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 موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
  03/09/1396 وکالت سواالت آزمون 

 Cدفترچه 
  حقوق مدنی

برادر کنند. بازماندگان علی عبارتند از: یک در جریان یک حادثه رانندگی، ابتدا زهره و سپس پدرش علی فوت می -1
  شوند؟ابوینی، یک برادر ابی و یک نوه دختري (فرزند زهره). کدام یک از این افراد، وارث علی محسوب می

  د) برادر ابوینی          ج) برادر ابی                 ب) برادر ابوینی و نوه دختري    الف) نوه دختري 
الت را بعداً انجام دهد، کدام مورد درخصوص اقدامات چنانچه موکل فوت کند و وکیل بدون اطالع از فوت، موضوع وک -2

  وکیل، صحیح است؟
  ب) غیرنافذ است.            الف) باطل و بالاثر است.

  د) تا رسیدن خبر فوت، نافذ است.  ج) صحیح است، مشروط بر آنکه رعایت غبطه و مصلحت را کرده باشد. 
کند و فروشنده متعهد می شود که ظرف دو ماه، مبیع را  ، ده تن کود شیمیایی از بازرگانی خریداري می»الف«شخص  -3

شود، اما از کارخانۀ تولید کننده، تهیه و تسلیم کند. پس از تسلیم، خریدار آن را بین کشاورزان توزیع و کودها مصرف می
ق شخص شود که کودهاي شیمیایی به علت اهمال تولید کننده معیوب بوده است. کدام مورد در خصوص حقومعلوم می

  صحیح است؟» الف«
  الف) اساساً حق فسخ وجود ندارد و تنها راه احقاق حق خریدار، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوي فروشنده است.

ب) فسخ معامله به علت معیوب بودن کاال با توجه به مصرف آن ممکن نیست و فقط امکان مطالبه مابه التفاوت قیمت کاالي صحیح 
  ب وجود دارد.و معیو

  حق دارد الزام فروشنده به تحویل کاالي سالم را درخواست کند.» الف«ج) شخص 
  د) با توجه به عدم امکان استرداد کاالي معیوب به بایع، الزام فروشنده به تسلیم محموله سالم ممکن نیست.

  کرده است. این معامله چه وضعی دارد؟ در انجام یک معامله، متعامل که قادر به تکلّم بوده، عقد را با اشاره قبول -4
  الف) با امکان تکلّم، اشاره براي صحت این معامله، کافی نیست.

  ب) فقط در صورتی صحیح است که طرف مقابل، قادر به تکلّم نباشد.
  ج) صحیح است.

  د) صحت معامله، منوط به تنفیذ بعدي آن با لفظ است.
را به مدت یک سال به صورت » ب«شده است درختان متعلق به شخص  متعهد» الف«به موجب شرط ضمن عقد، شخص  -5

بینی، قادر به اجراي شرط نشده است، کدام مورد، صحیح مجانی آبیاري کند، ولی به علت بیماري جسمی غیرقابلِ پیش
  است؟

  الف) به لحاظ ممتنع شدن شرط، مشروط له ابتدائاً حق فسخ دارد.
  حاکم وجود دارد. ب) امکان اجراي شرط، با رجوع به

  بینی بودن بیماري، مشروط له از اجراي تعهد و جبران خسارت معاف است.ج) به جهت غیرقابل پیش
  د) به علت ممتنع شدن شرط، شرط باطل ولی عقد صحیح است.

قاق ضمن عقد نکاح، مهریه زوجه به صورت عند االستطاعه و معادل یک صد میلیون تومان تعیین شده است. اصل استح -6
  زوجه نسبت به مهریه، براساس شاخص ساالنه بانک مرکزي، چگونه است؟

  ب) منوط به تغییر فاحش نرخ تورم است.    الف) منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالی زوج است.
  د) منوط به مطالبه زوجه و تمکن مالی زوج نیست.    ج) منوط به تمکین و مطالبه مهریه از سوي زوجه است.
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ک قطعه شمش طال، آن را به چند قطعه گردنبند تبدیل می کند. در صورتی که این تغییر تلف حکمی نباشد، خریدار ی -7
  درخصوص اقاله، کدام مورد صحیح است؟

  الف) خریدار مستحق دریافت افزایش قیمت است.
  ب) این تغییرات، مانع اقاله است.

  لکیت مشاعی در عین خواهد داشت.ج) خریدار پس از اقاله، نسبت به افزایش قیمت با بایع، ما
  د) ازدیاد قیمت ناشی از عمل خریدار، از جمله نمائات متصله تلقی و متعلق به بایع است.

  چنانچه مدیون براي فرار از دین، اموال خود را به یکی از نزدیکانش بفروشد، کدام مورد صحیح است؟ -8
  قصد فرار از دین محرز باشد. الف) چنانچه معامله صوري باشد، در صورتی باطل است که

  ب) معامله اگر صوري نباشد، در مقابل اشخاص ثالث، غیرنافذ و مبیع قابل توقیف است.
ج) چنانچه معامله صوري نباشد، صحیح است، لیکن اخذ مال مورد انتقال از خریداري که از قصد فرار از دین آگاه بوده، جهت وصول 

  طلب ممکن است.
  ریدار از قصد فروشنده براي فرار از دین، معامله باطل است، اعم از اینکه معامله صوري باشد یا خیر.د) در صورت اطالع خ

  در خصوص ضمان معاوضی، کدام مورد صحیح است؟ -9
  الف) تعهد فروشنده به رد ثمن، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع 

  ز قبضب) تعهد فروشنده به رد ثمن، در صورت تلف قهري مبیع قبل ا
  ج) انتقال دین مضمون عنه به ضامن، به موجب عقد ضمان
  د) ضمانت به مثل یا قیمت، به موجب یکی از اسباب ضمان

  در وصیت بر غیر محصور و جهت، قبول با چه کسی است؟ -10
  د) موصی لهم    ج) قبول شرط نیست.      ب) حاکم    الف) وصی

  مسئولیت مدنی، به عهده کدام مرجع است؟احراز تقصیر وارد کننده زیان در دعواي  -11
 الف) دادگاه عمومی در کلیه موارد، به جز موارد طرح دعواي مطالبه خسارت علیه دولت، قضات و اشخاصی که مرتکب اعمال ضد

  شوند.رقابتی می
ننده زیان، مرجع انتظامی ب) دادگاه رسیدگی کننده به دعواي خسارت در کلیه موارد، به جز مواردي که براي احراز تخلف وارد ک

  بینی شده است.خاص پیش
  ج) دادگاه عمومی رسیدگی کننده به دعواي خسارت در کلیه موارد 

د) دادگاه عمومی در کلیه موارد، به جز موارد مربوط به طرح دعواي خسارت علیه قضات، دولت و کارفرمایان مشمول قانون کار 
  درخصوص حوادث کار

  مواردي امکان تغییر وجه التزام وجود دارد؟ حقوق ایران، در چه -12
  الف) کلیه موارد مربوط به حقوق مصرف کننده

  ب) هیچ موردي، این امکان وجود ندارد.
  ج) داده هاي مربوط به خرید و فروش خودرو، چنانچه وجه التزام نامتعادل باشد.

  فروش ساختمان هاي مربوط به پیشد) داده
  کند. کدام مورد صحیح است؟عهد، مال دیگري را که بدون مجوز در اختیار اوست، تأدیه می متعهد در مقام وفاي به -13

  الف) وفاي به عهد صحیح است و متعهد حق استرداد مال را دارد، زیرا وفاي به عهد، واقعه حقوقی است.
  مل حقوقی است.شود و متعهد هم حق استرداد مال را ندارد، زیرا وفاي به عهد، عب) ایفاي دین محقق نمی

  شود، ولی متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفاي به عهد، عمل حقوقی است.ج) وفاي به عهد محقق نمی
  د) ایفاي دین صحیح نیست، اما متعهد حق استرداد مال را دارد، چون وفاي به عهد، واقعه حقوقی است.

  ممکن است ملزم به پرداخت شود؟ در کدام یک از موارد زیر، بدون اینکه شخص مدیون باشد، -14
  ب) فرض اجتماع اسباب طولی در مسئولیت مدنی     الف) عقد ضمان در فرض نقل ذمه به ذمه
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  د) مسئولیت تضامنی        ج) مسئولیت اشتراکی
  کدام مورد درخصوص انحالل قرارداد، صحیح است؟ -15

  شود.الف) انحالل ارادي قرارداد، شامل عقود جایز هم می
  ف تمام اسباب قانونی انحالل قرارداد، می توان توافق کرد.ب) برخال

  ج) بطالن، از جمله موارد انحالل قرارداد است.
  د) اسباب قانونی انحالل قرارداد، حصري نیست.

