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1 

A
 :نام
  :يخانوادگ نام

                                                         :امضامحل

                    

 .شود باشد و با متخلفين برابر مقررات رفتار ميپس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان مجاز مي...)الكترونيكي و(هر روشاالت به ؤحق چاپ، تكثير و انتشار س

 جمهوري اسالمي ايران
  اوريوزارت علوم، تحقيقات و فنّ

 سازمان سنجش آموزش كشور

  پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالتآزمون
 1395ـ سال » اسكودا«هاي وكالي دادگستري ايران  اتحاديه سراسري كانون

ها الؤسعنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره
تا شماره ضريب از شماره مواد امتحاني الؤتعداد س رديف

3  20 1 20 حقوق مدني 1 
3  40 21 20 آيين دادرسي مدني 2 
2  60 41 20 حقوق تجارت 3 
1  80 61 20 اصول استنباط حقوق اسالمي 4  
2  100 81 20 حقوق جزاي عمومي و اختصاصي 5  
2  120 101 20   6 آيين دادرسي كيفري

 دقيقه120: مدت پاسخگويي                                                                               120: الؤتعداد س

1395ماه ـ سالآذر

.اين آزمون نمره منفي دارد
 

.باشدمجاز نمي كتاب قانوناستفاده از   

جمعهصبح   
5/9/1395  

در كار كارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به كار گمار و به...
...ها را سرپرست كاري مكن ديگران آنمشورت ميل خود و بي  

 

به مالك اشتر) ع(از نامه حضرت علي                                  
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  :حقوق مدني
  
كه هوشنگ حق انتفاع از ملك خود را به بهروز واگذار كند و سپس بدون اطالع وي آن را به غير درصورتي  -1

  بفروشد، كدام مورد صحيح است؟
  .به اجازه بهروز استاي كه موضوع حق انتفاع است، منوط اعتبار معامله) 1  
  .تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نمايدمعامله صحيح است و بهروز فقط مي) 2  
  .برداري كند كه قرارداد حق انتفاع، فسخ شودتواند از منافع بهرهخريدار درصورتي مي) 3  
  كه خريدار به ادامه تصرفات تواند از مال استفاده كند معامله صحيح است، ولي بهروز منحصراً درصورتي مي) 4  

  .وي راضي باشد   
  كدام مورد درخصوص توليت مال موقوفه، صحيح است؟  -2

  كه تواند كسي را كه در ضمن عقد، متولي قرار داده شده است، عزل كند، ولي واقف درصورتيحاكم نمي) 1  
  .خيانت متولي ظاهر شود، حق عزل او را دارد    

  تواند وكيل بگيرد يا توليت متولي براي وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولي مي چنانچه در ضمن تعيين) 2  
  .را به ديگري تفويض كند    

  فوت هر يك، حاكم شخصي را ضميمه  اعنوان متولي تعيين شده باشند، درهرحال بكه دو نفر بهدرصورتي) 3  
  .خواهد كرد    

  .عنوان حق توليت براي خود تعيين كندز منافع موقوفه، مبلغي بهتواند خود را متولي قرار داده و اواقف مي) 4  
  شود؟كدام مورد زير، عقد خياري محسوب مي  -3

  .واجد خيار شرط باشد) 2  .واجد خيار تخلف شرط باشد) 1  
  .واجد يكي از خيارات مختص باشد) 4  .واجد يكي از خيارات مشترك باشد) 3  

فروشد و  اختيار او بود، به مبلغ سيصد ميليون ريال به بهروز مي ه براي تعمير درمحمد اتومبيل متعلق به ثريا را ك  -4
  درصورت رد معامله، كدام مورد صحيح است؟. شودسپس اتومبيل در يد خريدار، بر اثر سيل تلف مي

  .تواند براي مطالبه قيمت اتومبيل، فقط به بهروز مراجعه كندثريا مي) 1  
  .ومبيل را به نرخ روز، از محمد يا بهروز مطالبه كندثريا حق دارد قيمت ات) 2  
  .با توجه به اينكه اتومبيل بر اثر سيل تلف شده است، ثريا فقط حق رجوع به محمد را دارد) 3  
  با توجه به اينكه اتومبيل بدون تقصير بهروز تلف شده است، ثريا فقط حق مطالبه سيصد ميليون ريال را از ) 4  

  .وي دارد   
  خصوص ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كنند، كدام مورد صحيح است؟در  - 5

  .شودتابعيت ايراني آنان درهرحال زايل مي) 1  
  .ماه، ترك تابعيت ايران كنندموظف هستند ظرف شش) 2  
  .شودوزيران، تابعيت ايراني آنها زايل ميدرصورت تأييد تابعيت خارجي توسط هيئت) 3  
  ي آنها باقي است و جز وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان و قضاوت، اشتغال تابعيت ايران) 4  

  .به مشاغل دولتي ديگر بالمانع است    
  درخصوص عدم ايفاي تعهدات از سوي متعهد در موعد تعيين شده در قرارداد، كدام مورد صحيح است؟  -6

  .ق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارددر تعهدات غيرپولي، متعهدله با انقضاي مدت، ح) 1  
  .چنانچه تعهد پولي باشد، با انقضاي مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تأخير را دارد) 2  
  .تواند مطالبه خسارت نمايد، مگر آنكه موعد سپري شده و اجراي تعهد مطالبه شودمتعهدله نمي) 3  
  ارت عدم انجام تعهد مطالبه كند كه متعهد، با وجود تواند خسدر كليه تعهدات متعهدله درصورتي مي) 4  

  .تمكن مالي از اجراي تعهد خودداري نمايد    
  شود؟يك از موارد زير، زايل ميشركت در كدام  -7

  نقصان فاحش قيمت درصورت عدم تقسيم) 2  عدم امكان تقسيم به علت ضرري بودن) 1  
  الشركهافتادن مال از ماليت) 4  الشركهتلف شدن بيش از نصف مال) 3  
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  يك از موارد زير، درخصوص عقد مضاربه، صحيح است؟مطابق قواعد كلي قانون مدني، كدام  - 8
  .تواند با اخذ اجرت، اعمالي را كه عرفاً رجوع به اجير در آنها الزم است، شخصاً انجام دهدمضارب مي) 1  
  .منظور سودآوري بيشتر، با ديگري مضاربه كندتواند به تشخيص خود، با سرمايه مالك و بهمضارب مي) 2  
  .مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتي را دارد) 3  
  .مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است) 4  

العقد معيوب شود كه حينفروشد و پس از تحويل، معلوم ميشخصي مقدار معيني شكر را به ديگري مي  -9
  ارد زير، خريدار در فسخ يا مطالبه ارش مخير است؟يك از مودر كدام. بوده است

  .چنانچه خريدار، مبيع را به ديگري هبه نموده باشد) 1  
  .علت رطوبت انبار خريدار، مبيع از ماليت افتاده باشدكه بهدرصورتي) 2  
  .سازي استفاده شده باشدچنانچه شكرهاي موردنظر، در كارگاه نبات) 3  
  .مزبور، كسر قيمتي در مبيع حاصل شده باشد واسطه عيبچنانچه به) 4  

تاجري با ارائه يك نمونه برنج هندي به خريدار، تمامي موجودي انبار خود را كه حاوي صد تن برنج است،   - 10
كدام ضمانت . شود كه كاالي فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه استفروشد، اما هنگام تسليم معلوم ميمي

  خواهد بود؟ اجرايي، در دسترس خريدار
  .فقط حق فسخ معامله را دارد) 1  
  .فقط حق مطالبه ارش دارد) 2  
  .تواند الزام فروشنده را به تسليم مبيع مطابق نمونه بخواهدمي) 3  
  .هاي موجود در انبار، خسارت ناشي از عدم مطابقت كاال را مطالبه نمايدحق دارد با قبول برنج )4  

