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 ۱۳۹۱ لتاکآزمون و

 
 

 عنوان مواد امتحانی، ضریب، تعداد و شماره سواالت
 تا شماره از شماره تعداد سوال ضریب مواد امتحانی ردیف

 ۲۰ ۱ ۲۰ ۳ حقوق مدنی ۱

 ۴۰ ۲۱ ۲۰ ۳ آیین دادرسی مدنی ۲

 ۶۰ ۴۱ ۲۰ ۲ حقوق تجارت ۳

 ۸۰ ۶۱ ۲۰ ۱ اصول استنباط حقوق اسالمی ۴

و اختصاصی حقوق جزای عمومی ۵  ۲ ۲۰ ۸۱ ۱۰۰ 

 ۱۲۰ ۱۰۱ ۲۰ ۲ یفریکآیین دادرسی  ۶
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 حقوق مدین
)زوجه( وکالت بالعزل با حق توکیل « ب»)زوج( ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم « الف»آقای  – ۱

مجوز از تواند پس از اخذ غیر داده است که چنانچه بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه می
دادگاه و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. در خصوص نحوه اعمال وکالت در طالق زوجه کدام عبارت 

 صحیح است؟
 .تنها هنگامی که ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است( ۱
 .نیست اعمال قابل فوق شرط باشد، بوده زن تمکین عدم دلیل به و دادگاه اجازه با زوج دوم ازدواج چنانچه (۲
 .در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست( ۳
شود با عنایت به این که شرط فوق نوعی شرط نتیجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضایت زوجه، این شرط محقق می (۴

 .تواند برای طالق به دادگاه مراجعه کنددر طالق خواهد شد و می و زوجه وکیل بالعزل زوج

در بنگاه معامالت امالک تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده  ۱۳۷۹ای در سال قرارداد اجاره – ۲
است، اما ذیل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهی نشده است. قرارداد یاد شده از لحاظ حقوقی چه وضعیتی 

 دارد؟
 .غیر قابل استناد است( ۱
 .خواهد بود ۱۳۵۶تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ( ۲
 .در محاکم پذیرفته نخواهد شد (۳
 .است مدنی دادرسی آیین قانون و مدنی قانون تابع و صحیح (۴

دهد، اما میاند. مرد در دوران نامزدی یک حلقه انگشتر به زن هدیه زن و مردی با یکدیگر نامزد شده – ۳
خورد. در خصوص شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدی به هم میانگشتر مزبور در دست زن تلف می

 امکان مطالبه قیمت انگشتر از سوی وراث مرد کدام عبارت صحیح است؟
 .وراث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند داشت( ۱
 .قهری باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت را ندارندتنها در صورتی که تلف آن در نتیجه حوادث ( ۲
 .ندارند را انگشتر قیمت به رجوع حق مرد وراث صورت هیچ در (۳
 .چنانچه تلف انگشتر به دلیل تقصیر زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند داشت (۴

 خیار شرط مختص کدام دسته از عقود است؟ – ۴
 .عقود، غیر از عقود جایز، امکان درج خیار شرط وجود دارددر تمام  (۱
 .خیار شرط جزو قواعد عمومی معامالت است و در تمام عقود راه دارد (۲
 .خیار شرط مختص عقود الزم است و در تمام این عقود امکان درج خیار شرط وجود دارد (۳
 .دارد وجود شرط خیار درج امکان الزم، عقود از ایپاره و جایز عقود از غیر عقود، تمام در (۴
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 مالک و معیار تشخیص عقد بیع و معاوضه چیست؟ – ۵
 .بر خالف بیع، در معاوضه برابری ارزش دو عوض الزم است (۱
 ت.اس طرفین مشترک قصد معاوضه، از بیع تشخیص معیار و مالک (۲
 .بیع مبادله کاال با پول است، ولی معاوضه مبادله کاال با کاال است (۳
 .در بیع مبیع باید عین باشد، اما در معاوضه هر دو عوض باید عین باشد (۴

کند و برای تضمین بازپرداخت وام، تمامی شش دانگ مغازه از بانک مبلغی وام دریافت می« الف»شخص  – ۶
 آن را برای استفاملکی خود را در رهن بانک )مرتهن( قرار می

ً
ده در دهد. بانک پس از قبض مورد رهن مجددا

دهد، در خصوص تصرفات شخص الف )راهن( در عین مرهونه کدام عبارت قرار می« الف»اختیار شخص 
 صحیح است؟

 . است مرتهن حق منافی مرهون مال سرقفلی انتقال (۱
 .هرگونه تصرف مادی راهن در مال مرهون منافی حق بانک )مرتهن( است (۲
 .)بانک( استتنها تصرفات ناقل ملکیت منافی حق مرتهن ( ۳
با عنایت به این که تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانک )مرتهن( است، انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق  (۴

 .مرتهن نیست

با وجود اطالع از عالئم راهنمایی و رانندگی منصوب شده در سواره رو، شتابان و با کمال « الف»آقای  – ۷
که در آن مسیر در حال « ب»کند. آقای شی شده مخصوص عابران عبور میکانگاری از غیر محل خطسهل

نامه شخص ثالث دارد، با رعایت کامل قوانین و مقررات و بدون این رانندگی با خودروی سواری است و بیمه
 کندبرخورد می« الف»گونه تقصیری مرتکب شده باشد و حتی قادر به جلوگیری از تصادف باشد با آقای که هیچ

شود. در این حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدنی وارد شده مصدوم می« الف»و در نتیجه آقای 
 است؟« الف»به آقای 

 . است «الف» آقای خسارت جبران به مکلف نامهبیمه موضوع تعهدات حدود در مسوولیت گربیمه (۱
است « الف»به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقای گر مسوولیت تنها مکلف ، بیمه«الف»با توجه به تقصیر آقای  (۲

 .قانون مجازات اسالمی به دلیل تقصیر خود وی قابل جبران نیست ۲۶۵ و مابقی با توجه به ماده
 .موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هیچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نیست« الف»با توجه به تقصیر آقای  (۳
گر وی نیز در این زمینه تکلیفی به پرداخت مرتکب هیچ تقصیری نشده است، در نتیجه بیمه« ب»با عنایت به این که آقای  (۴

در ) ۱۳۸۷های بدنی موضوع قانون بیمه اجباری سال از محل صندوق تامین خسارت« الف»بدنی آقای  خسارت ندارد و خسارات
 .حدود تعهدات آن صندوق( جبران خواهد شد

کند کند و در مقابل، برادر وی تعهد میمنزل مسکونی خود را به برادرش )آقای ب( صلح می« الف»خانم  – ۸
سال بعد،  ۵پرداخت کند. « الف»سال، هر ماه مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نفقه به خانم  ۱۰که به مدت 
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بپردازد، در این صورت عقد صلح چه « ب»تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم به دلیل اعسار نمی« ب»آقای 
 کند؟وضعیتی پیدا می

 .شودعقد صلح منفسخ می( ۱
 .تاثیری در عقد مصلح ندارد« ب»اعسار آقای  (۲
 .عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ است (۳
 .است فسخ قابل صلح عقد صورت این در که باشد شده خیار شرط که این مگر ندارد، صلح عقد در تاثیری «ب» آقای اعسار (۴

 آورد چیست؟تفاوت عقد اجاره با عقدی که به موجب آن شخصی حق انتفاع از مالی را به دست می – ۹
 .عقد اجاره الزم است، ولی عقدی که بر اساس آن حق انتفاع ایجاد شده جایز است (۱
 موضوع مال تواندنمی انتفاع حق صاحب اما دهد، اجاره دیگری به را مستاجره عین تواندمی مدنی قانون طبق اصوالا  مستاجر (۲

 . دهد اجاره دیگری به را انتفاع حق
تواند حق انتفاع را به تواند عین مستاجره را به دیگری واگذار کند، اما در حق انتفاع، منتفع نمیدر اجاره، مستاجر اصوالا می (۳

 .دیگری منتقل نماید
شود، ولی در حق انتفاع انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب موجب بطالن اجاره نمیانتقال عین مستاجره از طرف مالک  (۴