  ماهیت حقوقی کدام یک از قواعد زیر، با سایر قواعد متفاوت است؟ -16
  الف) طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است.

  ) تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است.ب
  کند.ج) بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر، داللت بر تصرف و اختصاص می

  د) اموال منقول اختصاص داده شده براي زراعت، در حکم غیرمنقول است.
  هرگاه ضمانت بر مبناي تضامن واقع شود و مضمون له سفیه باشد، کدام مورد صحیح است؟ -17

  نیازي به قبول مضمون له یا سرپرست او نیست.الف) 
  ب) قبول مضمون له به تنهایی کافی نیست و نیازمند تنفیذ سرپرست است.

  ج) قبول مضمون له کافی است.
  د) قبول سرپرست مضمون له الزم است.

کند و عابر می(عابر) تصادف » ب«نامه شخص ثالث است، در حینِ رانندگی، با شخص که داراي بیمه» الف«شخص  -18
شود. به فرض اینکه راننده اتومبیل هیچ گونه تقصیري مرتکب نشده باشد و خسارات صددرصد ناشی از تقصیر مصدوم می

هاي مخصوص باشد، درخصوص جبران خسارات عابر از ها و محلعابر، به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به عبور از راه
  ح است؟طریق بیمه شخص ثالث، کدام مورد صحی

  گر مکلف است در حدود تعهدات خود، تمام خسارات زیان دیده (عابر) را جبران کند.الف) بیمه
  شود.ب) به دلیل تقصیر زیان دیده (عابر)، وي از جبران بخشی از خسارت محروم می

گر هم تکلیفی به پرداخت ، بیمهج) چون خسارات، ناشی از اقدام خود زیان دیده (عابر) است و دارنده اتومبیل مسئولیت مدنی ندارد
  خسارت ندارد. 

  اي پرداخته باشد.گر تنها در صورتی مکلف به جبران خسارت است که دارنده اتومبیل بابت بیمه حوادث، حق بیمه جداگانهد) بیمه
مستأجر شخصاً  نامه شرط شده است که، براي مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در اجاره1364اي در سال مغازه -19

  کند. قرارداد اجاره چه وضعی دارد؟از مورد اجاره استفاده کند. پس از گذشت دو سال، مستأجر فوت می
  الف) ادامه رابطه استیجاري با ورثه مستأجر، منوط به تنفیذ موجر است. 

  ب) رابطه استیجاري، بدون موافقت موجر، نسبت به ورثه مستأجر استمرار خواهد داشت. 
  شود. اجاره با فوت مستأجر، منفسخ میج) 

  شود.د) با فوت مستأجر، عقد اجاره باطل می
اش ثابت گناهیشود، اما بعداً بیشخصی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به دلیل تقصیر قاضی بازداشت می -20
  شود؟گردد. خسارت این شخص به چه نحو جبران میشود و تبرئه میمی

  شود و حق مراجعه به قاضی مقصر براي دولت وجود ندارد.زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران میالف) خسارت 
  ب) قاضی مقصر، شخصاً مسئول جبران خسارت است.

ج) به دلیل حاکمیتی بودن عمل قضاوت و دادگستري، دولت و قاضی در این خصوص، مسئولیت مدنی ندارند و قاضی صرفاً مسئولیت 
  نتظامی دارد.ا

تواند به قاضی مقصر شود، اما دولت پس از جبران خسارت مید) خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران می
  مراجعه کند.
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  آیین دادرسی مدنی
در خصوص قابلیت استماع دعوي تصرف عدوانی که شرکتی خصوصی علیه شخص حقیقی به استناد ق.آ.د.م در دادگاه  -21
  کند، کدام مورد صحیح است؟مومی(حقوقی) اقامه میع

  الف) نسبت به مال (منقول یا غیرمنقول) بوده و ملک موضوع دعوي، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد
  ب) نسبت به مال غیرمنقول بوده و ملک موضوع دعوي، قابلیت تملک خصوصی داشته و باید داراي سابقه ثبت هم باشد.

  منقول بوده و ملک موضوع دعوي، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد. ج) نسبت به مال غیر
  د) نسبت به مال غیرمنقول باشد، ولو ملک موضوع دعوي، قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد.

یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است، قصد افراز ملک را دارد. در چه صورتی درخواست افراز  -22
  داره ثبت است؟ در خصوص تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز، کدام مورد صحیح است؟در صالحیت ا

تصمیم اداره ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأي دادگاه عمومی قابل  -کافی است ملک در جریان ثبت باشد الف)
 تجدیدنظر است.

ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی و رأي دادگاه عمومی قابل  تصمیم اداره ظرف -ب) اگر جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد
  تجدیدنظر است.

  تصمیم اداره ثبت فقط ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. -ج) کافی است ملک در جریان ثبت باشد
دادگاه عمومی رأي دادگاه عمومی تصمیم اداره ثبت ظرف بیست روز قابل اعتراض در  -د) کافی است ملک در جریان ثبت باشد

  است.
  در حال اجراست، در صالحیت کدام مرجع است؟» اجراي ثبت«دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمی که در  -23

  ب) رئیس اداره ثبت محل اجراي سند      الف) دادگاه عمومی محل اقامت خوانده
  عمومی محل صدور دستور اجراي سندد) دادگاه   ج) هیئت نظارت ثبت مستقر در استان محل اجراي سند

ریال اقامه گردیده، خوانده در مرحله نخستین محکوم شده و این حکم در دادگاه  210000000در دعوایی که به خواسته  -24
  شود. در خصوص اعتراض ثالث اصلی نسبت به این حکم، کدام مورد صحیح است؟تجدیدنظر عیناً تأیید می

  گاه نخستین است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل تجدیدنظر است.الف) اعتراض در صالحیت داد
  ب) اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه تجدیدنظر است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل فرجام نیست.

اعتراض ثالث صادر شود قرار قابل تجدیدنظر است و در ج) اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه نخستین است و اگر قرار رد دعواي 
  صورت عدم تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام است.

  د) اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه تجدید نظر است و اگر قرار رد دعواي اعتراض ثالث صادر شود  قرار قابل فرجام است.
  شود کدام مورد صحیح است؟ر اهالی یک روستا اقامه میدر دعوایی که راجع به حق عبور از ملکی علیه چهل و پنج نف -25

الف) دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجع صالح، شوراي حل اختالف 
  محل وقوع ملک است.

اندگان ابالغ شود و مفاد دادخواست در روزنامه رسمی ب) دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و به تمام خو
  منتشر شود  و مرجع صالح شوراي حل اختالف محل وقوع است.

ج) دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالاغ شود و مرجع صالح، دادگاه عمومی محل 
  وقوع ملک است.

شود و مرجع صالح، دادگاه نفر از خواندگان ابالغ و مفاد دادخواست در روزنامه کثیراالنتشار منتشر مید) دادخواست فقط به دو 
  عمومی محل وقوع ملک است.

شود. خوانده دعوي در اولین جلسه دادرسی اعالم دعواي خلع یدي به استناد سند مالکیت علیه شخصی اقامه می -26
شود؟ دادگاه در صورت پذیرش ی ندارد. این پاسخ خوانده چه دفاعی محسوب میگونه ید و تصرفکند که در ملک هیچمی

  درستی پاسخ خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
  حکم به بی حقی خواهان  -ب) انکار دلیل          قرار رد دعوي -الف) ایراد
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  اصالت سند رسیدگی به -د) تعرض به اصالت سند    حکم به بی حقی خواهان -ج) دفاع به معنی اخص
لت وجود ایرادات مؤثر به مرجع ها را به عقانون شهرداري 1000شعبه بدون دیوان عدالت اداري رأي کمیسیون ماده  -27

شود و دیوان کند، مجدداً شکایت مینماید. نسبت به رأیی که این مرجع پس از رسیدگی صادر میصادرکننده رأي اعاده می
  هد. کدام مورد صحیح است؟درأي را مغایر قانون تشخیص می

  شود.الف) پرونده بدون نقض رأي به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداري براي رسیدگی ارسال می
  نماید.ب) شعبه دیوان رأي را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین، پرونده را براي رسیدگی و صدور رأي به کمیسیون مربوطه اعاده می

  شود.عدالت اداري براي صدور رأي نهایی ارسال می ج) پرونده به هیئت عمومی دیوان
  کند.د) شعبه دیوان رأي را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین، مبادرت به صدور رأي ماهوي می

شود. در خصوص ریال بابت خسارات وارده به خودرویی در دادگاه عمومی اقاله می 210000000دعوایی به خواسته  -28
  کدام مورد صحیح است؟اعتراض به بهاي خواسته، 

  شود.الف) چنانچه تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، پذیرفته می
  شودب) پذیرفته نمی

  شود.ج) چنانچه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود پذیرفته می
  شود.د) پس از انجام کارشناسی بررسی و حسب مورد پذیرفته می

  علی القاعده کدام مورد صحیح است؟در خصوص تصمیم دادگاه در امور حسبی  -29
  تواند حتی راسا آن را تغییر دهد.الف) اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد مرجع اتخاذکننده می

  تواند آن را تغییر دهد.نفع میب) اگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد، مرجع اتخاذکننده تنها در صورت اعتراض ذي
  ج) در هیچ صورتی قابل تغییر نیست.