  ر، مبطل عقد است؟يك از موارد تعليق زيكدام  -11
  .كه مديون پرداخت نكند، من ضامن هستمدرصورتي) 1  
  .كه ديني برعهده مديون ثابت باشد، من ضامن هستمدرصورتي) 2  
  .كه مديون تاكنون اداي دين نكرده باشد، من ضامن هستمدرصورتي) 3  
  .درصورت عدم ايفاي دين از سوي مديون، من ملتزم به تأديه خواهم بود) 4  

  كدام مورد درخصوص اقدامات وكيل، صحيح است؟  -12
  .تواند در مورد وكالت اقدام كندوكيل پس از استعفا، تحت هيچ شرايطي نمي )1  
  .چنانچه نامه عزل وكيل كه در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست )2  
  .، برسد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيستچنانچه نامه عزل به اطالع وكيل كه در مسافرت است) 3  
  .چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وكيلي كه در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست) 4  

ساله، بر مستأجر شرط شده است كه در مدت اجاره، باغچه موجر را كه در مجاورت در ضمن عقد اجاره يك  -13
درصورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خشك . صورت رايگان آبياري نمايدر دارد، بهعين مستأجره قرا

  شدن برخي درختان، كدام اقدام از سوي موجر متصور است؟
  .تواند الزام به اجراي شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجراي شرط را بخواهدفقط مي) 1  
  .ايفاي شرط بخواهدپيش از فسخ قرارداد، بايد الزام مستأجر را به ) 2  
  .تواند خسارت ناشي از عدم اجراي شرط فعل را بخواهدفقط مي) 3  
  .ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد) 4  

  مطابق قانون حمايت خانواده درخصوص انجام هزينه توسط زوجه از اموال خويش، كدام مورد صحيح است؟  -14
  كه خصي خود را از اموال خود ادا نمايد، صرفاً درصورتيهرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه مخارج متعارف ش) 1  

  .تواند معادل آن را از زوج دريافت كندثابت شود قصد تبرع نداشته است، مي    
  كه ثابت شود هرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نمايد، درصورتي) 2  

  .اند معادل آن را از زوج دريافت كندتوقصد تبرع نداشته است، مي    
  كند تقبل كند، هرگاه زوجه به پيشنهاد زوج، هزينه سفر براي مالقات فرزندشان را كه در شهر ديگري تحصيل مي) 3  

  .حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اينكه قصد تبرع داشته باشد    
  تواند فرزندشان را پرداخت نمايد، تحت هر شرايطي ميهرگاه زوجه به اذن يا امر زوج، هزينه تحصيل ) 4  

  .معادل آنچه را كه هزينه نموده، از زوج مطالبه كند    
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  اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نمايد، كدام مورد صحيح است؟  -15
  .دارد مالك حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبين سابق) 1  
  .مالك براي مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقين را دارد) 2  
  .مالك براي مطالبه قيمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبين بعدي را دارد) 3  
  .يك از غاصبين را نداردمالك براي مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هيچ) 4  

  ، كدام مورد صحيح است؟در ارتباط با احكام عده  -16
  .عده فسخ نكاح در مورد نكاح منقطع، سه طهر است) 1  
  .عده وفات در نكاح دائم و منقطع، يكسان است) 2  
  .اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده است، عده فسخ نكاح، دو طهر است) 3  
  .روز است 45عده طالق در زني كه به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند، ) 4  

  رخصوص وصيت، كدام مورد صحيح است؟د  -17
  .له بعد از فوت بدون قبض اثري ندارددرصورت رد وصيت قبل از فوت، قبول موصي) 1  
  .به، رد وصيت ممكن نيستدرصورت قبول وصيت بعد از فوت موصي و بعد از قبض موصي) 2  
  .ت قابل رجوع نيستبه، وصيله قبل از فوت موصي و قبض موصيدرصورت قبول وصيت از سوي موصي) 3  
  به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت چنانچه وصيت در زمان حيات موصي قبول شده باشد، ولي موصي) 4  

  .الزم است    
كدام مورد . عنوان قرض به ديگري پرداخته و مقترض اداي دين نكرده استشخصي مدعي است پولي را به  -18

  پذير است؟از اقرارهاي زير، تجزيه
  .به را پرداخت كردمام، اما نيمي از مدعياز مدعي پول گرفته) 1  
  .ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده استاز مدعي پول گرفته) 2  
  .سال آينده شرط شده استام، اما تأديه آن در يكاز مدعي پول گرفته) 3  
  .بوده است ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمير اتومبيل وياز مدعي پول گرفته) 4  

  درخصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، كدام مورد صحيح است؟  -19
  .برنددرصورت انحصار ورثه به دو عمو و يك پسرعموي ابويني، همگي ارث مي) 1  
  .برنددرصورت انحصار ورثه به يك خاله، يك دايي و پسرعموي ابويني، همگي ارث مي) 2  
  .برندرعموي ابويني، يك دايي و يك عمو، همگي ارث ميدرصورت انحصار ورثه به دو پس) 3  
  .برددرصورت انحصار ورثه به يك پسرعموي ابويني و يك عموي ابي، فقط پسرعمو ارث مي) 4  

در همين مدت، . اندموجب قرارداد به مهدكودكي سپرده والدين صغيري، نگهداري او را در ساعات اداري به  -20
  كدام مورد درخصوص مسئوليت جبران خسارت، صحيح است؟. سازدميصغير به ديگري خسارت وارد 

  .انداصوالً والدين مسئول جبران خسارت هستند، مگر اينكه ثابت كنند تقصيري در تربيت طفل نكرده) 1  
  .صغير مسئول است و بايد از مال او، جبران خسارت شود) 2  
  .صغير، مهدكودك و والدين، مسئوليت تضامني دارند) 3  
  .مهدكودك درهرحال، مسئول جبران خسارت است) 4  

  
  :آيين دادرسي مدني

  
چنانچه اصلِ دعواي تحويل مال منقول، در صالحيت دادگاه عمومي تبريز باشد و موضوع درخواست تأمين   -21

خواسته همان عين معين باشد كه در مقرّ دادگاه عمومي تهران موجود است، درخواست تأمين خواسته بايد 
  ام دادگاه داده شود؟به كد

    تبريز) 1  
  تهران) 2  
  تبريز يا تهران به انتخاب خواهان) 3  
  .چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمين خواسته ممكن نيست) 4  
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تواند پس از اتيان عليه سوگند ياد نمايد، آيا مدعي ميچنانچه قرار اتيان سوگند بتّي صادر شود و مدعي  -22
  عليه، دعواي خود را با دليل ديگري، اثبات نمايد؟مدعيسوگند 

  .تواندتنها در دعواي بر وراث ميت نمي) 2  .تواندبلي، تنها در دعواي بر وراث ميت مي) 1  
  .تواندخير، نمي) 4   .تواندبلي، مي) 3  

  شود؟نهايي محسوب مي حكم راجع به فسخ نكاح كه از دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، در كدام صورت  -23
  .حكم دادگاه تجديدنظر استان، نهايي است) 1  
  .عالي كشور ابرام شودكه در ديوانفقط درصورتي) 2  
  .عالي كشور ابرام شود و يا مهلت فرجام آن منقضي شودچنانچه در ديوان) 3  
  .ت شودعالي كشور ابرام شود و فسخ نيز در دفتر اسناد ثبكه در ديوانفقط درصورتي) 4  

  كننده دستور موقت، صحيح است؟كدام مورد درخصوص گرفتن تأمين از درخواست  -24
  .الزامي نيست) 1  
  .الزامي است كه بايد وجه نقد باشد) 2  
  .تواند وجه نقد نباشدالزامي است كه مي) 3  
  .تواند وجه نقد نباشدتنها اگر مستند دعوا سند رسمي نباشد، الزامي است كه مي) 4  

اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنوني باشد كه جنون او متصل به زمان صغر نيست، خواهان   -25
  دعوا كيست؟

  قيم) 2    محجور) 1  
  اداره سرپرستي صغار و مجانين ) 4    ولي خاص) 3  

  غيرمنتظره مصادف شود، وقت جلسه بايد چگونه تعيين شود؟ ياگر روز جلسه دادرسي، با تعطيل  -26
  .بايد دوماهه تعيين و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود) 1  
  .شودبايد دوباره تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ ) 2  
  .شود و ابالغ الزم نيستماهه تعيين بايد يك) 3  
    .فرداي روز تعطيل است) 4  

  درخصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلي به رأي دادگاه، كدام مورد صحيح است؟   -27
  .مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسي منتهي به رأي، آگاه بوده باشد )1  
  .درهرحال، مهلت آن دو ماه از تاريخ اطالع شخص ثالث از رأي است) 2  
  .درهرحال، مهلت آن بيست روز از تاريخ اطالع شخص ثالث از رأي است) 3  
  .باشد مهلت ندارد، حتي اگر معترض از دادرسي منتهي به رأي، آگاه بوده) 4  

چنانچه متصرف عدواني، در ملك مورد تصرف، ساختمان احداث كرده باشد و حكم به رفع تصرف عدواني   -28
  صادر شود، در مورد اجراي آن، كدام مورد صحيح است؟

  ماند كه متصرف، ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ شود و ساختمان درصورتي باقي ميبعد از قطعيت اجرا مي) 1  
  .اي مالكيت ملك را اقامه نمايدحكم، دعو    

  ماند كه متصرف، ظرف يك ماه از تاريخ اجراي شود و ساختمان درصورتي باقي ميقبل از قطعيت اجرا مي) 2  
  .حكم، دعواي مالكيت ملك را اقامه نمايد    

  .گرددشود و ساختمان تخريب ميبالفاصله بعد از صدور اجرا مي) 3  
  .گرددشود و ساختمان تخريب مياجرا مي بالفاصله بعد از قطعيت) 4  

در دعواي عليه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمين خسارات احتمالي وارد به خود را نمايد،   -29
  كند؟دادگاه چه تصميمي اتخاذ مي

  .كندبا تعيين ميزان خسارت احتمالي، قرار تأمين صادر مي) 1  
  .كندار تأمين صادر ميبدون تعيين خسارت احتمالي، قر) 2  
  .كندقرار رد درخواست تأمين صادر مي) 3  

  .شودكند اما براي تعيين خسارت به كارشناس رجوع ميقرار تأمين صادر مي) 4   
  تواند اقامه نمايد؟دعواي مطالبه مهريه غيرمنقول را زوجه، در كدام دادگاه مي  -30

  يا محل سكونت زوجهمحل اقامت زوج ) 2  محل وقوع مال غيرمنقول ) 1  
  محل وقوع مال غيرمنقول يا محل سكونت زوجه ) 4  محل وقوع مال غيرمنقول يا محل اقامت زوج) 3  
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  يك از موارد زير را دارد؟اگر در وكالتنامه وكيل دادگستري تصريح نشده باشد، وكيل حق اقدام در كدام  -31
  درخواست دستور موقت، افزايش خواسته، تعيين داور) 1  
  درخواست دستور موقت، ارجاع به داوري، دفاع از دعواي متقابل) 2  
  درخواست تأمين خواسته، افزايش خواسته، اعتراض به حكم غيابي) 3  
  درخواست تأمين خواسته، درخواست دستور موقت، افزايش خواسته) 4  

يك از عي تقويم نمايد، كدامدر دعاوي راجع به اموال غيرمنقول چنانچه خواهان خواسته را كمتر از بهاي واق  -32
  موارد زير صحيح است؟

  .در هزينه دادرسي مؤثر است، اما در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر نيست) 1  
  .در هزينه دادرسي مؤثر نيست، اما در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر است) 2  
  .در هر دو مورد، مؤثر است) 3  
  .يك، مؤثر نيستدر هيچ) 4  

از قرارهاي زير در دادگاه تجديدنظر استان، همان دادگاه تجديدنظر ملزم به  يكدرصورت فسخ كدام  -33
  باشد؟رسيدگي ماهيتي مي

  قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث) 1  
  قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهليت خوانده) 2  
  قرار ابطال دادخواست تجديدنظر، قرار رد دعوا) 3  
  كليه قرارهاي دادگاه بدوي) 4  

عليه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسليم آن به مأمور اجرا خودداري نمايد، چنانچه وجه نقد محكوم  -34
  دهد؟مأمور اجرا كدام اقدام زير را انجام مي

  .دعليه معرفي گردبايد وجه توقيف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال ديگري از محكوم) 1  
  .عليه، بايد عليه ثالث اقامه دعواي مطالبه وجه نمايدمحكوم) 2  
  .له، بايد عليه ثالث اقامه دعواي مطالبه وجه نمايدمحكوم) 3  
  .به ميزان وجه مزبور، از دارايي ثالث توقيف خواهد شد) 4  

م، پس از اعاده دادرسي، چنانچه در دعواي زوجيت حكم دادگاه تجديدنظر، عليه خواهان صادر شود اما اين حك  -35
  تواند انجام دهد؟عليه اين حكم چه اقدامي ميفسخ و حكم بر اثبات زوجيت صادر شود، محكوم

  .تواند دعواي خسارت اقامه نمايدفقط مي) 1  
  .خواهي نمايدتواند نسبت به اين حكم فرجاممي) 2  
  .حق هيچ اقدامي ندارد زيرا حكم قطعي و امر مختومه شده است) 3  
  .تواند نسبت به حكم اثبات زوجيت، مجدداً اعاده دادرسي نمايدفقط مي) 4  

  كدام مورد درخصوص گزارش اصالحي، صحيح است؟  -36
  .شود و قابل تجديدنظر استحكم تلقي مي) 1  
  .شود و پس از قطعيت، اعتبار امر مختومه داردحكم تلقي مي) 2  
  .شود و قابل واخواهي و تجديدنظرخواهي نيستمي موقع اجرا گذاشتهمانند حكم دادگاه به ) 3  
  شود و قابل تجديدنظر نيست، مگر اينكه از شوراي حل اختالف مانند حكم دادگاه به موقع اجرا گذاشته مي) 4  

  .صادر شده باشد    
  گيرد؟اعاده دادرسي طاري، در كدام مرجع مورد رسيدگي قرار مي  -37

  عالي كشورديوان) 1  
  صادركننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسي دادگاه) 2  
  .عنوان دليل ابراز شده استدادگاهي كه در آنجا، حكم به) 3  
  تر از دادگاهي باشد كه رأي مورد اعاده دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، مگر اينكه درجه دادگاه پايين) 4  

  .دادرسي را صادر كرده است    
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الطرفين تعيين داوري متشكل از داور اختصاصي هر يك از طرفين و داور مرضيچنانچه هيئت سه نفره   -38
  شود، در مورد عزل داور توسط يكي از طرفين كدام مورد صحيح است؟

  .تواند داور اختصاصي خود را عزل نمايد مگر اينكه صريحاً حق عزل را ساقط نموده باشدهر يك مي) 1  
  .الطرفين را عزل نمايدد و داور مرضيتواند داور اختصاصي خوهر يك مي) 2  
  .تواند داور اختصاصي خود را عزل نمايدهر يك فقط مي) 3  
  .يك از داوران را عزل نمايدتواند هيچيك از طرفين نميهيچ) 4  