 .شود، مگر این که حق انتفاع مدت نداشته باشدمی از بین رفتن حق انتفاع

 کدام عبارت صحیح است؟ – ۱۰
 . دارد مدنی مسوولیت مضطر (۱
 .اندزوجه از لحاظ شرایط ارث بردن برابر شده، زوج و ۱۳۸۷قانون مدنی در سال  ۹۴۶بعد از اصالح ماده  (۲
 .وصیت برای یکی از ورثه منوط به تنفیذ سایر وراث است (۳
در حقوق ایران در حقوق تجارت مسوولیت اصوالا تضامنی است، مگر این که خالف آن شرط شود، اما در حقوق مدنی مسوولیت  (۴

 .شده باشد این که در ضمن قرارداد شرط تضامنی وجود ندراد، مگر

 در خصوص مسوولیت مدنی کودک غیر ممیز کدام عبارت صحیح نیست؟ – ۱۱
 .کودک غیر ممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسوولیت مدنی دارد (۱
 در کودک خود باشد، او نگهداری در کودک سرپرست تقصیر دلیل به منحصراا  غیرممیز کودک فعل از ناشی خسارات چنانچه (۲

 . ندارد خسارت پرداخت به تکلیفی فرضی هیچ
 .کند تا میزان دیه مسوولیت مدنی نداردکودک غیرممیز در قبال خسارات بدنی که به دیگران وارد می (۳
چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصراا به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او وارد شده باشد و  (۴

مالی توانایی پرداخت بخشی از خسارات زیان دیده را نداشته باشد، مابقی خسارت از اموال خود کودک  سرپرست به دلیل عدم تمکن
 .شودپرداخت می

سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمینه امور  ۱۷که یک ایرانی غیرشیعه است و « الف»خانم  – ۱۲
 تواند آپارتمانی را که در مالکیت دارد بفروشد؟شود. آیا نامبرده میمالی و غیر مالی رشید محسوب می
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 .موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی است (۱
در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب از دادگاه حکم رشد بگیرد معامله آپارتمان صحیح است، « الف»چنانچه خانم  (۲

 .شودمی
طبق مقررات مذهب خود برای معامله کردن رشید « الف»با توجه به این که اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم  (۳

 .شودتوسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله غیرنافذ محسوب می شناخته شود، انجام معامله
 .است صحیح ۲ و ۱ موارد (۴

بدهکار است. طلبکار )شخص ب(، بدهکار )شخص الف( را برای « ب»مبلغی به شخص « الف»شخص  – ۱۳
حاضر شود در مقابل طلبکار « ج»پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده است. در این قضیه، چنانچه شخص 

 ضروری است؟ متعهد به پرداخت بدهی بدهکار گردد، در این صورت رضایت چه شخصی )یا اشخاصی(
 . است ضروری ب( )شخص طلبکار رضایت (۱
 .رضایت هیچ کدام از بدهکار )شخص الف( و طلبکار )شخص ب( الزم نیست (۲
 .رضایت بدهکار )شخص الف( ضروری است (۳
 .هم رضایت بدهکار )شخص الف( و هم رضایت طلبکار )شخص ب( ضروری است (۴

 جزو موانع ارث است؟قتل مورث توسط وارث، در کدام مورد  – ۱۴
 قتل عمدی فرزند توسط پدر (۱
 .بردسقط عمدی و غیر قانونی حملی که مرتکب جرم از وی ارث می (۲
 .قتل عمدی مورث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان (۳
 .است صحیح مورد سه هر (۴

 موجبات متعددی که شخص ممکن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، کدام است؟ – ۱۵
 جمع شدن دو موجب نسبی (۱
 جمع شدن دو موجب سببی (۲
 جمع شدن دو موجب سببی و نسبی (۳
 .است صحیح ۳ و ۱ موارد (۴

دهد تا زمین متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص وکالت می« ب»به شخص « الف»شخص  – ۱۶
 کند؟وضعیتی پیدا می دهد تا همان زمین را وقف کند، در این صورت وکالت او چهوکالت می« ج»
  د.شومی منفسخ (۱
 .وکالت دوم تاثیری در وکالت اول ندارد (۲
 .وکالت دوم اعتبار ندارد (۳
 .هر کدام از دو وکیل زودتر اقدام به بیع یا وقف نماید عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت دیگری مطلع باشند (۴
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پرداخت کرده است، آیا « ب»میلیون تومان به شخص  ۱۰بابت باختن در گروبندی مبلغ « الف»شخص  – ۱۷
 تواند از دادگاه تقاضای استرداد این مبلغ را بنماید؟می« الف»شخص 

 .قانون مدنی دارد ۶۵۴نسبت به حکم ماده « ب»موضوع بستگی به علم یا جهل شخص  (۱
 . است آن استرداد به مکلف «ب» شخص و بنماید را شده پرداخت مبلغ استرداد تقاضای تواندمی «الف» شخص (۲
 .قانون مدنی دارد ۶۵۴نسبت به حکم ماده « الف»موضوع بستگی به عمل یا جهل شخص  (۳
 .شودبا توجه به این که قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد این مبلغ پذیرفته نمی (۴

 خصوص عقد هبه، کدام مورد صحیح است؟با عنایت به مواد قانون مدنی در  – ۱۸
 .است صحیح دین هبه (۱
 .هبه در مواردی ایفاع است (۲
 .هبه منفعت باطل است (۳
 .تواند از هبه رجوع کنددر هبه زوج به زوجه، واهب نمی (۴

واقع نشده  ۱۳۱۹مصوب ( ۲۲۹تا  ۲۷۶وصیتی که طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبی )مواد  – ۱۹
 باشد، چه حکمی دارد؟

 .از درجه اعتبار ساقط است (۱
 .است اعتبار فاقد سایرین به نسبت و است نافذ نمایند، اقرار آن صحت به که وراثی سهم به نسبت (۲
 .تنها هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند (۳
 .این صورت هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند چنانچه وصیت عهدی باشد نافذ است، در غیر (۴

فروشد، یک روز پس از معامله و تسلیم مبیع، گاو در دست خریدار شخصی یک راس گاو را به دیگری می – ۲۰
 شود، در این صورت خسارات ناشی از تلف گاو را چه کسی باید متحمل شود؟تلف می

 .بر عهده خریدار است خسارات ناشی از تلف (۱
 .است فروشنده عهده بر تلف از ناشی خسارات (۲
 .تواند معامله را فسخ کند، در غیر این صورت تلف بر عهده اوستخریدار می (۳
 .گیردتنها اگر مبیع بر اثر تعدی و تفریط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار می (۴

 آینی دادریس مدین
 .……… خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصاتاگر  – ۲۱

 . شود ابالغ خواندگان همه به باید دادخواست و کند، قید دادخواست در را خواندگان یهمه (۱
مراتب یک نوبت ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابالغ و همه (۲

گهی می  .شودآ
گهی میی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامههمه (۳  .شودی کثیراالنتشار آ
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گهی میخوانده یا خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه (۴  .شودی کثیراالنتشار آ

ی نخستین تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی – ۲۲
 .……… محرز نیست باید

 . نماید صادر را نخستین دعوای رد قرار و فسخ را خواسته تجدیدنظر رای (۱
 .رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند (۲
 .حقی نمایدفسخ و خواهان دعوا را محکوم به بیرای تجدیدنظر خواسته را  (۳
 .ی نخستین اظهار رفع نقص نمایدپرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده (۴

چنانچه حکمی قطعی از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشخیص دادگاه،  – ۲۳
 :ای حکم مقدور نباشد، آنگاهجبران خسارات ناشی از اجر 

 .شودله مکلف به جبران خسارت میشود اما محکومحکم اجرا می (۱
 .نمایددادگاه دستور الزم را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر می (۲
 .آن موافقت نمایدی قضایی با نماید به شرط آن که رئیس حوزهدادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق می (۳
 .نمایدمی صادر معین مدت برای را حکم اجرای تاخیر قرار متناسب، تامین گرفتن با و ثالث شخص درخواست به دادگاه، (۴