  تواند آن را تغییر دهد.تنها مرجع تجدید نظر می د)
شود. در خصوص حق تقدم خواهان نسبت به سایر در دعوایی به درخواست خواهان، قرار تأمین خواسته صادر می -30

  بستانکاران با صدور قرار تأمین خواسته کدام مورد صحیح است؟
  شود.الف) از تاریخ قرار به خوانده حق تقدم ایجاد می

  شود.ب) به شرط آنکه قرار تأمینی مقدم بر آن صادر نشده باشد، حق تقدم ایجاد نمی
  شود.ج) هیچ حق تقدمی ایجاد نمی

  شود.د) از تاریخ قرار حق تقدم ایجاد می
هرگاه وکیل دادگستري یا زوجه او با دادرس دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده قرابت نسبی و یا سببی تا درجه  -31
  ین قانونی داشته باشد، دادگاه و وکیل با چه تکلیفی مواجه هستند؟مع

  الف) دادرس باید قرار عدم استماع دعوي صادر کند اما وکیل تکلیفی ندارد
  ب) دادرس مشمول موارد رد نیست، ولی وکیل از انجام وکالت ممنوع است.

  جام وکالت ممنوع است.ج) دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و وکیل نیز از ان
  د) دادرس مشمول موارد رد و مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است.

شود. در خصوص شکایت دستور موقتی از دادگاه نخستین، در دعواي الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر و اجرا می -32
  نسبت به دستور موقت، کدام مورد صحیح است؟

  باشد.نظر نیست و قابل فرجام نیز نمیالف) مستقالً قابل تجدید
  ب) مستقالً قابل تجدیدنظر است، اما قابل فرجام نیست.

  آید.ج) چون در دعواي مزبور، پذیرش درخواست دستور موقت و صدور آن خالف قانون است، طرح شکایت پیش نمی
  جام نیست.د) فقط چنانچه رئیس حوزه قضایی آن را تأیید کرده باشد، قابل تجدید نظر و فر

چنانچه تجدیدنظر خواهان دونفر یا بیشتر باشند و به طور تضامنی محکوم شده باشند، در خصوص پرداخت هزینه  -33
  دادرسی مرحله تجدیدنظر، کدام مورد صحیح است؟
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تجدیدنظر الف) فقط اگر محکومیت ناشی از عدم پرداخت وجه چک باشد پرداخت یک هزینه کامل دادرسی تجدیدنظر توسط یکی از 
  خواهان کافی است.

ب) چنانچه محکومیت ناشی از مسئولیت مدنی کارفرما به سبب تقصیر کارگر باشد پرداخت هزینه کامل دادرسی تجدیدنظرخواهی 
  کند.توسط یکی از تجدیدنظرخواهان از دیگران سلب تکلیف نمی

رخواهان، دیگران را از پرداخت هزینه دادرسی معاف ج) پرداخت هزینه کامل دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط هر یک از تجدیدنظ
  کند.می

د) پرداخت هزینه کامل دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط هریک از تجدیدنظر خواهان، دیگران را از پرداخت هزینه دادرسی معاف 
  کند.نمی

اي تقدم رده و هیچ الیحهاي شرکت نکشود و خواهان در هیچ جلسهدعوایی به خواسته یک میلیارد ریاف اقامه می -34
شود و خوانده نسبت به این حکم کند خوانده به موجب حکم غیابی، محکوم  به پرداخت هفتصد میلیون ریال مینمی

  کند. در خصوص آن بخش از خواسته که به نفع خواهان حکم صادر نشده است، کدام مورد صحیح است؟واخواهی می
  دگی کننده به واخواهی، درخواست تصحیح حکم نماید.تواند از دادگاه رسیالف) خواهان می
  تواند تجدیدنظر خواهی کند.ب) خواهان می
  تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید.ج) خواهان می
  واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید.رسیدگی کننده به  تواند بدون تقدیم دادخواست از دادگاهد) خواهان می

  چنانچه نسبت به سند عادي انکار یا تردید شود، در خصوص رسیدگی دادگاه به اصالت سند، کدام مورد صحیح است؟ -35
  الف) کافی است که ابراز کننده سند، آن را استرداد نکند تا دادگاه مکلف به رسیدگی به اصالت سند باشد.

  ه سند موثر در دعوي باشد تا دادگاه اصالت آن رسیدگی کند.ب) کافی است ک
ج) در صورتی دادگاه به اصالت سند باید رسیدگی کند که ابرازکننده سند آن را استرداد نکند و سند موثر در دعوي بوده و موضوع 

  سند نیز وجه نقد باشد.
  کند.دعوي باشد، دادگاه به اصالت سند رسیدگی مید) در صورتی که ابرازکننده سند را استرداد نکند و سند موثر در 

شود. چنانچه کند. اجراییه صادر و عملیات اجرایی آغاز میله رأي داوري، درخواست اجراي رأي داور میمحکوم -36
علیه رأي داوري درخواست صدور حکم بطالن رأي داور نماید و دادگاه نخستین حکم به بطالن رأي داور صادر کند محکوم

  و این حکم قابل تجدیدنظر باشد، کدام مورد صحیح است؟
  ماند.الف) اجراي رأي داور تا رسیدگی به اصل دعوي و قطعی شدن حکم به بطالن رأي داور، متوقف می

  ب) با توجه به غیرقطعی وبدن حکم دادگاه نخستین، اجراي رأي داور ادامه دارد.
صادر شده باشد، اجراي رأي داوري تا رسیدگی به اصل دعوي و قطعی شدن حکم  ج) فقط در صورتی که رأي داوري در دعواي مالی

  ماند.به بطالن رأي داور متوقف می
د) فقط در صورتی که رأي داوري در دعواي غیرمالی صادر شده باشد اجراي رأي داوري تا رسیدگی به اصل دعوي و قطعی شدن 

  ماند.حکم به بطالن رأي داور متوقف می
شود، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی حقی خواهان عوایی که راجع به اصل نکاح بین خانم الف و آقاي ب مطرح میدر د -37

کند. چنانچه خانم الف همان دعوي را دوباره علیه آقاي ب مطرح کند و در دادگاه تجدیدنظر بدون آنکه صورت صادر می
علیه رأي دوم به علت مغایر دو حکم فرجام خواهی نماید، کوماختالف تغییر نموده باشد، حکم علیه خوانده صادر شود مح

  کدام مورد صحیح است؟
  ماند.شود، اما حکم اول در هر حال به اعتبار خود باقی میالف) بی اعتباري حکم مؤخر به درخواست ذي نفع اعالم می

  نقض نماید.تواند حکم فرجام خواسته را ب) دیوان عالی کشور هر دو حکم را بررسی و فقط می
شود، اما نقض حکم اول مستلزم تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور ج) بی اعتباري حکم موخر به درخواست ذي نفع اعالم می

  است.
  شود و رأي اول نیز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.د) بی اعتباري حکم مؤخر به درخواست ذي نفع اعالم می
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کند. خوانده متقابالً ریال به نفقه علیه خوانده در شوراي حل اختالف اقامه دعوي می 150000000خواهان به خواسته  -38
  نماید. در خصوص رسیدگی شورا، کدام مورد صحیح است؟خواسته الزام به تمکین در همان مرجع مطرح میدعوایی به 

  کند.مکین میالف) شوراي حل اختالف مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف دعوي ت
  فرستد.کند و دعوي تمکین را به مرجع صالح میب) شوراي حل اختالف به دعواي نفقه رسیدگی می

  ج) شوراي حل اختالف باید هر دو دعوي را به مرجع صالح بفرستد.
  کند.د) شوراي حل اختالف با توجه به ارتباط کامل، به هر دو دعوي رسیدگی می

شود. وکیل خواهان پیش از تمام شدن د از ملک که یک میلیارد ریال تقویم گردید اقامه میدعوایی به خواسته خلع ی -39
  کند. در خصوص پذیرش استرداد دعوي کدام مورد صحیح است؟دادرسی، درخواست استرداد دعوي می

د پیش از ختم مذاکرات مطرح شود که وکالت در استرداد دعوي در وکالت نامه تصریح شده و استرداالف) فقط در صورتی پذیرفته می
  شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد.