به، در كدام صورت در مرحله اجراي حكم قطعي محكوميت به پرداخت وجه و عدم امكان استيفاي محكوم  -39
  ؟شودنميبس عليه حمحكوم

3ظرف ) 1    روز از تاريخ ابالغ اجراييه، دادخواست اعسار بدهد.  
3ظرف ) 2    روز از تاريخ ابالغ اجراييه، كفيل يا وثيقه معرفي كند.  
  .ماه از تاريخ ابالغ حكم قطعي، دادخواست اعسار بدهدظرف سه) 3  
  .شودله حبس مي ورت، به تقاضاي محكومدرهرص) 4  

كه يكي از دو قاضي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري، به اشتباه شكلي خود در رأيي كه صادر درصورتي  - 40
  نموده پي ببرد، چه اقدامي بايد انجام دهد؟

  .تواند انجام دهدهيچ اقدامي نمي) 1  
  .فرستدو رئيس ديوان پرونده را نزد رئيس قوه قضائيه ميمراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم ) 2  
  عرض مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و درهرحال، پرونده بايد جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم) 3  

  .شودارجاع      
  ي مجدد به تواند پرونده را جهت رسيدگمراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و رئيس ديوان مي) 4  

  .عرض ارجاع دهدشعبه هم    
  

  :حقوق تجارت
  

  فروشي، صحيح است؟كدام مورد درخصوص خريد لوازم خانگي توسط تاجر براي جهيزيه دختر خود از مغازه خرده  -41
  .چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاري است) 1  
  .تجاري است كه فروشنده تاجر باشد، عملدرصورتي) 2  
  .شودعمل تجاري محسوب مي) 3  
  .وجه تجاري نيستهيچبه) 4  

  درصورت بروز حوادث، كدام مورد صحيح است؟. ونقل، كار حمل را به ديگري واگذار نموده استمتصدي حمل  -42
  .شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وي به متصدي بعدي محفوظ است) 1  
  .عدي، مسئوليت مستقيم داردهيچ مسئوليتي نداشته و متصدي ب) 2  
  .تواند به متصدي بعدي رجوع كندشخصاً مسئول بوده و نمي) 3  
  .با متصدي بعدي، متضامناً مسئول است) 4  

  مديره شركت سهامي پايان يابد، كدام مورد صحيح است؟چنانچه دوره مديريت اعضاي هيئت  -43
  .هستند جز امور كالنمديران مجاز به انجام امور شركت، به) 1  
  .مديره، كماكان به قوت خود باقي استاختيارات هيئت) 2  
  .باشندجز امور اداري و روزمره شركت نميمديران مجاز به انجام اعمال حقوقي، به) 3  
  مديران حق دخالت در امور اجرايي شركت را دارند، ولي معامالت آنها براي شركت، تنها با تنفيذ مجمع ) 4  

  .ستعمومي معتبر ا    
چنانچه مجمع عمومي عادي، بدون رعايت حدنصاب قانوني تشكيل و مديران را انتخاب نمايد، اين انتخاب   -44

 . ....................  
  و اَعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، باطل ولي نسبت به شركت و سهامداران معتبر است) 1  
  ل حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، داراي اعتبار استقابل ابطال در دادگاه بوده، ولي اَعما) 2  
  باشدو اَعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث و شركت، معتبر و غيرقابل ابطال مي) 3  
  باشديكن ميلماعتبار بوده و اَعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، كانبي) 4  
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  پذير است؟امكان) كساني(ليه چه كسي مطالبه وجه چك از طريق اجراي ثبت، ع  -45
  صادركننده، ضامن وي و ظهرنويس) 2    صادركننده و ضامن وي) 1  
  صادركننده ) 4    صادركننده و ظهرنويس) 3  

  .، سند را كارسازي كند..................بانك مكلف است به محض ارائه چك،   -46
  خ مندرج در آنبدون توجه به تاري) 2  تنها در تاريخ مندرج در آن) 1  

  ماه از تاريخ صدور آن 6حداكثر تا ) 4  در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن تاريخ  ) 3   
  گيرد؟ انتشار اوراق مشاركت، با مجوز كدام نهاد صورت مي  -47

  بانك كارگزار انتشار اوراق مشاركت) 2    بانك مركزي ) 1  
  راق بهادار سازمان بورس او) 4  وزارت امور اقتصادي و دارايي) 3   

ترتيب از كدام طريق ، به»شركت با مسئوليت محدود«و در » هاي سهاميشركت«تقويم آوردة غيرنقدي در   -48
  شود؟انجام مي

  توافق شركا ـ توافق شركا) 1  
  كارشناسان رسمي دادگستري ـ توافق شركا) 2  
  توافق شركا ـ كارشناسان رسمي دادگستري ) 3  
  ستري ـ كارشناسان رسمي دادگستري كارشناسان رسمي دادگ) 4  

  شود، صحيح است؟كدام مورد درخصوص كسي كه جديداً وارد شركت تضامني مي  -49
  .مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود) 1  
  .فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود) 2  
  .دوجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بوهيچبه) 3  
  .مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود كه در قرارداد انتقال، شرط شده باشد فقط درصورتي) 4  

درنظر  تواندنميعنوان آورده در شركت با مسئوليت محدود، يك از موضوعات زير، بهدر حقوق ايران، كدام  -50
  گرفته شود؟

  سرقفلي) 2    حق اختراع) 1  
  فاقيحقوق ارت) 4    نفوذ سياسي) 3  

  هاي سهامي، صحيح است؟كدام مورد درخصوص شركت   -51
  هاي مالي و ها و شركتخود باطل است، مگر در مورد بانكدريافت وام يا اعتبار مديران از شركت، خودبه )1  

  .اعتباري و با رعايت قيود و شرايط عادي و جاري    
  .عمومي در مقابل اشخاص ثالث، معتبر نيست معامله مديران شركت سهامي با شركت درصورت تصويب مجمع) 2  
  .معامالت مديران كه متضمن رقابت با شركت باشد، باطل است) 3  
  .تضمين يا تعهد وام مديران، توسط شركت، معتبر است) 4  

  اگر مديران يك شركت تجاري، چكي صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، كدام مورد صحيح است؟  -52
  .پرداخت چك خواهد بودفقط شركت، مسئول ) 1  
  .گونه مسئوليتي نخواهند داشتمديران به لحاظ حقوقي، هيچ) 2  
  .مديران امضاكننده و شركت، در قبال دارنده، مسئوليت تضامني خواهند داشت) 3  
   عنوان ضامنمديران و شركت، در قبال دارنده، مسئوليت تضامني نخواهند داشت، مگر اينكه ظهر چك را به  )4  

  .مضا كرده باشندا    
  كدام مورد درخصوص تاريخ توقف تاجر، صحيح است؟  -53

  .سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، قابل تعيين استتا يك) 1  
  .تواند براي دو سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي يا كمتر، تعيين شودفقط مي )2  
  .شودستگي، تاريخ توقف محسوب مياگر در حكم معين نشده باشد، تاريخ صدور حكم ورشك) 3  
  اند، قابل تاريخ توقف تعيين شده در حكم ورشكستگي، در قبال اشخاصي كه در دادرسي شركت نداشته) 4  

  .استناد نيست    
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  . ....................به نباشد، چنانچه شخص حقوقي پس از محكوميت قطعي، قادر به پرداخت محكوم  -54
  واست اعسار بدهدتواند دادخمي) 1  
  مديران شخص حقوقي بايد ورشكستگي خود و شخص حقوقي را اعالم كنند) 2  
  شخص حقوقي تجاري بايد دادخواست توقف و شخص حقوقي غيرتجاري بايد دادخواست اعسار بدهد) 3  
  باشدتواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقديم دادخواست ورشكستگي ميشخص حقوقي نمي) 4  

