
 

  
  موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
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  تواند به طور يم ياسالم يجلسات مجلس شورا ر،ياز مقامات ز كيكدام  يبا تقاضا ،ياضطرار طيدر شرا -5
  معتبر خواهد بود؟ يگردد و مصوبات آن در چه صورت ليتشك يرعلنيغ
  ندگانيدو سوم مجموع نما بينگهبان و تصو يبا حضور شورا -از وزرا يكي ايجمهور  سيرئ) 1
  ندگانيوم مجموع نمادو س بيتصو -از وزرا يكي ايجمهور  سيرئ) 2
  ندگانيسه چهارم مجموع نما بينگهبان و تصو يبا حضور شورا -مجلس ندگانيده نفر از نما) 3
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  ود؟ش يم يتوسط كدام مرجع حسابرس ،يدولت يشركت ها يحساب ها -6
  يعدالت ادار وانيد) 1
  ياسالم يو تفحص مجلس شورا قيتحق أتيه) 2



 

  كل كشور يسازمان بازرس) 3
  محاسبات كشور وانيد) 4

  است؟ حيصح ،ينيتقن يدر خصوص همه پرس ر،ياز موارد ز كيكدام  -7
  كند. يجمهور صادر م سيرا رئ ينوع همه پرس نيفرمان ا) 1
  مجلس برسد. نندگايدو سوم نما بيبه تصو ديبا) 2
  نگهبان برسد. يشورا ديبا تأئ ديمانند مصوبات مجلس، با يهمه پرس جهينت) 3
  گردد. يصادر م يقانون اساس يبازنگر يشورا يپس از اخذ نظر مشورت ،ينيتقن يفرمان همه پرس) 4

  شود؟ يجمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، چگونه انجام م سيعزل رئ -8
  يو تيبه عدم كفا ياسالم يمجلس شورا يس از رأپ يتوسط مقام رهبر) 1
  ندگانيدو سوم نما يبا رأ ياسالم يتوسط مجلس شورا) 2
  يقانون فياز وظا يكشور به تخلف و يعال وانيپس از حكم د ياسالم يتوسط مجلس شورا) 3
  يو ييو توانا تيمصلحت نظام به عدم كفا صيمجمع تشخ يپس از رأ يتوسط مقام رهبر) 4

  توانند عرضه كنند؟ يخود را از طرز كار مجلس را به كدام مرجع م تيشكا مردم -9
  يعدالت ادار وانيد) 1
  يمحاكم دادگستر) 2
  كل كشور يسازمان بازرس) 3
  ياسالم يمجلس شورا) 4

  است؟ حيصح ،يكدام مورد، در خصوص استخدام كارشناس خارج -10
  مجاز است. اريوز أتيه بيمؤسسه و تصو سيرئ اي ريوز ميبا تصم) 1
  در زمان جنگ مطلقاً ممنوع است.) 2
  مجاز است. ياسالم يمجلس شورا بيفقط در موارد ضرورت و بتا تصو) 3
  مجاز است. ياسالم يمجلس شورا يمل تيامن ونيسيدولت و كم أتيه بيبا تصو) 4

  بدهند؟ حهيال ايطرح  شنهاديپ ياسالم يبه مجلس شورا ماًيتوانند مستق ينم ر،ياز مراجع ز كيكدام  -11
  ندگانينفر از نما 11حداقل ) 1
  يانقالب فرهنگ يعال يشورا) 2
  استان ها يعال يشورا) 3
  رانيوز أتيه) 4

  شود؟ يم بيتصو يچه مرجع لهيهم اكنون به وس ،يمجلس خبرگان رهبر طيقانون مربوط به تعداد و شرا -12
  نگهبان يشورا يفقها) 1
  ياسالم يمجلس شورا) 2
  يبرگان رهبرمجلس خ) 3
  يرهبر) 4

  رد؟يرا به عهده بگ رانيوز اتيه يتواند اداره  يبا موافقت كدام مورد، معاون اول م -13
  جمهور سيرئ) 1
  رهبر) 2
  رانيوز أتيه) 3
  ياسالم يمجلس شورا) 4

  دارد؟ ياسيس تيرهبر در مقابل كدام مورد، مسئول -14



 

  مصلحت نظام صيمجمع تشخ) 1
  ندارد. يسايس تياساساً مسئول) 2
  نگهبان يشورا يفقها) 3
  مجلس خبرگان) 4

  مقصر نباشد، جبران خسارت به عهده چه يمتوجه افراد شود و قاض يضرر ،ياگر در اثر اشتباه قاض -15
  است؟ يكس
  يشخص خود قاض) 1
  دولت) 2
  هيقوه قضائ) 3
  يوزارت دادگستر) 4

  يمدن حقوق
  يم افتيهزار تومان فروخته و ده هزار تومان آن را در كصدي متيدوچرخه خود را به ق يكودك نه ساله ا -16

  تواند عقد را فسخ كند؟ يپدر كودك م ايكند. آ يم افتيثمن را در ي. پدر او پس از اطالع، باقكند
  اساساً معامله باطل است. رايز ر،يخ) 1
  وجود داشته باشد. اراتياگر خ ،يبل) 2
  است. رنافذيثمن، غ يباق افتيرغم در يمعامله عل رايز ،يبل) 3
  كرده است. ذيثمن، معامله را تنف يباق افتيچون با در ر،يخ) 4

  است؟ حيكدام مورد، صح -17
  را به صلح خاتمه دهد. هيعل يمربوط را به مول يتواند دعو يالعموم م يمدع بيبودن تصو ميق) 1
  است. ارياخت نيوجود ا شود، اصل عدم ديترد ينسبت به انجام دادن كار خاص ميق ارياگر در اخت) 2
  از ابالغ حكم عزل انجام داده، باطل است. شيپ ميكه ق ياعمال) 3
  دارد. يسيجنبه تأس م،يحكم عزل ق) 4

  كدام مورد، صرفاً اباحه آور است؟ -18
  هيعقد عار) 1
  حبس مؤبد) 2
  يعمر) 3
  وقف) 4

ـ در ا ليوك كنيخاب كند، لفروش مال محجور انت يبرا ليرا به عنوان وك يشخص ر،يصغ ياگر ولّ -19 را  معاملـه  رشـد  امي
  دارد؟ يقرارداد چه حكم منعقد كند،

  قابل فسخ ريغ) 1
  باطل) 2
  رنافذيغ) 3
  قابل فسخ) 4

  است؟ حيكدام مورد، در خصوص حق ارتفاق، صح -20
  از ملك قابل انتقال است. يجدا) 1
  ندارد. نياختصاص به زم) 2
  .ستيصرف تصرف در آن، اماره وجود حق ن) 3
  شود. ياز اصل ملك نم يمخارج تمتع از آن، شامل مخارج نگهدار) 4



 

. هـر دو  فروشـد  يرا در قبال باغ متعلق به مسعود بدون داشتن وكالت از جانب آنان م دياكبر آپارتمان متعلق به سع -21
  است؟ يچه كس به ، متعلقانعقاد معامله و اجازه نيكنند. منافع باغ در فاصله ب يم ذيرا تنف عينفر پس از اطالع، ب

  مسعود ،يكشف حكم هيبنا بر نظر) 1
  دينقل، سع هيبنا بر نظر) 2
  ديسع ،يقيكشف حق هيبنا بر نظر) 3
  مسعود ،يو حكم يقيكشف حق هيبنا بر نظر) 4

  دارد؟ يحق چه يتوسط ثالث تلف شود، مشتر ،يبه مشتر ميقبل از تسل عيمب ن،يمع ميتن برنج ع 10 عياگر در ب -22
  حق رجوع به ثالث اي ميتعذر تسل اريخ) 1
  عيمب ضيحق تعو) 2
  فقط حق رجوع به ثالث) 3
  عيمطالبه ثمن به استناد انفساخ ب) 4

آب  عيمب شود يكند و بعد معلوم م يم يدارياست، خر يرا به تصور آن كه معدن نيآب مع يبطر كصدهزاري يشخص -23
  است؟ حيحقرارداد، ص نيمقطر است. كدام مورد، در خصوص ا

  ندارد. يدر وصف، اثر يصرف اشتباه مشتر رايز ست،يقابل فسخ ن) 1
  واحد، باطل است. تيقرارداد به استناد عدم تطابق دو اراده بر ماه) 2
  باطل است. ع،يمب يعرف تيدر ماه يبه استناد اشتباه مشتر) 3
  باشد. يتخلف وصف را دارا م اريخ دار،ينافذ است و خر) 4

  ست؟ي، از مختصات اقاله نكدام مورد -24
  توان فسخ كرد. يآن را نم) 1
  توان اقاله كرد. ياقاله را نم) 2
  در آن، حق شفعه وجود ندارد.) 3
  توانند آن را اقاله كنند. يمعامله، م نيوراث طرف) 4

  است؟ يمتصرف، امان دير كدام مورد، د -25
  فاسد عيدر ب داريخر) 1
  اخذ بالسوم) 2
  مضارب در عقد مضاربه) 3
  يفضول عيدر ب داريخر) 4
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  مهر را نداشته باشد. نيع ميشوهر قدرت بر تسل) 1
  مهر تلف شده باشد. نيع) 2
  يكيمهرپس از وقوع نزد نييدر تع يعدم تراض) 3
  كند. يشده، خوددار ضيكه به او تفو يمهر در نظر گرفته شده، از قبول سمت نييتع يكه برا يثالث) 4

  است؟ حيكدام مورد، در خصوص طالق خلع، صح -29
  .ستيمنحل و طالق، قابل رجوع ن هيتلف شود، فد مياز تسل شيپ هيفد نيكه ع يدر صورت) 1
  برد. يم نيرا از ب هياقدام حق رجوع زن به فد نيكند، ا جاديرجوع از طالق ا يبرا يچنانچه مرد مانع) 2
  باشد. هياز مقدار مهر شيتواند ب يكند، نم يكه زن به شوهر بذل م يدر طالق خلع، مال) 3
  .ستيسبب بطالن طالق ن ه،يفد كيعدم نفوذ تمل ايبطالن ) 4

چـه   دوم اگر مـرد تخلـف از شـرط كـرد، ازدواج     رد،ينگ گريكه ضمن عقد نكاح شرط شود كه مرد، زن د يدر صورت -30
  دارد؟ يحكم
  است. حيصح) 1
  باطل است.) 2
  ود را دارد.مشروط له حق فسخ عقد خ) 3
  است. ريعقد دوم، مخ ايمشروط له در فسخ عقد خود ) 4

ـ  كـدام  بودن آن شود، يتبرع يكند و شوهر مدع ييزناشو امياگر زوجه در شرف طالق، مطالبه اجرت المثل ا -31 از  كي
  در روابط آن ها قابل اعمال است؟ ر،يد زموار

  اجرت عمل را پرداخت كند. دياصل احترام عمل زوجه است و زوج با) 1
  خالف آن را ثابت كند. ديانجام عمل توسط زوجه ظاهر در تبرع است؛ لذا او با) 2
  عدم استحقاق زوجه را اثابت كند. دياصل عدم تبرع است و شوهر با) 3
  عدم تبرع را ثابت كند. ديوجه بااصل تبرع است و ز) 4