شود که وکالت در استرداد دعوي در وکالتنامه تصریح شده و استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح ب) فقط در صورتی پذیرفته می
  از دعوي خود به کلی صرف نظر کند. شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد و خواهان

شود که استراداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است، خوانده راضی ج) فقط در صورتی پذیرفته می
  باشد و خواهان از دعواي خود به کلی صرف نظر نماید.

علیه برابر مقررات از شود. محکومو قطعی می حکم محکومیت شخص ب به تحویل یک تخته فرش به سود الف صادر -40
کند. چنانچه شخص ج تخته فرش مزبور را متعلق به خود بداند، چه اقدامی را باید این حکم درخواست اعاده دادرسی می

  معمول دارد؟
  خواهی کند.تواند نسبت به حکم مزبور فرجامالف) فقط می

  ود.ب) به عنوان ثالث وارد دعواي اعاده دادرسی ش
  تواند انجام دهد.گونه اقدامی نمیج) تا قبل از تعیین تکلیف اعاده دادرسی ، هیچ

  تواند نسبت به حکم محکومیت ب اعتراض ثالث نماید.د) فقط می
  

 حقوق تجارت
بدون توجه  ی. قائم مقام تجارتکندیکاال  منع م دیرا از خر يمقام خود را محدود به فروش کاال کرده، وقائم اریاخت يتاجر -41
 استناد کند؟ يامعامله نیچن ياعتبار یبه ب تواندی. در کدام صورت، تاجر مکندیکاال م دیاقدام به خر ت،یممنوع نیبه ا

 مقام آگاه باشد.قائم اراتیاخت تیالف) طرف معامله،  از محدود 
 باشد. یصورت کتببه اراتیدر اخت تیمحدود نکهیمگر ا تواندی) نمب
 .تواندیحال م) در هر ج
 تواندینم عنوانچی) به هد

 خاص مجاز است؟ یسهام يهاشرکت يبرا ر،یاز اقدامات ز کیانجام کدام -42
 .یسینو رهیپذ ي) عرضه سهام خود براالف
 فروش سهام خود يبرا یغاتیهر نوع اقدام تبل ایو  هیو اطالع ی) مبادرت به انتشار آگهب
 نقدریسهام به صورت غ یمبلغ اسم هیتاد ه،یسرما شی) در افزاج
 دارفروش در بورس اوراق بها ي) عرضه سهام خود براد

 کند؟ینم دایپ يچک است و به برات و سفته تسر ژهیو ر،یاز احکام ز کیکدام -43
 ضامن فقط با شخص که از او ضمانت کرده است. یتضامن تی) مسئولالف
 یندگیل دارنده، در صورت صدور سند به نمادر مقاب ندهیو نما لیاص یتضامن تی) مسئولب
 در مقابل دارنده سیصادر کننده و ظهرنو یتضامن تی) مسئولج
 یندگیوصول سند به نما يبرا یسی) حق اقامه دعوا در صورت ظهرنود



  

 
 

 9فحه ص                                                                              Cدفترچه  96وکالت سال  يپروانه کار آموز انیمتقاض رشیآزمون پذ

بر تعهدات صاحبان سهام  توانینم یتیاکثر چیبا ه« .. از قانون تجارت: یاصالح قسمت حهیال 94قسمت دوم ماده  يبرا -44
 شود؟ یحکم تلق نیا قیاز مصاد تواندیم ر،یز ماتیاز تصم کی، کدام »افزود.
 شرکت يها برا) استقراض از بانکالف
 اقامتگاه شرکت ریی)تغب
 العادهفوق یعمومدر مجمع یقانون تیبا اکثر یشرکت به شرکت تضامن لی) تبدج
 دیفروش سهام جد قیاز طر هیسرما شی)افزاد

 است؟ حیبرات مشروط نوشته شود، کدام مورد صح یکه قبول یصورتدر -45
 که نوشته، مسئول پرداخت وجه، برات است. یقبول کننده در حدود شرط یول شود،یم ی) برات نکول شده تلقالف
 در هر صورت، مسئول پرداخت وجه برات خواهد بود. ریگو برات شودیم یشده تلق) برات قبولب
 .شودیشده محسوب مبرات مطلقاً نکول) ج
 .شودیم یشده محسوب و شرط باطل تلق) برات قبولد

 ست؟یبه تقلب تاجر ن یورشکستگ قیکدام مورد، از مصاد -46
 کرده باشد. یخود را مخف یی) داراالف
 ) دفاتر خود را مفقود کرده باشد.ب
 برده باشد. انیخود را از م ییدارا ،يمواضعه و معامالت صور قی) به طرج
 باشد. بیترت یب ای) اگر دفاتر او ناقص د

 ست؟ین یاعتبار قرارداد ارفاق طیکدام مورد، از شرا -47
 عنوان ورشکسته به تقلبتاجر به تی) عدم محکومالف
 توسط دادگاه یداد ارفاققرار قی) تصدب
موقتاً  ایشده  قیو تصد صیرا که تشخ یمطالبات هیکه حداقل سه چهارم از کل یطلبکاران کیعالوه داد توسط نصف به) انعقاد قرارج

 قبول شده، دارا هستند.
 و عضو ناظر هیتصف ریتوسط مد یقرارداد ارفاق بی) تصود

 ست؟ین حیتوقف، صح خیخصوص معامالت تاجر پس از تارکدام مورد در-48
 هبه و هرگونه نقل و انتقال باطل است. ،یح محاباتصل رینظ ی) اصل بر صحت معامالت است و فقط معامالتالف
خود تاجر،  یمعامالت نسبت به هر کس حت یبه تقلب باشد، تمام یارتکاب جرم ورشکستگ جهیتاجر، نت یکه ورشکست ی) درصورتب

 باطل است.
 معامالت، مطلقتاً باطل هستند. گونهنی) اج
 توقف، باطل هستند. خیورشکسته، چه قبل و چه بعد از تار یمسبوق به تبان ایو  ي) معامالت صورد

 ست؟ین حیتوقف، صح خیکدام مورد در خصوص تار ران،یدرحقوق ا -49
 .شودیتوقف محسوب م خیتار ،یصدور حکم ورشکستگ خینباشد، تار نیی) اگر قابل تعالف
 ود.ش نییتع یصدور حکم ورشکستگ خیاز دو سال قبل از تار شتریب تواندی) نمب
 شود. نییتع یصدور حکم ورشکستگ خیها قبل از تارسال يآن وجود ندارد و ممکن است برا نییدر تع یتی) محدودج
 را با بطالن مواجه سازد. يمعامالت متعدد تواندیآن م نییدر تع یزمان تی) عدم محدودد

به اموال  یدسترس ثیاز ح شوند،یطلبکار م یتاجر بعد از قرارداد ارفاق یورشکستگ جۀیکه در نت یدر خصوص اشخاص -50
 است؟ حیتاجر، کدام مورد صح يهاییو دارا

 دارند. تیاند، ارجحقرارداد را امضا کرده نیکه ا ی) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقالف
 .شودیم هیتأد ،یمطالبات طلبکاران قبل از قرارداد ارفاق یتمام هیگروه از طلبکاران، پس از تأد نی) طلب اب
 دارند. تیاند، ارجحقرارداد را امضا نکرده نیکه ا ی) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقج
 ندارند. تیاند، ارجحقرارداد را امضا نکرده نیکه ا ی) نسبت به طلبکاران قبل از قرارداد ارفاقد
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مسئول  رانیابطال شود، کدام مورد در خصوص مد یشرکت سهام رهیمدئتیکه به حکم دادگاه، مصوبه ه یصورت در -51
 است؟ حیبطالل ، صح