ی دعوا نماید و خوانده سند را اصیل ی وجه آن علیه صادر کننده اقامهی چک برای مطالبهچنانچه دارنده – ۲۴
 ..……… نداند در این صورت خوانده

 .ی خواهان استتواند ادعای جعل نماید و بار اثبات اصالت سند به عهدهتنها می (۱
 .ی خواهان استتواند ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهدهمی (۲
 .ی خواهان استسند به عهده تواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات اصالتتنهای می (۳
 به اصالت اثبات بار که نماید انکار را سند اصالت یا و است. خوانده یعهده به جعلیت اثبات بار که نماید جعل ادعای تواندمی (۴

 .است خواهان عهده

 .است……… دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صالحیت  – ۲۵
 هیئت نظارت استان (۱
 ثبت شورای عالی (۲
 اجرا دستور صدور محل دادگاه (۳
 دادگاه محل اقامت متعهد سند (۴

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد اما مستاجر پس از پایان  – ۲۶
………. مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخلیه ملک خودداری نماید، مالک، برای تخلیه ملک باید به 

 .مراجعه نماید
 دیوان عدالت اداری (۱
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 شورای حل اختالف محل اقامت خوانده (۲
 ملک وقوع محل عمومی دادگاه (۳
 شورای حل اختالف مستقر در دیوان عدالت اداری (۴

شود و محکوم شود و شخصی به عنوان ثالث وارد دعوا میی اثبات نسب اقامه میدعوایی به خواسته – ۲۷
القاعده شخص شود، در این صورت یا علیمحکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار میگردد. حکم می

 .نماید……… تواند نسبت به این حکم ثالث می
 تنها فرجام خواهی (۱
 دادرسی یاعاده و خواهی فرجام (۲
 ی دادرسیتنها اعاده (۳
 اعتراض ثالث و فرجام خواهی (۴

و اگر توزیع )تودیع( ……… به درخواست خواهان باشد دستمزد کارشناس چنانچه صدور قرار کارشناسی  – ۲۸
 .نماید……… ننماید دادگاه باید 

 قرار توقیف دادرسی صادر –ی خواهان به عهده (۱
 خارج دالیل عداد از را کارشناسی – خواهان یعهده به (۲
 قرار ابطال دادخواست صادر –ی خواهان به عهده (۳
 قرار توقیف دادرسی صادر –ی طرفین عهدهبالسویه به  (۴

ی دادرسی درخواست تامین خواسته نماید و خوانده در همین جلسه چنانچه خواهان در اولین جلسه – ۲۹
نسبت به مستند دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تامین خواسته، پیش از روشن شدن جعلیت یا اصالت سند 

 ……… آن زمانو اجرای قرار تامین خواسته تا ……… 
 . است مجاز – مجاز (۱
 .ممنوع است –مجاز  (۲
 .مجاز است –ممنوع  (۳
 .بستگی به نظر دادگاه دارد –مجاز  (۴

 .حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد – ۳۰

ندهد خواهان تامینی را که دادگاه تعیین نموده در مهلت مقرر « ایراد تامین دعوای واهی»چنانچه در پی  – ۳۱
 .……… دادگاه، به درخواست خوانده، باید

 .قرار رد دادخواست صادر نماید که قطعی است (۱
 .تواند تنها قابل تجدیدنظر باشدقرار رد دادخواست صادر نماید که می (۲
 .تواند تنها قابل تجدیدنظر باشدحکم بر بطالن دعوا صادر نماید که می (۳
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 .باشد ثالث اعتراض و تجدیدنظر قابل تواندمی که نماید صادر دادخواست رد قرار (۴

ی دادرسی حاضر نشود و الیحه چنانچه دعوایی غیر مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسه – ۳۲
 .……… ندهد و وکیل نیز معرفی ننماید و محکوم شود این حکم نسبت به خوانده

 .در هر حال حضوری است (۱
 .اخطاریه به خوانده ابالغ قانونی شده باشدغیابی است مگر  (۲
  د.باش شده واقعی ابالغ خوانده به اخطاریه مگر است غیابی (۳
 .غیابی است مگر اخطاریه و حکم به خوانده ابالغ واقعی شده باشد (۳

استرداد چنانچه موضوع دعوا عین معین باشد و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و حکم به  – ۳۳
و محکوم به محول )مشمول( ……… آن نیز صادر شده باشد خواهان نسبت به این مال، در برابر بستانکاران 

 .……… مستثنیات دین
 .باشدمی –حق تقدم دارد  (۱
 .باشدمی –حق تقدم ندارد  (۲
 .باشدنمی –حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد  (۳
 .باشدنمی – باشد شده ورشکسته و بوده تاجر خوانده چه اگر دارد تقدم حق (۴

شود و دادگاه عمومی، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر بطالن دعوا صادر دعوایی اقامه می – ۳۴
 .……… نماید، چنانچه از این رای تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رای رامی

 .نماید قرار تلقی و آن را فسخ (۱
 .در هر حال فسخ و خود رسیدگی نماید (۲
 .قرار تلقی رای را استوار نماید (۳
 .نماید استوار یا فسخ را آن مورد حسب و تلقی قرار (۴

 .……… چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشود – ۳۵
گهی شودروزنامهمفاد دادخواست یک نوبت در  (۱  .ی رسمی آ
 .شودی رسمی منتشر میمفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه (۲
 .دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابالغ شود (۳
 .شود ابالغ شده معرفی هاشرکت ثبت یاداره به که محلی آخرین به باید دادخواست (۴

که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدی، مرجع چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی  – ۳۶
 صالح شود دادگاه عمومی باید

ً
 .……… دیگری ذاتا

 .در هر حال به رسیدگی ادامه دهد (۱
 .به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد (۲
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 .در هر حال قرار عدم صالحیت صادر نماید (۳
 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون در مگر نماید صادر صالحیت عدم قرار (۴

ی یکصد تن گندم باشد که یکصد میلیون ریال تقویم شده باشد و به موجب ی دعوا مطالبهچنانچه خواسته – ۳۷
تواند دعوا را تنها در دادگاه قراردادی که در کرمانشاه منعقد شده باید در تهران تحویل شود، خواهان می

 .اقامه نماید ………عمومی 
 کرمانشاه یا تهران (۱
 کرمانشاه یا محل اقامت خوانده (۲
 تهران یا محل اقامت خوانده (۳
 خوانده اقامت محل یا تهران کرمانشاه، (۴

آنکه در چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجاور اخالل جزیی ایجاد نموده باشد بی – ۳۸
 ………است، ……… منزل مسکونی تصرف کرده باشد عمل مالک باغ 

 .مگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد –مزاحمت  (۱
 . باشد نداشته مالکیت سند مسکونی منزل اگر حتی – مزاحمت (۲
 . – هر حال ممانعت از حقدر  (۳
 .حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد –ممانعت از حق  (۴

 ……… است و در دعوای جلب ثالث اصلی……… درخواست صدور دستور موقت در دعوای متقابل  – ۳۹
 مجاز – مجاز (۱
 مجاز –ممنوع  (۲
 ممنوع –مجاز  (۳
 ممنوع –ممنوع  (۴

برای رسیدگی به اختالف احتمالی شخص معینی را به دادرسی )داوری (انتخاب  چنانچه طرفین قرارداد – ۴۰
نمایند که به طور مطلق از دادرسی )داوری( ممنوع است، در صورت بروز اختالف ناشی از قرارداد بین طرفین، 

 .……… دعوا
 .در صالحیت داور است (۱
 .نشوددر صالحیت داور است به شرط آن که به صالحیت داور ایراد  (۲
 . است دادگاه صالحیت در (۳
 .در صالحیت دادگاه است به شرط آن که به صالحیت دادگاه ایراد نشود (۴
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 حقوق تجارت
 حق – ۴۱

ً
در برابر آمر مسوول اجرای ……… کار در برابر طرف معامله مسوول اجرای تعهد آمر العملاصوال

 . ……… تعهدات طرف معامله
 است –نیست اما  (۱
 است –همچنانکه است  (۲
  نیست – اما است (۳
 نیست –نیست همچنانکه  (۴