)1كدام مورد درخصوص كسر اندوخته قانوني   -55 )2شركت با مسئوليت «و » هاي سهاميشركت«ترتيب در ، به
  ، صحيح است؟ »محدود

  .ـ اجباري است. اجباري است) 2  .ـ اختياري است. اجباري است) 1  
  .ـ اختياري است. اختياري است) 4  .ـ اجباري است. اختياري است) 3  

   شوند؟ترتيب از بين چه كساني انتخاب مي، به»شركت با مسئوليت محدود«و در » هاي سهاميشركت«مديران در   -56
  سهامداران ـ شركا ) 2  سهامداران ـ شركا و غيرشركا) 1  
  غيرسهامداران ـ شركا) 4  سهامداران و غيرسهامداران ـ شركا) 3  

از اموال خود را به ديگري هبه نمايد، معامله مزبور از نظر حقوقي  هرگاه تاجر ورشكسته بعد از توقف، مالي  -57
  چه وضعيتي دارد؟

  غيرنافذ) 2    قابل ابطال) 1  
  قابل فسخ) 4    باطل) 3  

  گيرد؟ترتيب از كدام طريق صورت ميديگري، به به» چك«و » برات«اولين انتقال   -58
  ظهرنويسي ـ ظهرنويسي) 1  
  ا قبض و اقباضظهرنويسي ي  ظهرنويسي ـ) 2  
  ظهرنويسي يا قبض و اقباض ـ ظهرنويسي) 3  
  ظهرنويسي يا قبض و اقباض ـ ظهرنويسي يا قبض و اقباض) 4  

كه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكمِ راجع به تصديقِ قرارداد ارفاقي و قبل  كدام مورد درخصوص معامالتي  -59
  باشد؟ ، صحيح مياز صدور حكم بطالن يا فسخ آن قرارداد انجام داده است

  .شودوجه باطل نميهيچبه) 1  
  .شودكه به مصلحت طلبكاران نباشد، باطل ميدرصورتي) 2  
  .شودكه معلوم شود به قصد فرار از دين بوده، باطل ميدرصورتي) 3  
  .كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد، باطل استدرصورتي) 4  

كدام مورد درخصوص اين . به هنگام ظهرنويسي، در چك شرط عدم مسئوليت نموده استظهرنويس چك   -60
  شرط، صحيح است؟

  .، قابل استناد است)مستقيم و غيرمستقيم(صحيح است و در مقابل همه دارندگان ) 1  
  .صحيح است، ولي فقط در مقابل دارنده مستقيم، قابل استناد است) 2  
  .قابل ابطال است) 3  
  .استباطل ) 4  

 
  :اصول استنباط حقوق اسالمي

  
  كننده حكم تكليفي است؟كدام مورد، بيان  -61

  .عين مستأجره بايد معين باشد) 1  
  .عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد) 2  
  .امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است، رد نمايد) 3  
 .متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند) 4  

  كننده حكم وضعي است؟دام مورد، بيانك  -62
  .وصي بايد برطبق وصاياي موصي رفتار كند) 1  
  .نمايدعقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي) 2  
  .بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممكن نيست) 3  
  .هر يك از پدر و جد پدري، نسبت به اوالد خود واليت دارند) 4  
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  نوع صفت است؟ در كدام مورد، مخصص از  -63
  .هر صلح نافذ است، جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد) 1  
  .توان خواستگاري كردهر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، مي) 2  
  .تواند براي عقد نكاح، وكالت به غير دهدهر يك از زن و مرد مي) 3  
  .فرهنگي ممنوع است دست آوردن اموال تاريخي وهرگونه حفاري و كاوش، به قصد به) 4  

  كدام مورد، داراي مفهوم وصف است؟  -64
  .غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارد شده باشد) 1  
  .ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است، غيرمنقول است) 2  
  .از حيث احكام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است) 3  
  .مسلمه با غيرمسلم، جايز نيستنكاح ) 4  

اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست، منكر «: قانون مدني 31مطابق ماده   -65
3با توجه به ماده . »گردد، از تاريخ انكار در حكم غاصب است 8  قانون مدني كه غصب را استيالء بر حق

  ناظر به كدام مورد است؟ 31نحو عدوان معرفي كرده است، ماده  غير به
  اماره قانوني) 2    فرض قانوني) 1  
  اماره قضايي) 4    اصل عملي) 3  

  ، كدام مورد صحيح است؟)مقلوب(درباره استصحاب قهقري   -66
  .فقط در استنباط احكام، حجت است) 2    .ستمطلقاً حجت ا) 1  
  .فقط در استنباط معاني الفاظ، حجت است) 4    .مطلقاً حجت نيست) 3  

اقاله متبايعين و اخذ به شفعه : دهدبعد از فروش سهم يكي از دو شريك مال غيرمنقول، دو حادثه رخ مي  -67
  مبيعه از آن چه كسي است؟اگر تاريخ اقاله و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه . توسط شفيع

  .شفيع اگر اقاله، معامله باشد) 2  .فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد) 1  
  .شفيع اگر اقاله، معامله نباشد) 4  .مشتري اگر اقاله، معامله باشد) 3  

قانون موجب حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به«: قانون اساسي 36مطابق اصل   -68
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه «: قانون اساسي 167همچنين برابر اصل . »باشد

  .»...بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد 
  ، از چه بابي است؟36بر  167بنا به مراتب فوق، تقدم اصل   
  تخصيص) 2    ورود )1  
  تخصص) 4    حكومت) 3  

  االباحه، صحيح است؟  لةكدام مورد درخصوص اصا  -69
  .بيانگر حكم ظاهري است و فقط در شبهات تحريمي جاري است) 1  
  .بيانگر حكم واقعي است و فقط در شبهات تحريمي جاري است) 2  
  .بيانگر حكم واقعي است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است) 3  
  .بيانگر حكم ظاهري است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است) 4  

  اصول لفظيه در كدام مورد، قابل استناد است؟  -70
  اجماع) 2    حكم عقل) 1  
  سنّت) 4    بناي عقال) 3  

اي كه تاريخ وقوع يكي از آن دو معلوم و ديگري نامعلوم باشد، دو گونههرگاه دو معامله تعارض كنند، به  -71
  امله مزبور چه حكمي دارند؟مع

  .باشداي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، باطل ميمعامله) 1  
  .باشداي كه تاريخ وقوعش معلوم است، صحيح ميمعامله) 2  
  .باشداي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، صحيح ميمعامله) 3  
  .باشندهر دو باطل مي) 4  

  ، ناظر به كدام داللت است؟».ب آن ايجاد نشده، باطل استضمان ديني كه هنوز سب«: م.ق 691ماده   -72
  داللت اقتضاء به مدلول سياقي) 2  داللت تنبيه و ايماء به مدلول سياقي) 1  
  داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سياقي) 4  داللت اشاره به مدلول سياقي) 3  
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واسطه فقدان مله نمايد، آن معامله بهاگر كسي درحالِ مستي يا بيهوشي يا در خواب معا«: م.ق 195ماده   -73
يك از ، حال اگر گفته شود معامله صغير غيرمميز باطل است، حكم مزبور مستند به كدام»قصد باطل است

  اقسام قياس است؟
  الفارققياس مع) 2    قياس اولويت) 1  
  العلّة قياس مستنبط) 4    العلّةقياس منصوص ) 3  

  ؟ندارد، مفهوم يك از مواد قانوني زيركدام  -74
  )ا.م.ق 49م . (اطفال درصورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسئوليت كيفري هستند) 1  
  )م.ق 398م . (اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از حين عقد، اختيار فسخ معامله را دارد) 2  
  )م.ق 24م . (تملّك نمايد هايي را كه آخر آنها مسدود نيست،تواند طرق و شوارع عامه و كوچهكس نميهيچ )3  
8م . (آيدوجود مي هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد، حق شفعه به  )4   8 م.ق(  

  يك از مواد قانوني زير، داراي مفهوم است؟كدام  -75
  .)م.ق 638م . (عاريه عقدي است جايز) 1  
  .)م.ق 348م . (يي ندارد، باطل استبيع چيزي كه منفعت عقال) 2  
  .)م.ق 1118م . (تواند در دارايي خود، هر تصرّفي را كه بخواهد بكندزن مستقالً مي) 3  
1م . (زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است، موجب حرمت ابدي است) 4   54 م.ق(.  