 ) به همراه شرکت، متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.الف
 دادگاه هستند. صیاساس تشخ) منفرداً و مشترکاً مسئول خسارات وارده برب
 ) متضامناً مسئول خسارات وارده هستند.ج
 .دهندیاز دست م تیریادامه مد يخود را برا تی) صالحد

 ماتیتصم ياعتباریروزنامه، موجب ب قیو شرکا از طر یعدم دعوت از مجامع عموم ر،یز يهااز شرکت کیدر کدام -52
 است؟
 عام یسهام یو تعاون یسهام ،ینسب ،ی)تضامنب    عام یسهام یو تعاون یمحدود، سهام تی) با مسئولالف

 یسهام) د      یمحدود و نسب تیو با مسئول ی)سهامج
 حیکدام مورد صحتوقف، مراتب را به دادگاه اعالم نکرده باشد، خیروز از تار 3که ظرف  يادر خصوص تاجر ورشکسته -53

 است؟
 محکوم شود. ریبه تقص ی) ممکن است توسط دادگاه، به ورشکستگالف
 به تقلب محکوم شود. ی) ممکن است از طرف دادگاه به ورشکستگب
 به تقلب محکوم شود. ی، به ورشکستگدادگاه ياز سو دی) باج
 شود.  ریبه تقص یدادگاه، محکوم به ورشکستگ ياز سو دی) باد

 است؟ حیصح رتاجر،یخصوص معامله تاجر با غکدام مورد در -54
 است. ياو باشد، تجار يامور تجار يتاجر، اگر برا ي) براب    است. يتاجر در هر حال، تجار ي) براالف

 .ستین يعنوان تجار چیه) بهد      است. ي) در هرحال، تجارج
 است؟ حیکدام مورد صح ،يتجار ریخصوص مؤسسه غدر -55

 .شودیم سیکسب منفعت تأس ياست که برا یشرکت مدن ی) نوعالف
 .شودینم لیکسب منفعت تشک يعنوان برا چیه) بهب
 .شودیم سیتأس یانتفاع ریغ ای یامور انتفاع ياست که برا یالتی) تشکج
 شود. لیتشک یانتفاع ریغ ای یاهداف انتفاع يبوده و ممکن است برا  یحقوق تیفاقد شخص) د

 یجه حدنصاب بیترتبه ،یخاص و تضامن یمحدود، سهام تیبا  مسئول يهاشرکت لیبه تبدراجع میاتخاذ تصم يبرا -56
 ضرورت دارد؟

 اتفاق  آرا -العادهفوق یمجمع عموم -يعدد تیهمراه با اکثر هی) سه چهارم سرماالف
 يعدد تیبه همراه اکثر هیچهارم سرماسه تیاکثر -العادهفوق یعموممجمع -يعدد تیبه همراه اکثر هی) سه چهارم سرماب
 اتفاق آرا -اتفاق آرا -هیاز نصف سرما شی) بج
 اتفاق آرا -فوق العاده یعموممجمع -هیسرما تی) اکثرد

وصول مطالبات خود، کدام مورد  يخصوص رجوع دارنده سند براورشکست شوند، در پرداخت سفته نیچنانچه مسئول -57
 است؟ حیصح

 در همه غرما داخل شود. ،ينسبت مساوبه تواندی) مالف
 وصول کل طلب خود داخل شود. يهمه غرما، برا ایاز غرما و  کیدر هر  تواندی) مب
 .شودیسند، وارد غرما م یسیظهرنو خی) بر اساس تارج
 در غرما وارد شود. ،یورشکستگ خیتار بیترتبه دی) باد

 است؟ حیکدام مورد، صح -58
 مهر استفاده کرد. ایاز امضا  توانیسفته، م يبرا یاست ول يصدور چک و برات، امضا ضرور ي) براالف
 است. یفمهر کا ،یامضا الزم است و از طرف شخص حقوق ،یقیشخص حق يصدور سفته، چک و برات از سو ي) براب
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 صدور چک، سفته و برات، امضا الزم است. ي) براج
 معتبر است. زین ییتنهابرات و سفته، مهر به يبرا یصدور چک، امضا ضرورت دارد ول ي) براد

 در شرکت..... . اشهیبه نسبت سرما یشرکت نسب کیشر -59
 و پس از ورود به آن است. شیشرکت، پ ونی) ضامن پرداخت دالف
 ورود به آن است. خیشرکت، از تار ونیضامن د) تنها ب
 کرده باشد. ینیبشیپ گونهنیو پس از ورود به آن است، اگر اساسنامه ا شیشرکت، پ ونی) مسئول پرداخت دج
 مقرر شده باشد. نیگذشته و بعد از ورود به شرکت است، اگر در شرکتنامه چن ونی) مسئول پرداخت دد

دعوت در  وهیکه ش یاعضاء در حال هیبدون دعوت از کل ،یشرکت سهام کی رهیمدئتیه سه عضو از پنج عضو تیاکثر -60
خصوص کدام مورد در کنند،یعامل را برکنار م ریمد گر،یشده است و بدون اطالع دو عضو د دیق یاساسنامه، پست سفارش

 است؟ حیصح م،یتصم نیا
 است. يعاد یعموممجمع ذیمنوط به تنف م،ی) اعتبار تصمالف
 هر حال معتبر است.در ت،یوجود اکثر لیدل) بهب
 قابل ابطال است. رهیمدئتیه يعدم دعوت از همه اعضا لیدل) بهج
 خود باطل است. يخودقواعد امره، به تیعدم رعا لیدل) بهد
  

  اصول استنباط حقوق اسالمی
از نظر کیفیت ». وفی، راجع به حاکم استدر صورت نبودن وارث، امر ترکه مت«دارد: قانون مدنی مقرر می 866ماده  -61

  مصرف ترکه، این ماده چگونه عبارتی است؟
  مجملد)       محکمج)        ظاهرب)       مؤولالف) 

نظر کردن هر چیزي که داللت بر صرف هحق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط ب«دارد: قانون مدنی مقرر می 822ماده  -62
دیگر، به خریدار پیشنهاد اجره سهم او  اگر شریک پس از آگاهی از فروش سهم شریک». شوداز حق مزبور نماید، واقع می

  را بکند، داللت ایجاب اجازه بر انصراف از حق، مصداق کدام نوع از داللت است؟
  ابقیمطد)     مفهومیج)     التزامیب)       تضمنیالف) 

قانون تجارت که یکی از موارد انحالل شرکت تضامنی  را تراضی تمام شرکا اعالم داشته  136ماده » ب«با توجه به بند  -63
بینی کنند. اگر را در شرکتنامه یا اساسنامه پیشتوانند انحالل شرکت با رأي اکثریت شود که شرکا نمیاست، معلوم می

مدیره شرکت توان به هیئتانتخاب شده باشد، این حکم که انحالل شرکت را نمیمدیرعامل از اشخاص خارج از شرکت 
  واگذار کرد، از باب کدام نوع قیاس است؟

  مساواتد)       اولویتج)       خفیب)       ادنیالف) 
 درخصوص این ماده، وجوب فوري اعمال خیار». خیار عیب بعد از علم به آن فوري است«قانون مدنی:  435طبق ماده  -64

  عیب، جزو کدام دسته از واجبات زیر است؟
  واجب غیرموقّتد)     واجب مضیقج)     واجب موقّتب)     واجب موسعالف) 

وکال باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت «دارد: قانون وکالت مقرر می 43ماده  -65
لوایح «و » در محکمه«در این ماده، آیا عبارت » ال و اصحاب دعوي مرعی دارند.و تمام مقامات اداري و نسبت به وک به محاکم

  اند؟، داراي مفهوم مخالف»کتبی
  کدام ندارند.خیر، هیچب)           بلی، هر دو دارند.الف) 

  ، داراي مفهوم مخالف است.»در محکمه«فقط د)     ، داراي مفهوم مخالف است.»لوایح کتبی«فقط ج) 
  مرجحات باب تزاحم نیست؟ یک، ازکدام -66

  اهللالناس بر حقتقدم حقب)         تقدم حکم ثانوي بر حکم اولیالف) 
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  تقدم واجب عینی بر واجب کفایید)       تقدم واجب مضیق بر واجب موسعج) 
  ؟کندنمیدر کدام مورد، اجمال خاص به عام سرایت  -67

    دوران امر بین اقل و اکثر، اگر مخصص منفصل باشد.الف) 
  دوران امر بین اقل و اکثر و متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.ب) 
            شبهه مصداقیهج) 
  دوران امر بین متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.د) 