 . ……… انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی – ۴۲
 .پذیرددر مجمع عمومی موسس صورت می (۱
 .پذیردخاص لزوماا در مجمع عمومی موسس صورت می (۲
 .پذیرد صورت موسس عمومی مجمع در است ممکن خاص (۳
 .ای قید و به امضاء کلیه سهامدارن برسدصورتجلسهعام باید در  (۴

 :العاده عبارت است ازدر شرکت سهامی خاص، نصاب جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق – ۴۳
 .دارند رای حق که سهامی نصف از بیش دارندگان حضور (۱
 .حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت (۲
 .که حق رای دارندحضور بیش از نصف دارندگان سهامی  (۳
 .نصف به عالوه یک سهامداران شرکت (۴

، برای رسیدگی به ترازنامه و حساب ……….طبق مقررات فعلی، مجمع عمومی عادی شرکت سهامی باید  – ۴۴
 .سود و زیان سال مالی قبل تشکیل شود

 شرکت مالی سال پایان تاریخ از ماه ۴ مدت ظرف (۱
 سال مالی شرکت ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان (۲
 ظرف مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت (۳
 .ماه یا بیشتر از پایان سال مالی شرکت باشد ۵بینی شده که ممکن است در هر موقعی که در اساسنامه پیش (۴

 .شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد………. تواند شرکت سهامی خاص می – ۴۵
 سهامداران کلیه تصویب با (۱
 تصویب بیش از نصف سهامدارانبا  (۲
 فقط با تصویب مجمع عمومی (۳
 با تصویب دارندگان بیش از نصف سهام (۴
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تاجر ورشکسته به عنوان مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص انتخاب شده است. در این حالت،  – ۴۶
 .معتبر است……… تصمیمات وی 

 فقط در مقابل اشخاص ثالث (۱
 ثالث اشخاص و سهام صاحبان مقابل در (۲
 فقط در مقابل صاحبان سهام (۳
 فقط در مقابل هیات مدیره همان شرکت (۴

در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شود، مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنان است،  – ۴۷
 .مسوول پرداخت باقیمانده دیون شرکت هستند……… 

 منفرداا  (۱
 منفرداا یا مشترکاا  (۲
 متضامناا  (۳
 متضامناا  یا منفرداا  (۴

و رعایت سایر شرایط مربوط، به شرکت ……… تواند با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می – ۴۸
 .سهامی عام تبدیل شود

 العادهفوق (۱
 العادهالعاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوقفوق (۲
 العادهعادی به طور فوق (۳
 .سهامداران تشکیل شودالعاده که لزوماا با حضور تمام فوق (۴

 .……… است که در شرکت دارد……… در شرکت با مسوولیت محدود،تعداد آرای هر شریک،  – ۴۹
 .تواند خالف آن را مقرر کندو اساسنامه نمی –به تعداد سهمی  (۱
 .تواند خالف آن را مقررکندو اساسنامه نمی –به نسبت سهمی  (۲
 .ترتیب دیگری مقرر شده باشدمگر در اساسنامه  –به تعداد سهامی  (۳
 .باشد شده مقرر دیگری ترتیب اساسنامه در مگر – سهمی نسبت به (۴

 .است……… در طول تصفیه شرکت سهامی ورشکسته، نقل و انتقال سهام  – ۵۰
 مجاز (۱
 ممنوع اما صحیح (۲
 ممنوع و باطل (۳
 فقط بین خود سهامداران مجاز (۴

 .……… عامدر تصفیه ارادی شرکت سهامی  – ۵۱
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 .طلبکاران شرکت و سهامداران بر یکدیگر تقدمی ندارند (۱
 .فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت دارای حق تقدم هستند (۲
 . هستند تقدم حق دارای سهامداران، به نسبت شرکت طلبکاران (۳
 .ندارندطلبکاران شرکت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهم بر یکدیگر تقدمی  (۴

نماید. در این صورت منتقل می« ب»الشرکه خود در یک شرکت نسبی را به شخص سهم« الف»شخص  – ۵۲
 .……… اندالشرکه از شرکت داشتهنسبت به مطالباتی که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم

 .مسوولیتی ندارند« ب»و « الف» (۱
 .است مسوول متناسباا  شرکا سایر با «ب» فقط (۲
 .با سایر شرکا متناسباا مسوول است« الف»فقط  (۳
 .الشرکه موضوع انتقال مسوول هستندمتضامناا به نسبت سهم« ب»و « الف» (۴

مقنن دارنده چک را از تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف نموده است، زیرا  – ۵۳
 .است……… 

 چک سندی رسمی (۱
 االجرارسمی الزمچک درحکم اسناد  (۲
 بدهکاری صادر کننده چک مسلم (۳
 زیاد چک کننده صادر بودن بدهکار احتمال (۴

در مورد اثر توقیف شدن موجودی حساب جاری یا بسته بودن آن هنگام صدورچک، کدام عبارت صحیح  – ۵۴
 است؟

 .شودموجب سلب عنوان چک از سند می (۱
 . گرددنمی سند از چک عنوان سلب موجب (۲
 .شودفقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند می (۳
 .گرددفقط توقیف شدن موجودی، موجب سلب عنوان چک از سند می (۴

نیز آن را در وجه « ب»یا به حواله کرد او صادر نموده و « ب»چکی را در وجه شخص « الف»شخص  – ۵۵
و وقوع اشتباه « ب»مبنی بر بدهکار نبودن به « الف»نماید. در این صورت ایراد ظهرنویسی می« ج»شخص 

 .……… «ج»قابل استناد است که « ج»در صدور چک در صورتی در برابر 
گاه نباشد (۱  .از وقوع اشتباه مطلقاا آ
گاه شده باشد (۲  .پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آ
گاه اشتباه وقوع از شدن دارنده هنگام (۳  .است بوده آ
گاه بوده باشد« الف»از وقوع اشتباه فقط به وسیله  (۴  .و هنگام دارنده شدن آ
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گردد. در این صورت به لحاظ پنج ماه پس از سررسید واخواست می« الف»سفته صادره از سوی شرکت  – ۵۶
 .……… فاصله پنج ماهه میان صدور و ارائه

 .شوندالذمه نمیهیچ یک از مسوولین سفته بری (۱
 .شوندالذمه میظهرنویسان و نمایندگان شرکت صادرکننده بریفقط  (۲
 .شوندمی الذمهبری آنها ضامنین و ظهرنویسان فقط (۳
 .شوندالذمه میظهرنویسان و ضامنین آنها و ضامنین صادرکننده بری (۴

 در مورد برائت ذمه شخص حقیقی ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟ – ۵۷
 .موجب برائت ذمه از مانده دیون استحکم اعاده اعتبار  (۱
 .ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست (۲
 .فقط حکم اعاده اعتبار حقی موجب برائت ذمه از مانده دیون است (۳
 .نیست دیون مانده از ذمه برائت موجب اعتبار اعاده حکم یا تصفیه عملیات ختم (۴

 صحیح است ؟کدام عبارت  – ۵۸
 . هستند نیز ورشکستگی مقررات مشمول و هستند تاجر تضامنی هایشرکت (۱
 .های تضامنی تاجر نیستند و از شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستندشرکت (۲
 .های تضامنی تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستندشرکت (۳
 .های تضامنی که موضوع آنها تجاری است، مشمول مقررات ورشکستگی هستندشرکتهای تضامنی، تاجر نیستند اما شرکت (۴

 .شودورشکسته حال می……… با صدور حکم ورشکستگی  – ۵۹
 دیون فقط (۱
 فقط مطالبات تجارتی (۲
 مطالبات و دیون (۳
 مطالبات تجارتی و دیون (۴

 ؟در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته، کدام مورد صحیح است  – ۶۰
 های ورشکستگی و ممتازها، دوم غرمااول هزینه (۱
 غرما سوم ممتازها، دوم ورشکستگی، هایهزینه اول (۲
 های ورشکستگیاول ممتازها، دوم غرما، سوم هزینه (۳
 های ورشکستگی، سوم غرمااول ممتازها، دوم هزینه (۴
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 اصول استنباط حقوق اسالیم
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت »گوید: قانون مدنی که می ۸۴۲با توجه به ماده  – ۶۱

