زمان -۲      توبه -1

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -4    جزانسخ قانون  -۳

 در صورت ارتکا  مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکب  یست؟ -1۴

 زات حبس و جزای نقدیامج -۲ محرومیت از از حق رانندگی به مدت سه سال -1

 جزای نقدی -4     بسح -۳
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 اگر اولیای دم پس از گذشت از حق قصاص نفس، قاتل را بکشند، مجازات آنها اصوال   یست؟ -1۵

 قصاص نفس -۲     تعزیر و دیه -1

 مجازاتی ندارد. -4     فقط تعزیر -۳

 مجازات کسی که مجنونی را عمدا  به قتل رساند  یست؟ -1۶

 قصاص نفس -۲     ضمان دیه -1

 قصاص نفس مگر در موارد استثنا -4     یه و تعزیرد -۳

 مردی زنی را به قتل رسانده است  اولیای دم زن  ه حقوقی دارند؟ -17

 حق عفو، حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با رضایت مرتکب -1

 حق عفو، حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب -۲

 ا حق قصاص با رد فاضل دیهفقط حق عفو ی -۳

 حق عفو، قصاص یا اخذ دیه -4

هرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری، برخوردی به وجود آید که منتهی به جنایت شود، حکتم ضتمان    -1۸

  یست؟

 هر یک ضامن نصف دیه دیگری است. -1

 ضمان منتفی است. -۲

 هر یک ضامن تمام دیه دیگری است. -۳

 دیه است.عاقله هر یک ضامن  -4

 توهین به رئیس کشور خارجی که وارد قلمرو ایران شده، در کدام شرایط جرم است؟ -19

 در صورت علنی بودن و به شرط معامله متقابل -1

 صرفاً به شرط معامله متقابل -۲

 در صورت علنی بودن یا به شرط معامله متقابل -۳

 مطلقاً جرم است. -4

 یابد؟ افعال زیر تحقق میخیانت در امانت، با کدام  -۲۰

 سوءاستفاده یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء -1

 سوءاستفاده یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء -۲

 استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اشیاء -۳

 استعمال یا تصرف یا تلف یا مفقود کردن اشیاء -4

  



 

 

 

514 

 

 توکال حقوق جزا پاسخنامه

 139۴ سال
 
 

 و تبصره ذیل آن  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۸9صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -1

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   39صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -۲

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   1۴9صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -3

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۴7موجب ماده صحیح است  به  ۴گزینه  -۴

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۶9و  ۶۸، ۶7، ۶۶صحیح است  به موجب مواد  1گزینه  -۵

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۲۴صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -۶

  139۲می مصو  قانون مجازات اسال ۲۵ماده « الف»صحیح است  به موجب بند  ۴گزینه  -7

  137۵های بازدارنده مصو   قانون تعزیرات و مجازات ۵۴7صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -۸

 ذیل آن  ۲و تبصره  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۸۸صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -9

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   13صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۰

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۲۶ماده  1صحیح است  به موجب تبصره  ۴گزینه  -11

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۵۲۶صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -1۲

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۲19صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -13

و ماده  137۵های بازدارنده مصو   قانون تعزیرات و مجازات 7۲3صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -1۴

  1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصو   1

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   3۶۴صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -1۵

قتانون   ۶1۲و متاده   139۲  قانون مجتازات استالمی مصتو    3۰1صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -1۶

  137۵های بازدارنده مصو   تعزیرات و مجازات

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   3۸۲و  3۶۰، 3۴7صحیح است  به موجب مواد  ۲گزینه  -17

  139۲قانون مجازات اسالمی مصو   ۵3۰صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -1۸

  137۵های بازدارنده مصو   قانون تعزیرات و مجازات ۵17صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -19

  137۵های بازدارنده مصو   قانون تعزیرات و مجازات ۶7۴صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -۲۰
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 توکال سؤاالت آیین دادرسی کیفری

 139۴سال 
 
 

از محتیط  نامه آنهتا در زمینته حمایتت    سهای مردم نهادی که اسا کدام عبارت در خصوص نقش سازمان -1

زیست، منابع طبیعی و بهداشت عمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی دعوی کیفتری مربتوط، صتحیح    

 نیست؟

 های فوق، اعالم جرم کنند. در زمینه توانند نسبت به جرایم ارتکابی می -1

 الذکر را دارند. ها در خصوص موضوعات فوق حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه -۲

 های فوق شرکت کنند. توانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارتکابی در زمینه می -۳

 دیده را نیز باید اخذ کنند. در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، برای اعالم جرم، رضایت بزه -4

ستازمان تعزیترات حکتومتی در     مطابق قانون مبارزه با قا اق کاال و ارز در آراء قطعی صادره از شتعب  -۲

توانتد   ق رأی بتا قتانون متی   بتا خصوص تخلفات قا اق کاال و ارز، کدام مقام زیر، در صورت احراز عتدم انط 

 تقاضای تجدیدنظر نماید؟

 رئیس قوه قضاییه -۲   رئیس سازمان تعزیرات حکومتی -1

 وزیر دادگستری -4    دادستان کل کشور -۳

، کدام یک از خسارات زیر، در دعتوای خصوصتی ناشتی از جترم در دادگتاه      در فرایند دادرسی کیفری -3

 کیفری قابل مطالبه است؟

 فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال -1

 الحصول و خسارت معنوی تمام منافع ممکن -۲

 فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی -۳

 الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیه سارات معنوی و منافع ممکنتمام خسارات مادی و نیز خ -4

 کدام قرار، نهایی نیست؟ -۴

 موقوفی تعقیب -۲    جلب به دادرسی -1

 اناطه -4     منع تعقیب -۳

 م مستوجب مجازات تعزیری زیر، صدور قرار نظارت قضائی، مستقال  جایز است؟ائدر کدام یک از جر -۵

 ششتعزیری درجه  -۲    هشتزیری درجه تع -1

 هشتو  هفت، ششتعزیری درجه  -4   هشتو  هفتتعزیری درجه  -۳

ق آ د  ، در کدام یک از جرایم زیر، تشتکیل پرونتده شخصتیت در     ۲۰3عالوه بر موارد مذکور در ماده  -۶

 مورد اطفال و نوجوانان الزامی است؟

 هفتو  ششم تعزیری درجه جرای -۲   ششو  پنججرایم تعزیری درجه  -1

 کلیه جرایم تعزیری -4  هشتو  هفتجرایم تعزیری درجه  -۳
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کدام یک از مقامات زیر، در خصوص جرایم علیه منافع و مصالح ملی و خسارات وارد به حقوق عمتومی   -7

 المللی است؟ مکلف به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع بین

 قضاییهرئیس قوه  -۲    وزیر امور خارجه -1

 دادستان کل کشور -4    وزیر دادگستری -۳

زیر، طرفین دعوی باید وکیل خود را از بین وکالی  جرائمدر مرحله تحقیقات مقدماتی در کدام دسته از  -۸

 رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخا  کنند؟
قنانون آینین    ۳0۲مشمول مجنازات مقنرر در مناده    فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی که مجازات آنها  -1

 است. 1۳9۲دادرسی کیفری 
 ۳0۲در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده  -۲

 است. 1۳9۲قانون آیین دادرسی کیفری 
 1۳9۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۳0۲ فقط در جرایم سازمان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده -۳
 در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازات -4

 تحت کدام یک از شرایط زیر صدور قرار بازداشت موقت توسط مراجع قضایی الزامی است؟ -9
 در زمان جنگ، در مطلق جرایم ارتکابی -1
 ر جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجیدر زمان صلح، د -۲
 در زمان جنگ، در برخی جرایم و موارد احصاء شده در قانون -۳
 در زمان جنگ، فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی -4

 شوند؟ زیر به طور مستقیم در دادگاه صالح مطرح و رسیدگی می جرائمکدام دسته از  -1۰
 سال پانزدهو منافی عفت و جرایم افراد زیر   هشتو هفتجرایم تعزیری درجه  -1
 سال پانزدهو جرایم افراد زیر  هشتو  هفتفقط جرایم تعزیری درجه  -۲
 سال هجدهجرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر  -۳
 هشتو  هفتفقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه  -4

 دعوای عمومی است؟م جرم در کدام صورت از موجبات قانونی تعقیب الاع -11
اعالم کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیرقابل گذشت باشد و بنه عنالوه قنرائن و امناراتی مبتننی بنر نادرسنتی         -1

 اظهارات وی وجود نداشته باشد.
 اعالم کننده ناظر وقوع جرم باشد، خواه جرم مذکور قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت باشد. -۲
 گذشت بوده و اعالم کننده ناظر وقوع آن باشد. فقط جرم از جرایم قابل -۳
 جرم غیرقابل گذشت و در عین حال مشهود باشد. -4

 الرعایه است؟ های دیگر الزم های کیفری یک در کدام دادگاه مقررات دادرسی دادگاه -1۲

 دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی -۲     دادگاه اطفال -1

  های کیفری  همه دادگاه -4     دادگاه انقالب -۳

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه کیفری مسئول پرداخت هزینه دادرسی استت فتوت نمایتد،     -13

 پرداخت هزینه به عهده کیست؟

 به عهده عاقله وی است. -۲    به عهده وارث وی است. -1

 شود. میاز ماترک وی وصول  -4  شود. از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می -۳
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 گیرد؟ نباشد، توسط کدام دادسرا صورت می ومای که محل وقوع آن معل تحقیقات مقدماتی جرم رایانه -1۴

 دادسرای مرکز استان محل کشف -۲   دیده دادسرای محل اقامت بزه -1

 ای تهران فقط دادسرای امور رایانه -4    دادسرای محل کشف -۳

 ر خصوص اشخاص حقوقی قابلیت صدور ندارد؟کدام یک از قرارهای تأمینی زیر د -1۵

 منع ادغام شرکت در شرکت دیگر -۲ های شغلی جرم زا ممنوعیت انجام بعضی فعالیت -1

 وثیقه -4    منع انحالل شرکت -۳

هرگاه در خصوص حکمی که متضمن مجازات بدنی است از دیوان عالی کشور تقاضای اعتاده دادرستی    -1۶

 ر، در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن مواجه با کدام تکلیف است؟ان عالی کشووشود، شعبه دی

کند و در صورتی که نظر اعضای شعبه بر پنذیرش درخواسنت باشند، دسنتور      شعبه دیوان بدواً تقاضا را بررسی می -1

 دهد. توقف اجرای حکم را می

توقف یا عدم توقف اجرا مواجه بنا  کند و در مورد  شعبه دیوان صرفاً در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر می -۲

 تکلیفی نیست.