قانون مجازات اسالمی، قانونگذار براي جرم تهدید به قتل، مجازات شالق یا زندان تعیین کرده است.  699در ماده  -68
  خاب یکی از این دو، مبتنی بر کدام نوع از تخییر است؟اختیار قاضی در انت

  تخییر بین دو حکم متزاحمب)       تخییر در موارد دوران بین محذورینالف) 
  تخییر واقعی یا قانونید)         تخییر بین افراد واجب تخییريج) 

  در کدام عبارت، عدد داراي مفهوم مخالف است؟ -69
  نظارت در عملیات وصی معین نماید. تواند یک نفر را برايموصی میالف) 
  جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.ب) 
  شود.اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگري باطل میج) 
  آید.هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد، حق شفعه به وجود مید) 

، »واسطه عدم اهلیت باطل استمعامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به«قانون مدنی:  212مطابق ماده  -70
در این ماده، ظهور در عقد دارد، اگر بخواهیم با قیاس ایقاع به معامله، حکم به بطالن ایقاع » معامله«با توجه به اینکه کلمه 

  نامند؟را چه می محجورین کنیم، این قیاس
  العلهمستنبطد)       ادنیج)     العلهمنصوصب)       اولویتالف) 

» قاضی«قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. کلمه 167مطابق اصل  -71
  در اصل مزبور، داراي چه اطالقی است؟

  فقط افرادي و احوالید)     فقط افراديج)     ازمانیافزادي یا ب)   افرادي، ازمانی و احوالیالف) 
  ؟نیستیک از اقسام اجماع، به اتفاق نظر همه اصولیان شیعه، از حجیت و اعتبار برخوردار کدام -72

  مرکّبد)     مستندج)     منقولب)       سکوتیالف) 
هایم وصی همه کتاب«ته شده است: دو وصیتنامه از شخصی به جا مانده است که در یکی که تاریخ آن معلوم است، نوش -73

وصی «و در دیگري که تاریخ آن مجهول است، چنینی نوشته شده است: » را به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران هدیه کند.
  صورت فوق مصداق کدام مورد است؟». ام را به کتابخانه مسجد محل اهدا کندهاي مذهبیکتاب

  نسخ با ناسخیت خاصد)   یت عامنسخ با نسخج)     تخصیصب)       تخصصالف) 
مگر رسد، علیه به فروش میهرگاه ملک مشاع باشد، فقط سهم محکوم«قانون اجراي احکام مدنی:  140مطابق ماده  -74

آیا این ماده مفهوم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام ». اینکه با سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند
  است؟

  مفهوم دارد. شرط و استثناب)       شرط، حصر و استثنا -دارد. مفوم الف) 
  حصر و استثنا -مفهوم دارد. د)             مفهوم ندارد.ج) 

  حکم مندرج در این ماده، چه نوع حکمی است؟». ابراء ذمه میت از دین، صحیح است«قانون مدنی:  291ماده مطابق  -75
  تکلیفید)       وضعیج)       ثانويب)       ظاهريالف) 

تمام انواع خیار در جمع معامالت الزمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس »قانون مدنی:  456به موجب ماده  -76
شود. خروج از خیار شرط در عقد وقف و خیار غبن در عقد هبه جاري نمی» و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

  بابی است؟ این دو مورد، از عموم ماده فوق، به ترتیب، از چه
  تخصیص به مخصص لفظی -تخصیص به مخصص لفظی ب)   تخصیص به مخصص لبی -تخصیص به مخصص لبی الف) 
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  تخصیص به مخصص لبی -تخصص د)           تخصص -تخصص ج) 
وم آیا این ماده مفه». شود، موجب حرمت ابدي استتفریقی که با لعان حاصل می«قانون مدنی:  1052مطابق ماده  -77

  مخالف دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟
  وصف -مفهوم دارد. د)     مفهوم ندارد.ج)   حصر -مفهوم دارد. ب)     شرط -مفهوم دارد. الف) 

روایتی را که همه روایان آن امامی بوده و در کتب رجال مدح شده باشند، اما به عدالت آنها تصریح نشده باشد، چه  -78
  نامند؟یم

  ضعیفد)       صحیحج)       حسنب)       موثّقالف) 
  ، به ترتیب، چگونه است؟»مطلق بر اطالق«و » الفاظ عام بر عموم«داللت  -79

  التزامی -مطابقی ب)         الظهور اصالةبه  -به تبادر الف) 
  به مقدمات حکمت -وضعی د)       مبتنی بر بناي عقال -مبتنی بر بناي عقال ج) 

داند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی، الصاق تمبر را به دادخواست، در حینِ تقدیم دادخواست الزم می 53ماده  1بند  -80
ي دولت ...، مقرر می دارد که اگر قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم اقانون وصول برخی از درآمده 3ماده  14بند 

شود. هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می دادخواست مشخص نباشد، مبلغی تمبر الصاق و بقیه
  چیست؟ 53ماده  1، به بند 3ماده  14نسبت بند 

  ورود دارد.د)   مخصص لبی است.ج)     حکومت دارد.ب)   مخصص منفصل است.الف) 
  

  ي عمومی و اختصاصیحقوق جزا
  ترك انفاق کند، واجد چه وصفی است؟رفتار مردي که نسبت به همسر و اوالد واجب النفقه خود  -81

  ب) جرایم متعدد داراي عنوان مجرمانه خاص      الف) رفتار واحد داراي عناوین مجرمانه متعدد
  د) در حکم تعدد مادي           ج) تعدد اعتباري

  تخاذ می کند؟محکوم به اقامت اجباري، در اثناي اجراي حکم، محل را ترك می کند. دادگاه چه تصمیمی درباره او ا -82
  تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل کند.الف) دادگاه می

  تواند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه ملزم کند.ب) به منظور تضمین اجراي حکم، دادگاه می
  سوم افزایش دهد.ج) دادگاه مکلف است براي بار اول، مدت مجازات تکمیلی را تا یک 

  تر باشد، محکوم کند.تواند محکوم را به مجازات تکمیلی دیگري که به حال او مناسبد) دادگاه می
  تواند صدور حکم را به تعویق اندازد؟در صورت وجود کدام شرایط، دادگاه می -83

  مرتکب بینی اصالحپیش -خفیف بودن زیان وارده -جبران ضرر و زیان -الف) وجود جهات تخفیف
  فقدان سابقه کیفري مؤثر -جبران ضرر و زیان -بینی اصالح مرتکبپیش -ب) وجود جهات تخفیف

  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -فقدان سابقه کیفري مؤثر -بینی اصالح مرتکبپیش -ج) ندامت و یا وضع خاص متهم
  مداخله ضعیف مرتکب در وقوع جرم -فقدان سابقه کیفري مؤثر -جبران ضرر و زیان -د) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

، جهات تعدد تخفیف وجود دارد. اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی او، حبس تعزیري »الف«در پرونده اتهامی آقاي  -84
  تواند مجازات را تخفیف دهد؟باشد، دادگاه چگونه می 3درجه 

  درجه  ب) تبدیل حبس به جزاي نقدي از همان        الف) تقلیل حبس تا دو درجه
  د) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه       ج) تبدیل حبس به جزاي نقدي به هر میزان

درنگ از کار خود پشیمان شود و قبل از ورود، به قصد سرقت، مبادرت به شکستن قفل درِ منزل کند و بی» الف«اگر  -85
  شود؟محل را ترك نماید. به کدام مجازات محکوم می

  د) شروع به سرقت         ج) خرابکاري    ) شروع به جرم ورود به عنفب  الف) تخریب اموال
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مأمور یک اداره دولتی، امر غیرقانونی رئیس خود را به تصور اینکه قانونی است و به علت اشتباه قابلِ قبول، اجرا  -86
  کند. این اشتباه، چه تأثیري در میزان مسئولیت یا مجازات مأمور دارد؟می

  ب) تأثیري در مجازات مأمور ندارد.    تخفیف مجازات مأمور است.الف) موجب 
  د) عامل موجهه جرم است.      ج) عامل رافع مسئولیت است.

شخصی غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادي یک ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است.  -87
نماید. شاکی ایرانی او، علیه وي در مراجع کیفري مبادرت به طرح دعوي میاو سپس براي بازدید به ایران مسافرت می کند و 

  مراجع قضایی با چه تکلیفی مواجه هستند؟
  الف) چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.