غلط « وصیت به مالی که هنوز موجود نشده»به « تملیک رایگان مال آینده»کدام عبارت درباره قیاس « نمود.
 است؟

 .العله نیستقیاس مزبور، قیاس منصوص (۱
 .باشدبوده و درست نمی چنین قیاسی، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایی (۲
 .در این قیاس، داللت تنبیه و ایماء، وجود ندارد (۳
 .است درست هم آینده مال رایگان تملیک مذکور، حکم مالک وحدت از استفاده و وصیت بودن مجانی به توجه با (۴

گذار، از اینکه قانون« برند.بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی»گوید: قانون مدنی می ۸۸۲ماده  – ۶۲
شود که را در این ماده به موضوع لعان ربط داده است. فهمیده می« ارث نبردن زن و شوهر»حکم قانونی 

 .باشدمی……… علت این حکم، لعان است. این امر مصداق 
 داللت اقتضاء (۱
 داللت اشار (۲
 منطوق صریح (۳
 ایماء و تنبه داللت (۴

را شرط تحقق التزام به تادیه خسارت قرار داده است. اگر در پاسخ « تمّکن مدیون»ق.آ.د.م  ۵۲۲ماده  – ۶۳
گفته « شود؟تمکن مالی ست یا تمکن مادی و معنوی دیگر را نیز شامل می« تمکن»منظور از »به این سوال که: 

 رد صادق خواهد بود؟ی این موارد توجه داشته، کدام موبه همه« تمکن»شود: قانونگذار با آوردن واژه 
 عموم (۱
 تقیید (۲
 اطالق (۳
 اطالق از مستفاد عموم (۴

قانون مجازات اسالمی، توافق بر دریافت مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی، ربا محسوب و  ۵۹۵برابر ماده  – ۶۴
شود اگر با نپرداختن دین در موعد مقرر در نتیجه تقصیر بدهکار و از باب تسبیب، ضرری بر جرم شناخته می

« مازاد بر بدهی»مصداق کند طلبکار وارد شده و این مبلغ را که مشارالیه از باب تاخیر تادیه از مدیون اخذ می
 .است……… ای از ندانیم، این موضوع نمونه« ربا»و 
 خروج تخصیصی یا حکمی (۱
 خروج تخصصی نه موضوعی (۲
 موضوعی یا تخصصی خروج (۳
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 خروج تخصیصی یا موضوعی (۴

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسیم »قانون مدنی:  ۶۰۱برابر ماده  – ۶۵
 .است……… این ماده بیانگر « شود.باطل می

 واجب اصلی (۱
 واجب تخییری (۲
 وضعی حکم (۳
 حکم تکلیفی (۴

افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته »برابر ماده اول قانون افراز و فروش امالک مشاع:  – ۶۶
قانون امور  ۳۱۳مطابق ماده « با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.……… 

ه انجام پذیرد. راجع به نسبت حسبی در هر جا که میان شرکاء، غایب یا محجوری باشد تقسیم باید در دادگا
ق.ا.ح و حکم ماده اول قانون افراز و فروش امالک از جهت تقسیم امالک مشمول این قانون،  ۳۱۳بین ماده 

 کدام عبارت غلط است؟
 .خاص و مخصص آن است (۱
 .خاص است ولی ناسخ آن نیست (۲
 .قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قابل اعمال است (۳
 .نیست اعمال قابل الطرح من اولی امکن مهما الجمع قاعده (۴

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل »دارد: قانون مدنی مقرر می ۵۶۱ماده  – ۶۷
اگر کسی در اجرای این ماده، برای یافتن اتومبیل گمشده « عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.

 .است……… خود با تعیین اجرت، اعالن عمومی کند، موضوع مصداق عام 
 بدلی (۱
 مجموعی (۲
 افرادی (۳
 استغراقی (۴

تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع بعد از قبض نیز واهب می»گوید: قانون مدنی که می ۸۰۳از ماده  – ۶۸
 .است……… برد. این حکم مصداق آید که تلف عین موهوبه، حق رجوع را از بین میبرمی« …کند

 مفهوم موافق (۱
 منطوق صریح (۲
 مخالف مفهوم (۳
 منطوق غیرصریح (۴
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حکم این ماده، مصداق « وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی»قانون مدنی:  ۸۲۵برابر ماده  – ۶۹
 .است………

 نص (۱
 موّول (۲
 ظاهر (۳
 متشابه (۴

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده »قانون مدنی که بیان داشته:  ۶۱۲با توجه به ماده  – ۷۰
 کدام عبارت غلط است؟« حفظ کند.

 مالک با انجام عدم اثبات نه، یا است شده رعایت خاص اقدام آن که شود اختالف و باشد امین عهده بر مشخصی کار انجام اگر (۱
 .بیاورد یلدل باید مدعی عنوان به او چون است،

اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختالف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امین  (۲
 .عنوان مدعی باید دلیل بیاورد )متعهد( است، چون اوست که به

شده است یا نه، اثبات انجام با امین اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختالف شود که آن اقدام خاص رعایت  (۳
 .کندخالف اصل عدم، ادعا می )متعهد( است، چون اوست که بر

اگر اقدام مشخصی که به عنوان تعهد به نتیجه بر دوش امین نهاده شده است جنبه منفی داشته باشد )یعنی خودداری از انجام  (۴
 .را ادعای مالک با اصل عدم، تعارض دارد و باید اثبات شودکار معین باشد( اثبات تعدی امین بر عهده مالک است، زی

قانون ثبت اسناد و امالک، نقل و انتقال امالک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد.  ۲۲مطابق ماده  – ۷۱
اگر شخصی به وکالت از مالک بخواهد به نقل و انتقال چنین ملکی بپردازد، وکالت وکیل هم باید با سند رسمی 

 باشد نه عادی، در رابطه با استنباط این حکم کدام عبارت صحیح است؟
 سند آن مبنای یوکالتنامه بودن رسمی با انتقال سند تنظیم هایهدف به رسیدن و است واجب مقدمه صداقم حکم، این (۱

 .دارد مالزمه
استنباط این حکم بر اساس داللت مطابقی ماده مزبور است، چون دادن وکالت، جدای از تنظیم سند انتقال بوده و ارتباطی  (۲

 .بدان ندارد
اساس داللت مطابقی ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی استنباط این حکم بر  (۳

 .وکیل است
استنباط این حکم بر اساس داللت التزامی است چون دادن وکالت، جدای از تنظیم و امضای سند انتقال به وسیله وکیل بوده  (۴

 .و ارتباطی بدان ندارد

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در »دارد: قانون مدنی که مقرر می ۶۸۰با توجه به ماده  – ۷۲
کدام عبارت در باره نفوذ اعمال وکیل معزولی که از عزل « حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است

 باشد، درست است؟خبر میخود بی
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 .حکمی غیر استثنایی و مصداق احکام اولیه است (۱
 . شودمی اجرا موکل و وکیل رابطه در الضرر قاعده اعمال نتیجه در که ست ثانوی احکام مصداق و استثنایی حکمی (۲
 .حکمی غیراستثنایی و مصداق احکام ثانوی است (۳
 .شودحکمی استثنایی و مصداق احکام اولیه است که در نتیجه اعمال قاعده الضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می (۴

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه »گوید: قانون مدنی که می ۶۶۴با توجه به ماده  – ۷۳
 کدام عبارت صحیح است؟« …قرائن داللت بر آن نماید

 .نیابت داشتن، مصداق سلطه و والیت وکیل بر موکل نبوده و مغایرتی با اصل عدم والیت ندارد (۱
 . است وکالت مقدمات و لوازم تمیز مقام در متیقن قدر به اکتفا مصداق محاکمه، در وکیل برای قبض در نداشتن وکالت (۲
وکالت نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه، ارتباطی به اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت نداشته  (۳

 .بلکه مستند به اصل عدم سلطه و والیت است
 .صحیح است ۲و  ۱موارد  (۴

دادگاه کیفری استان در رسیدگی … »های عمومی و انقالب، قانون تشکیل دادگاه ۲۰ماده  ۱برابر تبصره  – ۷۴
 . .……… متن این ماده« به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

 .جمله خبری و فاقد معنای امر است (۱
 .وجوب استامر با ماده و مفید معنای  (۲
 .جمله انشایی و ظاهر در جواز است (۳
کد و انشاء مقام در خبر (۴  .است امر معنای افاده در آ

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات »ق.م:  ۱۰۱۰برابر ماده  – ۷۵
حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن 

آ.د.م هر یک ق. ۷۸و برابر ماده « معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.
توانند محلی را برای ابالغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر از اصحاب دعوا یا وکالی آنان می

ق.م مصداق  ۱۰۱۰ق.آ.د.م نسبت به ماده  ۷۸ماده « دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعالم کنند.
 .است………. 

