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 اساسی حقوق

 است؟ کشور یک بودن فدرال مبیّن مورد، کدام 1-

 ساختاری دوگانگی -4  سیاستی رژیم -3  مجلسی دو پارلمان -2 قوا مطلق تفکیک -1

 

 است؟ مورد کدام پارلمانی، رژیم تحقق اصلی شرط 2-

 پارلمان رابرب در دولت هیأت و مردم برابر در پارلمان سیاسی مسئولیت -2   مجریه قوه بر نظارت -1

 پارلمان وجود -4   قوا کامل تفکیک -3

 

 است؟ ارگانی چگونه نگهبان، شورای 3-

 تقنینی اختیارات کننده محدود -4  دوم مجلس -3  مشورتی -2  کننده کنترل -1

 

 است؟ صحیح اسالمی، شورای مجلس مصوبات خصوص در زیر، موارد از یک کدام 4-

 .نیست کافی مغایرت عدم صرف و باشند قمنطب اسالمی موازین با باید  -1

 .است کافی ها آن مغایرت عدم صرفل اساسی، قانون اصول با ولی باشند منطبق اسالمی احکام با باید  -2

 .باشد نداشته مغایرتی اسالمی موازین و احکام با باید  -3

 .باشند داشته کامل انطباق اسالمی، احکام با باید  -4

 

 طور به تواند می اسالمی شورای مجلس جلسات زیر، مقامات از یک کدام تقاضای با ،اضطراری شرایط در 5-

 بود؟ خواهد معتبر صورتی چه در آن مصوبات و گردد تشکیل غیرعلنی

 نمایندگان مجموع سوم دو تصویب و نگهبان شورای حضور با -وزرا از یکی یا جمهور رئیس  -1

 نمایندگان مجموع سوم ود تصویب -وزرا از یکی یا جمهور رئیس  -2

 نمایندگان مجموع چهارم سه تصویب و نگهبان شورای حضور با -مجلس نمایندگان از نفر ده  -3

 حاضر نمایندگان چهارم سه تصویب و نگهبان شورای حضور با -مجلس نمایندگان از نفر ده یا و وزیران هیأت  -4

 

 شود؟ می یحسابرس مرجع کدام توسط دولتی، های شرکت های حساب 6-

 اسالمی شورای مجلس تفحص و تحقیق هیأت  -2     اداری عدالت دیوان  -1

 کشور محاسبات دیوان  -4    کشور کل بازرسی سازمان  -3

 

 است؟ صحیح تقنینی، پرسی همه خصوص در زیر، موارد از یک کدام 7-

 .کند می صادر جمهور رئیس را پرسی همه نوع این فرمان  -1

 .برسد مجلس نمایندگان سوم دو صویبت به باید  -2

 .برسد نگهبان شورای تأئید با باید مجلس، مصوبات مانند پرسی همه نتیجه  -3

 .گردد می صادر اساسی قانون بازنگری شورای مشورتی نظر اخذ از پس تقنینی، پرسی همه فرمان  -4
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 د؟شو می انجام چگونه کشور، مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئیس عزل 8-

 وی کفایت عدم به اسالمی شورای مجلس رأی از پس رهبری مقام توسط  -1

 نمایندگان سوم دو رأی با اسالمی شورای مجلس توسط  -2

 قانونی وظایف از وی تخلف به کشور عالی دیوان حکم از پس اسالمی شورای مجلس توسط  -3

 وی توانایی و کفایت عدم به نظام مصلحت تشخیص مجمع رأی از پس رهبری مقام توسط  -4

 

 کنند؟ عرضه توانند می مرجع کدام به را مجلس کار طرز از را خود شکایت مردم  9-

 اسالمی شورای مجلس  -4 کشور کل بازرسی سازمان  -3 دادگستری محاکم  -2  اداری عدالت دیوان  -1

 

 است؟ صحیح خارجی، کارشناس استخدام خصوص در مورد، کدام 11-

 .است مجاز وزیرا هیأت تصویب و مؤسسه رئیس یا وزیر تصمیم با  -1

 .است ممنوع مطلقاً جنگ زمان در  -2

 .است مجاز اسالمی شورای مجلس تصویب با و ضرورت موارد در فقط  -3

 .است مجاز اسالمی شورای مجلس ملی امنیت کمیسیون و دولت هیأت تصویب با  -4

 

 بدهند؟ الیحه یا طرح پیشنهاد اسالمی شورای مجلس به تقیماًمس توانند نمی زیر، مراجع از یک کدام  11-

 فرهنگی انقالب عالی شورای  -2    نمایندگان از نفر 11 حداقل  -1

 وزیران هیأت  -4     ها استان عالی شورای  -3

 

 شود؟ می تصویب مرجعی چه وسیله به اکنون هم رهبری، خبرگان مجلس شرایط و تعداد به مربوط قانون  12-

 رهبری  -4 رهبری خبرگان مجلس  -3 اسالمی شورای مجلس  -2  نگهبان شورای فقهای  -1

 

 بگیرد؟ عهده به را وزیران هیات ی اداره تواند می اول معاون مورد، کدام موافقت با 13-

 اسالمی شورای مجلس  -4  وزیران هیأت  -3   رهبر  -2  جمهور رئیس  -1

 

 دارد؟ سیاسی مسئولیت ،مورد کدام مقابل در رهبر 14-

 .ندارد سیاسی مسئولیت اساساً  -2    نظام مصلحت تشخیص مجمع  -1

 خبرگان مجلس  -4     نگهبان شورای فقهای  -3

 

 است؟ کسی چه عهده به خسارت جبران نباشد، مقصر قاضی و شود افراد متوجه ضرری قاضی، اشتباه اثر در اگر 15-

 دادگستری وزارت  -4   قضائیه قوه  -3  دولت  -2  قاضی خود شخص  -1
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 مدنی حقوق

 می دریافت را آن تومان هزار ده و فروخته تومان هزار یکصد قیمت به را خود دوچرخه ای ساله نه کودک 16-

 کند؟ فسخ را عقد تواند می کودک پدر آیا .کند می دریافت را ثمن باقی اطالع، از پس او پدر .کند

 .است باطل معامله اساساً زیرا خیر،  -1

 .باشد داشته وجود خیارات اگر بلی،  -2

 .است غیرنافذ ثمن، باقی دریافت رغم علی معامله زیرا بلی،  -3

 .است کرده تنفیذ را معامله ثمن، باقی دریافت با چون خیر،  -4

 

 است؟ صحیح مورد، کدام  17-

 .دهد خاتمه صلح به را علیه ولیم به را مربوط دعوی تواند می العموم مدعی تصویب بودن قیم  -1

 .است اختیار این وجود عدم اصل شود، تردید خاصی کار دادن انجام به نسبت قیم اختیار در اگر  -2

 .است باطل داده، انجام عزل حکم ابالغ از پیش قیم که اعمالی  -3

 .دارد تأسیسی جنبه قیم، عزل حکم  -4

 

 است؟ آور اباحه صرفاً مورد، کدام  18-

 وقف  -4   عمری  -3  مؤبد حبس  -2   عاریه عقد  -1

 

 رشد ایام در وکیل لیکن کند، انتخاب محجور مال فروش برای وکیل عنوان به را شخصی صغیر، ولّی اگر  19-

 دارد؟ حکمی چه قرارداد کند، منعقد را معامله

 فسخ قابل  -4   غیرنافذ  -3  باطل  -2  فسخ قابل غیر  -1

 

 است؟ صحیح ارتفاق، حق خصوص در مورد، کدام  21-

 .ندارد زمین به اختصاص  -2    .است انتقال قابل ملک از جدای  -1

 .شود نمی ملک اصل از نگهداری مخارج شامل آن، از تمتع مخارج  -4  .نیست حق وجود اماره آن، در تصرف صرف  -3