  شود و صرفاً در حکم اسناد رسمی است، قابل تعقیب نیست.ب) چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی
  ک از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آنکه در ایران یافت شود، قابل تعقیب است.ج) چون چ

  د) هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقیب است، هرچند برائت حاصل کرده باشد.
  ................. .براي اینکه جرمی که جنبه حق الناسی دارد، قابل گذشت باشد، -88

  الف) باید در قانون تصریح شده باشد.
  ب) باید شرعاً قابل گذشت باشد.

  ج) باشد صراحتاً به عنوان جرم غیرقابلِ گذشت در قانون تصریح شده باشد.
  د) باید کیفر آن، مادون قصاص باشد.

  در تعدد جرم حدي مستوجب اعدام و قصاص، کدام مورد صحیح است؟ -89
  اجراي مجازات حد، به عنوان حق الهی مقدم است.الف) 

  ب) به نظر قاضی اجراي احکام بستگی دارد.
  ج) هرگاه مجازات اعدام، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراي قصاص شود، اجراي کیفر قصاص مقدم است.

  د) اجراي مجازات قصاص به عنوان حق الناس، با اجازه قاضی مقدم است.
  در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، احراز کدام یک از موارد زیر، ضرورت دارد؟ -90

  الف) قصد نتیجه و علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه 
  و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه  ب) قصد نتیجه یا علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم

  ج) قصد نتیجه و علم به وقوع آن
  د) قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم 

رساند. پس از تشکیل پرونده قاتل پدر اوست، پس از تعقیب وي، نهایتاً او را به قتل می» ب«که مدعی است » الف« -91
نادرست است. » الف«به قتل رسیده است، در نتیجه ادعاي » ب«که پدر او غیرعمد توسط شود ، مشخص می»الف«علیه 

  با توجه به قوانین کیفري، چه وضعیتی دارد؟» الف«
  ب) مرتکب قتل خطاي محض شده است.      الف) مرتکب قتل شبه عمدي شده است.

  شود.د) به قصاص محکوم می        ج) مرتکب جرمی نشده است.
، برخالف حق، تصمیماتی »ب«ن شهردار منطقه، تحت تأثیر راننده شخصی خود، نسبت به پایان کار معاو» الف« -92
وجوهی » ب«وجهی از راننده شخصی خود دریافت نکرده، ولی راننده از » الف«شود. گیرد که منجر به صدور پایان کار میمی

  ترتیب، صحیح است؟ به» الف«، راننده و »ب«را دریافت کرده است. کدام مورد درخصوص 
  مرتکب جرم شده است. -مرتکب اعمال نفوذ برخالف حق شده است. -الف) مرتکب جرمی نشده است.

  مرتکب جرم ارتشاء شده است. -مرتکب جرم معاونت شده است. -ب) مرتکب جرم رشاه شده است.
  خالف حق شده است.مرتکب جرم اعمال نفوذ بر -مرتکب جرم رشاء شده است. –ج) مرتکب جرمی نشده است. 

  مرتکب جرم شده است. –مرتکب اعمال نفوذ برخالف حق شده است.  -د) مرتکب جرم رشاء شده است.
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شود که قادر به استخدام او در یک مدعی می» ب«با استفاده از رایانه و در فضاي مجازي، ضمن گفت و گو با » الف« -93
واریز » الف«مبلغ دو میلیون تومان به حساب » ب«را جلب و » ب«شرکت است. سرانجام پس از گذشت یک ماه، اعتماد 

  است؟» الف«می کند. چه اتهامی متوجه 
  اي ب) جعل رایانه        الف) شروع به کالهبرداري

  د) کالهبرداري رایانه اي      ج) کالهبرداري از طریق رایانه
اضی جواز ساختمانی است و شرایط الزم را که متق» ج«کارمند شهرداري است. » ب«ساله و بیکار است.  25» الف« -94

یک سوم این مبلغ » الف«پرداخت نماید تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. » ب«می دهد که به » الف«ندارد، مبلغی به 
  اند؟به ترتیب کدام» ج«و » ب«، »الف«دهد. عنوان اتهامی می» ب«دارد و بقیه را به ، خودش برمی»ج«را با توافق 

  رشاء -ارتشاء -ب) جرم نیست.        رشاء -ارتشاء -ف) رشاءال
  رشاء -ارتشاء -د) معاونت در پرداخت رشوه      ارتشاء -رشاء -ج) دریافت رشوه

  رساند. نوع قتل و مجازات او کدام است؟اي به خاطر اختالفات خانوادگی، فرزند خود را به قتل میپدرخوانده -95
  دیه -محضب) خطاي         قصاص -الف) شبه عمد

  قصاص -د) عمد        دیه و تعزیر -ج) عمد
کند که بهمن را به قتل برساند. مجازات هر نادر سی ساله با تهدید و اکراه، پسر سیزده ساله به نام بهروز را مجبور می -96

  یک کدام است؟
  شود.شود و بهروز از مجازات معاف میب) نادر قصاص می         پردازد.شود و عاقلۀ بهروز دیه میالف) نادر حبس ابد می

  پردازد. شود و عاقلۀ بهروز دیه مید) نادر قصاص می           شود.ج) نادر حبس ابد و بهروز قصاص می
سازي امضاي صاحب چک و مراجعه، به بانک، مبلغ آن را وصول کرده  چه اتهامی یابنده دسته چک پس از شبیه -97
  هاماتی) در حق یابنده، صحیح است؟(ات

  کالهبرداري -استفاده از سند مجعول -الف) جعل سند رسمی
  استفاده از سند مجعول-جعل -ب) سرقت

  تحصیل مال از طریق نامشروع -استفاده از سند مجعول-ج) جعل
  کالهبرداري -استفاده از سند مجعول-د) جعل

حسب تصادف به دست آورده به یک تبعه خارجی دستگیر شود، به اگر کسی در حین فروش یک شیء عتیقه که بر  -98
  کدام اتخام قابل تعقیب کیفري است؟

  د) قاچاق کاال    ج) فروش مال غیر     ب) هیچ اتهامی  الف) شروع به جرم قاچاق کاال
تر از قیمت اال را گرانکاالیی به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد وجه آن را به مالک کاال رد کند، لیکن امین ک -99

  معهود فروخته و ما به التفاوت را مسترد نکرده است. چه اتهامی متوجه امین است؟
  د)  خیانت در امانت    فروشی ج) گران  ب) تصرف غیرقانونی    الف) هیچ اتهامی 

  آیا نگهداري تجهیزات دریافتی از ماهواره، داخل در عنوان جرم قاچاق است؟ -100
  ب) خیر      اه مورد استفاده قرار گیرد.الف) بلی، هرگ

  د) بلی      ج) بلی، هرگاه به قصد فروش نگهداري شود
  

  آیین دادرسی کیفري
درمواردي که دادگاه کیفري حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده صادر می نماید. مالك پرداخت قیمت، کدام زمان  -101

  است؟
  تقدیم دادخواست ضرر و زیان د)    ج) اجراي حکم    ب) صدور حکم      تلف مال الف) 
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تصمیم کدام مرجع یا مقام مالك عمل  در صورت بروز اختالف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم، -102
  است؟

  الف) دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا
  ب) دادگاه کیفري یک واقع در شهرستان مرکز استان

  تبار مقام تحقیق بودن و استقالل او نسبت به مقام تعقیبج) بازپرس، به اع
  د) دادگاه کیفري دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

  ها، کارخانه ها و شرکت هاي تجاري است؟در کدام مورد، بازپرس مکلف به جلوگیري از فعالیت کارگاه -103
  به سالمت عمومی امنیت جامع و نظم عمومی باشند.الف) رأساً و در خصوص اعمال مجرمانه اي که مضر 

  ب) با تأیید دادستان در تمام موارد رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی
  حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سالمت امنیت و نظم عمومی باشد، با اطالع دادستان

  سالمت و امنیت جامعه و نظم عمومی با تأیید حوزه قضایی د) در خصوص اعمال مجرمانه مضر به
  در جرایمی که مستوجب مجازات جزاي نقدي نسبی است، کدام مرجع صالحیت رسیدگی دارد؟ -104

  ب) شوراي حل اختالف           الف) دادگاه کیفري دو
  ه هاي کیفري یک و یا دود) حسب میزان مجازات، دادگا  ج) حسب مورد، دادگاه کیفري دو و یا شوراي حل اختالف

  افتد؟کدام یک از مجازات هاي تعزیري، در صورت حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه به تأخیر نمی -105
  د) شالق      ج) حبس      ب) مالی    الف) سالب حقوق

یا عدم حضور طفل، براي رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان، در خصوص حضور  -106
  کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