 دهد. شعبه دیوان عالی با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می -۳

 شود. صرفاً پس از تجویز اعاده دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی کشور، اجرای حکم قطعی متوقف می -4

توانتد   در کدام مورد، شخصی که در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شتده باشتد، متی    -17

 درخواست جبران خسارت ایام بازداشت را نماید؟

 صدور قرار موقوفی تعقیب -۲   صدور قرار بایگانی نمودن پرونده -1

 صدور قرار تعلیق تعقیب -4    صدور قرار منع تعقیب -۳

ی مرتکب یک فقره کالهبرداری در تهران و یک فقره جعل مبایعه نامه در ورامتین شتده استت،    شخص -1۸

 شود، رسیدگی به اتهامات متهم در صالحیت کدام مرجع است؟ لیکن در کرج دستگیر می

 دادسرای عمومی و انقالب کرج -1

 دادسرای عمومی و انقالب تهران -۲

 دادسرای عمومی و انقالب ورامین -۳

 م کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی و انقالب ورامینجر -4

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت کدام دادگاه است و جلسه رسیدگی دادگاه با حضور حداقل  -19

 یابد؟  ه تعداد از اعضای هیئت منصفه رسمیت می

 نفر یازدهحسب مورد اتهام، دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم ن  -1

 نفر هفتدادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم ن  -۲

 نفر یازدهفقط دادگاه کیفری یک استان تهران ن  -۳

 نفر هفتدادگاه کیفری یک محل وقوع جرم ن  -4

 دادگاه انقال  اسالمی نیست؟رسیدگی به کدامیک از جرایم زیر، در صالحیت  -۲۰

 دخالت غیرمجاز در امور سمعی و بصری -۲  دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی -1

 قاچاق کاالهای ممنوع -4  خرید و فروش غیرمجاز اسلحه جنگی -۳
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 توکال آیین دادرسی کیفری پاسخنامه

 139۴ سال
 
 

 ذیل آن  1و تبصره  139۴سی کیفری اصالحی قانون آیین دادر ۶۶صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -1

  1373نامه سازمان تعزیرات حکومتی  آیین ۲3صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -۲

 ذیل آن  ۲و تبصره  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   1۴صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -3

  139۲دادرسی کیفری مصو   قانون آیین ۲۶۵و  ۲1صحیح است  به موجب مواد  ۴گزینه  -۴

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۲۴7ماده  1صحیح است  به موجب تبصره  3گزینه  -۵

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۲۸۵و  ۲۰3صحیح است  به موجب مواد  1گزینه  -۶

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۲9۰صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -7

  139۴قانون آیین دادرسی کیفری اصالحی  ۴۸صحیح است  به موجب تبصره ماده  ۲گزینه  -۸

قانون آیتین دادرستی جترائم نیروهتای مستلح و دادرستی        ۶1۸صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -9

  1393الکترونیکی مصو  

قانون آیین دادرسی  3۴۰و  ۲۸۵و تبصره مواد  139۴اصالحی  3۰۶صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -1۰

  139۲کیفری مصو  

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۶۵صحیح است  به موجب ماده  1گزینه  -11

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۲97صحیح است  به موجب تبصره ماده  ۲گزینه  -1۲

  139۲کیفری مصو  قانون آیین دادرسی  ۵۶۵صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -13

قانون آیین دادرستی جترائم نیروهتای مستلح و دادرستی       ۶۶۵صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -1۴

  1393الکترونیکی مصو  

قانون آیین دادرستی جترائم نیروهتای مستلح و دادرستی       ۶9۰صحیح است  به موجب ماده  ۴گزینه  -1۵

  1393الکترونیکی مصو  

هیأت عمومی دیتوان عتالی کشتور و     ۶/۵/9۴ت   7۴۲موجب رأی وحدت رویه صحیح است  به  1گزینه  -1۶

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۴7۸تبصره ماده 

قنانون آینین دادرسنی     478مطابق رأی وحدت رویه مذکور: غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصالحی ذینل مناده   

اجراء قابل تدارک و جبران نیست و نسنبت بنه آن تقاضنای     این است که احکامی که پس از 1۳9۲کیفری مصوب سال 

اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای 

بررسنی و  احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتندا بایند درخواسنت را    
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مالحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و 

به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به داللت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم 

 مقرر در تبصره مذکور خارج است.

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   ۲۵۵صحیح است  به موجب ماده  3گزینه  -17

  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   313و  31۰صحیح است  به موجب مواد  ۲گزینه  -1۸

قتانون   3۸و ماده  139۲قانون آیین دادرسی کیفری مصو   3۰۵صحیح است  به موجب ماده  ۲گزینه  -19

  13۶۴مطبوعات مصو  

قتانون مربتوط بته مقتررات امتور       3ماده واحده اصالح ماده  ۶صحیح است  به موجب تبصره  3زینه گ -۲۰

قانون نحوه مجازات اشخاصی کته در   11و ماده  133۴  پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصو

ا اق کتاال و ارز  قانون مبارزه با ق ۴۴و ماده  13۸۶کنند مصو   های غیرمجاز می امور سمعی و بصری فعالیت

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  ۲1/9/1391ت  7۲7و رأی وحدت رویه شماره  139۲مصو  

کنه مقصنود از قاچناق     1۳1۲قانون مجازات منرتکبین قاچناق مصنوب     45چون ماده »مطابق رأی وحدت رویه مذکور: 

حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگهداشنتن  اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سنالح و مهمنات    ۲1آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده 

لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سنالح و مهمنات، اقنالم و منواد تحنت کنتنرل وارد        1۳90غیرمجاز مصوب 

ا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است لذا به نظنر اکثرینت اعضنای هینأت     کردن آنها به کشور ی

عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سالح، مهمنات، اقنالم و منواد تحنت     

 .« حیت دادگاه عمومی است ... کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صال
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 سؤاالت حقوق مدنی

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطالع وی آن را بهه   -۱

 کدام مورد صحیح است؟غیر بفروشد، 

 ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است. اعتبار معامله -1

 تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید. معامله صحیح است و بهروز فقط می -2

 برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود. تواند از منافع بهره خریدار در صورتی می -۳

تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامهه تصهرفاو وی    له صحیح است، ولی بهروز منحصراً در صورتی میمعام -۴

 راضی باشد.

 کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟ -۲

 تواند کسی را که در ضمن عقد متولی قرار داده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورتی کهه خیانهت   حاکم نمی -1

 متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.

تواند وکیل بگیرد یها تولیهت را بهه     چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، شرط مباشرو شده باشد، متولی می -2

 دیگری تفویض کند.

در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوو هر یه،، حهاکم شیصهی را ضهمیمه      -۳

 کرد. خواهد

 تواند خود را متولی قرار داده و ازمنافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند. واقف می -۴

 شود؟ کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می -۳

 د خیار شرط باشد.جوا -2   د خیار تیلف شرط باشد.جوا -1

 واجد یکی از خیاراو میتص باشد. -۴  واجد یکی از خیاراو مشترک باشد. -۳

فروشهد   بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او  -۴

 شود، در صورت رد معامله کدام مورد صحیح است؟ و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف می

 قط به بهروز مراجعه کند.فه قیمت اتومبیل، بتواند برای مطال ثریا می  -1

 ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز، از محمد یا بهروز مطالبه کند. -2

 با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد. -۳

 ت، ثریا حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده اس -۴

 در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟ -۵

 شود. تابعیت ایرانی آنان در هر حال زایل می -1

 موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند. -2

 شود. در صورو تأیید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل می -۳

تابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارو، نمایندگی مجلس، عضویت در شهورای نگهبهان و قضهاوو، اشهتغال بهه       -۴

 مشاغل دولتی دیگر بالمانع است.
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تعیین شده در قهرارداد، کهدام مهورد صهحیح     خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد  رد -۶

 است؟

 دله با انقضای مدو، حق مطالبه خسارو عدم انجام تعهد را دارد.هدر تعهداو غیر پولی، متع -1

 چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدو، متعهدله حق مطالبه خسارو تأخیر را دارد. -2

 ه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.تواند مطالبه خسارو نماید، مگر آنک متعهدله نمی -۳

تواند خسارو عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی  در کلیه تعهداو متعهدله در صورتی می -۴

 از اجرای تعهد خودداری نماید.

 شود؟ شرکت در کدام یک از موارد زیر، زایل می -۷

 نقصان فاحش قیمت در صورو عدم تقسیم -2  عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن -1

 از مالیت افتادن مال الشرکه -۴  تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه -۳

 مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر، در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟ -۸

 الزم است، شیصاً انجام دهد.تواند با اخذ اجرو، اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آنها  مضارب می -1

 تواند به تشییص خود، با سرمایه مال، و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند. مضارب می -2

 مضارب، در صورو اطالق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد. -۳

 ضامن و مسئول مال مضاربه است. مضارب، -۴

العقد معیوب  شود که حین وشد و پس از تحویل، معلوم میفر شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می -۹

 بوده است. در کدام یک از موارد زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

 چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد. -1

 در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد. -2

 سازی استفاده شده باشد. رهای موردنظر، در کارگاه نباوچنانچه شک -۳

 چنانچه با واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد. -۴

تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صهد تهن بهرنج     -۱۰

کاالی فروخته شده، فاقد اوصاف نمونهه اسهت. کهدام    شود که  فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم می است، می

 ضمانت اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

 فقط حق فسخ معامله را دارد. -1

 فقط حق مطالبه ارش دارد. -2

 تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بیواهد. می -۳

 ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.های موجود در انبار، خسارو  حق دارد با قبول برنج -۴

 کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟ -۱۱

 در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم. -1

 در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم. -2

 در صورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد، من ضامن هستم. -۳

 زم به تأدیه خواهم بود.لتدر صورو عدم ایفای دین از سوی مدیون، من م -۴
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 کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟ -۱۲

 تواند در مورد وکالت اقدام کند. وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی -1

 چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرو است، ارسال گردد، اقداماو او نسبت به موکل نافذ نیست. -2

 چنانچه نامه عزل به اطالع وکیل که در مسافرو است، برسد اقداماو او نسبت به موکل نافذ نیست. -۳

 سبت به موکل نافذ نیست.چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرو است، واصل گردد، اقداماو او ن -۴

در ضمن عقد اجاره یک ساله، بر مستأجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچهه مهوجر را کهه در     -۱۳

مجاورت عین مستأجره قرار دارد، به صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مسهتأجر در سهه ماههه    

 ر است؟اول و خشک شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصو

 تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارو عدم اجرای شرط را بیواهد. فقط می -1

 پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بیواهد. -2

 تواند خسارو ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بیواهد. فقط می -۳

 ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد. -۴

قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صهحیح  مطابق  -۱۴

 است؟

هرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه متعارف شیصی خود را از اموال خود ادا نماید، صرفاً در صهورتی کهه ثابهت شهود      -1

 تواند معادل آن را از زوج دریافت کند. قصد تبرع نداشته است، می

از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی کهه ثابهت شهود قصهد      رازوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پدر خود  هرگاه -2

 تواند معادل آن را از زوج دریافت کند. تبرع نداشته است، می

کند تقبل کند،  هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج، هزینه سفر برای مالقاو فرزندشان را که در شهر دیگری تحصیل می -۳

 مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد. حق

تواند معادل آنچه  هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می -۴

 را که هزینه نموده، از زوج مطالبه کند.

مغصوب و منافع آن ابراء نماید. کدام مورد صهحیح   اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال -۱۵

 است؟

 مال، حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد. -1

 مال، برای مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقین را دارد. -2

 مال، برای مطالبه قیمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد. -۳

 ای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هیچ ی، از غاصبین را ندارد.مال،. بر -۴

 در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟ -۱۶

 هر است.طعده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه  -1

 عده وفاو در نکاح دائم و منقطع، یکسان است. -2

 هر است.طاگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد، عده فسخ نکاح دو  -۳

 روز است. ۴5ضای سن، عادو زنانگی نبیند، قتعده طالق در زنی که به ا -۴
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 در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟ -۱۷

 له بعد از فوو بدون قبض اثری ندارد. در صورو رد وصیت قبل از فوو، قبول موصی  -1

 در صورو قبول وصیت بعد از فوو موصی و بعد از قبض موصی به رد وصیت ممکن نیست. -2

 به، وصیت قابل رجوع نیست. له قبل از فوو موصی و قبض موصی در صورو قبول وصیت از سوی موصی -۳

زم به قبض نشهده باشهد، قبهول بعهد از فهوو ال      چنانچه وصیت در زمان حیاو موصی قبول شده باشد، ولی موصی -۴

 است.