 

 هر .فروشد می آنان جانب از وکالت داشتن بدون مسععود به متعلق باغ قبال در را سععید به متعلق آپارتمان اکبر  21-

 است؟ کسی چه بهمتعلق اجازه، و معامله انعقاد بین فاصله در باغ منافع .کنند می تنفیذ را بیع اطالع، از پس نفر دو

 سعید نقل، نظریه بر بنا  -2   مسعود حکمی، کشف نظریه بر بنا  -1

 مسعود حکمی، و حقیقی کشف نظریه بر بنا  -4   سعید حقیقی، کشف نظریه بر بنا  -3

 

 دارد؟ حقی چه مشتری شود، تلف ثالث توسط مشتری، به تسلیم از قبل مبیع معین، عیم برنج تن 11 بیع در گرا  22-

 مبیع تعویض حق  -2   ثالث به رجوع حق یا تسلیم تعذر خیار  -1

 بیع انفساخ استناد به ثمن مطالبه  -4    ثالث به رجوع حق فقط  -3
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 می معلوم بعد و کند می خریداری است، معدنی که آن تصور به را معین آب بطری یکصدهزار شخصی  23-

 است؟ صحیح قرارداد، این خصوص در مورد، کدام .است مقطر آب مبیع شود

 .ندارد اثری وصف، در مشتری اشتباه صرف زیرا نیست، فسخ قابل  -1

 .است باطل واحد، ماهیت بر ادهار دو تطابق عدم استناد به قرارداد  -2

 .است باطل مبیع، عرفی ماهیت در مشتری اشتباه استناد به  -3

 .باشد می دارا را وصف تخلف خیار خریدار، و است نافذ  -4

 

 نیست؟ اقاله مختصات از مورد، کدام  24-

 .کرد اقاله توان نمی را اقاله  -2    .کرد فسخ توان نمی را آن  -1

 .کنند اقاله را آن توانند می معامله، طرفین وراث  -4    .ندارد وجود شفعه حق آن، در  -3

 

 است؟ امانی متصرف، ید مورد، کدام در  25-

 بالسوم اخذ  -2     فاسد بیع در خریدار  -1

 فضولی بیع در خریدار  -4    مضاربه عقد در مضارب  -3

 

 ندارد؟ وجود حبس حق زیر، عقود ار یک کدام در  26-

 اجاره  -4  معاوضه  -3  معوض هبه  -2   نکاح  -1

 

 است؟ عهدی عقد، کدام  27-

 جعاله  -4  عاریه  -3  وکالت  -2  مزارعه  -1

 

 است؟ مهرالمثل مستحق زن صورت، کدام در  28-

 .باشد نداشته را مهر عین تسلیم بر قدرت شوهر  -1

 .باشد شده تلف مهر عین  -2

 نزدیکی وقوع از مهرپس تعیین در تراضی عدم  -3

 .کند خودداری شده، تفویض او به که سمتی قبول از شده، گرفته نظر در مهر تعیین برای که ثالثی  -4

 

 است؟ صحیح خلع، طالق خصوص در مورد، کدام  29-

 .نیست رجوع قابل طالق، و منحل فدیه شود، تلف تسلیم از پیش فدیه عین که صورتی در  -1

 .برد می بین از را فدیه به زن رجوع حق اقدام این کند، ایجاد طالق از رجوع ایبر مانعی مرد چنانچه  -2

 .باشد مهریه مقدار از بیش تواند نمی کند، می بذل شوهر به زن که مالی خلع، طالق در  -3

 .نیست طالق بطالن سبب فدیه، تملیک نفوذ عدم یا بطالن  -4
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 ازدواج کرد، شرط از تخلف مرد اگر نگیرد، دیگر زن ،مرد که شود شرط نکاح عقد ضمن که صورتی در  31-

 دارد؟ حکمی چه دوم

 .است باطل  -2     .است صحیح  -1

 .است مخیر دوم، عقد یا خود عقد فسخ در له مشروط  -4  .دارد را خود عقد فسخ حق له مشروط  -3

 

 شود، آن بودن تبرعی مدعی شوهر و کند زناشویی ایام المثل اجرت مطالبه طالق، شرف در زوجه اگر  31-

 است؟ اعمال قابل ها آن روابط در زیر، موارد از یک کدام

 .کند پرداخت را عمل اجرت باید زوج و است زوجه عمل احترام اصل  -1

 .کند ثابت را آن خالف باید او لذا است؛ تبرع در ظاهر زوجه توسط عمل انجام  -2

 .کند اثابت را وجهز استحقاق عدم باید شوهر و است تبرع عدم اصل  -3

 .کند ثابت را تبرع عدم باید زوجه و است تبرع اصل  -4

 

 صورت، این در .ورزد می خودداری تعهد ایفای از ولی کند می معینی زمین در گندم کشت به تعهد احمد  32-

 دهد؟ انجام تواند می را زیر اقدام کدام مزارع

 .واهدبخ را قرارداد فسخ اعالم و کرده رجوع حاکم به  -1

 .کند را عقد اجرای به احمد اجبار تقاضای و کرده رجوع حاکم به  -2

 .کند اعالم را آن و فسخ را قرارداد حاکم، به مراجعه بدون  -3

 .کند خسارت ادعای تواند می احمد، توسط قرارداد اجرای بودن غیرممکن به نظر شده، کشف قرارداد بطالن  -4

 

 به له مضمون رضایت با را ضمان مورد دین پرداخت به خود تعهد است، شده جواد ضامن که سعید اگر  33-

 داشت؟ خواهد حقی چه سعید صورت، این در کند، قبول محسن و کند حواله محسن

 .کند رجوع جواد به پرداخته آنچه برای و بپردازد را دین موضوع باید  -1

 .دارد را وادج به رجوع حق دین، مبلغ پرداخت از پس محسن و ندارد حقی  -2

 .دارد را جواد به رجوع حق محسن، سوی از دین پرداخت از پس فقط  -3

 .دارد را جواد به رجوع حق محسن، قبول با  -4

 

 حق مطالبه برای مکفول، حضور عدم دلیل به له مکفول اگر .است شده منعقد صحیح نحو به کفالتی عقد  34-

 این در است، نداشته اطالع مکفول بر حق ثبوت به شود مدعی کفیل و کند دعوی اقامه کفیل، علیه خود

 است؟ صحیح مورد، کدام صورت،

 .برآید ادعا مورد حق عهده از است مکلف کفیل نباشد، حق منکر مکفول اگر  -1

 .کند فسخ را آن تواند می کفیل، اطالع عدم دلیل به ولی صحیح کفالت عقد  -2

 .آید بر حق عهده از است مکلف کفیل و صحیح کفالت عقد  -3

 .است باطل کفیل، اطالع عدم دلیل به کفالت عقد  -4
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 است؟ صحیح مورد کدام  35-

 .است نیابت عدم بر اصل باشد، ای شبهه که جا هر مطلق وکالت در  -1

 .گیرد قرار معامله طرف خود تواند می وکیل فروش، برای مطلق وکالت در  -2

 .دارد توکیل حق به ازنی وکالت، اجرای برای گرفتن اجیر  -3

 .نیست ضروری خاص وکالت دعاوی، وکالت در  -4

 

 است؟ صحیح مورد، کدام  36-

 .گردد می آزاد وثیقه کند، ابراء نیز دین از بخشی به نسبت فقط را مدیون مرتهن، اگر  -1