كدام  مزارع صورت، نيورزد. در ا يم يتعهد خوددار يفاياز ا يكند ول يم ينيمع نياحمد تعهد به كشت گندم در زم -32
  تواند انجام دهد؟ يرا م رياقدام ز

  به حاكم رجوع كرده و اعالم فسخ قرارداد را بخواهد.) 1
  عقد را كند. ير احمد به اجرااجبا يبه حاكم رجوع كرده و تقاضا) 2
  بدون مراجعه به حاكم، قرارداد را فسخ و آن را اعالم كند.) 3
  خسارت كند. يتواند ادعا يقرارداد توسط احمد، م يبودن اجرا رممكنيبطالن قرارداد كشف شده، نظر به غ) 4

حواله  محسن مضمون له به تيرضا مورد ضمان را با نيكه ضامن جواد شده است، تعهد خود به پرداخت د دياگر سع -33
  خواهد داشت؟ يچه حق ديصورت، سع نيكند و محسن قبول كند، در ا

  آنچه پرداخته به جواد رجوع كند. يرا بپردازد و برا نيموضوع د ديبا) 1
  حق رجوع به جواد را دارد. ن،يندارد و محسن پس از پرداخت مبلغ د يحق) 2
  سن، حق رجوع به جواد را دارد.مح ياز سو نيفقط پس از پرداخت د) 3
  با قبول محسن، حق رجوع به جواد را دارد.) 4

ـ عل خود مطالبه حق يعدم حضور مكفول، برا ليمنعقد شده است. اگر مكفول له به دل حيبه نحو صح يعقد كفالت -34  هي
 حيكدام مورد، صح صورت، نيشود به ثبوت حق بر مكفول اطالع نداشته است، در ا يمدع ليكند و كف ياقامه دعو ل،يكف

  است؟
  .ديمكلف است از عهده حق مورد ادعا برآ لياگر مكفول منكر حق نباشد، كف) 1
  تواند آن را فسخ كند. يم ل،يعدم اطالع كف ليبه دل يول حيعقد كفالت صح) 2



 

  .ديمكلف است از عهده حق بر آ ليو كف حيعقد كفالت صح) 3
  باطل است. ل،يعدم اطالع كف ليعقد كفالت به دل) 4

  است؟ حيكدام مورد صح -35
  است. ابتيباشد، اصل بر عدم ن يدر وكالت مطلق هر جا كه شبهه ا) 1
  .رديتواند خود طرف معامله قرار گ يم ليفروش، وك يدر وكالت مطلق برا) 2
  دارد. ليبه حق توك ازيوكالت، ن ياجرا يگرفتن برا رياج) 3
  .ستين يوكالت خاص ضرور ،يدر وكالت دعاو) 4

  است؟ حيكدام مورد، صح -36
  گردد. يآزاد م قهيابراء كند، وث زين نياز د يرا فقط نسبت به بخش ونياگر مرتهن، مد) 1
  مرهونه را ندارد، شرط و عقد، باطل است. نياگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش ع) 2
  .ستين زيعقد رهن، جا نيطرف يبه تراض گر،يرهن به مال د ليتبد) 3
  .ستيدرست ن ،يضمان درك و ضمان معاوض يرهن برا) 4

  است؟ حيكدام مورد، صح -37
  شود. يم جاديحق انتفاع ا ريبه سود مستع ه،يدر عار) 1
  دهد. هيتواند مال مورد اجاره را عار يمستأجر نم) 2
  بودن آن، منافات ندارد. يبا مجان ه،يشرط عوض در عار) 3
  است. هيبودن مال عار وبيمع جهيدر نت ريمسئول خسارات وارد بر مستع ريمع) 4

  است؟ حيكدام مورد، در خصوص كفالت، صح -38
  درست است. ليكفالت مكفول از كف) 1
  است. نيكفالت، سبب انتقال د) 2
  زام، سبب بطالن عقد است.اجل الت ايمجهول ماندن مدت ) 3
  كرد. يتوان او را زندان يپرداخت وجه التزام، م ايبه احضار  لياجبار كف يبرا) 4

  است؟ حيكدام مورد، صح -39
  ندهيآ نيد يرهن برا) 1
  كه در حكم سند طلب است. يرهن اسناد) 2
  يرهم حق سرقفل) 3
  ضمان درك يرهن برا) 4

  است؟ حيكدام مورد،صح -40
  شود. ياحد آن ها منفسخ م اي نيرعه به فوت متعاملعقد مزا) 1
  هر گاه عقد بعد از ظهور ثمره باطل شود، محصول از آن مزارع و عامل، مستحق اجرت المثل است.) 2
  است. جهيتعهد عامل به مواظبت، از اقسام تعهد به نت) 3
  بر عهده مزارع است. نيخراج زم) 4

  تجارت حقوق
  است؟ يگونه معامله اچ ،يتبع يمعامله تجارت -41

  شود. يآن ها انجام م يامور تجارت يدو تاجر برا نيب) 1
  شود. يانجام م يتجارت يتوسط شركت ها) 2
  شود. يانجام م رتاجريغ كيتاجر و  كي نيب) 3
  شود. يدو تاجر انجام م نيب) 4



 

  ست؟ين يكدام مورد، ذاتاً تجار -42
  نمك هيكارخانه تصف سيتأس) 1
  امالك رمنقوليغاموال  يدالل) 2
  تاجر ريدو نفر غ نيب يمعامله بروات) 3
  محدود تيعامل شركت با مسئول ريمعامله مد) 4

و در  كـرده  يمعـامالت  ،يگـر ياب دبه حس ياست كه به اسم خود ول يشخص فيدر مقام توص ر،ياز موارد ز كيكدام  -43
  دارد؟ يم افتيمقابل كارمزد در

  عامل) 2        دالل) 1
  يقائم مقام تجارت) 4      حق العمل كار) 3

 رنـد، يبگ تواننـد از شـركت وام   ي( نمياشخاص حقوق ي)به استثنا يشركت سهام رهيمد أتيه يعامل و اعضا ريمد -44
. .....................  

  اطل است.اقدام آن ها ب نيو ا) 1
  اقدام آن ها قابل ابطال است. نيو ا) 2
  آن را اجازه دهد. رهيمد اتيمگر ه) 3
  شود. بيتصو زين ياجازه داده و در مجمع عاد رهيمد اتيمگر آن كه ه) 4

  است؟ حيصح ،يشركت سهام يكدام مورد، در رابطه با اندوخته قانون -45
  است. يالزام يثبت هيدهم سرما كيبه حداكثر  دنيساز سود خالص شركت و تا ر ستميب كيساالنه كسر ) 1
  است. يثبت شده، الزام هيدهم سرما كيبه حداقل  دنيو تا رس مياز سود قابل تقس ستميب كيكسر ساالنه حداقل ) 2
  است. يالزام هيدهم سرما كيبه حداقل  دنيشركت و تا رس هياز سرما ستميب كيكسر ساالنه حداقل ) 3
  يثبت هيدهم سرما كيبه  دنيقبل و تا رس يسال ها يها انيبا وضع ز يرصد درآمد خالص سال مالكسر حداقل پنج د) 4
  است. ياريو باالتر از آن اخت يالزام ،يشيافزا اي
  است؟ حيكدام مورد، صح -46

  با سهام منتشر كنند. ضيتعو اي ليتوانند اوراق قرضه قابل تبد يعام م يسهام يشركت ها) 1
  با سهام منتشر كنند. ضيتعو اي ليتوانند توراق مشاركت قابل تبد يعام م يسهام يشركت ها) 2
  .نديتوانند اوراق مشاركت منتشر نما يشركت ها م هيكل) 3
  .ندياوراق قرضه منتشر نما ايتوانند اوراق مشاركت  يعام و خاص م يسهام يشركت ها) 4

خصوص  در محكوم شده است. كدام مورد يموال عمومدر ا يقانون ريبه جرم تصرف غ يشركت سهام كيعامل  ريمد -47
  است؟ حيصح ،يو

  شود. يعامل شركت منعزل م ريمد) 1
  ندارد. رعامليدر تداوم سمت مد يريگونه تأث چيمزبور ه تيمحكوم) 2
  .دينما يرا صادر م يحكم عزل و نفعيهر ذ يدادگاه به تقاضا) 3
  در خصوص موضوع بخواهد. ميجهت اتخاذ تصم رهيمد اتيوت هنفع حق دارد الزام بازرس شركت را به دع يهر ذ) 4

  د؟يرا دعوت نما يبه طور فوق العاده شركت سهام يعاد يتواند مجمع عموم يكدام مورد، م -48
  كه الاقل ده درصد سهام شركت را مالك باشند. يبازرسان شركت و سهامداران ايبازرس  ره،يمد اتيه) 1
  و بازرس شركت رهيمد أتيه) 2
  كه الاقل ده درصد سهام شركت را مالك باشند. يو سهامداران رهيمد أتيه) 3
  رهيمد أتيفقط ه) 4

  آراء منوط كرد؟فوق العاده را به اجماع  يمجمع عموم ماتيتوان تصم يم ر،يز ياز شركت ها كيدر كدام  -49



 

  يخاص و تعاون يسهام) 2      محدود تيبا مسئول) 1
  يتعاون) 4      خاص يسهام) 3

  چگونه است؟ گر،يكديشركا نسبت به  تيمسئول ،يتضامن يدر شركت ها -50
  آورده زانيبه م) 2    يو صد در دص يتضامن) 1
  ينسب) 4        هيبالسو) 3

فسخ  ديام يدر كاال، از سو بيوجود ع ليكند. معامله به دل يمصادر  يدر وجه و يكاال از بهرام، چك ديبابت خر ديام -51
بهـرام، چـه    برابـر  بر فسخ قرارداد منشـأ صـدور چـك در    يمبن ديام راديمطالبه وجه چك، ا يدر دعوا نكيگردد. ا يم

  دارد؟ يتيوضع
  قابل استناد است.) 1
  .ستيقابل استناد ن) 2
  استناد است. قابل ب،يبهرام به وجود ع يفقط در صورت آگاه) 3
  بهرام از فسخ، قابل استناد است. يفقط در صورت آگاه) 4

ـ عل كرده باشـد،  تيرا رعا يكند. اگر دارنده مواعد قانون يم يسيرا ظهرنو يچك يعامل شركت سهام ريمد -52 كـدام   هي
  د؟ينما يتواند اقامه دعو يم ر،ياز موارد ز كي

  عامل و شركت منفرداً و مشتركاً ريمد) 1
  تشرك) 2
  عامل و شركت مشتركاً ريمد) 3
  عامل و شركت متضامناً ريمد) 4

سـفته را   وز بعد تسليم فروشنده مي گردد. فروشنده يك ماه بعدر 10تنظيم و  1/5/92اريخ سفته اي بدون مبلغ به ت -53
  است؟ خيتار صورت، مبدأ محاسبه مواعد مقرر در قانون تجارت، كدام ني. در ادينما يم ليتكم اريدر حدود اخت

  .دينما يم نيكه نفع دارنده را بهتر تأم يخيتار) 1
  سفته توسط فروشنده ليتكم خيتار) 2
  صدور مندرج در سفته خيتار) 3
  سفته به فروشنده ميتسل خيتار) 4