ای دین نکرده است. کهدام  اد ان قرض به دیگری پرداخته و مقترضشخصی مدعی است پولی را به عنو -۱۸

 پذیر است؟ های زیر، تجزیهمورد از اقرار

 به را پرداخت کردم. ام، اما نیمی از مدعی از مدعی پول گرفته -1

 ت.ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده اس از مدعی پول گرفته -2

 ام، اما تأدیه آن در ی، سال آینده شرط شده است. از مدعی پول گرفته -۳

 ام، اما بابت خدماو مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است. از مدعی پول گرفته -۴

 در خصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، کدام مورد صحیح است؟ -۱۹

 برند. ابوینی، همگی ارث می در صورو انحصار ورثه به دو عمو و ی، پسر عموی -1

 برند. در خصوص انحصار ورثه به ی، خاله، ی، دایی و پسرعموی ابوینی، همگی ارث می -2

 برند. در صورو انحصار ورثه به دو پسر عموی ابوینی، ی، دایی و ی، عمو، همگی ارث می -۳

 برد. مو ارث میدر صورو انحصار ورثه به ی، پسر عموی ابوینی و ی، عموی ابی، فقط پسرع -۴

اند، در همهین   موجب قرارداد به مهد کودکی سپرده به والدین صغیری، نگهداری او را در ساعات اداری -۲۰

سازد. کدام مورد در خصوص مسئولیت جبهران خسهارت، صهحیح     مدت، صغیر به دیگری خسارت وارد می

 است؟

 اند. نند تقصیری در تربیت طفل نکردهاصوالً والدین مسئول جبران خسارو هستند، مگر اینکه ثابت ک -1

 صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارو شود. -2

 صغیر، مهد کودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند. -۳

 مهد کودک در هر حال، مسئول جبران خسارو است. -۴
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 پاسخنامه حقوق مدنی

 ۱۳۹۵سال 

 

 
 

 

 
 

 .قانون مدنی ۵۳به موجب مفهوم ماده  صحیح است. ۳گزینه  -۱

 .قانون مدنی ۸۴و  ۸۳، ۷۹، ۷۷، ۷۵به موجب مواد صحیح است.  ۴گزینه  -۲

 .قانون مدنی ۳۹۹و  ۱۸۸ موادبه موجب صحیح است.  ۲گزینه  -۳

 .گوینهد  خیهاری مهی  عقد الزمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده اسهت، عقهد   

 (22ش  ،۷ )دکتر کاتوزیان، قانون مدنی، اعمال حقوقی

 .قانون مدنی ۳۶۶و  ۳۶۵، ۳۲۳،  ۳۱۲، ۲۵۹به موجب مواد صحیح است.  ۲گزینه  -۴

 .قانون مدنی ۹۸۹و  ۹۸۸به موجب مواد صحیح است.  ۳گزینه  -۵

ههای   ون آیهین دادرسهی دادگهاه   قان ۵۲۲قانون مدنی و ماده  ۲۲۶به موجب ماده صحیح است.  ۱گزینه  -۶

 عمومی و انقالب در امور مدنی.

قانون مدنی در صورتی که بخشی از مال شرکت  ۵۹۳و  ۵۹۲، ۵۸۷به موجب مواد  .صحیح است ۴گزینه  -۷

)دکتر کاتوزیان، قانون مهدنی   .شود  از حق همه آنان است خورد و آنچه تلف می تلف شود، اشاعه بر هم نمی

 (۵۸۷ی، پانوشت ماده در نظم حقوق کنون

 .قانون مدنی ۵۵۶و  ۵۵۵، ۵۵۴، ۵۵۳به موجب مواد صحیح است.  ۳گزینه  -۸

 .قانون مدنی ۴۲۹به موجب ماده صحیح است.  ۴گزینه  -۹

 .قانون مدنی ۳۵۴به موجب ماده صحیح است.  ۱گزینه  -۱۰

 .قانون مدنی ۷۲۳و  ۷۰۰، ۶۹۹به موجب مواد صحیح است.  ۱گزینه  -۱۱

 .قانون مدنی ۶۸۱و  ۶۸۰به موجب مواد صحیح است.  ۳نه گزی -۱۲

 .قانون مدنی ۴۹۶به موجب ماده صحیح است.  ۴گزینه  -۱۳

 .۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب  ۳۰به موجب ماده صحیح است.  ۳گزینه  -۱۴

 .قانون مدنی ۳۲۲و  ۳۲۱به موجب مواد صحیح است.  ۱گزینه  -۱۵

 .قانون مدنی ۱۱۵۵و  ۱۱۵۴، ۱۱۵۲، ۱۱۵۱مواد  به موجبصحیح است.  ۲گزینه  -۱۶

 .قانون مدنی ۸۳۰و   ۸۲۹به موجب مواد صحیح است.  ۲گزینه  -۱۷



 

 

 

52۷ 

 .قانون مدنی ۱۲۸۳و  ۱۲۸۲به موجب مواد صحیح است.  ۱گزینه  -۱۸

 .قانون مدنی ۹۳۶به موجب ماده صحیح است.  ۴گزینه  -۱۹

 .قانون مسئولیت مدنی ۷مدنی و ماده قانون  ۱۲۱۶به موجب ماده صحیح است.  ۲گزینه  -۲۰
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 سؤاالت آئین دادرسی مدنی

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

چنانچه اصلِ دعوای تحویل مال منقول، در صالحیت دادگاه عمومی تبریز باشهد و موضهوع درخواسهت     -۱

تههران موجهود اسهت، درخواسهت تهأمین       تأمین خواسته همان عین معین باشد که در مقر دادگاه عمومی

 خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

 تبریز  -1

 تهران -2

 تبریز یا تهران به انتیاب خواهان -۳

 چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. -۴

توانهد پهس از    مایند، آیا مدعی مهی علیه سوگند یاد ن قرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعیچنانچه  -۲

 دلیل دیگری، اثبات نماید؟ با علیه، دعوای خود را اتیان سوگند مدعی

 تواند بلی، تنها در دعوای بر وراث میت می -1

 تواند تنها در دعوای بر وراث میت نمی -2

 تواند بلی می -۳

 تواند خیر نمی -۴

استان صهادر شهده باشهد، در کهدام صهورت نههایی       حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدیدنظر  -۳

 شود؟ محسوب می

 حکم دادگاه تجدیدنظر استان نهایی است. -1

 فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود. -2

 چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود. -۳

 فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود. -۴

 کدام مورد در خصوص گرفتن تأمین از درخواست کننده دستور موقت، صحیح است؟ -۴

 الزامی نیست. -1

 الزامی است که باید وجه نقد باشد. -2

 تواند وجه نقد نباشد. الزامی است که می -۳

 تواند وجه نقد نباشد. مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که میتنها اگر  -۴

اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصهل بهه زمهان صهغر نیسهت،       -۵

 خواهان دعوا کیست؟

 قیم -2     محجور -1

 اداره سرپرستی صغار و مجانین -۴     ولی خاص -۳
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 ا تعطیلی غیر منتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟باگر روز جلسه دادرسی،  -۶

 باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود.  -1

 باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابالغ شود. -2

 باید ی، ماهه تعیین شود و ابالغ الزم نیست. -۳

 است.فردای روز تعطیل  -۴

 در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأی دادگاه، کدام مورد صحیح است؟ -۷

 مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی، آگاه بوده باشد. -1

 ثالث از رأی است. لت آن دو ماه از تاریخ اطالع شیصدر هر حال مه -2

 ثالث از رأی است.در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطالع شیص  -۳

 نتهی به رأی، آگاه بوده است.دارد، حتی اگر معترض از دادرسی ممهلت ن -۴

چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد تصرف ساختمان احداث کرده باشهد و حکهم بهه رفهع تصهرف       -۸

 عدوانی صادر شود، در مورد اجرای آن، کدام مورد صحیح است؟

ماند که متصرف، ظرف ی، ماه از تهاریخ ابهالغ حکهم،     تمان در صورتی باقی میشود و ساخ بعد از قطعیت اجرا می -1

 دعوای مالکیت مل، را اقامه نماید.

ماند که متصرف، ظرف ی، ماه از تاریخ اجرای حکهم،   شود و ساختمان در صورتی باقی می یت اجرا میطعقبل از ق -2

 دعوای مالکیت مل، را اقامه نماید.

 گردد. شود و ساختمان تیریب می ور اجرا میبالفاصله بعد از صد -۳

 گردد. شود و ساختمان تیریب می یت اجرا میطعبالفاصله بعد از ق -۴

در دعوای علیه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمین خسارات احتمالی وارد به خود را نماید،  -۹

 کند؟ دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می

 کند. با تعیین میزان خسارو احتمالی، قرار تأمین صادر می -1

 کند. بدون تعیین خسارو احتمالی، قرار تأمین صادر می -2

 کند. قرار رد درخواست تأمین صادر می -۳

 شود. کند اما برای تعیین خسارو به کارشناس رجوع می قرار تأمین صادر می -۴

 تواند اقامه نماید؟ زوجه، در کدام دادگاه میدعوای مطالبه مهریه غیر منقول را  -۱۰

 محل وقوع مال غیر منقول -1

 محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه -2

 محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج -۳

 محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه -۴

 در کدام یک از موارد زیر را دارد؟ اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصریح نشده باشد، وکیل حق اقدام -۱۱

 درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور -1

 درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل -2

 درخواست تأمین خواسته، افزایش خواسته، اعتراض به حکم غیابی -۳

 واستهدرخواست تأمین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خ -۴
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در دعوای راجع به اموال غیر منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کهدام   -۱۲

 یک از موارد زیر صحیح است؟

 در هزینه دادرسی مؤثر است اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست.  -1

 ت.ثر اسؤثر نیست اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤدر هزینه دادرسی م -2

 در هر دو مورد، مؤثر است. -۳

 در هیچ ی،، مؤثر نیست. -۴

دادگاه تجدیدنظر استان، همان دادگاه تجدیدنظر ملهزم   فسخ کدام یک از قراردهای زیر در در صورت -۱۳

 باشد؟ به رسیدگی ماهیتی می

 قرار رد دادخواست ورود شیص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شیص ثالث -1

 ع دعوا، قرار عدم اهلیت خواندهقرار عدم استما -2

 قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، قرار رد دعوا -۳

 کلیه قرارهای دادگاه بدوی -۴

علیه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسلیم آن به مأمور اجهرا خهودداری    چنانچه وجه نقد محکوم -۱۴

 دهد؟ نماید، مأمور اجرا کدام اقدام زیر را انجام می

 علیه معرفی گردد. باید وجه توقیف شده که به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم -1

 علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید. محکوم -2

 نماید. هوج هاقامه دعوای مطالب ثالث له، باید علیه محکوم -۳

 به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد. -۴

چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدیدنظر، علیه خواهان صادر شود اما این حکم، پس از اعهاده   -۱۵

 تواند انجام دهد؟ دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی می

 ای خسارو اقامه نماید.تواند دعو فقط می -1

 تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید. می -2

 حق هیچ اقدامی ندارد زیر حکم قطعی و امر میتومه شده است. -۳

 تواند نسبت به حکم اثباو زوجیت، مجدداً اعاده دادرسی نماید. فقط می -۴

 کدام مورد در خصوص گزارش اصالحی، صحیح است؟ -۱۶

 نظر است.شود و قابل تجدید حکم تلقی می -1

 شود و پس از قطعیت اعتبار امر میتومه دارد. حکم تلقی می -2

 شود و قابل واخواهی و تجدیدنظر خواهی نیست. مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می -۳

حل اختالف صادر شود و قابل تجدید نظر نیست، مگر اینکه از شورای  مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می -۴

 شده باشد.