  شود؟اي، داللت آن بر انحصار سببيت، از كدام طريق ثابت مييهدرصورت مفهوم داشتن جمله شرط  -76
  از اطالق كالم گوينده) 2    واسطه وضعبه ) 1  
  به حكم عقل مستقل) 4     با قرينه لفظي) 3  

  اند؟شرايط استعمال مجازي كدام  -77
  قرينه صارفه و وجود عالقه بين معناي حقيقي و مجازي) 1  
  معناي حقيقي و مجازيوجود عالقه مشابهت بين ) 2  
  صحت سلب و وجود قرينه معينه) 3  
  عدم تبادر و وجود قرينه لفظي) 4  

  عنوان يكي از اركان استصحاب، كدام مورد است؟به» شك«منظور از   -78
  وهم و احتمال مساوي) 2    خصوص احتمال مساوي) 1  
  ساويظن غيرمعتبر و احتمال م) 4  احتمال مساوي، ظن غيرمعتبر و وهم ) 3  

چنانچه متعهد . موجب قراردادي، يكي از طرفين، متعهد به انجام كاري در يك بازه زماني معين شده استبه  -79
به تعهد خود در بازه مزبور عمل نكند و معلوم نباشد كه زمان تعيين شده، قيد تعهد بوده يا نه، روابط 

  طرفين چگونه قابل تحليل است؟
  .رداد را فسخ كندتواند قرامتعهدله فقط مي) 1  
  .تواند خسارت بگيردمتعهدله فقط مي) 2  
  .تواند متعهد را به انجام تعهد الزام كندمتعهدله فقط مي) 3  
  .تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگيردمتعهدله مي) 4  

  شود و از چه بابي؟گري مقدم مياصل بر دي ترتيب، كدام در تعارض اصل استصحاب با اصل تخيير، به  -80
  استصحاب ـ حكومت ) 2    تخيير ـ حكومت) 1  
    استصحاب ـ ورود) 4     تخيير ـ ورود ) 3  

 
  :حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

  
  مالك شركت در جرم، در قانون مجازات اسالمي چيست؟  -81

  مشاركت در عمليات اجرايي جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتكب) 1  
  .هركس عالماً، عامداً با ديگري در ارتكاب جرم مشاركت نمايد) 2  
  .جرم ارتكابي مستند به عمل همه آنها باشد) 3  
  شركت در عمليات اجرايي جرم) 4  
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  شود؟مسئوليت كيفري به علت رفتار ديگري، با كدام شرايط محقق مي  -82
  .ا نتيجة رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شودطور قانوني، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه بشخص به )1  
  .طور قانوني، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب تقصير شودشخص به) 2  
  طور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ديگري، مرتكب شخص به) 3  

  .تقصير شود    
  طور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب شخص به) 4  

  .تقصير شود    
ليكن . كنداصابت مي» ج«كند كه به علت اشتباه، به ، تيري به سمت او شليك مي»ب«به قصد قتل » الف«  -83

  گيرد؟به كدام اتهام تحت تعقيب قرار مي» الف« .كند عليه پس از درمان از مرگ نجات پيدا ميمجني
  شروع به جرم قتل عمدي) 2    جرم عقيم) 1  
  جنايت خطي محض) 4  ايراد جرح و صدمات عمدي) 3  

  شود؟يك از قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا ميكدام  -84
  .هدزمان مرور زمان تعقيب را افزايش د قانوني كه مدت) 1  
  .نظر متهمان را كاهش دهدزمان تحت قانوني كه مدت) 2  
  .زمان اعتراض به قرار تعليق تعقيب را كاهش دهد قانوني كه مدت) 3  
  .زمان اعالم عقيده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزايش دهد قانوني كه مدت) 4  

  يك از موارد زير، صحيح است؟دامچنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، ك  -85
  .تواند گذشت كندشاكي مطلقاً نمي) 1  
  .تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كندشاكي مي) 2  
  .تواند گذشت كندالناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاكي مياگر جرم از حقوق) 3  
  .شودرت، متهم با قرار تأمين مناسب آزاد ميصوطور مشروط گذشت كند، دراينتواند بهشاكي مي) 4  

  در جرايم مستوجب حد، مرتكب با كدام شرايط زير، مسئول است؟  -86
  بر داشتن علم و قصد، مرتكب درصورتي مسئوليت كيفري دارد كه به حرمت شرعي رفتار ارتكابي عالوه) 1  

  .نيز آگاه و متوجه باشد     
  بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عامه بر علم، به موضوع جرم، عالوه) 2  

  .تكليف باشد     
  بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب جرم احراز و مرتكب به حرمت شرعي آگاه و عالوه) 3  

  .متوجه باشد     
  .رفتار ارتكابي نيز آگاه باشدبر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت كيفري، به حرمت شرعي عالوه) 4  

كدام مورد درخصوص مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است،   -87
  صحيح است؟

  .گردندبه تدابير جايگزين مجازات محكوم مي) 1  
  .شوندبه كيفر جايگزين مجازات حبس محكوم مي) 2  
  .شوندنظر قاضي محكمه تعزير مي علت ارتكاب عمل حرام، بهبه) 3  
  .باشندعلت حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قابل تعقيب و مجازات نميبه) 4  

  ؟شودنمييك از جرايم زير، در دوران تعليق مجازات، موجب لغو محكوميت تعليقي ارتكاب كدام  -88
  7تعزير درجه ) 2  قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي ) 1  
  شرب خمر) 4    ايراد ضرب عمدي) 3  

  امكان تبديل مجازات حبس به نظارت الكترونيكي، در كدام جرايم و با چه شرايطي وجود دارد؟  -89
  ـ فقدان سوءسابقه كيفري مؤثر 8تا  6تعزيرات درجه ) 1  
  عليهـ جلب رضايت مجني 8تا  3تعزيرات درجه ) 2  
  نـ جبران ضرر و زيا 8تا  5تعزيرات درجه ) 3  
  ـ جبران ضرر و زيان 8تا  4تعزيرات درجه ) 4  

  اگر كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث بميرد، وصف جنايت چيست؟  -90
  عمديشبه) 2    عمدي) 1  
  عمدي در حكم شبه) 4    خطاي محض) 3  
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  شود؟يك از جرايم زير، صرف وجود شبهه، موجب عدم تحقق جرم ميدر كدام  -91
  زناي محصنه) 2    ذفق) 1  
  محاربه ) 4    سرقت حدي) 3  

با هماهنگي قبلي در مقابل مغازه قرار » ب«پس از سرقت از مغازه جواهرفروشي، براي فرار از اتومبيلي كه » الف«  -92
  ، صحيح است؟»ب«كدام مورد درخصوص اقدام . شودداده است، استفاده و با راندن آن متواري مي

  .مشاركت در سرقت است) 2    .تمعاونت در فرار اس) 1  
  .باشدجرم نمي) 4    .معاونت در سرقت است) 3  