باشد،  نكرده برات جواد است. اگر جواد سند را امضاء هيدهد. محال عل يصادر كرده و آن را به بهروز م يبرات ميابراه -54
  دارد؟ يتيو بهروز، چه مسئول ميدر برابر ابراه

  ندارد. يتيدر برابر بهروز مسئول كنيدارد ل يمدن تيمسئول ميمحل، در برابر ابراه افتيدر صورت در) 1
  دارد. يبرات تيو بهروز، مسئول ميدر برابر ابراهمحل،  افتيدر صورت در) 2
  ندارد. يتيدر برابر بهروز مسئول كنيدارد ل يبرات تيمسئول ميمحل، در برابر ابراه افتيدر صورت در) 3
  ندارد. يتينوع مسئول چيكدام از آن ها، ه چيدر برابر ه) 4

ــراض  مقرر به لحاظ عدم پرداخت وجه برات، شود. در مهلت هيتأد رانيدر ا دياست كه با يرضا دارنده برات -55  اعتــ
  د؟ينما يدعو اقامه يظرف چه مدت ديبا د،ينما يها اقامه دعو سيظهرنو هيبخواهد عل ينموده است. چنانچه و هيعدم تأد

  اعتراض خيپنج سال از تار) 2    برات ديسررس خيسال از تار كي) 1
  تراضاع خيسال ازتار كي) 4    صدور برات خيسال از تار كي) 3

  است؟ حيتوقف تاجر ورشكسته، كدام مورد، در خصوص معامالت او، صح خيبعد از تار -56
  باطل است.) 2          است. رنافذيغ) 1
  باشد. نيباطل است، اگر به قصد فرار از د) 4    به طلبكاران باشد. انيباطل است، اگر متضمن ز) 3



 

در اختيار جواد قرار مـي دهـد. ورشكسـتگي حسـن در      1/7/93ريال به سررسيد  100,000,000حسن چكي به مبلغ  -57
  ح است؟اعالم طلب مربوط به چك و وصول آن صحيدرباره   اعالم مي گردد. كدام مورد، 1/6/92تاريخ 
  از دارايي حسن وصول مي شود.  اظهار و به نسبت مندرج در چك، 1/7/93) در سررسيد 1
  شود. يحسن وصول م يينسبت از دارا پس از اظهار طلب و كسر از مبلغ ، به) 2
  شود. يحسن وصول م ييبه همان صورت و با همان مبلغ ، ارائه و به نسبت طلب از دارا) 3
  .ستيقابل ارائه و وصول ن ن،يحال نبودن د ليبه دل) 4

  است؟ حيابطال گردد، كدام مورد، صح اي، فسخ  يچنانچه قرارداد ارفاق -58
  .دينما يمنصوب م هيتصف ريصادر نموده و مد يكستگدادگاه، مجدداً حكم ورش) 1
  ندارد. يفيتكل زينشده و دادگاه ن اياح هيتصف ريسمت مد) 2
  .دينما يمنصوب م هيتصف ريمجدد، مد يدادگاه، بدون صدور حكم ورشكستگ) 3
  گردد. يم ايخود به خود ، اح هيتصف ريسمت مد) 4

  است؟ ريامكان پذ ر،ياز موارد ز كيكدام  نيب يارداد ارفاقانعقاد قر ،يشركت تضامن يدر صورت ورشكستگ -59
  شركا موافقت كنند. تيكه اكثر يورشكسته و طلبكاران آن، در صورت يشركت تضامن نيب) 1
  و طلبكاران يشركت تضامن يشركا نيفقط ب) 2
  ورشكسته و طلبكاران ان يشركت تضامن) 3
  .ستيعنوان، ممكن ن چيبه ه) 4

 رمـاه يت 30 خيبوده است. كاال در تـار  1391خرداد  30 خيبه تار عيمب ليفروشنده مكلف به تحو ع،يبراساس قرارداد ب -60
حمل و نقل  يمتصد هيعل 1392 خرداد 30 خيدر تار داريگردد. خر يم داريخر ندهينما ليتحو دهيبه شكل خسارت د 1391

ـ . اگر كلدينما يطرح دعوا م يو خسارات بحر ليدر تحو رياز باب خسارات تأخ روزه  360روزه و سـال را   30را  ماههـا  هي
  باشد؟ يم حي، صحداريكدام مورد در خصوص دو خواسته خر م،ييفرض نما

  باشد. ياشكال م فاقد ثيح نيمطرح شده و از ا يهر دو دعوا داخل در موعد قانون) 1
  باشد. يناموجه بوده و مشمول مرور زمان م يخسارات بحر يموجه و دعوا ميدر تسل ريخسارات تأخ يدعوا) 2
  مرور زمان محكوم به رد است. ليهر دو دعوا به دل) 3
  .باشديناموجه و مشمول مرور زمان م ميدر تسل ريتأخ يموجه و دعوا يخسارات بحر يدعوا) 4

  ياحكام مدن ياجراو  يدادرس نييآ
  است؟ خيكدام تار ،يكننده به دعو يدگيدادگاه رس يبرا تيصالح جاديمناط ا -61

  زمان انشاء حكم) 1
  دادخواست ميتقد) 2
  انعقاد عقد اي يتحقق واقعه حقوق) 3
  يجلسه دادرس نياول) 4

  است؟ ري، امكان پذ رياز موارد ز كيخواسته، در كدام  يبها شيافزا -62
  يمراحل دادرس در تمام) 1
  خوانده تيبه شرط رضا ،يدر تمام مراحل دادرس) 2
  جلسه نياول انيفقط تا پا) 3
  گردد. عيآن تود يدادرس نهيطرح شده، هز يكه با دعوا يدر صورت) 4

  است؟ حيورثه محكوم ، كدام مورد ، صح هيحكم عل يدر خصوص اجرا -63
  كننده مراتب الزم است. دييشهود تأ يمعرف) 1
  انحصار وراثت الزم است. يكردن گواه مهيضم) 2



 

  توسط محكوم له الزم است. يكاف ليابراز دل) 3
  است. يمحكوم له كاف يو مشخصات كامل آن از سو يورثه محكوم با ذكر نشان يصرف معرف) 4

  نياز طرف يكي كنيموكول شده است. ل يقرارداد، حل و فصل اختالفات راجع به آن به داور كيدر ضمن  -64
  دادگاه كدام است؟ فهيمربوط به آن را در دادگاه اقامه كرده است. وظ يدعوا رارداد،ق
  كند. يصادر م تيقرار عدم صالح) 1
  .ديرا در مورد اختالف اعالم نما شيتا نظر خو دينما يابالغ م نيداوران طرف ايبه داور ) 2
  .دينما يرد دعوا ، پرونده را مختومه م ايبا قرار عدم استماع ) 3
  دهد. يبه دعوا را انجام م يدگينبوده و دادگاه رس يدگيدر قرارداد، مانع رس يداور ينيب شيپ) 4

كدام  صورت، نيدر محل تصرف دارند. در ا زين يگري، اشخاص د هيعالوه بر محكوم عل د،يحكم خلع  يدر زمان اجرا -65
  است؟ حيمورد، صح

  دهد. يمهلت م ف،يتكل نييمراجعه به دادگاه و تع يبرا نيدادورز به متصرف) 1
  شود. يم ديخلع  هيطبق حكم، فقط شخص محكوم عل) 2
  دارد. ياجرا ندارد و صرفاً اثر حقوق تيحكم صادره قابل) 3
  د.شو ياجرا م نيتمام متصرف هيحكم صادره عل) 4

اسـت.   نمـوده  تومان در حق حامـد  ونيليم ستيمحكوم به پرداخت ب يابيحسام را به موجب حكم غ يدادگاه حقوق -66
ـ  يبه حسام ابالغ واقع هييصادر و اجرا هييحكم، اجرا ياجرا يبرا اسـت. حامـد    نكـرده  يواخـواه  يتقاضـا  يو يشده ول

  است؟ حيكم، صحح يحكم را دارد. كدام مورد، در خصوص اجرا يدرخواست اجرا
  متناسب بدهد. نيمنوط به آن است كه حامد تأم) 1
  .ستيمتناسب از حامد ن نياخذ تأم ايضامن معتبر  يمنوط به معرف) 2
  كند. يمنوط به آن است كه حامد ضامن معتبر معرف) 3
  شود. يحكم اعتراض كند، دستور اجرا صادر نم يكه حسام نسبت به اجرا يدر صورت) 4

 اخـتالف،  ارجاع دهند. پس از بـروز  ياختالفات راجع به معامالت خود را به داور هيكنند كل يتوافق م نيو حس يتق -67
تومان را  ونيليم ستيب زانيدرخواست صدور حكم به م يابراز ينموده و بر اساس سند عاد ياقامه دعو نيحس هيعل يتق

صورت، داور كدام اقـدام   ني. در استين واقع بدهكار اخذ شده و در ياز و ديبا تهد ياست سند ابراز يمدع نيدارد. حس
  انجام دهد؟ ديرا با ريز

  صادر كند يقرار رد دعو) 1
  صادر كند. يرأ ن،يادامه داده و پس از مالحظه ادله طرف يدگيبه رس) 2
  دار متوقف كند. تياز دادگاه صالح ييرا تا صدور حكم نها يدگيرس) 3
  دار تيصالح ييباشد، مراتب را به دادگاه جزا يخواستار مجازات تق نيكه حس ي، در صورت يبه دعو يدگيضمن رس) 4

  كند. اعالم
خصـوص   در يحقوق يحل اختالف نسبت به دادگاه عموم ي، شورا يدادگاه خانواده نسبت به دادگاه عموم تيصالح -68
  است؟ كدام بين، به ترتنظر استا دينسبت به دادگاه تجد يبدو يدادگاه عموم ،يمربوط به اموال عموم يدعاو
  يذات ،يذات ،ينسب) 2      يذات ،ينسب ،ينسب) 1
  يذات ،يذات ،يذات) 4      يذات ،ينسب ،يذات) 3

  از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟ ر،يز ياز قرارها كيكدام  -6
  ابطال دادخواست) 1
  ياسترداد آن به طور كل ليسقوط دعوا به دل) 2
  آن به خوانده عدم توجه ليرد دعوا به دل) 3



 

  ياسترداد آن قبل از اتمام دادرس ليرد دعوا به دل) 4
  كدام دادگاه است؟ تيدر صالح حيشود، تصح ينظر خواه دي، از دادنامه تجد يرأ ياگر بعد از تقاضا -70

  نينخست) 1
  نظر خواه باشد. ديتجد ح،يتصح ينظر، اگر متقاض ديتجد) 2
  نظر ديتجد) 3
  نظر خوانده باشد. ديتجد ح،ياگر تقاضا كننده تصح ن،ينخست) 4

 يگـر يد شود دادگـاه  يجواد طرح كرده است. بعد از طرح دعوا متوجه م هيسند بر عل ميالزام به تنظ يدعوا نيحس -71
ـ  ملك بوده است، حكم الزام به نيهم تيمالك ينفع احمد كه مدع قبالً در مورد ملك موضوع دعوا به سـند صـادر    ميتنظ