 وارد (۱
 حاکم (۲
 مخّصص (۳
 (یاء کسر )به مقّید (۴

حکم دادگاه در مورد تعدیل اجاره بهاء اماکن  ۱۳۵۶قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ۴مطابق ماده  – ۷۶
کلیه احکام صادره در  ۱۳۷۹ق.آ.د.م مصوبه  ۳۳۱ماده « ب»تجاری مشمول آن قانون قطعی ست و برابر بند 
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بین دو ماده مزبور کدام عبارت  باشد. در خصوص نسبتدعاوی غیرمالی، قابل درخواست تجدیدنظر می
 صحیح است؟

 باشد،نمی سابق خاص ناسخ الحق عام چون و است سابق خاص مستاجر، و موجر قانون ۴ ماده و الحق عام ق.آ.د.م، ۳۳۱ ماده (۱
 . شودمی شمرده معتبر همچنان ۴ ماده حکم

قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص الحق، عام سابق را تخصیص  ۴ق.آ.د.م خاص الحق و ماده  ۳۳۱ماده  (۲
 .باشدمعتبر نمی همچنان ۴دهد، حکم ماده می

قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص الحق، عام سابق را نسخ  ۴ق.آ.د.م. خاص الحق و ماده  ۳۳۱ماده  (۳
 .باشددیگر معتبر نمی ۴کند، حکم ماده می

قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق، عام  ۴ق.آ.د.م. عام الحق و ماده  ۳۳۱ماده  (۴
 .همچنان معتبر است ۴کند، حکم ماده ی خود نسخ میالحق را در محدوده

اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید »ق.آ.د.م.:  ۱۹۷برابر ماده  – ۷۷
درباره این « شود.با شک در حیات حین والدت، حکم وراثت نمی»ق.م.  ۸۷۶و برابر ماده « …آن را اثبات کند

 دو ماده، کدام عبارت صحیح است؟
ای ای حقوقی و در ماده دومی پدیدهستصحاب در ماده اولی، پدیدههر دو ماده مصداق استصحاب وجودی ولی موضوع مورد ا (۱

 .خارجی است
ای حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب ماده اولی مصداق استصحاب وجودی و موضوع مورد استصحاب، پدیده (۲

 .ای خارجی استپدیده عدمی و موضوع مورد استصحاب
موضوع مورد استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب ماده اولی، مصداق استصحاب عدمی و  (۳

 .ای حقوقی استاستصحاب، پدیده وجودی و موضوع مورد
 استصحاب مصداق دومی، ماده و است حقوقی پدیده یک استصحاب، مورد موضوع و عدمی استصحاب مصداق اولی، ماده (۴

 .است خارجی ایپدیده استصحاب، مورد موضوع و عدمی

داللت کلمه بیع « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»گوید: قانون مدنی که می ۳۳۸در ماده  – ۷۸
 مصداق کدام نوع داللت است؟« تملیک عین به عوض معلوم»بر 

 التزام (۱
 مطابقه (۲
 تّضمن (۳
 اقتضا (۴

در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز »ق.آ.د.م.  ۳۳۱ماده « الف»مطابق بند  – ۷۹
 دعوای ورشکستگی حکم قابل درخواست تجدیدنظر می« باشد

ً
باشد. اگر اختالف در این باشد که مثال

 ای پیش آمده است؟ای مالی است یا غیر مالی، چه شبههخواسته
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 مفهومی (۱
 موضوعی (۲
 مصداقی (۳
 حکمی (۴

نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا »قانون مدنی:  ۱۰۴۳برابر ماده  – ۸۰
 .نکاح است……… اذن ولی « …جد پدری اوست

 شرط (۱
 مقتضی (۲
 سبب (۳
 علت تامه (۴

 حقوق جزای عمویم و اختصایص
 گیرد؟هواپیمای خارجی، طبق چه قانونی صورت میرسیدگی به جرم واقع شده علیه تبعه ایران در داخل  – ۸۱

 ایران قانون طبق (۱
 طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپیما (۲
 طبق قانون طبق قانون کشور متبوع مجرم (۳
 طبق قانون کشوری که جرم در قلمرو هوایی آن واقع شده (۴

 کسی را بکشد، مشمول کدام عنوان است؟ – ۸۲
ً
 عمل نابالغی که عمدا

 قتل عمد (۱
 قتل در حکم عمد (۲
 قتل خطای محض (۳
 محض خطای حکم در قتل (۴

 :هرگاه طفل ممیزی طفل غیر ممیزی را اکراه به قتل کند، در این صورت – ۸۳
 .شودالمال پرداخت میدیه از بیت (۱
 . شودمی دیه پرداخت به محکوم ممیز طفل عاقله (۲
 .شوندمیعاقله هر دو محکوم به پرداخت دیه  (۳
 .شودشوند و طفل ممیز تعزیر میعاقله طفل غیر ممیز محکوم به پرداخت دیه می (۴

 در کدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟ – ۸۴
 های حدیشروع به سرقت (۱
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 های حدی و تعزیریشروع به سرقت (۲
 های تعزیریشرو به سرقت (۳
 مشدده عوامل با توام تعزیری هایسرقت برخی به شروع (۴

 شود؟ی عطف بماسبق نشدن قانون، شامل کدام مورد نمیقاعده – ۸۵
 های بازدارندهمجازات (۱
 اقدامات تامینی و تربیتی (۲
 دیات و قصاص و حدود (۳
 های تعزیری و بازدارندهمجازات (۴

دریافت کند. سمسار شخصی یک تخته قالی مستعمل را نزد سمسار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را  – ۸۶
 کند. عمل سمسار مشمول کدام جرم است؟از پرداخت وجه حاصل از فروش به صاحب قالی خودداری می

 کالهبرداری (۱
 امانت در خیانت (۲
 فروش مال غیر (۳
 تقلب در کسب و تجارت (۴

کارت وجهی  هرگاه کسی از کارت بانکی دیگری که در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب – ۸۷
 دریافت کند، عملش مشمول کدام عنوان است؟

 سرقت (۱
 خیانت در امانت (۲
 کالهبرداری (۳
 نامشروع مال تحصیل (۴

 تاثیر است؟در کدام مورد، گذشت شاکی در مجازات مرتکب بی – ۸۸
 ترک انفاق (۱
 قصاص نفس در قتل عمدی (۲
 توهین به افراد عادی (۳
 عمدی قتل در تعزیری حبس (۴

 باشد؟عفو عمومی از اختیارات کدام مرجع می – ۸۹
 گذارقانون (۱
 ی قضاییهرئیس قوه (۲
 مقام رهبری (۳
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 ی قضاییهمقام رهبری پس از پیشنهاد عفو از طرف رئیس قوه (۴

 .……… شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی – ۹۰
 .عنوان مجرمانه ندارد (۱
 .است جرم باشند شده حفاظت که صورتی در (۲
 .در هر صورت جرم است (۳
 .صرفاا در مورد حیوانات مذکور در قانون خاّص جرم است (۴

 .……… سال حبس تعزیری شده است. این فرد ۱۵ربایی محکوم به فردی برای بار اول به جرم آدم – ۹۱
 .تواند از آزادی مشروط استفاده کندنمی (۱
آزادی مشروط استفاده کند و بعد از گذشتن هفت سال و نیم دیگر به آزادی تواند پس از تحمل هفت سال و نیم حبس از می (۲