 گیرد؟ اعاده دادرسی طاری، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می -۱۷

 دیوان عالی کشور  -1

 دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی -2

 دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است. -۳
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تهر از دادگهاهی باشهد کهه رأی مهورد اعهاده        که درجه دادگهاه پهایین  دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر این -۴

 دادرسی صادر کرده است.

الطهرفین   چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یهک از طهرفین و داور مرضهی    -۱۸

 تعیین شود، در مورد عزل داور توسط یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

 اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.تواند داور  هر ی، می -1

 الطرفین را عزل نماید. تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی هر ی، می -2

 تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید. هر ی، فقط می -۳

 تواند هیچ ی، از داوران را عزل نماید. هیچ ی، از طرفین نمی -۴

بهه، در کهدام    در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکهوم  -۱۹

 شود؟ نمیعلیه حبس  صورت محکوم

 روز از تاریخ ابالغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد. سیظرف  -1

 روز از تاریخ ابالغ اجراییه، کفیل یا وثیقه معرفی کند. سیظرف  -2

 خ ابالغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.ظرف سه ماه از تاری -۳

 شود. له حبس می در هر صورو، به تقاضای محکوم -۴

در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود در رأیی که  -۲۰

 صادر نموده پی ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

 هد.تواند انجام د هیچ اقدامی نمی -1

 فرستد. مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می -2

مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شهعبه ههم عهرض     -۳

 ارجاع شود.

تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شهعبه ههم    و رئیس دیوان میمراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم  -۴

 عرض ارجاع دهد.
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 ین دادرسی مدنیئپاسخنامه آ

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

 های عمومی و انقالب در امور مدنی. قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۱۱صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۱

 قانون مدنی. ۱۳۳۱موجب ماده  صحیح است. به ۴گزینه  -۲

های عمومی و انقهالب در   قانون آئین دادرسی دادگاه ۳۹۷و  ۳۶۸صحیح است. به موجب مواد  ۳گزینه  -۳

 امور مدنی.

ههای عمهومی و انقهالب در امهور      قانون آئین دادرسی دادگاه ۳۱۹صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۴

 مدنی.

 صحیح است.  ۱گزینه  -۵

باشد و صرفاً اقامه دعوا به جهت عدم اهلیت خواهان بهه وسهیله    نفع دعوا محجور باشد، خواهان دعوا نیز می یچنانچه ذ

 گیرد. نماینده قانونی )حسب مورد قیم یا ولی( صورو می

ههای عمهومی و انقهالب در امهور      قانون آئین دادرسی دادگاه ۴۴۸صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۶

 مدنی.

ههای عمهومی و انقهالب در امهور      قانون آئین دادرسی دادگاه ۴۲۲صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۷

 مدنی.

ههای عمهومی و انقهالب در     قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۷۵و  ۱۶۴صحیح است. به موجب مواد  ۲گزینه  -۸

 امور مدنی.

 مومی و انقالب در امور مدنی.های ع قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۱۰صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۹

های عمومی و انقالب در امهور مهدنی بها     قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۲صحیح است. به موجب  ۱گزینه  -۱۰

 قانون حمایت خانواده. ۱۲لحاظ ماده 

ههای عمهومی و انقهالب در امهور      قانون آئین دادرسی دادگاه ۳۵صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۱

 مدنی.

در امور مدنی  های عمومی و انقالب قانون آئین دادرسی دادگاه ۶۱صحیح است. به موجب ماده  ۲زینه گ -۱۲

 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. ۳ماده  ۱۳و بند 

ب های عمومی و انقهال  قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۴۰و  ۱۳۴، ۱۳۰صحیح است. به موجب مواد  ۱گزینه  -۱۳

 در امور مدنی.

 قانون اجرای احکام مدنی. ۹۴صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۴



 

 

 

5۳۳ 

های عمومی و انقهالب در   قانون آئین دادرسی دادگاه ۴۳۸و  ۳۶۷صحیح است. به موجب مواد  ۲گزینه  -۱۵

 امور مدنی.

انقهالب در امهور    های عمهومی و  قانون آئین دادرسی دادگاه ۱۸۴صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۶

 مدنی.

های عمهومی و انقهالب در امهور     قانون آئین دادرسی دادگاه ۴۳۴صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱۷

 مدنی.

های عمهومی و انقهالب در امهور     قانون آئین دادرسی دادگاه ۴۷۲صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۸

 مدنی.  

 .۱۳۹۴های مالی مصوب  نون نحوه اجرای محکومیتقا ۳صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۱۹

قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصهوب   ۷۵صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۲۰

۱۳۹۲. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5۳۴ 

 سؤاالت حقوق تجارت

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

جهیزیه دختر خود از مغازه خهرده فروشهی،   کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای  -۱

 صحیح است؟

 چنانچه ثمن از صندوق تجارتیانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.  -1

 در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است. -2

 شود. عمل تجاری محسوب می -۳

 به هیچ وجه تجاری نیست. -۴

 واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث کدام مورد صحیح است؟متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری  -۲

 شیصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است. -1

 هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد. -2

 تواند به متصدی بعدی رجوع کند. شیصاً مسئول بوده و نمی -۳

 مسئول است.ا متصدی بعدی، متضامناً ب -۴

 چنانچه دوره مدیریت اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد، کدام مورد صحیح است؟ -۳

 مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کالن هستند.  -1

 اختیاراو هیئت مدیره، کماکان به قوو خود باقی است. -2

 باشند. مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی -۳

مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، معامالو آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر  -۴

 است.

انتخهاب نمایهد. ایهن     چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعایت حد نصاب قانونی تشکیل و مهدیران را  -۴

 انتخاب .........

 نسبت به شرکت و سهامدارن معتبر است. مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولیو اعمال حقوقی چنین   -1

 قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است. -2

 باشد. ثالث و شرکت، معتبر و غیر قابل ابطال می و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر -۳

 باشد. اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می بی -۴

 پذیر است؟ مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، علیه چه کسی )کسانی( امکان -۵

 صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس -2   صادر کننده و ضامن وی -1

 صادر کننده -۴   صادر کننده و ظهرنویس -۳

 .................... سند را کارسازی کند. بانک مکلف است به محض ارائه چک، -۶

 بدون توجه به تاریخ مندرج در آن -2   تنها در تاریخ مندرج در آن -1

 ماه از تاریخ صدور آن 6حداکثر تا  -۴  در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ -۳



 

 

 

5۳5 

 گیرد؟ انتشار اوراق مشارکت، با مجور کدام نهاد صورت می -۷

 بان، کارگزار انتشار اوراق مشارکت -2     بان، مرکزی -1

 سازمان بورس اوراق بهادار -۴   وزارو امور اقتصاد دارایی -۳

به ترتیهب از کهدام   « یا مسؤلیت محدود شرکت»و در « های سهامی شرکت»تقویم آوردة غیر نقدی در  -۸

 شود؟ طریق انجام می

 توافق شرکا –توافق شرکا  -1

 توافق شرکا –کارشناسان رسمی دادگستری  -2

 کارشناسان رسمی دادگستری –توافق شرکا  -۳

 کارشناسان رسمی دادگستری –کارشناسان رسمی دادگستری  -۴

 شود، صحیح است؟ شرکت تضامنی میکدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد  -۹

 مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود. -1

 فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود. -2

 به هیچ وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نیواهد بود. -۳

 فقط در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد. -۴

 تواند در در حقوق ایران، کدام یک از موضوعات زیر، به عنوان آورده در شرکت با مسؤلیت محدود، نمی -۱۰

 نظر گرفته شود؟

 حقوق ارتفاقی -۴  نفوذ سیاسی -۳  سرقفلی -2  حق اختراع -1

 های سهامی، صحیح است؟ کدام مورد در خصوص شرکت -۱۱

ههای مهالی و    هها و شهرکت   دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل اسهت، مگهر در مهورد بانه،     -1

 .اعتباری و با رعایت قیود و شرایط عادی و جاری

 ابل اشیاص ثالث، معتبر نیست.معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورو تصویب مجمع عمومی در مق -2

 معامالو مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است. -۳

 تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است. -۴

 کدام مورد صحیح است؟ صادر و با عدم پرداخت مواجه شود،اگر مدیران یک شرکت تجاری، چکی  -۱۲

 بود. فقط شرکت، مسئول پرداخت چ، خواهد -1

 مدیران به لحاظ حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی نیواهند داشت. -2

 مدیران امضا کننده و شرکت، در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی خواهند داشت. -۳

مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی نیواهند داشت، مگر اینکه ظهر چ، را به عنوان ضامن امضا  -۴

 کرده باشند.

 ام مورد در خصوص تاریخ توقف تاجر صحیح است؟کد -۱۳

 تا ی، سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قابل تعیین است. -1

 تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود. فقط می -2

 شود. اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می -۳

 اند، قابل استناد نیست. تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قبال اشیاصی که در دادرسی شرکت نداشته -۴



 

 

 

5۳6 

 به نباشد ..................... چنانچه شخص حقوقی پس از محکومیت قطعی، قادر به پرداخت محکوم -۱۴

 تواند دادخواست اعسار بدهد. می -1

 مدیران شیص حقوقی باید ورشکستگی خود و شیص حقوقی را اعالم کنند. -2

 شیص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شیص حقوقی غیر تجاری باید دادخواست اعسار بدهد. -۳

 باشد. تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می شیص حقوقی نمی -۴

  شهرکت »و « های سهامی شرکت»خته قانونی یک بیستم، به ترتیب در خصوص کسر اندو کدام مورد در -۱۵

 صحیح است.« با مسئولیت محدود

 اجباری است. –اجباری است  -2   اختیاری است. –اجباری است  -1

 اختیاری است. –اختیاری است  -۴   اجباری است. –اختیاری است  -۳

بهه ترتیهب از بهین چهه کسهانی      « شرکت با مسئولیت محدود» و در« های سهامی شرکت»مدیران در  -۱۶

 شوند؟ انتخاب می

 شرکا –ن اسهامدار -2   شرکا و غیر شرکا –ن اسهامدار -1

 شرکا –غیر سهامداران  -۴  شرکا –ن و غیر سهامداران اسهامدار -۳

معاملهه مزبهور از نظهر     هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید، -۱۷