 .است باطل عقد، و شرط ندارد، را مرهونه عین فروش حق مرتهن که باشد شده شرط اگر  -2

 .نیست جایز رهن، عقد طرفین تراضی به دیگر، مال به رهن تبدیل  -3

 .نیست درست معاوضی، ضمان و درک ضمان برای رهن  -4

 

 است؟ صحیح مورد، کدام  37-

 .شود می ایجاد انتفاع حق مستعیر سود به عاریه، در  -1

 .دهد عاریه را اجاره مورد مال تواند نمی مستأجر  -2

 .ندارد منافات آن، بودن مجانی با عاریه، در عوض شرط  -3

 .است عاریه مال بودن معیوب نتیجه در مستعیر بر وارد خسارات مسئول معیر  -4

 

 است؟ صحیح کفالت، خصوص در مورد، کدام  38-

 .است درست کفیل از مکفول کفالت  -1

 .است دین انتقال سبب کفالت،  -2

 .است قدع بطالن سبب التزام، اجل یا مدت ماندن مجهول  -3

 .کرد زندانی را او توان می التزام، وجه پرداخت یا احضار به کفیل اجبار برای  -4

 

 است؟ صحیح مورد، کدام  39-

 .است طلب سند حکم در که اسنادی رهن  -2     آینده دین برای رهن  -1

 درک ضمان برای رهن  -4     سرقفلی حق رهم  -3
 

 است؟ مورد،صحیح دامک  41-

 .شود می منفسخ ها آن احد یا متعاملین فوت به رعهمزا عقد  -1

 .است المثل اجرت مستحق عامل، و مزارع آن از محصول شود، باطل ثمره ظهور از بعد عقد گاه هر  -2

 .است نتیجه به تعهد اقسام از مواظبت، به عامل تعهد  -3

 .است مزارع عهده بر زمین خراج  -4
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 تجارت حقوق

 است؟ ای معامله چگونه ی،تبع تجارتی معامله  41-

 .شود می انجام تجارتی های شرکت توسط  -2 .شود می انجام ها آن تجارتی امور برای تاجر دو بین  -1

 .شود می انجام تاجر دو بین  -4  .شود می انجام غیرتاجر یک و تاجر یک بین  -3
 

 نیست؟ تجاری ذاتاً مورد، کدام  42-

 )امالک( غیرمنقول اموال داللی  -2    نمک تصفیه کارخانه تأسیس  -1

 محدود مسئولیت با شرکت عامل مدیر معامله  -4   تاجر غیر نفر دو بین برواتی معامله  -3
 

 کرده معامالتی دیگری، حساب به ولی خود اسم به که است شخصی توصیف مقام در زیر، موارد از یک کدام  43-

 دارد؟ می دریافت کارمزد مقابل در و

 تجارتی مقام قائم  -4  کار العمل حق  -3  عامل  -2   دالل  -1
 

 وام شرکت از توانند نمی )حقوقی اشخاص استثنای به(  سهامی شرکت مدیره هیأت اعضای و عامل مدیر  44-

 ...........بگیرند

 .است ابطال قابل ها آن اقدام این و  -2   .است باطل ها آن اقدام این و  -1

 .شود تصویب نیز عادی مجمع در و داده اجازه مدیره هیات که آن مگر  -4  .دهد اجازه را آن مدیره هیات مگر  -3

 

 است؟ صحیح سهامی، شرکت قانونی اندوخته با رابطه در مورد، کدام  45-

 .است الزامی ثبتی سرمایه دهم یک حداکثر به رسیدن تا و شرکت خالص سود از بیستم یک کسر ساالنه  -1

 .است الزامی شده، ثبت سرمایه دهم یک حداقل به رسیدن تا و تقسیم قابل سود از بیستم یک داقلح ساالنه کسر  -2

 .است الزامی سرمایه دهم یک حداقل به رسیدن تا و شرکت سرمایه از بیستم یک حداقل ساالنه کسر  -3

 یا ثبتی سرمایه دهم یک به یدنرس تا و قبل های سال های زیان وضع با مالی سرال خالص درآمد درصرد پنج حداقل کسرر  -4

 .است اختیاری آن از باالتر و الزامی افزایشی،

 

 است؟ صحیح مورد، کدام  46-

 .کنند منتشر سهام با تعویض یا تبدیل قابل قرضه اوراق توانند می عام سهامی های شرکت  -1

 .کنند منتشر سهام با تعویض یا تبدیل قابل مشارکت توراق توانند می عام سهامی های شرکت  -2

 .نمایند منتشر مشارکت اوراق توانند می ها شرکت کلیه  -3

 .نمایند منتشر قرضه اوراق یا مشارکت اوراق توانند می خاص و عام سهامی های شرکت  -4
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 مورد کدام .است شده محکوم عمومی اموال در قانونی غیر تصرف جرم به سعهامی شعرکت یک عامل مدیر  47-

 است؟ صحیح وی، خصوص در

 .شود می منعزل شرکت عامل مدیر  -1

 .ندارد مدیرعامل سمت تداوم در تأثیری گونه هیچ مزبور محکومیت  -2

 .نماید می صادر را وی عزل حکم ذینفع هر تقاضای به دادگاه  -3

 .دبخواه موضوع خصوص در تصمیم اتخاذ جهت مدیره هیات دعوت به را شرکت بازرس الزام دارد حق نفع ذی هر  -4

 

 نماید؟ دعوت را سهامی شرکت العاده فوق طور به عادی عمومی مجمع تواند می مورد، کدام  48-

 .باشند مالک را شرکت سهام درصد ده الاقل که سهامدارانی و شرکت بازرسان یا بازرس مدیره، هیات  -1

 شرکت بازرس و مدیره هیأت  -2

 .باشند مالک را شرکت امسه درصد ده الاقل که سهامدارانی و مدیره هیأت  -3

 مدیره هیأت فقط  -4

 

 کرد؟ منوط آراء اجماع به را العاده فوق عمومی مجمع تصمیمات توان می زیر، های شرکت از یک کدام در  49-

 تعاونی  -4   خاص سهامی  -3  تعاونی و خاص سهامی  -2  محدود مسئولیت با  -1

 

 است؟ چگونه یکدیگر، به نسبت شرکا مسئولیت تضامنی، های شرکت در  51-

 نسبی  -4   بالسویه  -3  آورده میزان به  -2 دصی در صد و تضامنی  -1

 

 سوی از کاال، در عیب وجود دلیل به معامله .کند می صادر وی وجه در چکی بهرام، از کاال خرید بابت میدا  51-

 در چک صدور منشأ قرارداد فسخ بر مبنی امید ایراد چک، وجه مطالبه دعوای در اینک .گردد می فسخ امید

 دارد؟ وضعیتی چه بهرام، برابر

 .است استناد قابل  -1

 .نیست استناد قابل  -2

 .است استناد قابل عیب، وجود به بهرام آگاهی صورت در فقط  -3

 .است استناد قابل فسخ، از بهرام آگاهی صورت در فقط  -4

 

 باشد، کرده رعایت را قانونی مواعد دارنده اگر .کند می ظهرنویسی را چکی سهامی شرکت عامل مدیر  52-

 نماید؟ دعوی اقامه تواند می زیر، موارد از یک کدام علیه

 شرکت  -2   مشترکاً و منفرداً شرکت و عامل مدیر  -1

 متضامناً شرکت و عامل مدیر  -4    مشترکاً شرکت و عامل مدیر  -3
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فروشنده یکماه بعد سفته را در  روز بعد تسعلیم فروشنده میگردد  11و تنظیم  1/5/92ای بدون مبلغ به تاریخ سعفته  -53

 حدود اختیار تکمیل مینماید  در اینصورت، مبداء محاسبه مواعد مقرر در قانون تجارت، کدام تاریخ است؟