اتفاق افتد، در كدام شرايط ) مثالً ورود صدمه به گيجگاه(علت حساسيت زياد موضع اصابت اگر جنايت به  -93
  شود؟قتل عمدي ثابت مي

  نجر به قتل شود و عدم آگاهي و علت حساسيت موضع اصابت ماقدام مرتكب معموالً كشنده نباشد، ولي به) 1  
  .توجه او نيز اثبات نگردد    

  عليه واقع شده و مرتكب به آن، دليل وضعيت خاص مجنيعلت وضعيت خاص زماني و مكاني و بهجنايت به) 2  
  .آگاه و متوجه باشد    

  .گرددحساسيت زياد موضع آسيب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهي و توجه مرتكب اثبات ) 3  
  .عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشدعلت وضعيت خاص مجنيجنايت به) 4  

تحريك مردم به درگيري با نيروهاي دولتي، با انگيزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه   -94
  جرمي است؟

  جرم سياسي ) 2    جرم عمومي) 1  
  جرم نظامي ) 4  درصورت مؤثر بودن، جرم عمومي) 3  

اين . فروشدمي» ج«عنوان مال متعلق به خود، به شخص را به» ب«ساختمان مسكوني متعلق به » الف«  -95
  اقدام، حايز كدام عنوان جزايي زير است؟

  انتقال مال غير، فقط) 2    كالهبرداري، فقط) 1  
  معامله معارض، فقط ) 4  كالهبرداري و انتقال مال غير) 3  

  مرتكب چه جرم يا جرايمي شده است؟» الف«. نامد، او را زنازاده مي»ب«وهين به شخص با ت» الف«  -96
  توهين ) 2    قذف و توهين) 1  
  قذف و نشر اكاذيب ) 4    قذف و افترا) 3  

او به كدام اتهام، . نمايدكارمند دولت، وجوهي را كه اشتباهاً به حساب او در بانك واريز شده، برداشت مي  -97
  كيفري است؟ قابل تعقيب

  اختالس) 2  تحصيل مال از طريق نامشروع) 1  
  هيچ اتهامي) 4  تصرف غيرقانوني اموال دولتي ) 3  

  شود؟از نظر قانونگذار، به چه كساني اطالق مي» دشمن«مفهوم   -98
  ي جمعي به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدصورت دستهكه با سالح گرم يا سرد، بهكساني) 1  

  .يا تجاوز نمايند    
  .اختيار دولت خارجي قرار دهند بندي شده را دركه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات طبقهكساني) 2  
  .نظاميان مسلح بيگانه كه در قلمرو حاكميت دولت جمهوري اسالمي دستگير شوند )3  
  .المي را داشته باشندهايي كه قصد براندازي نظام جمهوري اساشرار و گروه) 4  

  شود؟يك از تعاريف زير، تعريف قانوني قاچاق كاال و ارز محسوب ميكدام  -99
  .الورود گرددالصدور و ممنوعهر اقدامي كه موجب كسر ارزش مال موضوع درآمد دولت يا كاالهاي ممنوع) 1  
  .روج كاال و ارز گرددهر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خ) 2  
  ورود و خروج كاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمركي) 3  
  ربط قانونيورود يا صدور كاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلي از مرجع ذي) 4  

مله عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمي را به جاي او امضا كند و ثمن معااگر كسي با حضور و معرفي خود به  -100
  يك از جرايم زير شده است؟را دريافت نمايد، مرتكب كدام

  جعل سند رسمي و كالهبرداري) 2  استفاده از سند مجعول و كالهبرداري) 1  
  كالهبرداري) 4  جعل و استفاده از سند مجعول و كالهبرداري ) 3  
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  :آيين دادرسي كيفري
  

  آيد؟عمل ميشخصي و توسط كدام پزشك به نظر، به تقاضاي چهمعاينه پزشكي در مورد افراد تحت  -101
  نظر يا بستگان وينظر يا يكي از بستگان نزديك وي ـ پزشك منتخب شخص تحتشخص تحت) 1  
  يكي از پزشكان به تعيين دادستان  نظر يا يكي از بستگان نزديك وي ـشخص تحت) 2  
  گسترينظر ـ پزشك مورد اعتماد ضابط دادضابط دادگستري و يا شخص تحت) 3  
  نظر ـ پزشك تعيين شده توسط دادستانفقط شخص تحت) 4  

در جرايم تعزيري درجه شش، تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت طرفين توسط دادگاه تجديدنظر استان، در   -102
  يك از موارد زير، ضروري است؟كدام

  .در كليه مواردي كه مجازات قانوني جرم، حبس باشد) 1  
  .محكوميت، مطلقاً ضروري استدر كليه احكام متضمن ) 2  
    .حكم مورد اعتراض، متضمن محكوميت كيفري به جزاي نقدي باشد) 3  
  .حكم مورد اعتراض، متضمن محكوميت كيفري به حبس باشد) 4  

  يك از موارد زير درخصوص صدور قرار ترك تعقيب توسط دادسرا، صحيح است؟ كدام  -103
  كيفرخواست، درصورت درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي، توسط دادستانجرايم قابل گذشت و قبل از صدور  در  )1  
  حسب مورد، در جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت، توسط دادستان و قبل از صدور كيفرخواست) 2  
  در جرايم قابل گذشت و قبل از صدور كيفرخواست، درصورت اعالم گذشت از سوي شاكي )3  
  ديده، توسط بازپرست جبران خسارت زياندر جرايم قابل گذشت و درصور) 4  

درصورت حدوث اختالف بين دادگاه كيفري يك و دادگاه كيفري دو، واقع در حوزه قضايي يك استان،   -104
  مرجع حل اختالف كدام است؟

  عرضدادگاه كيفري يك هم) 2    عالي كشورديوان) 1  
  كشور عالي شعب تشخيص ديوان) 4  دادگاه تجديدنظر همان استان) 3  

  شود؟قرار رسيدگي، توسط كدام مرجع قضايي و در چه مواردي صادر مي  -105
  .كندرسيدگي مي» طور مستقيمبه«دادگاه كيفري يك ـ آنگاه كه به پرونده ) 1  
  .حسب مورد، دادگاه كيفري يك يا دو ـ هرگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا، خود را صالح به رسيدگي تشخيص دهد  )2  
  دادگاه كيفري يك ـ هرگاه كه به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به   )3  

  .آن را موجه تشخيص دهد    
  كيفري يك يا دو ـ وقتي كه به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا اعتراض شده و  حسب مورد دادگاه )4  

  .داعتراض نسبت به آن را موجه تشخيص ده    
يك از قرارهاي بازپرس كه مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحيه طرفين پرونده قابل كدام  -106

  ؟نيستاعتراض 
    منع تعقيب) 1  
  عدم صالحيت) 2  
    موقوفي تعقيب) 3  
  عنوان قرار نظارت قضاييممنوعيت خروج از كشور به) 4  

رار نيابت قضايي، انجام تحقيقات درخصوص اتهامي را از دادسراي عمومي و انقالب تهران، با صدور ق  -107
كند و در دادسراي اصفهان، قرار تأمين منتهي به بازداشت دادسراي عمومي و انقالب اصفهان درخواست مي

دادستان و دادگاه كدام شهرستان، تكليف اظهارنظر در مورد قرار تأمين صادره و . شودمتهم صادر مي
  راض متهم نسبت به قرار مزبور را برعهده دارد؟همچنين رسيدگي به اعت

  دادستان تهران ـ دادگاه اصفهان ) 2  دادستان تهران ـ دادگاه تهران) 1  
  دادستان اصفهان ـ دادگاه اصفهان) 4  دادستان اصفهان ـ دادگاه تهران) 3  
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ر تأمين خواسته صادره مرجع رسيدگي به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرا  -108
  كند؟توسط بازپرس، كدام است و طبق كدام قانون يا مقررات رسيدگي مي