 حقوقی چه وضعیت دارد؟

 قابل فسخ -۴   باطل   -۳  غیر نافذ -2  قابل ابطال -1

 گیرد؟ به دیگری، به ترتیب از کدام طریق صورت می« چک»و « برات»اولین انتقال  -۱۸

 ظهرنویسی –ظهرنویسی   -1

 ظهرنویسی یا قبض و اقباض –ظهرنویسی  -2

 ظهرنویسی –اض ظهرنویسی یا قبض و اقب -۳

 ظهرنویسی یا قبض و اقباض –ظهرنویسی یا قبض و اقباض  -۴

کدام مورد در خصوص معامالتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی  – ۱۹

 باشد؟ و قبل از صدور حکم بطالن یا فسخ قرارداد انجام داده است، صحیح می

 شود. به هیچ وجه باطل نمی -1

 شود. در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل می -2

 شود. در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل می -۳

 در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است. -۴

ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویسی، در چک شرط عدم مسهئولیت نمهوده اسهت. کهدام مهورد در       – ۲۰

 خصوص این شرط، صحیح است؟

 صحیح است و در مقابل همه دارندگان )مستقیم و غیر مستقیم(، قابل استناد است.  -1

 نده مستقیم، قابل استناد است.ارصحیح است، ولی فقط در مقابل د -2

 ت.قابل ابطال اس -۳

 باطل است. -۴

 



 

 

 

5۳۷ 

 پاسخنامه حقوق تجارت

 ۱۳۹۵سال 

 
 

 

 

 

 

 .قانون تجارت ۳ماده  ۳و  ۱به موجب بندهای صحیح است.  ۴گزینه  -۱

شهود،   ق.و. معامالو بین تجار حتی اگر برای امور غیر تجاری باشد، تجاری محسهوب مهی   ۳حسب ظاهر بندهای ماده 

اند باید قائل به این نظر بود که معامالو بهین تجهار در صهورتی تجهارتی محسهوب       شدهلکن برخی از حقوقدانان متذکر 

قانون تجارو بها توجهه بهه اینکهه      ۳ماده  ۳و  1شود که برای امور )حوائج( تجاری انجام گرفته باشند. جمع بندهای  می

گیهرد، نهدارد و    برای او انجام می خاصی نسبت به معامالتی که به وسیله شاگرد یا خدمه  معامالو مباشرتی تاجر ویژگی

قانون تجارو که امکان اثباو تجاری نبودن عمل تاجر  5و ماده  ۳با بندهای دیگر ماده  1لزوم وجود هماهنگی بین بند 

 (۳بینی کرده است مؤید نظر مذکور است. )دکتر دمرچیلی، قانون تجارو در نظم حقوق کنونی، پانوشت ماده  را پیش

 .قانون تجارت ۳۸۸به موجب ماده است.  صحیح ۱گزینه  -۲

 .الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۶به موجب ماده صحیح است.  ۲گزینه  -۳

 .الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ۲۷۰و  ۱۳۵به موجب مواد صحیح است.  ۲گزینه  -۴

 .قانون صدور چک ۲صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۵

 .۱۳۸۲مکرر قانون صدور چک اصالحی  ۳ست. به موجب ماده صحیح ا ۳گزینه  -۶

 .۱۳۷۶قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب  ۴ماده  ۱تبصره صحیح است. به موجب « ۴»گزینه  -۷

قهانون   ۹۸الیحه اصالحی قسهمتی از قهانون تجهارت و مهاده      ۷۶صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۸

 تجارت.

 .قانون تجارت ۱۲۵موجب ماده  صحیح است. به ۱گزینه  -۹

ای که موضوع آن مهالی   ، آوردهقانون تجارت آورده غیر نقدی ۹۶ه صحیح است. به موجب ماد ۳گزینه  -۱۰

یت و لمس است( یا غیر مادی مانند اختراع، تهألیف،  ؤاعم از اینکه مال، مادی )قابل ر ،غیر از وجه نقد است

 (۹۶پیشین، پانوشت ماده کسب و پیشه، انتفاع و دانش فنی. )منبع 

 .الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۳و  ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۲۹صحیح است. به موجب مواد  ۱گزینه  -۱۱

 .قانون صدور چک ۱۹صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۲

 .قانون تجارت ۴۱۶صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۳

قهانون نحهوة اجهرای     ۱۵قهانون تجهارت و مهاده     ۴۱۳و  ۴۱۲صحیح است. بهه موجهب مهواد     ۴گزینه  -۱۴

 .۱۳۹۴های مالی مصوب  محکومیت



 

 

 

5۳8 

 ۱۱۳الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجهارت و مهاده    ۲۳۸و  ۱۴۰صحیح است. به موجب مواد  ۲گزینه  -۱۵

 .قانون تجارت

قهانون   ۱۰۴قسمتی از قهانون تجهارت و مهاده    الیحه اصالحی  ۱۰۷صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۱۶

 .تجارت

 .قانون تجارت ۴۲۳صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۷

 .قانون تجارت ۱۲ ۳و  ۲۴۵ وادو م ۲۲۳ماده  ۷صحیح است. به موجب بند  ۲گزینه  -۱۸

 .قانون تجارت ۵۰۰صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۹

در »کنوانسهیون ژنهو     ۱۸کنوانسیون ژنو به موجب مهاده   ۱۸و  ۱۲ وادصحیح است. به موجب م ۱گزینه  -۲۰

 «صورت عدم وجود شرط برخالف، ظهرنویس مسئول پرداخت چک است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5۳9 

 سؤاالت اصول استنباط

 ۱۳۹۵سال 

 
 

 

 

 

 

 کدام مورد بیان کننده حکم تکلیفی است؟ -۱

 عین مستأجره باید معین باشد. -1

 عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. -2

 امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید. -۳

 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. -۴

 کدام مورد، بیان کننده حکم وضعی است؟ -۲

 وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند. -1

 نماید. ملزم می ، بایع را به تسلیم مبیعععقد بی -2

 بعد از فوو واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست. -۳

 هر ی، از پدر و جد پدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند. -۴

 در کدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟ -۳

 هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. -1

 ان خواستگاری کرد.تو کاح باشد، مینهر زنی را که خالی از موانع  -2

 تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد. هر ی، از زن و مرد می -۳

 هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تارییی و فرهنگی ممنوع است. -۴

 کدام مورد دارای مفهوم وصف است؟ -۴

 وارد شده باشد. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال مغصوب  -1

 ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است، غیر منقول است. -2

 از حیث احکام عیب، ثمن شیصی مثل مبیع شیصی است. -۳

 نکاح مسلمه با غیر مسلم، جایز نیست. -۴

ست، منکر اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست او»قانون مدنی   ۱۰  ۳مطابق ماده  -۵

قانون مدنی که غصب را استیالء بهر حهق    ۳۰۸با توجه به ماده «. گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است

 ناظر به کدام مورد است؟ ۳۱۰غیر به نحو عدوان معرفی کرده است، ماده 

 اماره قضایی -۴  اصل عملی -۳  اماره قانونی -2  فرض قانونی -1

 )مقلوب(، کدام مورد صحیح است؟ قهقری درباره استصحاب -۶

 مطلقاً حجت است. -1

 فقط در استنباط احکام، حجت است. -2

 حجت نیست. مطلقاً -۳

 فقط در استنباط معانی الفاظ، حجت است. -۴
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دهد  اقاله متبهایعین و اخهذ بهه     بعد از فروش سهم یکی از دو شریک مال غیر منقول دو حادثه رخ می -۷

 ریخ اقامه و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبیعه از آن چه کسی است؟شفعه توسط شفیع اگر تا

 شفیع اگر اقاله، معامله باشد. -2   فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد. -1

 شفیع اگر اقاله، معامله نباشد. -۴   مشتری اگر اقاله، معامله باشد. -۳

باید از طریق دادگهاه صهالح و بهه موجهب      حکم به مجازات و اجرای آن»قانون اساسی   ۳۶مطابق اصل  -۸

قاضی موظف است کوشش کند حکم ههر دعهوا را در   »قانون اساسی   ۱۶۷همچنین برابر اصل «. قانون باشد

قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صهادر نمایهد   

.»... 

 تیصص -۴  حکومت -۳  تیصیص -2  ورود  -1

 کدام مورد در خصوص اصاله االباحه، صحیح است؟ -۹

 بیانگر حکم ظاهری است و فقط در شبهاو تحریمی جاری است. -1

 بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهاو تحریمی جاری است. -2

 بیانگر حکم واقعی است و در شبهاو تحریمی و وجوبی جاری است. -۳

 و در شبهاو تحریمی و وجوبی جاری است. بیانگر حکم ظاهری است -۴

 اصول لفظیه در کدام مورد، قابل استناد است؟ -۱۰

 سنت -۴  بنای عقال -۳   اجماع -2  حکم عقل -1

ای که تاریخ وقوع یکی از آن دو معلوم و دیگری نهامعلوم باشهد،    هرگاه دو معامله تعارض کنند، به گونه -۱۱ 

 دو معامله مزبور چه حکم دارند؟

 باشد. ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، باطل می معامله -1

 باشد. ای که تاریخ وقوعش معلوم است، صحیح می معامله -2

 باشد. ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، صحیح می معامله -۳

 باشند. هر دو باطل می -۴

 اظر به کدام داللت است؟، ن«ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است.»ق.م   ۶۹۱ماده  -۱۲

 داللت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی -1

 داللت اقتضاء به مدلول سیاقی -2

 داللت اشاره به مدلول سیاقی -۳

 داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی -۴

اگر کسی در حالِ مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معاملهه بهه واسهطه    »ق.م   ۱۹۵ماده  -۱۳

حال اگر گفته شود معامله صغیر غیر ممیز باطل است. حکم مزبور مستند به کهدام  «. قدان قصد باطل استف

 یک از اقسام قیاس است؟

 قیاس مع الفارق -2     قیاس اولویت  -1

 قیاس مستنبط العلّه -۴    قیاس منصوص العلّه -۳
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 ندارد؟کدام یک از موارد قانونی زیر، مفهوم  -۱۴

 ق.م( ۴9در صورو ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند )م اطفال  -1 

 ق.م( ۳98اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد )م  -2

 ق.م( 2۴هایی را که آخر آنها مسدود نیست تمل، نماید )م  تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هیچ کس نمی -۳

 ق.م( 808آید. )م  هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می -۴

 کدام یک از مواد قانونی زیر، دارای مفهوم است؟ -۱۵

 ق.م( 6۳8جایز )م  است عاریه عقدی  -1

 ق.م( ۳۴8بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد، باطل است )م  -2

 ق.م( 1118در دارایی خود، هر تصرفی را که بیواهد بکند )م تواند  زن مستقالً می -۳

 ق.م( 105۴زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدَه رجعیَه است، موجب حرمت ابدی است )م  -۴

 شود؟ ای، داللت آن بر انحصار سببیت، از کدام طریق ثابت می در صورت مفهوم داشتن جمله شرطیه -۱۶

 م گویندهالطالق کاز ا -2    به واسطه وضع -1

 به حکم عقل مستقل -۴     با قرینه لفظی -۳

 اند؟ شرایط استعمال مجازی کدام -۱۷

 قرینه صارفه و وجود عالقه بین معنای حقیقی و مجازی  -1

 وجود عالقه مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی -2

 صحت سلب و وجود قرینه معینه -۳

 عدم تبادر و وجود قرینه لفظی -۴

 به عنوان یکی از ارکان استصحاب، کدام مورد است؟« شک»نظور از م -۱۸

 وهم و احتمال مساوی -2    خصوص احتمال مساوی  -1

 ظن غیر معتبر و احتمال مساوی -۴  احتمال مساوی، ظن غیر معتبر و وهم -۳

است. چنانچهه  به موجب قراردادی، یکی از طرفین، متعهد به انجام کاری در یک بازه زمانی معین شده  -۱۹