طـرح   يكند و گواه يم ثالث دادخواست اعتراض مياست و با مراجعه به دادگاه مذكور، مبادرت به تقد يكرده است و قطع
  خواهد گرفت؟ يميادگاه چه تصم. دندارد حضور زيدهد. جواد ن يالزام، ارائه م يبه دعوا يدگيدعوا را در جلسه اول رس

  كند. ياعتراض ثالث، متوقف م يدعوا جهيرا تا زمان روشن شدن نت يدگيرس) 1
  كند. يارائه نشده است، قرار رد دعوا صادر م ليحكم موضوع اعتراض ثالث توسط جواد به عنوان دل نكهيبه جهت ا) 2
  كند. يم يدگيمطالبه و خود به آن رس يه رأاعتراض ثالث را از دادگاه صادركنند يپرونده موضوع دعوا) 3
  يارائه نشده است، قرار عدم استماع دعوا صادر م ليحكم موضوع اعتراض ثالث توسط جواد به عنوان دل نكهيبه جهت ا) 4

  .كند
 تيصـالح  از طـرف خوانـده، فاقـد    يمحل تيعدم صالح راديرا به رغم عدم ا يدادگاه بدو دنظر،يهرگاه دادگاه تجد -72
  كند؟ يصادر م ييبداند، چه رأ يلمح

  كند. يرا نقض و آن را به دادگاه صالح ارسال م يرأ) 1
  كند. يم يماهو يدگيرا نقض و رأساً مبادرت به رس يرأ) 2
  كند. يم دييباشد، آن را تأ حيصادره صح يچنانچه رأ) 3
  كند. ينباشد، آن را نقض و به دادگاه صالح ارسال م حيصادره صح ياگر رأ) 4

 يميتصـم  حكم كنـد، دادگـاه چـه    ياجرا ريدادگاه اعتراض و درخواست تأخ ياگر شخص ثالث نسبت به حكم قطع -73
  خواهد گرفت؟

  حكم را صادر كند، مگر پس از صدور در پرونده اعتراض ثالث. ياجرا ريتواند قرار تأخ يدادگاه نم) 1
  است. ديمدت قابل تمد نيصادر كند و ا ينيتا مدت مع حكم را ياجرا ريقرار تأخ ن،يتواند با اخذ تأم يدادگاه م) 2
  .ستين ديمدت قابل تمد نيصادر كند و ا ينيحكم را تا مدت مع ياجرا ريقرار تأخ ن،يتواند با اخذ تأم يدادگاه م) 3
 قـرار  ام بـه صـدور  دادگـاه اقـد   نيحكم را تقاضا كند و ا ياجرا ريصدور قرار تأخ ،ياز دادگاه صادر كننده حكم قطع ديدادگاه با) 4

  خواهد كرد.
. در اسـت  صـادر شـده   يريمغـا  يكرده باشد، آرا يرييصورت اختالف تغ اي نيطرف نكهيبدون ا ،يدر موضوع واحد -74
  شود؟ يمحقق م رياز موارد ز كيكدام نصورتيا

  اول، كامالً معتبر است. ياعتبار بوده و رأ يمؤخر ب يرأ) 1
  آن اعالم خواهد شد. ياعتبار ينفع، نقض و ب يذ يبه تقاضا زيدوم ن ياعتبار و رأ ياول ب يرأ) 2
  اول در صورت مخالفت با قانون، نقض خواهد شد. ياعتبار بوده و رأ يمؤخر ب يرأ) 3
  اعتبار امر مختومه نخواهد داشت. ،ياز دو رأ كي چيه نصورت،ينقض خواهد شد. در ا يهر دو رأ) 4

مراجـع   از كيبه كـدام  دياست، با دهيكشور ابرام گرد يعال وانيكه در د ينسبت به حكم يدادخواست اعاده دادرس -75
  گردد؟ ميتقد ر،يز

 قبـول  پـس از صـدور قـرار    ،يدرسكشور در صورت احراز وجود جهات اعاده دا يعال وانيشود. د يم ميكشور تقد يعال وانيبه د) 1
  كند. يارسال م يآن را به دادگاه صادر كننده حكم قطع ،ياعاده دادرس



 

  كند. يارسال م يكشور، آن را به دادگاه صادر كننده حكم قطع يعال وانيشود. د يم ميكشور تقد يعال وانيبه د) 2
 ارسـال  كشـور  يعـال  وانيكسب مجوز به د يپرونده را برا ديبادادگاه  نيشود، اما ا يم ميتقد يبه دادگاه صادر كننده حكم قطع) 3
  كند.

  كند. يكشور اعالم م يعال وانيدادگاه كتباً مراتب را به د نيشود. ا يم ميتقد يبه دادگاه صادر كننده حكم قطع) 4
دادگـاه   از فدرخواست رفع اخـتال  ن،ياز طرف يكيشود و  جاديكه در مفاد حكم در مرحله اجرا اختالف ا يدر صورت -76
  است؟ حيكدام مورد، صح د،يبنما

  افتد. يم ريدادگاه به تأخ ميحكم تا زمان تصم ياجرا ه،ياجرائ نياز طرف يكي يدر صورت تقاضا) 1
  شود. يم ليحكم تعط يدادگاه در مورد رفع اختالف، اجرا ميتا اتخاذ تصم) 2
  افتد. يم ريبه تأخ آن يحكم از دادگاه، اجرا ياجرا ريدر صورت صدور قرار تأخ) 3
  شود. يحكم متوقف م يدادگاه در مورد رفع اختالف؛ اجرا ميتا زمان تصم) 4

  است؟ حيشود، صح يصادر م يياجرا اتيكه در مقام اعتراض شخص ثالث به عمل يكدام مورد، در خصوص حكم -77
  باشد. يم دنظريصرفاً قابل تجد) 2    است. يخواه دنظريقابل اعتراض و تجد) 1
  است. يقطع) 4      .تيفاً قابل اعهتراض اصر) 3

  است؟ حياحكام واصل گردد، كدام مورد صح ياجرا رهيمحكوم به دا هيبر عل يها متعدد هياگر اجرائ -78
  حق تقدم است. يدارا شهياو تقدم دارد، هم هياجرائ خيكه تار يمحكوم له ا) 1
  حق تقدم است. يتقدم داشته باشد، دارا زين هياجرائ ابالغ خيكرده باشد و تار فياگر محكوم له قبالً مال را توق) 2
  كس وجود ندارد. چيه يمتعدد، حق تقدم برا يها هيصدور اجرائ ليبه دل) 3
  ريمحكوم به بر سا زانيداشته باشد، محكوم له نسبت به مال مزبور به م ينيتأم فياگر محكوم له قبالً مال را در توق) 4

  لهم حق تقدم دارد. محكوم
خصوص  در كدام مورد د،يايبه دست ن ياز و زين يحل اختالف، حكم را اجرا نكرده و مال يشورا هيانچه محكوم علچن -79

  است؟ حيصح ه،يمحكوم عل
        .ستيقابل بازداشت ن) 1
  حكم، قابل بازداشت است. يحوزه اجرا يدادگستر سيبا اجازه رئ) 2
  است.حل اختالف، قابل بازداشت  يحوزه شورا سيبا اجازه رئ) 3
  را بازداشت كرد. يتوان و يم ،يمال يها تيمحكوم يبا توجه به قانون نحوه اجرا) 4

  دارد؟ يمال توسط مالك، چه حكم يوصول محكوم به در صورت معرف يمال شخص ثالث برا فيتوق -80
  است. زيجا) 1
  .ستين زيجا هيمحكوم عل تيبدون رضا) 2
  مطلقاً ممنوع است.) 3
  است. زيجا ه،ياموال شخص محكوم عل تيدر صورت عدم كفا) 4

  يفرياحكام ك يو اجرا يدادرس نييآ
  است؟ يكدام مورد، جزو موارد اعاده دادرس -81

  باشد. فيبر تخف يقانون الحق مبتن) 1
  مورد حكم متناسب با جرم نباشد. فريك ،يبه علت اشتباه قاض) 2
  گذشت رقابليغ ميدر جرا يخصوص يمدع اي يگذشت شاك) 3
  مجنون گردد. يدادرس نيمرتكب در ح) 4

شود.  يم ريدستگ در اصفهان يكند. و يم جاديا يمحمد در مشهد مزاحمت تلفن يتلفن برا لهيآرش در تهران به وس -82
  جرم را دارد؟ نيبه ا يدگيرس تيشروع شده باشد، دادگاه كدام شهر، صالح زيدر دادگاه شهرستان تبر قاتياگر تحق



 

  زيتبر) 4    مشهد) 3    اصفهان) 2  تهران) 1
  اعطا كرده است؟ يرانيبه محاكم ا يجهان تيصالح رانيقانون ا ر،ياز موارد ز كيدر كدام -83

  اند. خود مرتكب شده فهيكه در رابطه با شغل و وظ رانيمستخدمان دولت ا ميجرا) 1
  سه گانه يتحت كنترل قوا يا انهيرا يسامانه ها هيعل ميجرا) 2
  سال 18متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از  يا انهيرا ميجرا) 3
  رانيا يكد كشور يدامنه مرتبه باال يدارا يتارنماها قياز طر يارتكاب ميجرا) 4

  شود، دستور جلب متهم را صادر كرد؟ فرستاده هيبدواً اخطار نكهيتوان بدون ا يدر كدام مورد م -84
  سال حبس است. 11از  شيآن ها ب يكه مجازات قانون يميجرا) 1
  متهم موجب فساد باشد. يآزاد) 2
  آن ها حبس ابد است. يكه مجازات قانون يميجرا) 3
  آن ها قطع عضو است. يكه مجازات قانون يميجرا) 4

  رد؟يپذ يط كدام مرجع صورات متوس يفرياحكام ك يبخش، اجرا ييدر حوزه قضا -85
  البدل يدادرس عل اي ييحوزه قضا سيرئ) 1
  دادستان شهرستان ايالبدل  يدادرس عل) 2
  دادستان حوزه بخش ايالبدل  يدادرس عل) 3
  دادستان شهرستان ايدادگاه  سيرئ) 4

  شود؟ يم يدرس تلقبه عنوان دا ياز موجبات رد و ،يمقدمات قاتيكدام اظهار نظر بازپرس در مرحله تحق -86
  تيضرورت احراز مالك ليصدور قرار اناطه به دل) 1
  ينظام يدادسرا يستگيشا ليبه دل تيصدور قرار عدم صالح) 2
  توجه اتهام به متهم ليبه دل يفريك نيصدور قرار تام) 3
  جرم نبودن عمل ليبه دل بيصدور قرار منع تعق) 4

  است؟ اعتراض باشد، در كدام مرجع قابل يچنانچه اتهام متهم قتل عمد قه،يدستور دادستان در خصوص ضبط وث -87
  نظر استان ديدادگاه تجد) 1
  يدادگاه عموم) 2
  و انقالب مركز استان يدادستان عموم) 3
  استان يفريدادگاه ك) 4

  كدام دادگاه قرار دارد؟ تيمجاز سالح و مهمات، در صالح ريو فروش غ ديخر -88
  يحكومت راتيتعز) 4  يعموم) 3      ينظام) 2    انقالب) 1

ـ عل محكوم است. دهيگرد يكرده و به شش ماه حبس محكوم شده و حكم، قطع بيخودرو محمود را تخر يعل -89 در  هي
  شود؟ يكدام قرار صادر م ،ياست. با گذشت شاك فريحال تحمل ك