 .قطعی نایل آید
 .تواند پس از تحمل یک تا پنج سال حبس با تشخیص دادگاه از آزادی مشروط استفاده کندمی (۳
 از استفاده زمان از سال ۵ تا ۱ گذشتن از پس و کند استفاده مشروط آزادی از حبس نیم و سال هفت تحمل از پس تواندمی (۴

 .شود نائل قطعی آزادی به مشروط آزادی

مالک آپارتمانی قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غیر است، اما مدت اجاره منقضی شده ولی  – ۹۲
تصّرفات مستاجر ادامه دارد، وی با کلید یدکی و همراه با خریدار و بدون رضایت مستاجر و در غیاب او وارد 

 .……… رساند. عمل مالکآپارتمان شده آن را به رویت خریدار می
 .جرم مزاحمت است (۱
 . است غیر منزل حرمت هتک جرم (۲
 .به علت فقدان عنصر معنوی سوء نیت الزم جرم نیست (۳
انقضاء، مدت اجاره( جرم به علت فقدان عنصر مادی و تعّلق آپارتمان به خود مالک و غاصبانه بودن تصّرف مستاجر )به لحاظ  (۴

 .نیست

 شود؟اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور در چه صورتی جرم تلقی می – ۹۳
 . است جرم قیدی هیچ بدون و مطلق صورت به (۱
 .در صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند (۲
 .کرده باشند در صورتی که عملیات اجرایی را آغاز (۳
 .در صورتی که وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند (۴

 .……… استفاده از عناوین علمی دکتر و مهندس برای کسانی که فاقد این عناوین هستند – ۹۴
 .عنوان مجرمانه ندارد (۱
 .گونه شرطی جرم استدر هر صورت و بدون هیچ (۲
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 .همراه با جعل مدارک جرم است (۳
 یا چاپی اوراق انتشار یا مجامع در نطق یا جمعی ارتباط وسایل در عمومی تبلیغ یا اداری مکاتبات در استفاده صورت در صرفاا  (۴

 .است جرم خطی

 .است……… ای جرمی کالهبرداری رایانه – ۹۵
 های متعلق به دیگریمقید به تحصیل غیر مجاز داده (۱
 ها قابل مجازاتتوقف داده مطلق است و صرف ورود، تغییر، محو، ایجاد یا (۲
 هادیده و اختالف در سیستم و سامانه و از بین رفتن دادهمقید به ضرر بزه (۳
 دیگری یا خود برای مالی امتیازات یا خدمات یا منفعت یا مال یا وجه تحصیل به مقید (۴

 کدام یک از شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نیست؟ – ۹۶
 بروز خطر شدید (۱
 جرم با خطر موجودتناسب  (۲
 ضرورت ارتکاب عمل برای رفع خطر (۳
 خطر با مقابله وظیفه نداشتن (۴

اگر شریکی سهم خود را از مال مشاع نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه آن را  – ۹۷
 تصاحب کند، عمل شریک چه عنوانی دارد؟

 غصب (۱
 امانت در خیانت (۲
 تصرف عدوانی (۳
 تحصیل مال نامشروع (۴

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور »قانون مجازات اسالمی به این شرح است:  ۵۱۲ماده  – ۹۸
به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا 

نوان مجرمانه این اگر مردم با تحریک این فرد مبادرت به کشتار کنند، ع« گردد.پنج سال حبس محکوم می
 فرد محرّک چیست؟

 مباشر (۱
 معاون جرم (۲
 فاعل معنوی (۳
 سبب اقوی در جرم (۴

 شروع به کدام جرم فاقد مجازات است؟ – ۹۹
 راهزنی (۱
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 اسید پاشی (۲
 رباییآدم (۳
 مجعول سند از استفاده (۴

 دهد؟ تواند به طور توامان مورد حکم قرارکدام مورد را دادگاه کیفری نمی – ۱۰۰
 جرم تعّدد و مجازات تعلیق (۱
 تخفیف مجازات و تعّدد جرم (۲
 کیفیات مشّدده قانونی و معاذیر قانونی (۳
 کیفیات مخففه قانونی و تبدیل مجازات (۴

 آینی دادریس کیفری
ت – ۱۰۱

ّ
 .……… در دادگاه ویژه روحانیت صدور قرار بازداشت موق

 .در هیچ موردی تجویز نشده و ممنوع است( ۱
 .است روحانیت ویژه کل دادستان صالحیت در متّهم اعتراض به رسیدگی و است اجباری نامه آیین در مخصوص موارد در (۲
 .در همه موارد اختیاری است و به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه مربوط وابسته است( ۳
به قرار در یکی از شعب دادگاه ویژه مورد اجباری است و اعتراض ( ۱۳۸۴در برخی موارد مخصوص در آیین نامه )اصالحی  (۴

 .شودرسیدگی واقع می

ی ضروری است، چنانچه بدون عذر موّجه بعد از دعوت  – ۱۰۲
ّ
کسانی که حضور آنان در معاینه و تحقیق محل

 .شوندجلب می……… شدن حاضر نشوند، فقط 
 در اّتهام قتل عمدی (۱
 در جرایم مخّل امنّیت و محیط زیست( ۲
 جرایم چک بالمحّل و کالهبرداریدر ( ۳
 عمومی نظم خالف و امنّیت مخّل  جرایم در (۴

 .……… تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضاء – ۱۰۳
 .کامالا مجاز است( ۱
 . دارد کیفری اجرای ضمانت و است ممنوع (۲
 .ممنوع است ولی فاقد هر گونه ضمانت اجراست( ۳
 .انضباطی داردممنوع است و فقط ضمانت اجرای ( ۴

 .……… در صورت اعطای نیابت قضایی، قاضی معطی نیابت – ۱۰۴
 .مجاز به تعیین نوع تامین است ولی باید نظر دادستان متبوع خود را جلب کند (۱
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 .مجاز به تعیین نوع تامین نیست و باید تشخیص تناسب قرار را بر عهده قاضی مجری نیابت قرار دهد (۲
 .کند واگذار نیابت مجری قاضی نظر به را آن یا و کرده معّین را تامین نوع تواندمی (۳
ت باشد آن را تعیین و مورد تصریح قرار دهد و مجاز نیست آن را به نظر ( ۴

ّ
مکّلف است چنانچه تامین از نوع قرار بازداشت موق

 .قاضی مجری نیابت واگذار کند

مّتهم کرده باشد، در صورت امتناع یا عدم حضور مّتهم چنانچه شخص ثالثی اقدام به توثیق وثیقه به نام  – ۱۰۵
 .شوداز آن پرداخت می……… نزد مقامات قضایی در موارد قانونی و محکومّیت او، وثیقه ضبط و 

 فقط جزای نقدی( ۱
 ضررو زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به تشخیص دادستان( ۲
 خصوصی مدعی زیان ضررو و نقدی جزای (۳
 نقدی و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی با موافقت وثیقه گذارهم جزای ( ۴

 .است……… فاصله بین ابالغ احضاریه و موعد احضار حداقل  – ۱۰۶
 استثنایی موارد در جز روز سه (۱
 یک هفته با لحاظ ایام تعطیل( ۲
 سه روزدر همه موارد و بدون استثناء( ۳
 پنج روز در همه موارد و بدون استثناء ( ۴

چنانچه یکی از اتباع ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمّیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرمی شده  – ۱۰۷
 .شودمحاکمه می ………در ایران دستگیر شود، 

 است شده دستگیر آن حوزه در که دادگاهی در (۱
 های کیفری عمومی یا کیفری استان تهراندردادگاه( ۲
 که تابعیت خارجی تحصیل نکرده باشددر مراجع قضایی تهران در صورتی ( ۳
 .فقط در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حّد یا قصاص و آن نیز مشروط به عدم کسب تابعّیت خارجی، در مراجع کیفری تهران( ۴

 .به عنوان ضابط اقدام کنند……… توانند افراد دارای مجّوز از نیروی مقاومت بسیج می – ۱۰۸
 سایر ضابطینفقط در موارد اعالم نیاز  (۱
 در جرایم غیر مشهود و غیر آن به دستور مقامات مافوق( ۲
 در همه جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود( ۳
 آنها اقدام عدم یا و ضابطین سایر حضور عدم صورت در مشهود جرایم در (۴