متعهد به تعهد خود در بازه مزبور عمل نکند و معلوم نباشد که زمان تعیین شده، قید تعهد بوده یا نه، روابط 

 طرفین چگونه قابل تحلیل است؟

 تواند قرارداد را فسخ کند. متعهدله فقط می  -1

 تواند خسارو بگیرد. متعهدله فقط می -2

 به انجام تعهد الزام کند.تواند متعهد را  متعهدله فقط می -۳

 تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بیواهد و هم خسارو بگیرد. متعهدله می -۴

 شود و از چه بابی؟ اب با اصل تخییر، به ترتیب، کدام اصل بر دیگری مقدم میحدر تعارض اصل استص-۲۰

 حکومت –تیییر   -1

 حکومت –استصحاب  -2

 ورود  –تیییر  -۳

 ورود –استصحاب  -۴
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 پاسخنامه اصول استنباط

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

 صحیح است. ۳گزینه  -۱

شهود و وظهایف و تکهالیف     حکم تکلیفی آن دسته از احکام شرعی است که مستقیماً به افعال و رفتار مکلفین مربوط می

تکلیفی همان بایدها و نبایدها و مهوارد مجهاز   کند. در واقع، حکم  آنها را در برابر خداوند و سایر افراد جامعه مشیص می

)حد فاصل میان بایدها و نبایدها( مانند وجوب نماز و روزه، وجوب نفقه دادن به زوجه، حرمهت تصهرف در مله، غیهر و     

 جواز تصرف در مل، خود.

عیت معینهی را  شود بلکه وضه  ها نمی در مقابل حکم وضعی، حکمی است که به طور مستقیم متوجه افعال و رفتار انسان

کند که به صورو غیرمستقیم بر رفتار انسان تأثیر دارد؛ مانند ملکیت، صحت لزوم، بطالن، شهرطیت، مانعیهت،    بیان می

والیت، ضمان و غیره. )حسین قانی، دکتر سعیر شریعتی، اصول فقه کاربردی، جلد اول، انتشاراو سمت، چاپ یهازدهم،  

 (1۳، ش ۳0ص 

 صحیح است. ۴گزینه  -۲

 پاسخ سؤال پیشین مراجعه شود. به

 صحیح است. ۲گزینه  -۳

هرگاه میصص، همراه با کالم عام ذکر شود و از خود استقاللی نداشته باشد، بلکه جزئی از کالم عام به حسهاب آیهد آن   

سهازد.   گویند. از انواع میصص متصل، میصص صفت است که ی، صفت دایره عام را محدود مهی  را میصص متصل می

« عهادل »، احترام به دانشمندان جملهه عهام اسهت کهه بها صهفت       «همه دانشمندان عادل را احترام کنید»عبارو مانند 

 خورد. تیصیص می

 (195است. )منبع پیشین، جلد اول، ص « هر زنی»به عنوان میصص عام « خالی از موانع نکاح بودن»در سؤال مطروحه صفت 

 های سوم و چهارم میصص قید یا متمم هستند. ینهدر سؤال مطروحه گزینه اول میصص استثناء و گز

 صحیح است. ۳گزینه  -۴

شهود و الزمهه معنهای اصهلی جملهه       گویند که در جمله بر آن تصریح نشده، ولی از آن فهمیده می مفهوم به معنایی می

 است. بر دو نوع است، مفهوم موافق و مفهوم میالف.

 باو، مطابق با منطوق باشد.مفهوم موافق، مفهومی است که از جهت نفی و اث

 مفهوم میالف، مفهومی است که از جهت نفی و اثباو، میالف با حکم منطوق باشد.

 های مفهوم میالف عبارتند از: شرط، وصف، حصر، غایت، عدد، لقب. مهمترین نمونه

ع پیشهین، جلهد   در سؤال مطروحه، گزینه اول مصداق مفهوم شرط، گزینه دوم، غایت و گزینه چهارم حصر اسهت )منبه  

 (1۷8الی  15۴اول، ص 

 صحیح است. ۱گزینه  -۵

کنهد کهه    ای وضع می داند و بر پایه آن قاعده در فرض قانونی، قانونگذار بنا به مالحظاو اجتماعی، وجود امری را الزم می

قهوقی اسهت.   های اجتماعی هم منطبق نباشد، به تعبیر دیگر فرض، نوعی مجهاز ح  ممکن است قاعده یاد شده با واقعیت

 (22، ص 2)منبع پیشین، ج 
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 صحیح است. ۴گزینه  -۶

یکی از شرایط استصحاب، تقدم زمان متیقن بر مشکوک است. بنابراین، اگر در مورد چیزی ش، و تردید داشته باشهیم  

ین بهرد.  توان ش، قبلی را از ب شود. زیرا با یقین بعدی نمی و پس از مدتی به آن یقین پیدا کنیم، استصحاب جاری نمی

گوینهد کهه فاقهد اعتبهار و      یعنی مقلهوب و وارونهه مهی   « استصحاب قهقری»سرایت یقین بعدی به ماقبل را در اصطالح 

نادرست است، بنابراین حجت نیست. البته به عقیده برخی فقها، استصحاب قهقری تنها در مورد استنباط معهانی الفهاظ   

کند، همواره این ش، و تردید  شود و معانی آن تغییر می گرگونی میحجت است. زیرا معانی الفاظ در طول زمان دچار د

فهمیم یا خیر؟ در چنین مواردی اصل اقتضهاء   وجود دارد که آیا در زمان صدور نیز به همین معنا بوده که هم اکنون می

چنین مهواردی   کند که بگوییم لفظ در زمان گذشته نیز به همین معنا بوده است و در حقیقت استصحاب قهقری در می

 (1۷و  18، ص ۳به حکم بنای عقالء معتبر دانسته شده است. )منبع پیشین، ج 

 صحیح است. ۲گزینه  -۷

در صورتی که زمان وقوع دو حادثه مجهول باشد، اصل عدم حدوث حادث در مهورد ههر دو حادثهه قابهل تصهور اسهت.       

مان این اصل در مورد دو حادثه ممکن نیست. پهس ههر   منتهی از آنجا که این دو اصل با هم تعارض دارند، اجرای هم ز

شوند )تعارضا و تساقطا(. با اجرا نشدن اصل استصحاب برای یافتن حکم موردنظر بایهد   دو اصل از درجه اعتبار ساقط می

 (5۴، ص ۳به سایر اصول عملیه که متناسب مورد است رجوع کرد. )منبع پیشین، ج 

 صحیح است. ۳گزینه  -۸

و است از تصرف یکی از دو دلیل )دلیل حکم( در موضوع یا محمول دلیل دیگر )دلیل محکوم( به صهورو  حکومت عبار

 (15۴، ص ۳توسعه یا تضییق. )منبع پیشین، ج 

 صحیح است. ۲گزینه  -۹

 اصاله االباحه برخالف اصل برائت که تنها مفید حکم ظاهری است، بیانگر حکم واقعی است و بهه اسهتناد اصهاله االباحهه    

که در اصل برائت، هم تکلیف تحریمهی و ههم    توان تکلیف تحریمی و ممنوعیت عمل را منتفی دانست در حالی تنها می

 (۷۴، ص ۳شود. )منبع پیشین، ج  تکلیف وجوبی مشکوک مرتفع می

 صحیح است. ۴گزینه  -۱۰

 است.اصول لفظیه در مقام تفهیم و تفاهم و برای کشف مراد متکلم، دارای اعتبار و حجیت 

 صحیح است. ۲گزینه  -۱۱

ای  ای که تاریخ وقوع آن نامعلوم است پس از وقوع معامله با توجه به اصل عدم حدوث حادث )اصل تأخر حادث(، معامله

 باشد. ای که وقوع آن معلوم است صحیح می که وقوع آن معلوم است، حادث شده است. بنابراین، معامله

 صحیح است. ۱گزینه  -۱۲

بر چیزی که عرفاً مقصود گوینده است، اما صحت کالم وی متوقف بر وجود این داللت نیست، داللت تنبیهه   داللت کالم

کند بلکه با ذکر معنهای   شود. به عبارو دیگر در داللت ایماء گوینده مستقیماً منظور خود را بیان نمی یا ایماء نامیده می

 (180، ص 1)منبع پیشین، ج  فهماند. مالزم آن منظور خود را به طور غیرمستقیم می

 صحیح است. ۳گزینه  -۱۳

نامنهد. )منبهع    هرگاه علت حکم در مورد اصل از سوی شارع یا قانونگذار تصریح شده باشد قیاس را منصهوص العلهه مهی   

 (220، ص 2پیشین، ج 
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دلیهل فقهدان قصهد    است. بنابراین، معامله صغیر غیرممیهز نیهز بهه    « فقدان قصد»ق.م  195علت بطالن معامله در ماده 

 باطل است.

 صحیح است. ۱گزینه  -۱۴

 به پاسخ سؤال چهارم مراجعه شود.

 صحیح است. ۴گزینه  -۱۵

 به پاسخ سؤال چهارم مراجعه شود.

 صحیح است. ۲گزینه  -۱۶

، سبب انحصاری برای تحقق جزا باشد. یعنی غیر از «شرط»مهمترین شرط داللت جمله شرطیه بر مفهوم این است که 

شرط، سبب دیگری برای تحقق جزا وجود نداشته باشد. بنابراین اگر شرط دیگری نیز بتواند جایگزین شرط مهذکور   این

 شود جمله مفهوم نیواهد داشت.

به عقیده اصولیین در مواردی که گوینده در مقام بیان بوده و کالم خود را مطلق گذاشته و شهرط دیگهری غیهر از ایهن     

شود که شرط مذکور تنها سبب انحصاری برای تحقق جزا است. )منبع  اطالق کالم استفاده میشرط بیان نکرده است از 

 (160، ص 1پیشین، ج 

 صحیح است. ۱گزینه  -۱۷

وجود عالقه یا مناسبت در استعمال مجازی الفاظ؛ یعنی میان معنای حقیقی و مجازی حتمهاً بایهد ارتبهاط و مناسهبتی     

 ه مفهوم موردنظر گوینده برسد.وجود داشته باشد تا ذهن بتواند ب

وجود قرینه در استعمال مجازی الفاظ یعنی، باید نشانه و عالمتی وجود داشته باشهد کهه نشهان دههد منظهور گوینهده       

 (8۳و  8۴، ص 1معنای حقیقی نبوده بلکه معنای دیگری را اراده کرده است. )منبع پیشین، ج 

 صحیح است. ۳گزینه  -۱۸

 گردد. شود اما، احتمال مساوی، ظن غیرمعتبر و وهم موجب ش، می ه است موجب یقین میظن معتبر که همان امار

 صحیح است. ۲گزینه  -۱۹

 مطابق اصل عدم، اصل بر عدم تعهد است.