  بيمنع تعق) 2      يدگيرس فيتوق) 1
  بيتعق يموقوف) 4        اجرا يموقوف) 3

ـ  تيمحكوم فقره سابقه كيقرار بازداشت موقت، منوط به داشتن حداقل  ياز جرم ها، صدور الزام كيدر كدام -90  يقطع
  است؟
  يپاش دياس) 1
  يقتل عمد) 2
  ييآدم ربا) 3
  ارتشاء) 4



 

 يم مخالفت   شده و بازپرس برخالف نظر دادستان با بازداشت موقت او بيجواد تعق كردن چشم ناياحمد به اتهام ناب -91
  ست؟يچ فهيكند. وظ

  است. يحل اختالف با دادگاه عموم) 2      نظر بازپرس الزم االتباع است.) 1
  كند. ياستان رفع اختالف م يفريدادگاه ك) 4      نظر دادستان الزم االتباع است.) 3

  است؟ حيدهد، كدام مورد صح صيبازپرس را ناقص تشخ قاتيچنانچه دادستان تحق -92
  كند. يصادر م فرخواستيو سپس ك ليرا تكم قاتيراساً تحق) 1
  حل اختالف خواهد كرد. يختالف دادگاه عمومصورت، به لحاظ حدوث ا نيرا بخواهد و در ا قاتيتحق ليتواند تكم ينم) 2
  .رديرا بپذ قاتيبازپرس نقص تحق نكهيآن را بخواهد مشروط بر ا ليتواند تكم يم) 3
  خود را كامل بداند. قاتيبازپرس تحق نكهيآن را بخواهد ولو ا ليتو اند تكم يم) 4

شود،  كشف   يديجد ليدال ب،يور قرار منع تعقشود، چنانچه پس از صد يدر دادگاه مطرح م ماًيكه مستق يميدر جرا -93
  ........................... صورت نيدر ا

  مجدد است. يدگيبنا به درخواست دادستان و موافقت دادگاه قابل رس كباري يبرا) 1
  است. ياز موجبات اعاده دادرس ديجد ليكشف دال) 2
  قرار صادره اعتبار امر مختومه دارد.) 3
  مجدد است. يدگيبه درخواست دادستان قابل رسبنا  كباري يبرا) 4

تبرئـه   را مـتهم  يـي نموده باشد و دادگاه جزا ميتقد ييجزا يبه دادگاه عموم انيدادخواست ضرر و ز يچنانچه شاك -94
  است؟ حيكدام مورد صح د،ينما

  .ديصادر نما يو حكم مقتض يدگيرس انيمكلف است به دادخواست ضرر و ز) 1
  .دينما يداللت م يدر دادگاه حقوق انيدادخواست ضرر و ز ميرا به تقد يونده را مختومه و شاكپر ييدادگاه جزا) 2
  نخواهد كرد. يدگيو اال رس يدگيباشد، دادگاه رس يريگ ميمعد تصم انياگر ضرر و ز) 3
  كند. يارسال م يبه دادگاه حقوق انيپرونده را در خصوص ضرر و ز ييدادگاه جزا) 4

 يتيوضع چه قرار نيصادر شده باشد، ا ييجزا يتوسط دادگاه عموم ،يشاك يخواسته بنا به تقاضا نيامچنانچه قرار ت -95
  دارد؟
  است. دنظريو دادستان قابل تجد يشاك يبه تقاضا) 1
  متهم قابل اعتراض است. يفقط به تقاضا) 2
  قابل اعتراض است. ريغ) 3
  دادستان قابل اعتراض است. يفقط به تقاضا) 4

 صـورت  محكوم شـده باشـد، در   زياز جرم ن يناش انيبه ضرر و ز يبه مجازات قانون تيه متهم عالوه بر محكومهرگا -96
  ....................... ينظرخواه ديتجد
  معاف است. ييو جزا ينسبت به امر حقوق يخواه دنظريتجد نهياز پرداخت هز) 1
  ا بپردازد.ر ينسبت به امر حقوق يخواه دنظريتجد نهيفقط هز ديبا) 2
  را بپردازد. يينسبت به امر جزا يخواه دنظريتجد نهيفقط هز ديبا) 3
  را بپردازد. ييو جزا ينسبت به امر حقوق يخواه دنظريتجد نهيفقط هز ديبا) 4

ـ كننـده و مرجـع تجد   يدگيشخص مرتكب به قتل عمد و سرقت مستوجب حد شده است، دادگاه رس -97  كـدام  دنظري
  است؟
  .است كشور يعال وانيدر هر دو مورد، د دنظريشود و مرجع تجد يم يدگياستان رس يفريدگاه كهر دو در دا) 1
  در دنظريجع تجداست كه مر ييجزا يدادگاه عموم تياستان و سرقت در صالح يفريدادگاه ك تيقتل عمد در صالح) 2

  استان است. دنظريكشور و در خصوص سرقت، دادگاه تجد يعال وانيقتل عمد، د خصوص



 

  كشور و در يعال وانيد يدر خصوص قتل عمد دنظريمرجع تجد ياستان است، ول يفريدادگاه ك تيهر دو در صالح) 3
  استان است. دنظريسرقت دادگاه تجد خصوص

  در هر دنظريمرجع تجد يول ،ييجزا يدادگاه عموم تياستان و سرقت در صالح يفريدادگاه ك تيقتل عمد در صالح) 4
  كشور است. يعال وانيمورد، د دو

كـدام   موافقـت  و شنهاديبنا به پ بيبه ترت ،يخاص نظام ميدر جرا گر،ياستان به استان د كياز  ييجزا ياحاله دعوا -98
  رد؟يگيمراجع، انجام م

  استان كي ياول دادگاه نظام مبدا، شعبه ييحوزه قضا سيرئ) 1
  استان محل وقوع جرم دنظريدادگاه محل وقوع جرم، دادگاه تجد) 2
  كشور يعال وانيمصلح، د يروهاين ييسازمان قضا سيرئ) 3
  كننده يدگيرس يمسلح، قاض يروهاين ييسازمان قضا سيرئ) 4

دو است،  ينظام دادگاه تيكه در صالح يميه جرادو، ب يعدم استقرار دادگاه نظام ليبه دل ك،ي يچنانچه دادگاه نظام -99
  است؟ در مورد فوق، كدام كي يدادگاه نظام ياز آرا دنظريمرجع تجد د،يو حكم صادر نما يدگيرس

  يبدو يهم عرض صادر كننده را كي يدادگاه نظام) 2      كشور يعال وانيد) 1
  تهران كي يدادگاه نظام) 4  يبدو يصادر كننده را يدادگاه نظام) 3

ـ دهد كه موضوع محكوم صيتشخ دنظر،يتجد يبه تقاضا يدگيكشور در مقام رس يعال وانياگر د -100 امـر   اعتبـار  از تي
  دهد؟ يرا انجام م ريمختومه برخوردار است، كدام اقدام ز

  كند. ينقض بالارجاع م وانيد) 1
  كند. ينده حكم ارسال مبه دادگاه هم عرض صادر كن يريگ ميپرونده را در جهت تصم ،يبدو يبا نقض را) 2
  كند. يارسال م يبه دادگاه صادر كننده حكم بدو يريگ ميپرونده را در جهت تصم ،يبدو يبا نقض را) 3
  كند. يصادر م بيتعق يقرار موقوف) 4

  يعموم يجزا حقوق
ـ ا در كـه ضـارب   مورد ضرب و جرح و ضر ب واقع شود. بعد از چند ماه هيتوسط تبعه ترك هيدر ترك يرانيا كي -101  راني

  ست؟يچ تيشكا فيكند. تكل يم تيشكا شانياز ا يرانيتبعه ا ابند،يحضور 
  شود. يانجام م رانيدر ا يدگيمطابق قانون محل وقوع جرم، رس) 1
  .ستين رانيدر ا يدگيقابل رس ،يفريدادگاه محل وقوع جرم در امور ك تيصالح ليبه دل) 2
  .است يدگيقابل رس رانيا نيتبرئه، مطابق قوان ايجرم و عدم محاكمه  به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع) 3
  شود. يم يدگيرس رانيبدون توجه به قانون محل وقوع جرم، صرفاً مطابق قانون ا) 4

  است؟ حيسابق بر وضع قانون، صح مينسبت به جرا ديقانون جد يكدام مورد در خصوص اعمال فور -102
  زمان مرور ،يدادرس وهيحكم، ش ياز اجرا شيادله اثبات دعوا تا پ ت،يو صالح يياقض التيمربوط به تشك نيقوان) 1
  مجازات، مرور زمان قيمجازات، تعل ديمجازات، تشد فيمربوط به تخف نيقوان) 2
  مجازات قيمجازات، تعل ديتشد د،يجد يها يمربوط به ادله اثبات، جرم انگار نيقوان) 3
  مجازات قيمجازات، تعل ديتشد ،يفرگذاريك د،يجد يمربوط به جرم انگار نيقوان) 4
 كـا يآمر نفـع  و فرانسه و به رانيا ياسالم يمنافع جمهور هيعل يدر فرانسه مرتكب جرم جاسوس يرانيا كيهر گاه  -103

ـ ا يصادر گردد، دادگاههـا  يو تيفرانسه محاكمه و حكم محكوم يفريك يگردد و در دادگاهها كـدام   ،يمـورد و  در راني
  دهند؟ يرا انجام م رياقدام ز

  دارد. ياعتبار امر مختومه نسب ران،يا يدادگاهها يحكم صادره برا) 1
  رانيرا در ا يشود، مورد محاكمه مجدد قرار داده و و ريدستگ نترپليدر خارج توسط ا ايشود  افتي رانياگر در ا) 2

  كنند. يم مجازات



 

  كنند. يده را محاسبه ماجرا ش تيمحكوم زانيم ،يريتعز يمجازات ها نييدر تع) 3
  را مجدداً محاكمه كنند. يتوانند و ينكرده و م ييبه حكم مذكور اعتنا) 4

  باشد؟ ياست، كدام م اتيكه مجازات قانون آن سلب ح يميمجازات معاونت در جرا -104
  سه ايدرجه دو  ريتعز) 1
  حبس ابد) 2
  كيدرجه  ريتعز) 3
  سه ايدرجه دو  يريحبس تعز) 4
به كـدام   معاون صورت، نيشود. در ا ياز آنچه مقصود معاون بوده است، مرتكب م دتريشد يجرم، جرم يصلفاعل ا -105

  شود؟ يمجازات محكوم م
  يتر از مجازات جرم ارتكاب نييدرجه پا كيمجازات ) 1
  تر فيزات معاونت در جرم خفمجا) 2
  يبه حداقل مجازات جرم فاعل اصل) 3
  دتريمجارات معاونت در جرم شد) 4

ـ  زيمرتكب سرقت ن ب،يمباشر هنگام تخر يبوده ول بيمقصود معاون جرم از كمك به مرتكب، انجام تخر -106 شـود.   يم
  شود؟ يم نيچگونه تع ران،يمعاون، مطابق قانون ا ييجنا تيمسئول
  شود. يمجازات معاونت در جرم سرقت محكوم مبه ) 1
  شود. يو به مجازات معاون در سرقت محكوم م بيبه مجازات فاعل جرم در تخر) 2
  شود. يمحكوم م بيبه مجازات فاعل جرم در سرقت و به مجازات معاون در تخر) 3
  شود. يمحكوم م بيبه مجازات معاونت در جرم تخر) 4
  كدام است؟ ،يمطبوعات ميحكم تكرار جرم در جرا -107