  دادگاه كيفري دو ـ طبق مقررات اجراي احكام كيفري) 1  
  دادگاه كيفري دو ـ طبق مقررات اجراي احكام مدني) 2  
  دادگاه حقوقي ـ طبق مقررات اجراي احكام مدني) 3  
  مقررات اجراي احكام كيفريدادگاه حقوقي ـ طبق ) 4  

  يك از مراجع قانوني زير، الزامي است؟تشكيل جلسه مقدماتي، براي كدام  -109
  هاي كيفري يكفقط دادگاه) 1  
  هاي كيفري يك و دوفقط دادگاه) 2  
   هاي كيفري و نظاميكليه دادگاه) 3  
  د تعدد قاضيهاي انقالب در مواردادگاه كيفري يك، دادگاه نظامي يك و دادگاه) 4  

عليه، چه عالي كشور، پس از رسيدگي به درخواست محكومدرخصوص درخواست اعاده دادرسي، شعبه ديوان  -110
  دهد؟اقدامي انجام مي

  .كندرأي دادگاه صادركننده حكم قطعي را ابرام يا نقض مي) 1  
  .كندحسب مورد، درخواست اعاده دادرسي را تجويز يا قرار رد صادر مي) 2  
  كند و درصورت احراز نقض قواعد فقط درخصوص صالحيت دادگاه صادركننده حكم قطعي، رسيدگي مي) 3  

  .داردصالحيت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي    
  كننده حكم قطعي را تعيين و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده موارد نقص تحقيقات دادگاه صادر) 4  

  .كندارسال و يا اينكه حكم صادره را ابرام مي پرونده به ديوان    
فاقد كارت ويژه ضابطان دادگستري صورت  ضابط تحقيقات و اقداماتي كه توسطضمانت اجراي اعتبار و   - 111

  ، كدام است؟گيرد مي
   .است سال انفصال از خدمات دولتيماه تا يك محكوميت به سه اعتبار است و موجب  ممنوع و از نظر قانوني بي) 1  
  .فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است )2  
  .را دربر دارد ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي از نظر قانوني معتبر است، ليكن مجازات شش) 3  
  .شش ماه استماه تا  يكاز  محكوميت به حبساعتبار است و موجب  ممنوع و از نظر قانوني بي) 4  

در مرحله تحقيقات مقدماتي، سلب حق همراه داشتن وكيل و همچنين عدم تفهيم اين حق به متهم، چه   -112
  آثاري را دربر دارد؟

  .اعتباري تحقيقات انجام شده و مجازات انتظامي درجه چهار مقام قضايي را دربر داردترتيب، بيبه) 1  
  .باري تحقيقي است كه بدون حضور وكيل صورت پذيرفته استاعتفقط منجر به بي) 2  
  .ترتيب، موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه مقام قضايي استبه) 3  
  .شوداعتباري كل تحقيقات مقدماتي را سبب ميفقط بي) 4  

درخواست  حسب نوع ابالغ، مهلت واخواهي نسبت به احكام غيابي كيفري چند روز است و مرجع رسيدگي به  -113
  واخواهي، كدام دادگاه است؟

  روز از تاريخ ابالغ ـ دادگاه تجديدنظر استان 1: روز از تاريخ اطالع ـ ابالغ قانوني 2: ابالغ واقعي )1  
  روز از تاريخ اطالع ـ دادگاه تجديدنظر استان 2: غ قانونيروز از تاريخ ابالغ ـ ابال 1: ابالغ واقعي )2  
  روز از تاريخ اطالع ـ دادگاه صادركننده حكم غيابي 2: روز از تاريخ ابالغ ـ ابالغ قانوني 2: ابالغ واقعي) 3  
  روز از تاريخ اطالع ـ دادگاه صادركننده حكم غيابي 1: روز از تاريخ ابالغ ـ ابالغ قانوني 1: ابالغ واقعي) 4  

ترتيب، بنا به درخواست  منظور حفظ نظم و امنيت عمومي الزم باشد، به كه احاله پرونده كيفري بهدرمواردي  - 114
  پذيرد؟از مراجع و يا مقامات زير، احاله صورت مييك و تجويز كدام

  
  

  1) ديوانعالي كشور ـ رئيس حوزه قضايي مبدأ   
  2) شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ـ رئيس حوزه قضايي مبدأ  
     3) شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ـ دادستان محل وقوع جرم  
  4) ديوانعالي كشور ـ رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور 
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در همان روز، بعد از اتمام . علت عجز از معرفي كفيل بازداشت شده است  متهمي با صدور قرار كفالت، به  -115
مورد  كدام. كندوقت اداري، يكي از آشنايان وي با ارائه سند مثبت مالئت، تقاضاي كفالت از متهم را مي

  صحيح است؟
  .درصورت وجود شرايط قانوني، مكلف به پذيرش آن و صدور قرار قبولي كفالت استمرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك،   )1  
  .شود با توجه به اتمام وقت اداري، بررسي تقاضا و احياناً صدور قرار قبولي، به اول وقت اداري روز بعد موكول مي )2  
  .يرش تقاضا استبه علت عدم دسترسي به پرونده متهم، قاضي كشيك فاقد مجوز قانوني براي پذ) 3  
  .پذيرش تقاضاي مذكور از سوي قاضي كشيك، منوط به كسب موافقت بازپرس پرونده است) 4  

  ؟نيستهاي كيفري يك از موارد زير، از موجبات شروع به رسيدگي در دادگاهكدام  -116
    ادعاي شفاهي دادستان) 2  قرار جلب به دادرسي صادره توسط دادگاه) 1  
  كيفرخواست دادستان ) 4  رسي صادره توسط بازپرسقرار جلب به داد) 3  

  شود؟يك از جرايم و با وجود چه شرايطي صادر ميقرار توقف تحقيقات، در كدام  -117
  رغم شناسايي جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم، علي  )1  

  .دستگير نشود    
  .ار تا هشت ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشودجرايم تعزيري درجه چه) 2  
  .جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود) 3  
  .كليه جرايم تعزيري ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود) 4  

  بازداشت متهم در جرايم مستوجب سلب حيات، چقدر است؟ حداكثر زمان  -118
  دو سال، فقط درصورت صدور قرار بازداشت موقت) 1  
  دو سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت) 2  
  سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشتيك ) 3  
  سال در ساير قرارهاي منتهي به بازداشتصورت صدور قرار بازداشت موقت و يكسال، در سه) 4  

  هاي نظامي تجويز شده است؟يك از موارد زير، حضور وكيل داراي تابعيت خارجي در دادگاهدر كدام  -119
  تاناستثناي جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي با موافقت دادستان نظامي اسدر كليه موارد، به) 1  
  در كليه موارد، با موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح) 2  
  هاي نظاميكدام از موارد مشمول صالحيت دادگاه در هيچ) 3  
  .المللي، به اين موضوع تصريح شده باشدكه در تعهدات بيندرصورتي) 4  

قوفي تعقيب شود، در موارد لزوم چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع يا مو  -120
  گيرد؟المال، چه اقدامي صورت ميپرداخت ديه توسط بيت

  پرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي صدور حكم مقتضي در مورد ديه به دادگاه صالح ) 1  
  .شودارسال مي     

  .مطالبه ديه را به دادگاه حقوقي تقديم كندخصوص تكليفي ندارد و خواهان ديه بايد دادخواست دادسرا دراين )2  
  .شودپرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي تعيين تكليف نزد رئيس كل دادگستري استان ارسال مي )3  
  .شودالمال برداشت و پرداخت ميديه به دستور مستقيم دادستان محل وقوع جنايت، از بيت) 4  
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