 صحیح است. ۴گزینه  -۲۰

تهر،   سهاده  ورود عبارو است از اینکه یکی از دو دلیل حقیقتاً، به علت تعبد، موضوع دلیل دیگر را مرتفع سازد. بهه بیهان  

ورود در جایی است که ی، دلیل موضوع دلیل دیگر را به طور حقیقی و واقعی از میان بردارد و علت اعتبهار دلیهل اول   

توانست موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً  شد نمی ای که این دلیل از نظر شارع معتبر شناخته نمی تعبد شرعی باشد، به گونه

 (159، ص ۳نامند. )منبع پیشین، ج  می« مورود»یل دوم را و دل« وارد»نفی کند. دلیل اول را 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5۴5 

 ای عمومی و اختصاصیسؤاالت حقوق جز

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 
 

 مالک شرکت در جرم، در قانون مجازات اسالمی چیست؟ -۱

 .مشارکت در عملیاو اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب  -1

 ارتکاب جرم مشارکت نماید.، عامداً با دیگری در عالماًهر کس  -2

 جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد. -۳

 .شرکت در عملیاو اجرایی جرم -۴

 شود؟ مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، با کدام شرایط محقق می -۲

 تقصیر شود.شیص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب   -1

 شیص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود. -2

 شیص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود. -۳

 مال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.شیص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اع -۴

کنهد.   اصهابت مهی  « ج»کند که به علت اشتباه بهه   تیری به سمت او شلیک می« ب»به قصد قتل « الف» -۳

 گیرد؟ به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می« الف»کند.  علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می لیکن مجنی

 شروع به جرم قتل عمدی -2     جرم عقیم  -1

 جنایت خطای محض -۴   و صدماو عمدی حایراد جر -۳

 شود؟ کدام یک از قوانین زیر، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می -۴

 قانونی که مدو زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد. -1

 اهش دهد.قانونی که مدو زمان تحت نظر متهمان را ک -2

 قانونی که مدو زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد. -۳

 قانونی که مدو زمان اعالم عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد. -۴

 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟ -۵

 تواند گذشت کند. شاکی مطلقاً نمی -1

 تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. شاکی می -2

 تواند گذشت کند. اگر جرم از حقوق الناس و شرعآً قابل گذشت باشد، شاکی می -۳

 شود. تواند به طور مشروط گذشت کند، در این صورو، متهم با قرار تأمین مناسب آزاد می شاکی می -۴

 جرایم مستوجب حد، مرتکب با کدام شرایط زیر، مسئول است؟در  -۶

عالوه بر داشتن علم و قصد، مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگهاه    -1

 و متوجه باشد.

 ه تکلیف باشد.یط عامنه احراز و مرتکب حایز شرابه موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب عمل مجرما عالوه بر علم -2

 موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد. عالوه بر علم به -۳

 عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. -۴



 

 

 

5۴6 

یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضهوعه تعیهین نشهده     کدام مورد در خصوص مرتکبان جرایمی که نوع -۷

 است، صحیح است؟

 گردند. به تدابیر جایگزین مجازاو محکوم می  -1

 شوند. به کیفر جایگزین مجازاو حبس محکوم می -2

 شوند. به علت ارتکاب عمل حرام، به نظر قاضی محکمه تعزیر می -۳

 باشند. زاو، قابل تعقیب و مجازاو نمیبه علت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجا -۴

 شود؟ ارتکاب کدام یک از جرایم زیر، در دوران تعلیق مجازات، موجب لغو محکومیت تعلیقی نمی -۸

 هفتتعزیر درجه  -2  قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی -1

 شرب خمر -۴    یمدایراد ضرب ع -۳

 الکترونیکی، در کدام جرایم و با چه شرایطی وجود دارد؟امکان تبدیل مجازات حبس به نظارت  -۹

 ثرؤفقدان سوء سابقه کیفری م – هشتتا  ششتعزیراو درجه   -1

 علیه جلب رضایت مجنی – هشتتا  سهتعزیراو درجه  -2

 جبران ضرر و زیان – هشتتا  پنجتعزیراو درجه  -۳

 جبران ضرر و زیان – هشتتا  چهارتعزیراو درجه  -۴

 اگر کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد، وصف جنایت چیست؟ – ۱۰

 در حکم شبه عمدی -۴  خطای محض -۳  شبه عمد -2  عمدی -1

 شود؟ در کدام یک از جرایم زیر، صرف وجود شبهه، موجب عدم تحقق جرم می -۱۱

 محاربه -۴  سرقت حدی -۳  زنای محصنه -2  قذف  -1

با هماهنگی قبلی در مقابل « ب»پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، برای فرار از اتومبیلی که  «الف» -۱۲

صهحیح  « ب»شود. کدام مهورد در خصهوص اقهدام     مغازه قرار داده است. استفاده و با راندن آن متواری می

 است؟

 معاونت در فرار است.  -1

 مشارکت در سرقت است. -2

 معاونت در سرقت است. -۳

 باشد. جرم نمی -۴

افتهد، در کهدام    اگر جنایت به علت حساسیت زیاد موضوع اصابت )مثالً ورود صدمه به گیجگاه( اتفاق  -۱۳

 شود؟ شرایط قتل عمدی ثابت می

وضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجهه  ماقدام مرتکب معموالً کشنده نباشد، ولی به علت حساسیت   -1

 .او نیز اثباو نگردد

علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه  جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی -2

 و متوجه باشد.

 حساسیت زیاد موضوع آسیب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثباو گردد. -۳

 ن، آگاه و متوجه باشد.علیه واقع شده و مرتکب به آ جنایت به علت وضعیت خاص مجنی -۴



 

 

 

5۴۷ 

تحریک مردم به درگیری با نیروهای دولتی، با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصهل نظهام،    -۱۴

 چه جرمی است؟

 جرم سیاسی -2     جرم عمومی -1

 جرم نظامی -۴   ثر بودن، جرم عمومیؤدر صورو م -۳

فروشد ایهن   می« ج»مال متعلق به خود به شخص  را به عنوان« ب»ساختمان مسکونی متعلق به « الف» -۱۵

 اقدام حایز کدام عنوان جزایی زیر است؟

 انتقال مال غیر، فقط -2    کالهبرداری، فقط  -1

 معامله معارض، فقط -۴   کالهبرداری و انتقال مال غیر -۳

 ایمی شده است؟مرتکب چه جرم یا جر« الف»نامد.  او را زنازاده می« ب»با توهین به شخص « الف» -۱۶

 توهین -2     قذف و توهین -1

 قذف و نشر اکاذیب -۴     قذف و افترا -۳

نمایهد. او بهه کهدام     کارمند دولت، وجوهی را که اشتباهاً به حساب او در بانک واریز شده ، برداشت می -۱۷

 اتهام قابل تعقیب کیفری است؟

 اختالس -2   تحصیل مال از طریق نامشروع -1

 هیچ اتهامی -۴   تصرف غیر قانونی اموال دولتی -۳

 شود؟ از نظر قانونگذار، به چه کسانی اطالق می« دشمن»مفهوم  -۱۸

کسانی که با سالح گرم یا سرد، به صورو دسته جمعی به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمهومی تعهدی یها      -1

 تجاوز نمایند.

 بندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهد. ، تصمیماو یا اطالعاو طبقه، مذاکراوکسانی که اسناد و مدارک -2

 نظامیان مسلح بیگانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسالمی دستگیر شوند. -۳

 هایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسالمی را داشته باشند. اشرار و گروه -۴

 شود؟ اچاق کاال و ارز محسوب میکدام یک از تعاریف زیر، تعریف قانونی ق -۱۹

 الورود گردد. الصدور و ممنوع هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا کاالهای ممنوع -1

 هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفاو قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد. -2

 بدون پرداخت عوارض گمرکیورود و خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت  -۳

 ربط قانونی ورود یا صدور کاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلی از مرجع ذی -۴

اگر کسی با حضور و معرفی خود به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را به جای او امضا کنهد و ثمهن    -۲۰

 معامله را دریافت نماید، مرتکب کدامیک از جرایم زیر شده است؟

 از سند مجعول و کالهبرداری استفاده  -1

 جعل سند رسمی و کالهبرداری -2

 جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری -۳

 کالهبرداری -۴

 

 



 

 

 

5۴8 

 ی عمومی و اختصاصیسخنامه حقوق جزاپا

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 
 

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۲۵صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۱

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۴۲ماده صحیح است. به موجب  ۱گزینه  -۲

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۹۴صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۳

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۱و  ۱۰صحیح است. به موجب مواد  ۲گزینه  -۴

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۰۳صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۵

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۱۷صحیح است. به موجب ماده  ۴ینه گز -۶

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶۹صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۷

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۴صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۸

 .۱۳۹۲سالمی مصوب قانون مجازات ا ۶۲و  ۴۰صحیح است. به موجب مواد  ۳گزینه  -۹

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۵۰۳صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱۰

البته چنانچه پرو کردن شیصی به روی دیگری از روی عمد صورو گیرد و شرایط جرم عمهدی محقهق گهردد، جهرم     

 بود. می« حسب مورد عمد یا شبه عمد»عمدی است. بنابراین، باید گزینه مناسب 

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۲۱صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱۱

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۲۶صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۲

 ذیل آن. ۱و تبصره  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۹۰صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۳

 .۱۳۹۵قانون جرم سیاسی مصوب  ۳ماده « خ» صحیح است. به موجب بند ۱گزینه  -۱۴

 ۱و مهاده   ۱۳۰۸قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصهوب   ۱صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۵

قانون ثبت اسناد و امهالک   ۱۱۷و ماده  ۱۳۷۶اختالس و کالهبرداری مصوب  ،قانون مجازات مرتکبین ارتشاء

 .۱۳۱۰مصوب 

 .۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۵۲. به موجب ماده صحیح است ۱گزینه  -۱۶

قانون مجازات مرتکبین ارتشهاء، اخهتالس و کالهبهرداری     ۵و  ۲به موجب مواد  صحیح است. ۴گزینه  -۱۷

 .۱۳۷۵های بازدارنده مصوب  قانون تعزیرات و مجازات ۵۹۸و ماده  ۱۳۷۶مصوب 

 .۱۳۸۲زات جرائم نیروهای مسلح مصوب قانون مجا ۲۵صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۸

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز. ۱ماده « الف»صحیح است. به موجب بند  ۲گزینه  -۱۹

 .۱۳۶۷قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب  ۱صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۲۰



 

 

 

5۴9 

 ین دادرسی کیفریئسؤاالت آ

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

 آید؟ ت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل میحمعاینه پزشکی در مورد افراد ت -۱

 پزش، منتیب شیص تحت نظر یا بستگان وی –شیص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدی، وی  -1

 یکی از پزشکان به تعیین دادستان –شیص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدی، وی  -2

 پزش، مورد اعتماد ضابط دادگستری –ضابط دادگستری و یا شیص تحت نظر  -۳

 پزش، تعیین شده توسط دادستان –فقط شیص تحت نظر  -۴

در جرایم تعزیری درجه شش، تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین توسط دادگاه تجدیدنظر استان،  -۲

 در کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

 ه مجازاو قانونی جرم، حبس باشد.در کلیه مواردی ک  -1

 در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقاً ضروری است. -2

 حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد. -۳

 حکم مورد اعتراض، متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد. -۴

 کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا، صحیح است؟ -۳

در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورو درخواسهت تهرک تعقیهب از سهوی شهاکی، توسهط         -1

 دادستان

 تحسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواس -2

 در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورو اعالم گذشت از سوی شاکی -۳

 در جرایم قابل گذشت و در صورو جبران خسارو زیان دیده توسط بازپرس -۴

در صورت حدوث اختالف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو ، واقع در حوزه قضایی یک استان،  -۴

 است؟ مرجع حل اختالف کدام

 ری ی، هم عرضفدادگاه کی -2    دیوان عالی کشور -1

 شعب تشییص دیوان عالی کشور -۴   دادگاه تجدیدنظر همان استان -۳

 شود؟ سیدگی، توسط کدام مرجع قضایی و درچه مواردی صادر میرقرار  -۵ 

 کند. رسیدگی می« به طور مستقیم»آنگاه که به پرونده  –دادگاه کیفری ی،  -1

گاه پس از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رسهیدگی تشهییص   هر –ب مورد دادگاه کیفری ی، یا دو حس -2

 دهد.