  شود. ياعمال نم يمطبوعات ميمقررات تكرار جرم،در جرا) 1
  دادگاه صادركننده حكم اي يقاض صيمجازات تا حداكثر دو برابر به تشخ ديتكرار جرم موجب تشد ،يمطبوعات ميدر جرا) 2
  شود. يم
  مجازات است. ديجب تشدبرابر مو ميو ن كيتا شش باشد، حداكثر تا  كيدرجه  يچنانچه جرم تعزر) 3
  است و حكم خاص ندارد. يتابع قواعد عموم) 4
  است؟ حيكدام مورد صح -108

  محكوم است. ريباشد، مرتكب به مجازات حد و تعز يدر حد جرم حد يرياگر جرم تعز) 1
  شود. يجرم موجب جمع مجازات م يدرجه شش، تعدد ماد يريتعز ميدر جرا) 2
  جرم موجب جمع مجازات است. ي، تعدد ماددرجه هشت يريتعز ميدر جرا) 3
  مجازات اشد است. يجرم موجب اجرا يدرجه هفت، تعدد ماد يريتعز ميدر جرا) 4

فرزنـد  ( كند كه اگر جعفر را به قتل نرساند، از ثبـت نـام فرزنـد او    يم ديمدرسه است و محمود را تهد ريمد ديسع -109
  ست؟يچ ديسع اتهام رساند. يجعفر را به قتل م زيد كرد. محمود نخواه يخود خوددار تيريدر مدرسه تحت مد )محمود

  است و قتل عمد شده است. يمباشر معنو) 1
  .ستين ديمتوجه سع يتيمسئول چيرا از محمود سلب نكرده، لذا ه ارياخت د،ينوع تهد نيا) 2
  يمعاون در قتل عمد) 3
  ندارد، يتيمسئول چينداشته است، ه يارياخت چيكرده و ه مبادرت به قتل ديتهد ريكه محمود تحت تأث نيبا توجه به ا) 4
  مرتكب قتل عمد شده است. ديسع و

  است؟ يالزام راالنتشاريكث ياز روزنامه ها يكي اي يدر رسانه مل يقطع تيدر كدام، موردانتشار حكم محكوم -110



 

  محاربه) 1
  الير ارديليم كياز  شياختالس ب) 2
  يتا هر مبلغ يكالهبردار) 3
  االرض يافساد ف) 4

  محكوم است؟ تيمشروط به رضا ر،يز يفريك ياز نهادها كياعمال كدام  -111
  مجازات ياجرا قيتعل) 1
  صدور حكم قيتعو) 2
  مشروع ينظام آزاد) 3
  يآزاد مهينظام ن) 4

  است؟ يفريك تيمسئول يدر كدام صورت، دارا ،يص حقوقشخ -112
  به نام آن، مرتكب جرم شود. اي يمنافع شخص حقوق يدر راستا يشخص حقوق ندهينما) 1
  مرتكب جرم شود ،يشخص حقوق ريدستور مد يدر اجرا يشخص حقوق ندهينما) 2
  د.مرتكب جرم شو ،يمنافع خود و شخص حقوق يدر راستا يشخص حقوق ندهينما) 3
  مرتكب جرم شود. ،يحقوق يمنافع شخص يبه نام خود و در راستا يشخص حقوق ندهينما

ـ پ دادگـاه  يمجازات، بدون عذر موجه از دستورها ياجرا قيبار دوم در مدت تعل يچنانچه محكوم برا -113 نكنـد،   يروي
  دهد؟ يرا انجام م ريكدام اقدام ز ،يدادگاه صادركننده حكم قطع

  قيبه مدت تعلافزودن دو سال ) 1
  مجازات يو اجرا قيقرار تعل يالغا) 2
  مجازات ديو تشد قيقرار تعل يالغا) 3
  قيسال به مدت تعل كيافزودن ) 4

  شود؟ ياعمال م فريباشد،كدام ك كسانيدر قانون  يليو تكم ياصل يفرهايچنانچه نوع ك -114
  ياصل فريفقط ك) 1
  فيمقررات تخف تيبا رعا يليتكم فريك) 2
  يليو تكم ياصل فريو نوع كهر د) 3
  يليتكم فريفقط ك) 4
  است؟ ياريدادگاه اخت يبرا ر،ياز موارد ز كيحبس، در كدام  نيگزياعمال مجازات جا -115

  از شش ماه باشد. شياز آن ها ب يكي يمتعدد كه مجازات قانون يعمد ميجرا) 1
  است.تا دو سال حبس  يجرم ارتكاب يكه مجازات قانون يعمد ريغ ميجرا) 2
  سه ماه حبس است. يجرم ارتكاب يكه حداكثر مجازات قانون يعمد ميجرا) 3
  از دو سال حبس است. شيب يجرم ارتكاب يكه مجازات قانون يعمد ريغ ميجرا) 4

  ستند؟يقابل مجازات ن ر،يز ياز اشخاص حقوق كيكدام  -116
  آن ريو غ تيدر اعمال حاكم يدولت ياشخاص حقوق) 1
  يدر موارد اعمال تصد يولتد ياشخاص حقوق) 2
  تياعمال حاكم ريدر موارد غ يدولت ريغ ياشخاص حقوق) 3
  تيدر موارد اعمال حاكم يدولت ريغ يعموم ياشخاص حقوق) 4
  شوند؟ يدارند و در كدام موارد، اعمال م يتيچه وضع يليتكم يمجازات ها ،يدر قانون مجازات اسالم -117

  راتيفقط تعز -است. ياجبار) 1
  با مجازات تا درجه شش يريتعز ميحدود، قصاصا و جرا -است. يارياخت) 2



 

  يبا هر درجه ا ميهمه جرا -است. يارياخت) 3
  فقط حدود و قصاص -است. ياجبار) 4
  است؟ حيصح بدل از قصاص نفس محكوم شود، كدام مورد، يريسال حبس تعز به ده ه،يكه محكوم عل يدر صورت -118

  ممنوع است. طياجرا در هر شرا قيتعل يداشته ول يدگيبه مراتب رس يصدور حكم بستگ قيتعو) 1
  است. قيآن قابل تعل ينبوده، لكن اجرا ضيصدور حكم قابل تعو) 2
  .ستين قيو تعل قيمجازات، قابل تعو يصدو رحكم و اجرا) 3
  دارد. يدادگاه بستگ صيآن به تشخ ياجرا قيتعل ايصدور حكم و  قيتعو) 4

  كدام شرايط صورت مي گيرد؟ بادر قانون مجازات اسالمي، » دراء«اعمال قاعده  -119
  مذكور شبهه يبر نف ليعدم وجود دل -ب ؛يفريك تيمسئول طيوقوع جرم و شرا طيشبهه در شرا جاديا -الف) 1
  يفريك تيمسئول طياثبات شرا يبرا ليعدم وجود دل -ب ؛يفريك تيمسئول طيشبهه در شرا جاديا -الف) 2
  تحقق جرم طياثبات شرا يبرا ليعدم وجود دل -تحقق جرم؛ ب طيشبهه در شرا جاديا -الف) 3
 طيشرا و ق جرمتحق طياثبات شرا يبرا ليعدم وجود دل -وقوع جرم؛ ب طيو شرا يفريك تيمسئول طيشبهه در شرا جاديا -الف) 4
  يفريك تيمسئول

  شود؟ يمجازات م يتوبه قبل از اثبات جرم ، موجب سقوط كل ر،ياز موارد ز كيدركدام  -120
  جرم قذف) 1
  صورت گرفته باشد. دهيجرم زنا كه با اغفال بزه د) 2
  8تا  2درجه  يريتعز ميجرا) 3
  جرم محاربه) 4

  ياختصاص يجزا حقوق
  جرم است؟ رانيكدام عمل، طبق قانون ا -121

  يداخل جيكه رامخدوش كردن س) 1
  به كشور يتقلب جيوارد كردن سكه را) 2
  مخدوش كردن به كشور جيوارد كردن سكه را) 3
  از كشور يتقلب جيخارج كردن سكه را) 4
  محسوب شود؟ يتواند كالهبردار يكدام مورد، م -122

  و تقلب لهيمهلت بازپرداخت وام با ح ديتمد) 1
  متقلبانه ليخود با توسل به وسا يكاال مشابه ييكاال ديمنصرف كردن مردم از خر) 2
  متر ياز مسافر بر اساس تاكس شتريب هيو اخذ كرا يراننده تاكس كي يضرور ريغ يدور زدنها) 3
  از ورثه است يكيمنقول مورث كه نزد  رياز اموال غ يبخش يعدم معرف) 4
  شود؟ ينم يجار هيد ظيحكم تغل ر،يز اتياز جنا كيدر كدام  -123

  مسلمانان رير غوارده ب) 1
  اشخاص نابالغ هيعل) 2
  يعمد ريغ) 3
  مادون نفس) 4
معبر عام  در را يسنگ يكار، اول نيا يو برا رنديگ يم يبه مجروح كردن شخص سوم ميتصم گريكدي يدو نفر با تبان -124

ـ  چاه كند. شخص ثالث بر اثر برخورد با سنگ و افتادن در يدر مقابل آن حفر م يچاه يگذاشته و دوم شـود.   يمصدوم م
  ست؟يمتوجه ك تيمسئول
  يهر دو نفر به تساو) 1



 

  خواهد شد. نييقرعه تع ديشخص مسئول، به ق) 2
  شخص دوم، كه سبب موخر در حدوث را به وجود آورده است.) 3
  را به وجود آورده است. ريسبب مقدم در تأثشخص اول، كه ) 4
  است؟ حيشود، كدام مورد، صح يصدمه بدن ايدهد، هرگاه موجب تلف  يكه انجام م يپزشك در معالجات -125

  .ستيضامن ن) 1
  .ستيدر صورت اخذ برائت، در هر صورت ضامن ن) 2
  .ستي، ضامن ن در علم و عمل و عالوه بر آن اخذ برائت ريتقص ايدر صورت عدم قصور ) 3
  .ستيدر علم و عمل، ضامن ن ريتقص ايدر صورت عدم قصور ) 4
  است؟ حيكدام مورد، صح د،ياز سهم خود از مال مشاع سرقت نما شيب ك،يهرگاه شر -126

  سرقت مستوجب حد را داشته و مازاد بر سهم او به حد نصاب هم برسد. طياست، هر چند شرا يريسرقت تعز) 1
  بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.چنانچه مازاد ) 2
  ندارد. يفريوصف ك) 3
  در امانت است. انتيخ) 4
  است؟ عنوان كرده است. عمل او مشمول كدام بيسپرده شده به او را عمداً تخر ياموال شهردار ،يكارمند شهردار -127

  يدر اموال دولت يقانون ريدر حكم تصرف غ) 1
  در امانت انتيخ) 2
  كم اختالسدر ح) 3
  بيتخر) 4
  است؟ حياز اكراه، مرتكب قتل اكراه كننده شود، كدام مورد، صح ييرها يبرا ياگر شخص -128