فات افراد صنفی در مواردی که واجد عناوین کیفری نباشد در  – ۱۰۹
ّ
 .پذیردانجام می……… رسیدگی به تخل

 حکومتی تعزیرات سازمان (۱
 انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده( ۲



مهراه با پاسخنامه  ۱۹لت اکسواالت آزمون و    
  

26 
 

 سازمان نظام صنفی (۳
 محاکم عمومی (۴

 .……… اعمال نظارت قضایی دادستان بر ضابطان دادگستری – ۱۱۰
 .مستلزم هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنهاست ( ۱
 . ندارد آنها فرماندهی مراتب سلسله با هماهنگی با مالزمه (۲
 .منحصراا در خصوص نیروی انتظامی نیازمند هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی است (۳
 .بینی نگردیده و دادستان منحصراا ریاست اداری بر ضابطان دادگستری دارددر قوانین پیش( ۴

 گیرد؟رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کدام یک از مراجع قضایی صورت می – ۱۱۱
 استان کیفری دادگاه (۱
 منحصراا محاکم عمومی محل انتشار نشریه (۲
 هامنحصراا محاکم عمومی مراکز استان (۳
 محاکم عمومی یا انقالب یا سایر مراجع قضایی محل انتشار نشریه (۴

است و رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه ……… صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات  – ۱۱۲
 .قرار دارد……… صالحیت در 

 عمومی دادگاه -دادستان (۱
 دادگاه عمومی –رئیس حوزه قضایی  (۲
 دادگاه تجدید نظر استا –دادستان  (۳
 دادگاه تجدید نظر استان –رئیس حوزه قضایی  (۴

چنانچه دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی به اّتهام قتل عمد، جنایت واقع شده را غیرعمد تشخیص  – ۱۱۳
 .……… دهد که رسیدگی به آن در صالحیت محاکم عمومی است

 .دهدپرونده را مستقیماا به دادگاه عمومی جزایی محّل وقوع جرم ارجاع می (۱
پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محّل وقوع جرم به دادسرای مرکز استان ارسال  (۲

 .کندمی
 . کند می صادر را مقتضی حکم دادرسی ختم اعالم از پس و رسیدگی بزه این به (۳
پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محّل وقوع جرم به دادسرای محل وقوع جرم ارسال  (۴

 .کندمی

ص می – ۱۱۴
ّ

علیه دارای شود محکوم پس از تایید حکم محکومّیت کیفری در دیوان عالی کشور، مشخ
باشد، دیوان عالی کشور، با طی تشریفات های قطعی دیگر بوده که مشمول مقّررات تعّدد جرم میمحکومّیت

 .دهدارجاع می……… قانونی، کلّیه احکام صادره را نقض کرده و پرونده را جهت صدور حکم واحد به 
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 حکم آخرین کننده صادر بدوی دادگاه (۱
 آخرین حکم قطعیدادگاه صادر کننده  (۲
 شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده آخرین حکم قطعی (۳
 شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم (۴

 .……… دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی – ۱۱۵
ادامه مکّلف است با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع  (۱

 .رسیدگی نخواهد بود
نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی با مدعی خصوصی مانع در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می (۲

 .رسیدگی خواهد بود
مکّلف است یا تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه  (۳

 .رسیدگی خواهد بود
 مانع خصوصی مدعی یا شاکی حضور عدم وضعیت این در نماید.می دعوت را طرفین رسیدگی وقت تعیین با لزوم صورت در (۴

 .بود نخواهد رسیدگی ادامه

 .حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد – ۱۱۶

 .دارد……… دادگاه کیفری استان تهران صالحیت رسیدگی به جرایم  – ۱۱۷
 مشاوران وزرا (۱
 هااستان اطالعات کّل  مدیران (۲
 اهشهرداران مراکز استان (۳
 نظامی افسران از درجه سرتیپ به باال (۴

 شود، وظایف دادستان بر عهده کیست؟در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل نمی – ۱۱۸
 یرئیس حوزه قضائ (۱
 دادستان مرکز شهرستان( ۲
 دلالب علی دادرس (۳
 دادستان نزدیکترین حوزه قضایی( ۴

 کدام یک از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند؟ – ۱۱۹
 وکیل محکوم علیه (۱
 رئیس حوزه قضایی (۲
 دادستان کّل کشور (۳
 کشور عالی دیوان رئیس (۴
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 کدام مورد از موارد احاله نیست؟ – ۱۲۰
 .محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد(۱
 .باشند داشته اقامت دیگری دادگاه حوزه در شکات و شهود بیشتر (۲
 .بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند( ۳
 .به تشخیص رئیس قّوه قضائیه یا دادستان کّل کشور، به منظور حفظ نظم و امنّیت احاله الزم باشد (۴
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 ۹۱پاسخنامه آزمون واکلت 
 سوال گزینه سوال گزینه سوال گزینه

۱ ۸۱ ۳ ۴۱ ۲ ۱ 
۴ ۸۲ ۳ ۴۲ ۴ ۲ 
۲ ۸۳ ۱ ۴۳ ۳ ۳ 
۴ ۸۴ ۱ ۴۴ ۴ ۴ 
۳ ۸۵ ۱ ۴۵ ۲ ۵ 
۲ ۸۶ ۲ ۴۶ ۱ ۶ 
۴ ۸۷ ۴ ۴۷ ۱ ۷ 
۴ ۸۸ ۱ ۴۸ ۴ ۸ 
۱ ۸۹ ۴ ۴۹ ۲ ۹ 
۲ ۹۰ ۱ ۵۰ ۱ ۱۰ 
۴ ۹۱ ۳ ۵۱ ۲ ۱۱ 
۲ ۹۲ ۲ ۵۲ ۴ ۱۲ 
۱ ۹۳ ۴ ۵۳ ۱ ۱۳ 
۴ ۹۴ ۲ ۵۴ ۴ ۱۴ 
۴ ۹۵ ۳ ۵۵ ۴ ۱۵ 
۴ ۹۶ ۳ ۵۶ ۱ ۱۶ 
۲ ۹۷ ۴ ۵۷ ۲ ۱۷ 
۱ ۹۸ ۱ ۵۸ ۱ ۱۸ 
۴ ۹۹ ۱ ۵۹ ۲ ۱۹ 
۱ ۱۰۰ ۲ ۶۰ ۲ ۲۰ 
۲ ۱۰۱ ۴ ۶۱ ۱ ۲۱ 
۴ ۱۰۲ ۴ ۶۲ ۱ ۲۲ 
۲ ۱۰۳ ۴ ۶۳ ۴ ۲۳ 
۳ ۱۰۴ ۳ ۶۴ ۴ ۲۴ 
۳ ۱۰۵ ۳ ۶۵ ۳ ۲۵ 
۱ ۱۰۶ ۴ ۶۶ ۳ ۲۶ 
۱ ۱۰۷ ۱ ۶۷ ۲ ۲۷ 
۴ ۱۰۸ ۳ ۶۸ ۲ ۲۸ 
۱ ۱۰۹ ۱ ۶۹ ۱ ۲۹ 
 ۳۰ حذف ۷۰ ۱ ۱۱۰ ۲
۱ ۱۱۱ ۱ ۷۱ ۴ ۳۱ 
۱ ۱۱۲ ۲ ۷۲ ۳ ۳۲ 
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۳ ۱۱۳ ۲ ۷۳ ۴ ۳۳ 
۱ ۱۱۴ ۴ ۷۴ ۴ ۳۴ 
۴ ۱۱۵ ۴ ۷۵ ۴ ۳۵ 

 ۳۶ ۴ ۷۶ ۱ ۱۱۶ حذف
۲ ۱۱۷ ۴ ۷۷ ۴ ۳۷ 
۳ ۱۱۸ ۲ ۷۸ ۲ ۳۸ 
۴ ۱۱۹ ۳ ۷۹ ۱ ۳۹ 
۲ ۱۲۰ ۱ ۸۰ ۳ ۴۰ 
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