  الف) فقط در ضرر و زیان ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی، حضور طفل الزم است.
  ب) حضور طفل الزم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

  ج) مطلقا حضور طفل الزم نیست.
  د ولی یا سرپرست قانونی در همه موارد الزم است.د) حضور طفل در صورت صالحدی

  در صورتی که در حوزه قضایی بخش، قتل عمدي صورت گیرد، تکلیف رئیس دادگاه بخش چیست؟ -107
  الف) ارسال پرونده به نزدیک ترین دادسراي محل وقوع جرم براي انجام تحقیقات مقدماتی

  تکمیل تحقیقات و نهایتاً اقدام به صدور کیفرخواستب) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و 
  ج) ارسال مستقیم پرونده به دادگاه کیفري یک

  د) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و صدور قرار نهایی
اگر شخصی مرتکب یک فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شیراز و یک فقره قتل عمدي  -108

مجازات قصاص نفس در شهرستان قزوین و یک فقره کالهبرداري مستوجب مجازات یک الی هفت سال حبس مستوجب 
  در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح براي رسیدگی به این جرایم کدام است؟

اتهامات قتل عمدي الف) دادگاه انقالب شیراز براي رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفري یک قزوین براي رسیدگی به 
  و کالهبرداري

ب) دادگاه انقالب شیراز براي رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفري یک قزوین براي رسیدگی به اتهام قتل عمد و 
  دادگاه کیفري دو تهران براي رسیدگی به اتهام کالهبرداري

  ج) دادگاه انقالب شیراز براي رسیدگی به همه اتهامات
  کیفري یک قزوین براي رسیدگی به کلیه اتهامات د) دادگاه

در چه مواردي، تمام شهروندان می توانند اقدامات الزم را براي جلوگیري از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل  -109
  آورند؟

  الف) در کلیه جرایم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري
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  قانونی است.ب) انجام چنین اقداماتی، فاقد مجوز 
  ق.آ.د.ك، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري 352ج) فقط در جرایم مشهود موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 

  ق.آ.د.ك در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري 352د) در همه جرایم مذکور در ماده 
ت جرم نبودن عمل صادر و به تأیید دادگاه کدام یک از عبارت هاي زیر در خصوص قرار منع تعقیب بازپرس، که به عل -110

  رسیده، صحیح است؟
  ق.آد.ك باشد، قابل فرجام خواهی است. 352الف) در صورتی که ناظر به بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 

  ق.آ.د.ك باشد، قابل فرجام خواهی است. 352ب) در صورتی که ناظر به بندهاي الف، ب، پ و ت و ث ماده 
  ض است، مگر در فرض کشف دلیل جدید که در این صورت، قابل تجدیدنظر است.ج) غیر قابل اعترا

  ق.آ.د.ك باشد، قابل تجدیدنظر است. 352د) در صورتی که ناظر به بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 
چنانچه بازپرس، درخواست شاکی خصوصی مبنی بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف  -111

  ت بداند، چه تصمیمی می گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟حقیق
  غیر قابل اعتراض -ب) قرار عدم دسترسی      غیر قابل اعتراض -الف) قرار رد درخواست
  قابل اعتراض -ج) قرار رد درخواست      قابل اعتراض -ج) قرار عدم دسترسی

ربوط به تحقیقات مقدماتی اتهاماتی که به طور مستقیم در دادگاه انجام می مرجع تجدیدنظر قرارهاي قابلّ اعتراض م -112
  شود، کدام است؟

  الف) دادگاه تجدیدنظر استان
  ب) دیوان عالی کشور

  ج) دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، اگر دادگاه صادر کننده، قرار، به ترتیب، دادگاه کیفري یک یا دادگاه کیفري دو باشد.
  دادگاه هم عرض دادگاه صادر  کننده قرار د)

کدام عبارت در خصوص تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفري و ضرر و زیان  -113
  ناشی از جرم به صورت توأمان، صحیح است؟

  از کیفري و مدنی باید رعایت شود.الف) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی نیست، لیکن سایر تشریفات دادرسی اعم 
  ب) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی است، ولی سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفري و مدنی باید رعایت شود.

  ج) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
  مر حقوقی و کیفري و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.د) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در ا

  معاینه و تحقیقات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، توسط کدام مقام انجام می شود؟ -114
  الف) بازپرس یا مقام قضایی صالح، متعاقب صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی

  توسط ضابطان دادگستري و یا با همکاري آنان ب) بازپرس رأساً یا حسب مورد به دستور وي،
  ج) بازپرس پس از صدور دستور و موافقت دادستان

  د) بازپرس پس از صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی و موافقت دادستان
کارشناسی چنانچه متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، جلب نظر کارشناسی را تقاضا کند و مقام قضایی نیز جلبِ نظر  -115

  را در جهت کشف حقیقت الزم بداند، حق الزحمه کارشناس چگونه پرداخت می شود؟
  الف) پرداخت حق الزحمه آن، بر عهده متهم است.

  ب) بر عهده متهم متقاضی است و در صورت استنکاف وي، از اعتبارات قوه قضائیه.
  ج) بالمناصفه بر عهده طرفین است.

  ه قضائیهد) از اعتبارات مربوط  به قو
متعاقب اعتراض به رأي شوراي حل اختالف، دادگاه کیفري دو به عنوان مرجع تجدیدنظر، رأي مذکور را نقض می کند.  -116

  رأي دادگاه از لحاظ قابلیت اعتراض، چه وضعیتی دارد؟
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گی ماهوي انجام دهد، قابل صادر شده باشد و دادگاه کیفري دو آن را نقض کند و رسید» قرار«الف) هرگاه تصمیم شورا به صورت 
  اعتراض در دادگاه کیفري یک است.

ب) قطعی است، مگر اینکه رأي شوراي حل اختالف به جهت رد صالحیت، توسط دادگاه کیفري دو نقض و رسیدگی ماهوي انجام 
  شود که در این صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

  اعتراض است. ج) در هر صورت، قطعی و غیر قابل
  د) در هر صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

دادگاه تجدیدنظر استان در فرایند رسیدگی به جرم تعزیري درجه شش، قرار ارجاع به میانجی گري صادر و یکی از  -117
  بی می شود؟وکالي دادگستري را به عنوان میانجی گر تعیین می کند. این اقدام دادگاه، چگونه ارزیا

  الف) در صورتی که طبق قانون، اجراي مجازات اتهام انتسابی قابل تعلیق باشد، با موافقت متهم و بزه دیده، این اقدام بی اشکال است.
ب) در صورت تشخیص، صرف نظر از موافقت متهم و بزه دیده، می تواند قرار مذکور را صادر کند و میانجی گر قرار دادن وکیل 

  اشکالی ندارد.دادگستري 
  ج) دادگاه تجدیدنظر استان، حق صدور قرار ارجاع به میانجی گري را ندارد.

  د) در صورت تأیید رئیس کل دادگستري استان امکان پذیر است، ولی نمی تواند وکیل دادگستري را میانجی گر قرار دهد.
  د، تکلیف مقام قضایی چیست؟چناچه شاهد یا مطلّع پس از تحقیق از او، در مظان اتهام قرار گیر -118

  کند.در صورت موافقت شاهد یا مطلّع، اقدام به تفهیم اتهام و ادامه تحقیق میالف) 
  عنوان مقام تعقیب، عمل کند.مراتب را به دادستان اطالع دهد و طبق دستور او بهب) 
  باید با تفهیم اتهام به او، به ادامه تحقیقات مبادرت ورزد.ج) 
  عنوان متهم براي وقت دیگر احضار کند.طبق مقررات و بهباید وي را د) 

دیدگان ناتوان از اقامه دعوي به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا کهولت سن، دادستان تحت چه در خصوص بزه -119
  کند؟جرایم قابل گذشت را تعقیب می ،شرایطی
          دیدگانرأساً و بدون جلب موافقت بزهالف) 
  دیدگانافقت بزهدر صورت جلب موب) 
    دیدگانفقط در جرایم علیه تمامیت جسمانی با جلب موافقت بزهج) 
  پس از جلب موافقت رئیس حوزه قضایید) 

  شود؟هاي بانکی اشخاص توسط بازپرس، چگونه انجام میکنترل حساب -120
  رأساً و بنا به تشخیص بازپرسب)         با تأیید دادستان کل کشورالف) 

  باتأیید دادستان محل وقوع جرمد)         رئیس حوزه قضاییبا تأیید ج) 
  
  
  