  دارد. ريو تعز هيد ،يطيتحت هر شرا) 1
  ندارد. ريو تعز هيدفاع مشروع، قصاص، د طيشرا تيدر صورت رعا) 2
  گردد. يثابت م ايساقط  يياز مجازات ها به تنها كيصادر كننده حكم، هر  يبا شخص قاض) 3
  است. يبه قوت خود باق هيدفاع مشروع، قصاص ساقط، ولكن د طيشرا تيدر صورت رعا) 4
  است؟ حيكدام مورد، صح -129

  طيشود و در صورت وجود شرا ياز حرز خارج كند، مباشر محسوب م زيمم ريمال را توسط صغ يكه شخص يدر صورت) 1
  مستوجب حد است. گر،يد
  كه آن را سرقت كرده است، مستحق حق است. يكياز نصاب باشد، شر شيكه ارزش مال مشاع ب يدر صورت) 2
  رسد. يهرگاه سارق فاقد متعلق باشد، نوبت به عضو مخالف م) 3
  شود. يمحكوم م يشود، فقط به مجازات حد يريو سرقت تعز يمرتكب سرقت حد يكه شخص يدر صورت) 4
  شود؟ يمحسوب م يشبه عمد تيجنا ر،ياز موارد ز كيكدام  -130

  است، وانيح يكه موضوع رفتار و نيهرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن كه با اعتقاد به ا) 1
  را وارد كند، سپس خالف آن معلوم گردد. يتيجنا

  نه فرد مورد نظرو  هيعل يكه نه مجن يشود، در صورت يگريبر د يتيمرتكب جنا ت،يبه علت اشتباه در هو يهرگاه كس) 2
  نباشند. مهدورالدم

  كمتر. تياست، نسبت به جنا ياز مقصود و شتريب يرفتار ارتكاب جهيكه نت يفرد يعمد تيجنا) 3
 يگـر يد بـر  تيـ كه آگاه و متوجه است كه اقدام او نوعاً موجـب جنا  يالكند، در ح يتيكه مرتكب در حال خواب جنا يدر صورت) 4
  است.



 

آن  يرو كـه مالـك بـر    يصاحب آن و با استفاده از رمز تيو بدون رضا ابديرا ب يگريد يكارت بانك يچنانچه شخص -131
  كند؟ يصدق م يكند، كدام عنوان بر رفتار و افتيرا از دستگاه خودپرداز بانك در ينوشته است، مبلغ

  در امانت انتيخ) 2      است. يفريعمل، فاقد جنبه ك) 1
  يا انهيسرقت را) 4        يا انهيرا يكالهبردار) 3
را از  يجـان  توانـد دسـت   يم هيعل يمجن ايرا عمداً از آرنج قطع كرده است، آ يگريدست د يكه شخص يدر مورد -132

  قسمت مچ قصاص كند؟
  تواند يم يجان تيبا رضا) 2        تواند يدر هر صورت م) 1
  تواند يم يجان تيامر و بدون رضا يبا اذن ول) 4      تواند يدر هر صورت نم) 3
  دارد؟ يچه اثر ب،ياشاعه در موضوع جرم تخر -133
  مال مشاع جرم است. بيو تخر ستيمانع وقوع جرم ن) 1
  است. يفريك تيمال مشاع از موانع مسئول بيتخر) 2
  .ستيمال مشاع جرم ن بيتخر) 3
  مجازات است. فيشاع از موارد تخفمال م بيتخر) 4
 يمطرح م بخش دهنده جرم در كدام لياركان تشك لياموال، در تحل هيمال عل ميدر جرا يگريعنصر تعلق مال به د -134

  مرتكب دارد؟ يفريك تيدر مسئول يريشود و چه تأث
  اموال ندارد. هيعل ميعدم وقوع جرا ايدر وقوع  يريتأث) 1
  شود. يم يفريك تيمسئول جادياست و مانع تحقق جرم و ا يروان علم در ركن ياز اجرا) 2
  تيمسئول جاديمانع ا جهياموال است و فقدان آن مانع تحقق جرم و در نت هيعل ميجرا يركن ماد ياز اجرا) 3
  گردد. يم يفريك
  .رديگ ياموال مورد توجه قرار م هياز ارتكاب جرم عل يناش يفريك تيمسئول يدر بررس) 4
 يواگذار م بابك گرفته و سپس ارز، به ليرا تحو يبابك مطلع است، از او وجوه ياتيبه نام اكبر كه از فرار مال يافصر -135
  . عمل اكبر مشمول كدام مورد است؟دينما

  از جرم ياخفاء مال ناش) 2      از جرم يانتقال مال ناش) 1
  ييپولشو) 4        در معامالت يتبان) 3
قصـد   بهـروز  دهـد.  يبه بهروز نسبت م قتيرا برخالف حق يبدون مجوز از وزارت ارشاد، مطالب هيدر نشر ارياسفند -136
  كدام است؟ اريرا دارد، عنوان مجرمانه اسفند ارياز اسفند تيشكا

  يطبوعاتم بينشر اكاذ) 2      يعموم بينشر اكاذ) 1
  افترا) 4        نيتوه) 3
  كدام است؟ هينابالغ باشد، مجازات زان يبالغ و زان هيمحصنه، چنانچه زان يدر زنا -137
  نود و نه ضربه شالق) 1
  صد ضربه شالق) 2
  اعدام) 3
  رجم) 4
 نيز عناوا كي مشمول كدام يارتكاب تيشود، جنا يگناه يمرتكب قتل انسان ب ت،يبه علت اشتباه در هو ياگر كس -138
  است؟ يحقوق
  قتل عمد) 1
  قتل شبه عمد) 2
  قتل در حكم شبه عمد) 3



 

  محض يقتل خطا) 4
ـ كنـد، مرتكـب جنا   يم يزندگ رانيكه در ا يشناخته شده در قانون اساس ينيد يتهاياز اقل ياگر فرد -139  يخطـا  تي

  د؟دار يچه حكم هينباشد، پرداخت د هيمحض شده و در مهلت مناسب قادر به پرداخت د
  است. هيمكلف به پرداخت د ي، خود جانلدر هر حا) 1
  شود. يتوسط دولت پرداخت م هيمعادل د) 2
  شود. يساقط م هيد) 3
  بدهد. هيد ديعاقله او با) 4

مـتهم   يبـرا  يتياز متهم در خواست قسامه كند و او حاضر به قسامه نشود، چه وضـع  ي، اگر شاك يعمد تيدر جنا -140
  خواهد آمد؟ شيپ

  شود. يه قصاص محكوم مب) 1
  شود. يتبرئه م) 2
  شود. يمحكوم م هيبه پرداخت د) 3
  رد كند. يتواند مجددًا قسامه را به شاك يم) 4

  شرح لمعه ي: مباحث حقوقفقه
  چيست؟» عمودان«در عبارت زير از شهيد (ره)، مراد از  -141

  »العقل العمودان يف دخليو «
  و االوالد فنازالً نيالوالد) 1
  االب و االبن فنازالً) 2
  االب و االم فصاعداً) 3
  االب فصاعداً و االوالد فنازالً) 4
  كدام است؟ ريترجمه عبارت ز -142

  »ام موجالً نيحاالً كان الد ره،يو غ ونيمن المد ضقبيبحال و ان لم  عهيب صحيو «
  موجل اياست. خواه حال  حياو در مقابل ثمن حال، اگرچه قبض نشده باشد، صح ريو غ ونيبه شخص مد نيفروش د) 1

  .باشد
  موجل باشد. ايكه حال  نيقبض نشده باشد و اعم از ا ونياست، اگرچه از مد حيبه ثمن حال صح نيفروش د) 2
  موجل باشد. اياست، اگرچه حال  حيو حال صح نيبه ثمن مع نيفروش د) 3
  او قبض نشده باشد. ريغ اي ونياست، اگرچه آن ثمن هنوز از مد حيموجل به ثمن حال صح ايحال  نيفروش د) 4
  مناسب تر است؟ ب،يترت تي، كدام مورد با رعا ريعبارت ز ليمتك يبرا -143
  أال أن  وجر،يأن  نئذيله ح صحي...............فال هياستأجرها، أال مع شرط الموجر األول عل يالت نيالع وجريللمستأجر أن  و«
  »األول ضايأ وجريأن  صحي....................فيالثان يالمستأجر األول عل شترطي

  المنفعه لنفسه فاءاستي –المنفعه له  فاءيتاس) 1
  المنفعه له فاءياست -المنفعه لنفسه  فاءياست) 2
  المنفعه له بنفسه فائهاستي –المنفعه بنفسه  فاءياست) 3
  المنفعه بنفسه فاءياست -المنفعه له بنفسه  فائهياست) 4
  ............................»و أنكرته  هساريالزوج االنفاق مع اجتما عهما و  يلو ادع« -144

  فمعهما الظاهر) 1
  فمعهما األصل) 2
  فمعه الظاهر و معها األصل) 3



 

  فمعه األصل و معها الظاهر) 4
  است؟ حي، كدام مورد ، صح ريبا توجه به عبارت ز -145

  »ل و عموم االمر بالوفاء بالعقودفله اجارتها باكثر مما استأجرها به لالص ناًيلو استأجر ع«
 معاملـه  نيـ اصـل، جـواز ا   رايواگذار كند ز يگريهمان اجرت به د يمستأجره را در ازا نياز ع يشتريتواند قسمت ب يممستاجر ) 1

  به آن عموماً واجب است. يبوده و وفا
و  صـحت  معامله مشمول اصـل  نيا راياجاره دهد ز يگرياز مال االجاره به د شتريب يمستأجره را به مبلغ نيتواند ع يمستأجر م) 2
  شود. يبه عقود م يم وفاعمو

 اوفـوا  آن، اصـل و عمومـات   ليـ اجاره دهد و دل يگرياز مدت اجاره خود به د شيب يمستأجره را در مدت نيتواند ع يمستأجر م) 3
  بالعقود است.

 مولمشـ  معاملـه اسـت و   نياصل ، جواز ا راي( اجاره دهد ز ي) چند نفر يشتريمستأجره را به اشخاص ب نيتواند ع يمستأجر م) 4
  عموم اوفوا بالعقود است.