 فروشنده توسط سفته تکمیل تاریخ  -2  .نماید می تأمین بهتر را دارنده نفع که تاریخی  -1

 فروشنده به سفته تسلیم تاریخ  -4    سفته در مندرج رصدو تاریخ  -3

 

 امضاء را سند جواد اگر .است جواد برات علیه محال .دهد می بهروز به را آن و کرده صادر براتی ابراهیم  54-

 دارد؟ مسئولیتی چه بهروز، و ابراهیم برابر در باشد، نکرده

 .ندارد مسئولیتی بهروز برابر در لیکن دارد مدنی مسئولیت ابراهیم برابر در محل، دریافت صورت در  -1

 .دارد براتی مسئولیت بهروز، و ابراهیم برابر در محل، دریافت صورت در  -2

 .ندارد مسئولیتی بهروز برابر در لیکن دارد براتی مسئولیت ابراهیم برابر در محل، دریافت صورت در  -3

 .ندارد ولیتیمسئ نوع هیچ ها، آن از کدام هیچ برابر در  -4

 

 برات، وجه پرداخت عدم لحاظ به مقرر مهلت در .شععود تأدیه ایران در باید که اسععت براتی دارنده رضععا  55-

 مدتی چه ظرف باید نماید، دعوی اقامه ها ظهرنویس علیه بخواهد وی چنانچه .اسععت نموده تأدیه عدم اعتراض

 نماید؟ دعوی اقامه

 اعتراض تاریخ از سال پنج  -2   برات سررسید تاریخ از سال یک  -1

 اعتراض ازتاریخ سال یک  -4    برات صدور تاریخ از سال یک  -3

 

 است؟ صحیح او، معامالت خصوص در مورد، کدام ورشکسته، تاجر توقف تاریخ از بعد  56-

 .است باطل  -2     .است غیرنافذ  -1

 .باشد دین از فرار قصد به اگر است، طلبا  -4  .باشد طلبکاران به زیان متضمن اگر است، باطل  -3

 

 

 

 

در اختیار جواد قرار میدهد  ورشعکسعتگی حسن در تاریخ  1/7/92ریال به سعررسعید  111.111.111چکی به حسعن  -57

 اعالم میگردد  کدام مورد، درباره اعالم طلب مربوطه به چک وصول آن صحیح است؟ 1/6/92

 غ مندرج در چک، از دارایی حسن وصول میشود.اظهار به نسبت مبل 1/7/33در سررسید  -1

 .شود می وصول حسن دارایی از نسبت به ، مبلغ از کسر و طلب اظهار از پس  -2

 .شود می وصول حسن دارایی از طلب نسبت به و ارائه ، مبلغ همان با و صورت همان به  -3

 .نیست وصول و ارائه قابل دین، نبودن حال دلیل به  -4
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 است؟ صحیح مورد، کدام گردد، ابطال یا فسخ ، ارفاقی قرارداد چنانچه  58-

 .نماید می منصوب تصفیه مدیر و نموده صادر ورشکستگی حکم مجدداً دادگاه،  -1

 .ندارد تکلیفی نیز دادگاه و نشده احیا تصفیه مدیر سمت  -2

 .نماید می منصوب تصفیه مدیر مجدد، ورشکستگی حکم صدور بدون دادگاه،  -3

 .گردد می احیا ، خود به خود تصفیه مدیر سمت  -4

 

 ؟است پذیر امکان زیر، موارد از یک کدام بین ارفاقی قرارداد انعقاد تضامنی، شرکت ورشکستگی صورت در  59-

 .کنند موافقت شرکا اکثریت که صورتی در آن، طلبکاران و ورشکسته تضامنی شرکت بین  -1

 بکارانطل و تضامنی شرکت شرکای بین فقط  -2

 ان طلبکاران و ورشکسته تضامنی شرکت  -3

 .نیست ممکن عنوان، هیچ به  -4

 

 31تاریخ در کاال .اسعت بوده 1391 خرداد 31 تاریخ به مبیع تحویل به مکلف فروشعنده بیع، قرارداد براسعاس  61-

 علیه 1392 دادخر 31 تاریخ در خریدار .گردد می خریدار نماینده تحویل دیده خسععارت شععکل به 1391 تیرماه

 31 را کلیهماهها اگر .نماید می دعوا طرح بحری خسارات و تحویل در تأخیر خسعارات باب از نقل و حمل متصعدی

 باشد؟ می صحیح ، خریدار خواسته دو خصوص در مورد کدام نماییم، فرض روزه 361 را سال و روزه

 .باشد می اشکال اقدف حیث این از و شده مطرح قانونی موعد در داخل دعوا دو هر  -1

 .باشد می زمان مرور مشمول و بوده ناموجه بحری خسارات دعوای و موجه تسلیم در تأخیر خسارات دعوای  -2

 .است رد به محکوم زمان مرور دلیل به دعوا دو هر  -3

 .میباشد زمان مرور مشمول و ناموجه تسلیم در تأخیر دعوای و موجه بحری خسارات دعوای  -4

 

 مدنی احکام اجرای و دادرسی ینآی

 است؟ تاریخ کدام دعوی، به کننده رسیدگی دادگاه برای صالحیت ایجاد مناط 61-

 حکم انشاء زمان  -1

 دادخواست تقدیم  -2

 عقد انعقاد یا حقوقی واقعه تحقق  -3

 دادرسی جلسه اولین  -4

 

 است؟ رپذی امکان ، زیر موارد از یک کدام در خواسته، بهای افزایش 62-

 دادرسی مراحل تمام در  -1

 خوانده رضایت شرط به دادرسی، مراحل تمام در  -2

 جلسه اولین پایان تا فقط  -3

 .گردد تودیع آن دادرسی هزینه شده، طرح دعوای با که صورتی در  -4
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 است؟ صحیح ، مورد کدام ، محکوم ورثه علیه حکم اجرای خصوص در  63-

 .است الزم مراتب دهکنن تأیید شهود معرفی  -1

 .است الزم وراثت انحصار گواهی کردن ضمیمه  -2

 .است الزم له محکوم توسط کافی دلیل ابراز  -3

 .است کافی له محکوم سوی از آن کامل مشخصات و نشانی ذکر با محکوم ورثه معرفی صرف  -4

 

 طرفین از یکی لیکن .است شده موکول داوری به آن به راجع اختالفات فصل و حل قرارداد، یک ضمن در  64-

 است؟ کدام دادگاه وظیفه .است کرده اقامه دادگاه در را آن به مربوط دعوای قرارداد،

 .کند می صادر صالحیت عدم قرار  -1

 .نماید اعالم اختالف مورد در را خویش نظر تا نماید می ابالغ طرفین داوران یا داور به  -2

 .نماید می مختومه را پرونده ، وادع رد یا استماع عدم قرار با  -3

 .دهد می انجام را دعوا به رسیدگی دادگاه و نبوده رسیدگی مانع قرارداد، در داوری بینی پیش  -4

 

 این در .دارند تصرف محل در نیز دیگری اشخاص ، علیه محکوم بر عالوه ید، خلع حکم اجرای زمان در  65-

 است؟ صحیح مورد، کدام صورت،

 .دهد می مهلت تکلیف، تعیین و دادگاه به مراجعه برای متصرفین هب دادورز  -1

 .شود می ید خلع علیه محکوم شخص فقط حکم، طبق  -2

 .دارد حقوقی اثر صرفاً و ندارد اجرا قابلیت صادره حکم  -3

 .شود می اجرا متصرفین تمام علیه صادره حکم  -4

 

 نموده حامد حق در تومان میلیون بیسععت پرداخت به ممحکو غیابی حکم موجب به را حسععام حقوقی دادگاه  66-