ع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت بهه آن را  هرگاه که به قرارهای من –دادگاه کیفری ی،  -۳

 موجه تشییص دهد.

ع یها موقهوفی تعقیهب دادسهرا اعتهراض شهده و       ی که به قرارههای منه  وقت –حسب مورد دادگاه کیفری ی، یا دو  -۴

 اعتراض نسبت به آن را موجه تشییص دهد.
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کدام یک از قرارهای بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحیه طرفین پرونده قابهل   -۶

 نیست؟اعتراض 

 ع تعقیبمن -1

 عدم صالحیت -2

 موقوفی تعقیب -۳

 ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارو قضایی -۴

دادسرای عمومی و انقالب تهران، با صدور  قرار نیابت قضایی، انجام تحقیقات در خصهوص اتههامی را از    -۷

کند و در دادسرای اصفهان، قرار تأمین منتهی به بازداشت  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان درخواست می

مین صهادره و  أادستان و دادگاه کدام شهرستان، تکلیف اظهارنظر در مهورد قهرار ته   شود. د متهم صادر می

 همچنین رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را بر عهده دارد؟

 دادگاه تهران –دادستان تهران  -1

 دادگاه اصفهان –دادستان تهران  -2

 دادگاه تهران –دادستان اصفهان  -۳

 ادگاه اصفهاند –دادستان اصفهان  -۴

مین خواسهته  أمرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجهرای قهرار ته    -۸

 کند؟ صادره توسط بازپرس کدام است و طبق کدام قانون یا مقررات رسیدگی می

 طبق مقرراو اجرای احکام کیفری –دادگاه کیفری دو   -1

 احکام مدنی طبق مقرراو اجرای –دادگاه کیفری دو  -2

 طبق مقرراو اجرای احکام مدنی –دادگاه حقوقی  -۳

 طبق مقرراو اجرای احکام کیفری –دادگاه حقوقی  -۴

 تشکیل جلسه مقدماتی، برای کدام یک از مراجع قانونی زیر الزامی است؟ -۹

 های کیفری ی، فقط دادگاه -1

 های کیفری ی، و دو فقط دادگاه -2

 های کیفری و نظامی کلیه دادگاه -۳

 های انقالب در موارد تعدد قاضی های نظامی ی، و دادگاه  دادگاه کیفری ی،، دادگاه -۴

، شعبه دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به درخواست محکهوم  در خصوص درخواست اعاده دادرسی -۱۰

 دهد؟ علیه، چه اقدامی انجام می

 کند. قطعی را ابرام یا نقض میکننده حکم ی دادگاه صادرأر  -1

 کند. ی را تجویز یا قرار رد صادر میرسحسب مورد درخواست اعاده داد -2

کنهد و در خصهوص احهراز نقهض قواعهد       کننده حکم قطعی، رسیدگی مهی فقط در خصوص صالحیت دادگاه صادر -۳

 دارد. صالحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال می

کننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به اه صادردادگموارد نقص تحقیقاو  -۴

 کند. دیوان ارسال و یا اینکه حکم صادره را ابرام می
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اعتبار و ضمانت اجرای تحقیقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری صورت  -۱۱

 گیرد کدام است؟ می

 از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا ی، سال انفصال از خدماو دولتی است. و ممنوع -1

 نوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا ی، سال انفصال از خدماو دولتی است.مفقط از منظر قانون م -2

 دولتی را دربر دارد. از نظر قانونی معتبر است، لیکن مجازاو شش ماه تا دو سال انفصال از خدماو -۳

 ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حبس از ی، تا شش ماه است. -۴

در مرحله تحقیقات مقدماتی، سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به مهتهم،   -۱۲

 چه آثاری را در بردارد؟

 امی درجه چهار مقام قضایی را دربردارد.ظو مجازاو انت به ترتیب، بی اعتباری تحقیقاو انجام شده -1

 فقط منجر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورو پذیرفته است. -2

 به ترتیب، موجب مجازاو انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است. -۳

 شود. فقط بی اعتباری کل تحقیقاو مقدماتی را سبب می -۴

غ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غیابی کیفری چند روز است و مرجهع رسهیدگی بهه    حسب نوع ابال -۱۳

 درخواست واخواهی، کدام دادگاه است؟

 دادگاه تجدیدنظر استان –روز از تاریخ ابالغ  10ابالغ قانونی:  -روز از تاریخ اطالع   20ابالغ واقعی:   -1

 دادگاه تجدیدنظر استان –روز از تاریخ اطالع  20ابالغ قانونی:  –روز از تاریخ ابالغ  10ابالغ واقعی:  -2

 کننده حکم غیابیدادگاه صادر –روز از تاریخ اطالع  20ابالغ قانونی:  –روز از تاریخ ابالغ  20ابالغ واقعی:  -۳

 ننده حکم غیابیکدادگاه صادر –روز از تاریخ اطالع  10ابالغ قانونی:  –روز از تاریخ ابالغ  10ابالغ واقعی:  -۴

در مواردی که احاله پرونده کیفری به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی الزم باشد، به ترتیهب، بنها بهه     -۱۴

 پذیرد؟ درخواست و تجویز کدم یک از مراجع و یا مقامات زیر، احاله صورت می

 رییس حوزه قضایی مبدا –دیوان عالی کشور   -1

 رییس حوزه قضایی مبدا – شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان -2

 دادستان محل وقوع جرم –شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  -۳

 رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور –دیوان عالی کشور  -۴

، به علت عجز از معرفی کفیل بازداشت شده است در همان روز بعد از اتمام متهمی با صدور قرار کفالت -۱۵

کنهد، کهدام مهورد     ن وی با ارایه سند مثبت مالئت، تقاضای کفالت از متهم را میوقت اداری یکی از آشنایا

 صحیح است؟

کننده قرار یا قاضی کشی، در صورو وجود شرایط قانونی، مکلف به پذیرش آن و صدور قهرار قبهولی   مرجع صادر -1

 کفالت است.

 شود. لی، به اول وقت اداری روز بعد موکول میبا توجه به اتمام وقت اداری بررسی تقاضا و احیاناً صدور قرار قبو -2

 به علت عدم دسترسی به پرونده متهم، قاضی کشی، فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است. -۳

 پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشی، منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است. -۴
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 نیست؟های کیفری  یک از موارد زیر از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه کدام -۱۶

 قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه -1

 ادعای شفاهی دادستان -2

 قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس -۳

 کیفرخواست دادستان -۴

 شود؟ ر میقرار توقف تحقیقات در کدام یک از جرایم و با وجود چه شرایطی صاد -۱۷

مرتکب جهرم پهس از گذشهت دو سهال از وقهوع جهرم، علیهرغم شناسهایی          –جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت  -1

 دستگیر نشود.

 مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود. –جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت  -2

 دو سال از شروع به تعقیب، معلوم نشود. مرتکب جرم پس از گذشت –جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت  -۳

 نشود. دو سال از شروع به تعقیب، معلوم مرتکب جرم پس از گذشت –کلیه جرایم تعزیری  -۴

 حداکثر زمان بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات، چقدر است؟ -۱۸

 دو سال، فقط در صورو صدور قرار بازداشت موقت  -1

 زداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشتدو سال، اعم از قرار با -2

 ی، سال، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت -۳

 سه سال، در صورو قرار بازداشت موقت و ی، سال در سایر قرارهای منتهی به بازداشت -۴

 های نظامی تجویز شده است؟ دادگاه یک از موارد زیر، حضور وکیل دارای تابعیت خارجی در در کدام -۱۹

 در کلیه موارد، به استثنا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظامی استان  -1

 در کلیه موارد، با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح -2

 های نظامی در هیچ کدام از موارد مشمول صالحیت دادگاه -۳

 المللی به این موضوع تصریح شده باشد. در تعهداو بیندر صورتی که  -۴

چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شود، در موارد لهزوم   -۲۰

 گیرد؟ المال، چه اقدامی صورت می پرداخت دیه توسط بیت

م مقتضی در مهورد دیهه بهه دادگهاه صهالح ارسهال       پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان برای صدور حک  -1

 شود. می

 دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند. -2

 شود. پرونده بدون کیفرخواست و دستور دادستان برای تعیین تکلیف نزد رییس کل دادگستری استان ارسال می -۳

 شود. المال برداشت و پرداخت می ته به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنایت، از بیدی -۴
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 ین دادرسی کیفریپاسخنامه آئ

 ۱۳۹۵سال 

 

 

 

 

 

 

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۵۱صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱

 .۱۳۹۲آئین دادرسی کیفری مصوب قانون  ۴۵۰صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۲

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۷۹صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۳

 .هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲/۶/۱۳۹۵ – ۷۵۲صحیح است. به موجب رأی وحدت رویه  ۳گزینه  -۴

ها در صهالحیت نسهبی طبهق تبصهره      دادگاهمطابق رأی وحدو رویه مذکور: رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختالف 

ههای دو حهوزه    های عمومی و انقالب در امور مدنی منحصر به اختالف بهین دادگهاه   قانون آئین دادرسی دادگاه 2۷ماده 

های کیفری ی، و دو واقع در حهوزه   قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختالف در صالحیت بین دادگاه

قانون آئین دادرسی کیفری، در امور کیفری  ۳1۷قانون مذکور طبق ماده  2۷ان با توجه به مقرراو ماده قضایی ی، است

 الرعایه است. نیز الزم

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۳۸۳صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۵

ذیهل آن   ۲و تبصره  ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۲۴۷صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۶

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۲۷۰و ماده 

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۲۱صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۷

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۱۱صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۸

 .۱۳۹۲آئین دادرسی کیفری مصوب  قانون ۳۴۱صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۹

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۴۷۶صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱۰

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۶۳و  ۳۰صحیح است. به موجب مواد  ۱گزینه  -۱۱

 .۱۳۹۲ب قانون آئین دادرسی کیفری مصو ۱۹۰ماده  ۱صحیح است. به موجب تبصره  ۳گزینه  -۱۲

ذیهل   ۲و تبصهره   ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۴۰۶صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۳

 آن.

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۴۲۰صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۴

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۲۲۶صحیح است. به موجب تبصره ماده  ۱گزینه  -۱۵

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۳۳۵صحیح است. به موجب ماده  ۳گزینه  -۱۶

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۱۰۴صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱۷
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 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۲۴۲صحیح است. به موجب ماده  ۲گزینه  -۱۸

 .۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۶۲۶صحیح است. به موجب ماده  ۴گزینه  -۱۹

ذیهل آن   ۱و تبصره  ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۸۵صحیح است. به موجب ماده  ۱گزینه  -۲۰

 .۱۳۹۴اصالحی 
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