  كند؟ يم ليرا تكم ريعبارت ز يكدام مورد، به نحو مناسب -146
و  فال ضمان كما اذا دخـل ................  .......................... رهيملكه فأكله غ يطعام نفسه او ف يمثله ف قتلي يوضع السم الذ لو

  »أذنه ريبغ اكله
  بأذنه –أذنه  ريبغ) 1
  بأجارته –ذنه بأ) 2
  بأذنه –بأذنه ) 3
  أذنه ربغي –بأذنه ) 4
  است؟ ريز يها عياز ب كيكدام  فيتعر ر،يعبارت ز  -147

  »ام ال يتعرض لالخبار بالثمن، سواء علمه المشتر ريمن غ هيعل تفقانيبما  عيالب يو ه«
  المرابحه) 1
  المواضعه) 2
  هيالتول) 3
  المساومه) 4
  در جمله زير در مقام تعليق كدام مورد است؟» الن العين تامه صالحه لالنتفاع بها فيستصحب للزوم«عبارت  -148

، ابداله يعل قدريفسرق متاعه و ال  االنتفاع بها، كما لو استأجر حانوتاً هيعل تعذريو ان بلغ حداً  بطلهايعذر المستأجر ال  و«
  »اللزوم ستصحبيتامه صالحه لالنتفاع بها ف نيالن الع
  ابداله يالقدره عل) 1
  عدم بطالن االجاره) 2
  تعذر المستأجر عن االنتفاع بها) 3
  ابداله يعدم القدره عل) 4
  در كدام مورد، حد قذف ثابت است؟ -149

  كل من قال: هو ولد حرام) 1
  قال الزوج: لم اجد ك عذراء أذا) 2
  كيأذا قال لولده: لست ألب) 3
  أذا قال: هو شارب الخمر) 4
  ، كدام است؟ حيعبارت صح -150

  للحاكم وعظ الحالف قبله جبي) 1



 

  الشاهد تعتعيأن  يالقاض يعل كرهي) 2
  نيميبشاهد و  ثبتيبشاهد و امرأه ال  ثبتيكل ما ) 3
  دالشاه تعتعيان  يالقاض يعل حرمي) 4
  الشهاده..................... يالشروط المعتبره ف يالمعتبر ف -151

  وقت األداء) 1
  وقت التحمل) 2
  صدور الحكم نيح يالتحمل ال نيمن ح) 3
  األداء نيح يال ليالتحم نيمن ح) 4
  ، دليل نقض حكم چيست؟»نقض الحكم -كعلم الحاكم -لو ثبت تزوير الشهود بقاطع«با توجه به عبارت  -152

  فساده نيلتب) 1
  للتعارض) 2
  النه رجوع) 3
  يالنه قاطع بفساد الدعو) 4
  ، كدام مورد، استنباط مي شود؟»لو ادعي المواطاه فله احالف المرتهن«رت از عبا -153
  تواند به نفع مرتهن سوگند بخورد. يكرده، م يكه با مرتهن تبان دياگر راهن در اقرار به قبض ادعا نما) 1
  دهد. يكرده، مرتهن را سوگند م يكه با مرتهن تبان دياگر راهن در اقرار به قبض ادعا نما) 2
  خورد. ياگر راهن ادعا كند كه در قبض توطئه كرده ، سوگند م) 3
  خورد. يسازش كند، سوگند م يادعااگر مرتهن در اقرار به قبض ) 4
  سوگند خوردن در كدام مورد، برخالف اصل است؟ -154

  الرد يلو اختلفا ف) 1
  مهيالق يلو اختلفا ف) 2
  بها الثمن ديزيالمالك اثبات صناعه  يلو ادع مايحلف الغاصب ف) 3
  الغاصب التلف يلو ادع) 4
  كدام مورد است؟» العتياض«، معناي »وال يصح العتياض عن القسم فيجب رد العوض«در عبارت  -155

  از مال يزيمصالحه قسمت به چ) 1
  از مال يزيمعوضه حق القسم به چ) 2
  در قسم يرو ادهيز) 3
  قسم تيامتناع كردن از رعا) 4
  شود؟ يبا كدام مورد، به صورت مناسب، كامل م ر،يعبارت ز -156

  »فحل عيالمب عيعدم اقباض جم يالمشتر ي.......... لو ادع«
  لنفسه بحتاطي. النه يالمشتر) 1
  لنفسه حتاطي. النه عيالبا) 2
  لالصل يالمشتر) 3
  . عمالً بالظاهرعيالبا) 4
  است؟ حيدر خصوص مزارعه، كدام مورد صح -157
  الصحه حلف صاحب البذر يلو اختلفا ف) 1
  نيالمزروع اقل ضرراً من المع كونيان  جوزيال ) 2
  من احدهما االرض حسب و من االخر البذر و العمل و العوامل نكويان  جوزيال ) 3



 

  الزارع مع الرضا يلصاحب االرض الخرص عل جوزيال ) 4
  كدام مورد، از احكام شفعه است؟ -158
  بياو فسخ بع ليبتقا عيتسقط الشفعه بالفسخ المتعقب للب) 1
  نيالمزروع اقل ضرراً من المع كونيان  جوزيال ) 2
  من احدهما االرض حسب و من االخر البذر و العمل و العوامل كوني ان جوزيال ) 3
  الزارع مع الرضا يلصاحب االرض الخرص عل جوزيال ) 4
  كدام است؟» ركه العنان، مراد از ش»المعتبر شركه العنان ال االعمال و ال المفاوضه«در عبارت  -159

  است. گريكديشركا برابر با  هيسرما) 1
  هستند. ميسه انيدر سود و ز ه،يسب سرماشركا بر ح) 2
  نيخرند ب يكه هر كدام م يكنند و هر مال يم يداريرا خر ييزهايچ يندارند، با ثمن كل هيدو شخص آبرومند كه سرما) 3
  .ابديبه هر دو تعلق  ديآ يآن را بپردازند و آنچه از ثمن اضافه م يمشترك باشد. سپس آن را فروخته، بها شانيا

  باشد. كيكار كند و در حاصل كار شر يياز شركا به تنها كيهر ) 4
  كدام است؟» مغارسه«، مراد از »المغارسه باطله«در عبارت  -160

  رض و النماء للعاملان الغرس لصاحب اال يعل غرسهايل رهيغ يارضا ال دفعيان ) 1
  ان الغرس لصاحب االرض و النماء لهما يعل غرسهايل رهيغ يارضا ال دفعيان ) 2
  ان الغرس للعامل و النماء لصاحب االرض و العامل يعل غرسهايل رهيغ يارضا ال دفعيان ) 3
  نهمايان الغرس ب يعل غرسهايل رهيغ يارضا ال دفعيان ) 4

  )ره( يدريح فقه: اصول استنباط عالمه اصول
  و السلب ............... . جابياال يف نيحكماً و موجباً و مختلف نيو كانا متحد دياذا ورد مطلق و مق -161

  ديالمق يحمل المطلق عل جبي) 1
  دييالعمل بهما و عدم التق جبي) 2
  دييعدم التق ينقلت الشهره عل) 3
  دييالعمل بهما و عدم التق يال اشكال ف) 4
  شود؟ ياستفاده م يلاصل عم كدام  ،»اليقين ال يدخله الشك«از حديث شريف  -162

  برائت) 1
  استصحاب) 2
  اطياحت) 3
  رييتخ) 4
صورت،  نيا در م،يسوره كن تينماز فرض شود و سپس شك در جزئ ياجزا انيدر مقام ب )أقم اصاله(  فهيشر هياگرآ -163

  است؟ حيكدام مورد، صح
  است. يامر، لفظ رايكنند، ز يق تمسك مهر دو به اطال يو اعم يحيصح) 1
  كند. يم يبرائت جار يكند و اعم يم اطياحت يحيصح) 2
  كند. يبه اطالق تمسك م يبه اصل و اعم يحيصح) 3
  كنند. يم يسوره را نف تيكنند و جزئ يتمسك م هيهر دو به اطالق آ يو اعم يحيصح) 4
  ست؟ا ينييو تع يريغ ،يتعبد ر،ياز واجبات ز كيكدام -164

  جهاد) 1
  زكات) 2
  از منكر يامر به معروف و نه) 3



 

  وضو) 4
   د؟يتوان فهم يرا م رينكته ز كدام ،»ال صاله إال بطهور«با توجه به روايت  -165

  وضو و غسل يفقط وجوب شرع) 1
  وضو و غسل يو شرع يوجوب عقل) 2
  آن يلفظ اي ياشتراط نماز به طهور بدون داللت بر وجوب شرع) 3
  وضو و غسل يوجوب عقلفقط ) 4
  دارد؟ يتياگر اهم ترك شود، عبالدت چه وضع ،يدر تزاحم دو واجب اهم و مهم عباد -166

  فاقد امر و باطل است.) 1
  عنه و باطل است. يمنه) 2
  .است حيمأموربه و صح) 3
  عنه است نه شرعاً و باطل است. يعقالً منه) 4
ست، شبهه چه نوع است و چـه حكمـي   ، اگر ندانيم سفر شرعي به چه مقدار ا»المصلي يتم إال المسافر«در عبارت  -167

  جاري است؟
  عموم، نماز تمام است. ليبه دل -هيشبهه مفهوم) 1
  توان رجوع كرد. يعموم، نم لدلي به – هيشبه مفهوم) 2
  توان رجوع كرد. يعموم، نم لدلي به – هيشبه مصداق) 3
  عموم، نماز تمام است. لدلي به – هيشبه مصداق) 4
  است؟ حيكدام مورد صح ،يقول لغو تيدر خصوص حج -168

  ثقه باشد، قولش حجت است. ياگر لغو) 1
  قولشان حجت است. ،يدر صورت وثاقت و تعدد لغو) 2
  خبره است. يلغو رايمطلقاً حجت است، ز يقول لغو) 3
  باشد، حجت است. نانياطم دياگر مق) 4
  در صدر و ذيل روايت كدام است؟» يقين«مرادد از  ،»ال تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر«در مورد روايت  -169

  يقطع وجدان يعنيالحق  نيقيو  يحجج شرع ريو سا يوجدان نيقيسابق، اعم از  نيقيدر مورد ) 1
  و طرق و امارات يوجدان نيقيهر دو مورد، اعم از در ) 2
  يدر هر دو مورد، خصوص قطع وجدان) 3
  و طرق و امارات يالحق، اعم از قطع وجدان نيقيو در مورد  يسابق، خصوص قطع وجدان نيقيدر مورد ) 4
  است؟ يشرع رييباشد، تخ نيمحذور نيحكم در كدام مورد، اگر منشأ دوران ب -170

  نييصتعارض الن) 1
  هياشتباه االمور الخارج) 2
  اجمال اصل النص) 3
4 (نيفقدان النص المع  
  كند؟ يرا كامل م ريكدام مورد، عبارات ز -171

  »االستصحاب يمؤد يو نحوهما عل ديو ال نهيالب ميتقد ي.............. االوجه ف«
  الحكومه) 1
  التخصص) 2
  صيالتخص) 3
  الورود) 4



 

  »سهن ثلثه قروءبانف تربصنيو الطلقات « آيه -172
  متشابه) 1
  مؤول) 2
  مجمل) 3
  ظاهر) 4
  ، كدام مورد، صحيح است؟»في واحد شخصي ذي جهتين هل يجوز اجتماع االمر و النهي«در خصوص مسئله  -173
  مطلقاً عدم اجواز) 1
  االمتناع عقالً و الجواز عرفاً) 2
  الجواز عقالً و االمتناع عرفاً) 3
  الجواز مطلقاً) 4
  ، كدام مورد صحيح است؟»ان االمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص او العالم«در خصوص مسأله  -174

  عن الضد يالنه نيهو ع ءيان االمر بالش) 1
  نبالتضم هيالقول بداللته عل) 2
  بااللتزام هيالقول بداللته عل) 3
  الضد العام يالضد الخاص و بالدالله ف يبعدهم الدالله ف ليالتفص) 4
  دانند؟ ينم ياصل برائت رات جار ر،ياز موارد ز كيها در كدام ياصول -175
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