 .است نکرده واخواهی تقاضای وی ولی شده واقعی ابالغ حسام به اجراییه و صعادر اجراییه حکم، اجرای برای .اسعت

 است؟ صحیح حکم، اجرای خصوص در مورد، کدام .دارد را حکم اجرای درخواست حامد

 .بدهد اسبمتن تأمین حامد که است آن به منوط  -1

 .نیست حامد از متناسب تأمین اخذ یا معتبر ضامن معرفی به منوط  -2

 .کند معرفی معتبر ضامن حامد که است آن به منوط  -3

 .شود نمی صادر اجرا دستور کند، اعتراض حکم اجرای به نسبت حسام که صورتی در  -4
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 بروز از پس .دهند ارجاع داوری به را خود تمعامال به راجع اختالفات کلیه کنند می توافق حسععین و تقی  67-

 بیست میزان به حکم صدور درخواست ابرازی عادی سند اساس بر و نموده دعوی اقامه حسین علیه تقی اختالف،

 این در .نیست بدهکار واقع در و شده اخذ وی از تهدید با ابرازی سند است مدعی حسعین .دارد را تومان میلیون

 دهد؟ انجام باید را زیر اماقد کدام داور صورت،

 کند صادر دعوی رد قرار  -1

 .کند صادر رأی طرفین، ادله مالحظه از پس و داده ادامه رسیدگی به  -2

 .کند متوقف دار صالحیت دادگاه از نهایی حکم صدور تا را رسیدگی  -3

 .کند اعالم دار صالحیت جزایی دادگاه به ار مراتب باشد، تقی مجازات خواستار حسین که صورتی در ، دعوی به رسیدگی ضمن  -4

 

 حقوقی عمومی دادگاه به نسبت اختالف حل شورای ، عمومی دادگاه به نسبت خانواده دادگاه صالحیت  68-

 ترتیب به استان، نظر تجدید دادگاه به نسبت بدوی عمومی دادگاه عمومی، اموال به مربوط دعاوی خصوص در

 است؟ کدام

 ذاتی ذاتی، ذاتی،  -4  ذاتی نسبی، ذاتی،  -3  ذاتی ذاتی، نسبی،  -2  تیذا نسبی، نسبی،  -1

 

 است؟ برخوردار شده قضاوت امر اعتبار از زیر، قرارهای از یک دامک  69-

 کلی طور به آن استرداد دلیل به دعوا سقوط  -2     دادخواست ابطال  -1

 دادرسی اتمام از قبل آن استرداد دلیل به دعوا رد  -4  خوانده به آن توجه عدم دلیل به دعوا رد  -3

 

 است؟ دادگاه کدام صالحیت در تصحیح شود، خواهی نظر تجدید دادنامه از ، رأی تقاضای از بعد اگر  71-

 .باشد خواه نظر تجدید تصحیح، متقاضی اگر نظر، تجدید  -2     نخستین  -1

 .باشد خوانده نظر تجدید تصحیح، ندهکن تقاضا اگر نخستین،  -4     نظر تجدید  -3

 

 دادگاه شود می متوجه دعوا طرح از بعد .است کرده طرح جواد علیه بر سعند تنظیم به الزام دعوای حسعین  71-

 تنظیم به الزام حکم است، بوده ملک همین مالکیت مدعی که احمد نفع به دعوا موضوع ملک مورد در قبالً دیگری

 ثالث اعتراض دادخواست تقدیم به مبادرت مذکور، دادگاه به مراجعه با و است قطعی و است کرده صادر سعند

 .ندارد حضععور نیز جواد .دهد می ارائه الزام، دعوای به رسععیدگی اول جلسععه در را دعوا طرح گواهی و کند می

 گرفت؟ خواهد تصمیمی چه دادگاه

 .کند می قفمتو ثالث، اعتراض دعوای نتیجه شدن روشن زمان تا را رسیدگی  -1

 .کند می صادر دعوا رد قرار است، نشده ارائه دلیل عنوان به جواد توسط ثالث اعتراض موضوع حکم اینکه جهت به  -2

 .کند می رسیدگی آن به خود و مطالبه رأی صادرکننده دادگاه از را ثالث اعتراض دعوای موضوع پرونده  -3

 .میکند صادر دعوا استماع عدم قرار است، نشده ارائه دلیل عنوان به جواد توسط ثالث اعتراض موضوع حکم اینکه جهت به  -4

 



 
13 

 فاقد خوانده، طرف از محلی صععالحیت عدم ایراد عدم رغم به را بدوی دادگاه تجدیدنظر، دادگاه هرگاه  72-

 کند؟ می صادر رأیی چه بداند، محلی صالحیت

 .کند می ماهوی رسیدگی به مبادرت رأساً و نقض را رأی  -2 .کند می ارسال صالح دادگاه به را آن و نقض را رأی  -1

 .کند می ارسال صالح دادگاه به و نقض را آن نباشد، صحیح صادره رأی اگر  -4 .کند می تأیید را آن باشد، صحیح صادره رأی چنانچه  -3

 

 چه دادگاه کند، حکم اجرای تأخیر درخواسععت و اعتراض دادگاه قطعی حکم به نسععبت ثالث شععخ  اگر  73-

 گرفت؟ خواهد تصمیمی

 .ثالث اعتراض پرونده در صدور از پس مگر کند، صادر را حکم اجرای تأخیر قرار تواند نمی دادگاه  -1

 .است تمدید قابل مدت این و کند صادر معینی مدت تا را حکم اجرای تأخیر قرار تأمین، اخذ با تواند می دادگاه  -2

 .نیست تمدید قابل مدت این و کند صادر معینی مدت تا را حکم اجرای تأخیر قرار تأمین، اخذ با تواند می دادگاه  -3

 .کرد خواهد صدورقرار به اقدام دادگاه این و کند تقاضا را حکم اجرای تأخیر قرار صدور قطعی، حکم کننده صادر دادگاه از باید دادگاه  -4

 

 .است شده صادر مغایری آرای باشد، کرده تغییری اختالف تصور یا طرفین اینکه بدون واحدی، موضوع در  74-

 شود؟ می محقق زیر موارد از کدامیک اینصورت در

 .است معتبر کامالً اول، رأی و بوده اعتبار بی مؤخر رأی  -1

 .شد خواهد اعالم آن اعتباری بی و نقض نفع، ذی تقاضای به نیز دوم رأی و اعتبار بی اول رأی  -2

 .شد خواهد نقض قانون، با مخالفت صورت در اول رأی و بوده اعتبار بی مؤخر رأی  -3

 .داشت نخواهد مختومه امر اعتبار رأی، دو از یک هیچ اینصورت، در .شد خواهد نقض رأی دو هر  -4

 

 از کدامیک به باید است، گردیده ابرام کشور عالی دیوان در که حکمی به نسبت دادرسی اعاده دادخواست  75-

 گردد؟ تقدیم زیر، عمراج

 قرار صدور از پس دادرسی، اعاده جهات وجود احراز صورت در کشرور عالی دیوان .شرود می تقدیم کشرور عالی دیوان به  -1

 .کند می ارسال قطعی حکم کننده صادر دادگاه به را آن دادرسی، اعاده قبول

 .کند می ارسال قطعی حکم کننده صادر دادگاه هب را آن کشور، عالی دیوان .شود می تقدیم کشور عالی دیوان به  -2

 .کند ارسال کشور عالی دیوان به مجوز کسب برای را پرونده باید دادگاه این اما شود، می تقدیم قطعی حکم کننده صادر دادگاه به  -3

 .کند می اعالم رکشو عالی دیوان به را مراتب کتباً دادگاه این .شود می تقدیم قطعی حکم کننده صادر دادگاه به  -4

 

 از اختالف رفع درخواسععت طرفین، از یکی و شععود ایجاد اختالف اجرا مرحله در حکم مفاد در که صععورتی در 76-

 است؟ صحیح مورد، کدام بنماید، دادگاه

 .افتد می تأخیر به دادگاه تصمیم زمان تا حکم اجرای اجرائیه، طرفین از یکی تقاضای صورت در  -1

 .شود می تعطیل حکم اجرای اختالف، رفع مورد در دادگاه یمتصم اتخاذ تا  -2

 .افتد می تأخیر به آن اجرای دادگاه، از حکم اجرای تأخیر قرار صدور صورت در  -3

 .شود می متوقف حکم اجرای اختالف؛ رفع مورد در دادگاه تصمیم زمان تا  -4
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 است؟ صحیح شود، می صادر اجرایی عملیات هب ثالث شخ  اعتراض مقام در که حکمی خصوص در مورد، کدام 77-

 .باشد می تجدیدنظر قابل صرفاً  -2   .است خواهی تجدیدنظر و اعتراض قابل  -1

 .است قطعی  -4     .ایت اعهتراض قابل صرفاً  -3

 

 است؟ صحیح مورد کدام گردد، واصل احکام اجرای دایره به محکوم علیه بر متعددی ها اجرائیه اگر 78-

 .است تقدم حق دارای همیشه دارد، تقدم او اجرائیه تاریخ که ای له حکومم  -1

 .است تقدم حق دارای باشد، داشته تقدم نیز اجرائیه ابالغ تاریخ و باشد کرده توقیف را مال قبالً له محکوم اگر  -2

 .ندارد وجود کس هیچ برای تقدم حق متعدد، های اجرائیه صدور دلیل به  -3

 سایرمحکوم بر به محکوم میزان به مزبور مال به نسبت له محکوم باشد، داشته تأمینی توقیف در را مال قبالً له محکوم اگر  -4

 .دارد تقدم حق لهم

 

 در مورد کدام نیاید، دسععت به وی از نیز مالی و نکرده اجرا را حکم اختالف، حل شععورای علیه محکوم چنانچه 79-

 است؟ صحیح علیه، محکوم خصوص

 .نیست بازداشت لقاب  -1

 .است بازداشت قابل حکم، اجرای حوزه دادگستری رئیس اجازه با  -2

 .است بازداشت قابل اختالف، حل شورای حوزه رئیس اجازه با  -3

 .کرد بازداشت را وی توان می مالی، های محکومیت اجرای نحوه قانون به توجه با  -4

 

 دارد؟ حکمی چه مالک، توسط مال معرفی صورت رد به محکوم وصول برای ثالث شخ  مال توقیف 81-

 .نیست جایز علیه محکوم رضایت بدون  -2    .است جایز  -1

 .است جایز علیه، محکوم شخص اموال کفایت عدم صورت در  -4   .است ممنوع مطلقاً  -3

 

 کیفری احکام اجرای و دادرسی آیین

 است؟ دادرسی اعاده موارد جزو مورد، کدام 81-

 .باشد تخفیف بر مبتنی الحق نونقا  -1

 .نباشد جرم با متناسب حکم مورد کیفر قاضی، اشتباه علت به  -2

 گذشت غیرقابل جرایم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت  -3

 .گردد مجنون دادرسی حین در مرتکب  -4
 

 دستگیر اصفهان رد وی .کند می ایجاد تلفنی مزاحمت مشعهد در محمد برای تلفن وسعیله به تهران در آرش 82-

 این به رسیدگی صالحیت شهر، کدام دادگاه باشد، شده شروع تبریز شهرستان دادگاه در تحقیقات اگر .شود می

 دارد؟ را جرم

 تبریز -4   مشهد -3   اصفهان -2   تهران  -1
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 است؟ کرده اعطا ایرانی محاکم به جهانی صالحیت ایران قانون زیر، موارد از کدامیک در 83-

 .اند شده مرتکب خود وظیفه و شغل با رابطه در که ایران دولت مستخدمان رایمج  -1

 گانه سه قوای کنترل تحت ای رایانه های سامانه علیه جرایم  -2

 سال 11 از کمتر اشخاص از استفاده سوء متضمن ای رایانه جرایم  -3

 ایران شوریک کد باالی مرتبه دامنه دارای تارنماهای طریق از ارتکابی جرایم  -4

 

 کرد؟ صادر را متهم جلب دستور شود، فرستاده اخطاریه بدواً اینکه بدون توان می مورد کدام در 84-

 .است حبس سال 11 از بیش ها آن قانونی مجازات که جرایمی  -1

 .باشد فساد موجب متهم آزادی  -2

 .است ابد حبس ها آن قانونی مجازات که جرایمی  -3

 .است عضو قطع ها آن قانونی اتمجاز که جرایمی  -4

 پذیرد؟ می صورات مرجع کدام توسط کیفری احکام اجرای بخش، قضایی حوزه در 85-

 شهرستان دادستان یا البدل علی دادرس  -2  البدل علی دادرس یا قضایی حوزه رئیس  -1

 شهرستان دادستان یا دادگاه رئیس  -4  بخش حوزه دادستان یا البدل علی دادرس  -3

 

 میشود؟ تلقی دادرس عنوان به وی رد موجبات از مقدماتی، تحقیقات مرحله در بازپرس نظر اظهار کدام 86-

 نظامی دادسرای شایستگی دلیل به صالحیت عدم قرار صدور  -2  مالکیت احراز ضرورت دلیل به اناطه قرار صدور  -1

 عمل نبودن جرم دلیل به تعقیب منع قرار صدور  -4 متهم به اتهام توجه دلیل به کیفری تامین قرار صدور  -3

 

 است؟ اعتراض قابل مرجع کدام در باشد، عمدی قتل متهم اتهام چنانچه وثیقه، ضبط خصوص در دادستان دستور 87-

  عمومی دادگاه  -2    استان نظر تجدید دادگاه  -1

 استان کیفری دادگاه  -4   استان مرکز انقالب و عمومی دادستان  -3

 

 دارد؟ قرار دادگاه کدام صالحیت در مهمات، و سالح مجاز غیر فروش و خرید 88-

 حکومتی تعزیرات  -4  عمومی  -3  نظامی  -2  انقالب  -1

 

 .است گردیده قطعی حکم، و شده محکوم حبس ماه شش به و کرده تخریب را محمود خودرو علی 89-

 شود؟ می صادر قرار کدام شاکی، گذشت با .است کیفر تحمل حال در علیه محکوم

 تعقیب موقوفی  -4  اجرا موقوفی  -3  تعقیب منع  -2 رسیدگی توقیف  -1

 

 سابقه فقره یک حداقل داشتن به منوط موقت، بازداشت قرار الزامی صدور ها، جرم از کدامیک در 91-

 است؟ قطعی محکومیت

 ارتشاء  -4  ربایی آدم  -3  عمدی قتل  -2  پاشی اسید  -1
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 او موقت بازداشت با دادستان نظر برخالف بازپرس و شده تعقیب جواد چشم کردن نابینا اتهام به احمد 91-

 چیست؟ وظیفه .کند می مخالفت

 .است عمومی دادگاه با اختالف حل  -2   .است االتباع الزم بازپرس نظر  -1

 .کند می تالفاخ رفع استان کیفری دادگاه  -4   .است االتباع الزم دادستان نظر  -3

 

 است؟ صحیح مورد کدام دهد، تشخی  ناق  را بازپرس تحقیقات دادستان چنانچه 92-

 .کند می صادر کیفرخواست سپس و تکمیل را تحقیقات راساً  -1

 .کرد خواهد اختالف حل عمومی دادگاه اختالف حدوث لحاظ به صورت، این در و بخواهد را تحقیقات تکمیل تواند نمی  -2

 .بپذیرد را تحقیقات نقص بازپرس اینکه بر مشروط بخواهد را آن تکمیل تواند می  -3

 .بداند کامل را خود تحقیقات بازپرس اینکه ولو بخواهد را آن تکمیل اند تو می  -4

 

 جدیدی دالیل تعقیب، منع قرار صدور از پس چنانچه شود، می مطرح دادگاه در مستقیماً که جرایمی در 93-

 ...........صورت این در شود، کشف

 .است مجدد رسیدگی قابل دادگاه موافقت و دادستان درخواست به بنا یکبار برای  -1

 .است دادرسی اعاده موجبات از جدید دالیل کشف  -2

 .دارد مختومه امر اعتبار صادره قرار  -3

 .است مجدد رسیدگی قابل دادستان درخواست به بنا یکبار برای  -4
 

 متهم جزایی دادگاه و باشد نموده تقدیم جزایی عمومی دادگاه به زیان و ضرر دادخواست شاکی چنانچه 94-

 است؟ صحیح مورد کدام نماید، تبرئه را

 .نماید صادر مقتضی حکم و رسیدگی زیان و ضرر دادخواست به است مکلف  -1

 .نماید می داللت حقوقی دادگاه در زیان و ضرر تدادخواس تقدیم به را شاکی و مختومه را پرونده جزایی دادگاه  -2

 .کرد نخواهد رسیدگی اال و رسیدگی دادگاه باشد، گیری تصمیم معد زیان و ضرر اگر  -3

 .کند می ارسال حقوقی دادگاه به زیان و ضرر خصوص در را پرونده جزایی دادگاه  -4
 

 قرار این باشد، شده صادر جزایی عمومی ادگاهد توسط شاکی، تقاضای به بنا خواسته تامین قرار چنانچه 95-

 دارد؟ وضعیتی چه

 .است اعتراض قابل متهم تقاضای به فقط  -2 .است تجدیدنظر قابل دادستان و شاکی تقاضای به  -1

 .است اعتراض قابل دادستان تقاضای به فقط  -4    .است اعتراض قابل غیر  -3
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 در باشد، شده محکوم نیز جرم از ناشی زیان و ضرر به قانونی زاتمجا به محکومیت بر عالوه متهم هرگاه 96-

 ....................... نظرخواهی تجدید صورت

 .است معاف جزایی و حقوقی امر به نسبت خواهی تجدیدنظر هزینه پرداخت از  -1

 .بپردازد را حقوقی امر به نسبت خواهی تجدیدنظر هزینه فقط باید  -2

 .بپردازد را جزایی امر به نسبت خواهی تجدیدنظر ههزین فقط باید  -3

 .بپردازد را جزایی و حقوقی امر به نسبت خواهی تجدیدنظر هزینه فقط باید  -4
 

 است؟ کدام تجدیدنظر مرجع و کننده رسیدگی دادگاه است، شده حد مستوجب سرقت و عمد قتل به مرتکب شخ  97-

 .است کشور عالی دیوان مورد، دو هر در تجدیدنظر مرجع و شود می رسیدگی استان کیفری دادگاه در دو هر  -1

 تجدیدنظر مرجع که اسررت جزایی عمومی دادگاه صررالحیت در سرررقت و اسررتان کیفری دادگاه صررالحیت در عمد قتل  -2

 .است استان تجدیدنظر دادگاه سرقت، خصوص در و کشور عالی دیوان عمد، قتل درخصوص

 و کشررور عالی دیوان عمدی قتل خصرروص در تجدیدنظر مرجع ولی اسررت، اسررتان کیفری اهدادگ صررالحیت در دو هر  -3

 .است استان تجدیدنظر دادگاه سرقت درخصوص

 هردو در تجدیدنظر مرجع ولی جزایی، عمومی دادگاه صالحیت در سررقت و اسرتان کیفری دادگاه صرالحیت در عمد قتل  -4

 .است کشور عالی دیوان مورد،

 

 موافقت و پیشنهاد به بنا ترتیب به نظامی، خاص جرایم در دیگر، اسعتان به اسعتان یک از جزایی ایدعو احاله 98-

 میگیرد؟ انجام مراجع، کدام

 استان یک نظامی دادگاه اول شعبه مبدا، قضایی حوزه رئیس  -1

 جرم وقوع محل استان تجدیدنظر دادگاه جرم، وقوع محل دادگاه  -2

 کشور عالی دیوان مصلح، روهاینی قضایی سازمان رئیس  -3

 کننده رسیدگی قاضی مسلح، نیروهای قضایی سازمان رئیس  -4
 

 نظامی دادگاه صالحیت در که جرایمی به دو، نظامی دادگاه استقرار عدم دلیل به یک، نظامی دادگاه چنانچه 99-

 است؟ کدام فوق، مورد رد یک نظامی دادگاه آرای از تجدیدنظر مرجع نماید، صادر حکم و رسیدگی است، دو

 بدوی رای کننده صادر عرض هم یک نظامی دادگاه  -2    کشور عالی دیوان  -1

 تهران یک نظامی دادگاه  -4  بدوی رای کننده صادر نظامی دادگاه  -3

 

 از محکومیت موضوع که دهد تشخی  تجدیدنظر، تقاضای به رسیدگی مقام در کشور عالی دیوان اگر 111-

 دهد؟ می انجام را زیر اقدام کدام است، برخوردار مختومه رام اعتبار

 .کند می بالارجاع نقض دیوان  -1

 .کند می ارسال حکم کننده صادر عرض هم دادگاه به گیری تصمیم جهت در را پرونده بدوی، رای نقض با  -2

 .کند می ارسال دویب حکم کننده صادر دادگاه به گیری تصمیم جهت در را پرونده بدوی، رای نقض با  -3

 .کند می صادر تعقیب موقوفی قرار  -4
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 عمومی جزای حقوق

 ضارب که ماه چند از بعد .شود واقع ب ضر و جرح و ضرب مورد ترکیه تبعه توسط ترکیه در ایرانی یک 111-

 چیست؟ شکایت تکلیف .کند می شکایت ایشان از ایرانی تبعه یابند، حضور ایران در

 .شود می انجام ایران در رسیدگی جرم، وقوع حلم قانون مطابق  -1

 .نیست ایران در رسیدگی قابل کیفری، امور در جرم وقوع محل دادگاه صالحیت دلیل به  -2

 .است رسیدگی قابل ایران قوانین مطابق تبرئه، یا محاکمه عدم و جرم وقوع محل در عمل بودن جرم شرط به  -3

 .شود می رسیدگی ایران قانون مطابق صرفاً رم،ج وقوع محل قانون به توجه بدون  -4

 

 است؟ صحیح قانون، وضع بر سابق جرایم به نسبت جدید قانون فوری اعمال خصوص در مورد کدام 112-

 زمان مرور دادرسی، شیوه حکم، اجرای از پیش تا دعوا اثبات ادله صالحیت، و قضایی تشکیالت به مربوط قوانین  -1

 زمان مرور مجازات، تعلیق مجازات، تشدید مجازات، تخفیف به مربوط قوانین  -2

 مجازات تعلیق مجازات، تشدید جدید، های انگاری جرم اثبات، ادله به مربوط قوانین  -3

 مجازات تعلیق مجازات، تشدید کیفرگذاری، جدید، انگاری جرم به مربوط قوانین  -4

 

 نفع به و فرانسه و ایران اسالمی جمهوری منافع علیه جاسعوسعی جرم مرتکب فرانسعه در ایرانی یک گاه هر 113-

 در ایران دادگاههای گردد، صععادر وی محکومیت حکم و محاکمه فرانسععه کیفری دادگاههای در و گردد آمریکا

 دهند؟ می انجام را زیر اقدام کدام وی، مورد

 .دارد نسبی مختومه امر اعتبار ایران، دادگاههای برای صادره حکم  -1

 .کنند می مجازات ایران در را وی و داده قرار مجدد محاکمه مورد شود، دستگیر اینترپل توسط خارج در یا شود یافت ایران در راگ  -2

 .کنند می محاسبه را شده اجرا محکومیت میزان تعزیری، های مجازات تعیین در  -3

 .دکنن محاکمه مجدداً را وی توانند می و نکرده اعتنایی مذکور حکم به  -4

 

 باشد؟ می کدام است، حیات سلب آن قانون مجازات که جرایمی در معاونت مجازات 114-

 ابد حبس  -2     سه یا دو درجه تعزیر  -1

 سه یا دو درجه تعزیری حبس  -4     یک درجه تعزیر  -3
 

 ورت،ص این در .شود می مرتکب است، بوده معاون مقصود آنچه از شدیدتر جرمی جرم، اصلی فاعل 115-

 شود؟ می محکوم مجازات کدام به معاون

 تر خفیف جرم در معاونت مجازات  -2 ارتکابی جرم مجازات از تر پایین درجه یک مجازات  -1

 شدیدتر جرم در معاونت مجارات  -4   اصلی فاعل جرم مجازات حداقل به  -3
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 می نیز سرقت مرتکب تخریب، هنگام مباشر ولی بوده تخریب انجام مرتکب، به کمک از جرم معاون مقصود 116-

 شود؟ می تعین چگونه ایران، قانون مطابق معاون، جنایی مسئولیت .شود

 .شود می محکوم سرقت جرم در معاونت مجازات به  -1

 .شود می محکوم سرقت در معاون مجازات به و تخریب در جرم فاعل مجازات به  -2

 .شود می محکوم تخریب در معاون تمجازا به و سرقت در جرم فاعل مجازات به  -3

 .شود می محکوم تخریب جرم در معاونت مجازات به  -4
 

 است؟ کدام مطبوعاتی، جرایم در جرم تکرار حکم 117-

 .شود نمی اعمال مطبوعاتی جرایم جرم،در تکرار مقررات  -1

 .شود می حکم صادرکننده دادگاه یا قاضی شخیصت به برابر دو حداکثر تا مجازات تشدید موجب جرم تکرار مطبوعاتی، جرایم در  -2

 .است مجازات تشدید موجب برابر نیم و یک تا حداکثر باشد، شش تا یک درجه تعزری جرم چنانچه  -3

 .ندارد خاص حکم و است عمومی قواعد تابع  -4

 

 است؟ صحیح مورد کدام 118-

 .است محکوم تعزیر و حد مجازات به مرتکب باشد، حدی جرم حد در تعزیری جرم اگر  -1

 .شود می مجازات جمع موجب جرم مادی تعدد شش، درجه تعزیری جرایم در  -2

 .است مجازات جمع موجب جرم مادی تعدد هشت، درجه تعزیری جرایم در  -3

 .است اشد مجازات اجرای موجب جرم مادی تعدد هفت، درجه تعزیری جرایم در  -4

 

 او فرزند نام ثبت از نرساند، قتل به را جعفر اگر که کند می تهدید را مودمح و اسعت مدرسعه مدیر سععید 119-

 .رسععاند می قتل به را جعفر نیز محمود .کرد خواهد خودداری خود مدیریت تحت مدرسععه در )محمود فرزند(

 چیست؟ سعید اتهام

 .است شده عمد قتل و است معنوی مباشر  -1

 .نیست سعید متوجه مسئولیتی هیچ لذا نکرده، سلب محمود از را اختیار تهدید، نوع این  -2

 عمدی قتل در معاون  -3

 و ندارد، مسررئولیتی هیچ اسررت، نداشررته اختیاری هیچ و کرده قتل به مبادرت تهدید تأثیر تحت محمود که این به توجه با  -4

 .است شده عمد قتل مرتکب سعید

 

 است؟ الزامی کثیراالنتشار های روزنامه از یکی یا ملی هرسان در قطعی محکومیت حکم موردانتشار کدام، در 111-

 ریال میلیارد یک از بیش اختالس  -2     محاربه  -1

 االرض فی افساد  -4   مبلغی هر تا کالهبرداری  -3
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 است؟ محکوم رضایت به مشروط زیر، کیفری نهادهای از یک کدام عمالا 111-

 حکم ورصد تعویق  -2    مجازات اجرای تعلیق  -1

 آزادی نیمه نظام  -4    مشروع آزادی نظام  -3
 

 است؟ کیفری مسئولیت دارای صورت، کدام در حقوقی، شخ  112- 

 .شود جرم مرتکب آن، نام به یا حقوقی شخص منافع راستای در حقوقی شخص نماینده  -1

 شود جرم مرتکب حقوقی، شخص مدیر دستور اجرای در حقوقی شخص نماینده  -2

 .شود جرم مرتکب حقوقی، شخص و خود منافع راستای در حقوقی شخص مایندهن  -3

 .شود جرم مرتکب حقوقی، شخصی منافع راستای در و خود نام به حقوقی شخص نماینده
 

 پیروی دادگاه دسععتورهای از موجه عذر بدون مجازات، اجرای تعلیق مدت در دوم بار برای محکوم چنانچه 113-

 دهد؟ می انجام را زیر اقدام کدام قطعی، حکم ندهصادرکن دادگاه نکند،

 مجازات اجرای و تعلیق قرار الغای  -2    تعلیق مدت به سال دو افزودن  -1

 تعلیق مدت به سال یک افزودن  -4   مجازات تشدید و تعلیق قرار الغای  -3
 

 شود؟ می مالاع کیفر باشد،کدام یکسان قانون در تکمیلی و اصلی کیفرهای نوع چنانچه 114- 

 تخفیف مقررات رعایت با تکمیلی کیفر  -2     اصلی کیفر فقط  -1

 تکمیلی کیفر فقط  -4   تکمیلی و اصلی کیفر نوع دو هر  -3
 

 است؟ اختیاری دادگاه برای زیر، موارد از یک کدام در حبس، جایگزین مجازات عمالا 115- 

 .باشد ماه شش از بیش ها آن از یکی قانونی مجازات که متعدد عمدی جرایم  -1

 .است حبس سال دو تا ارتکابی جرم قانونی مجازات که عمدی غیر جرایم  -2

 .است حبس ماه سه ارتکابی جرم قانونی مجازات حداکثر که عمدی جرایم  -3

 .است حبس سال دو از بیش ارتکابی جرم قانونی مجازات که عمدی غیر جرایم  -4
 

 نیستند؟ مجازات قابل زیر، یحقوق اشخاص از یک کدام116-

 آن غیر و حاکمیت اعمال در دولتی حقوقی اشخاص  -1

 تصدی اعمال موارد در دولتی حقوقی اشخاص  -2

 حاکمیت اعمال غیر موارد در دولتی غیر حقوقی اشخاص  -3

 حاکمیت اعمال موارد در دولتی غیر عمومی حقوقی اشخاص  -4
 

 شوند؟ می اعمال موارد، کدام در و دارند وضعیتی چه تکمیلی های اتمجاز اسالمی، مجازات قانون در 117-

 تعزیرات فقط -.است اجباری  -1

 شش درجه تا مجازات با تعزیری جرایم و قصاصا حدود، -.است اختیاری  -2

 ای درجه هر با جرایم همه -.است اختیاری  -3

 قصاص و حدود فقط -.است اجباری  -4
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 مورد، کدام شود، محکوم نفس قصاص از بدل تعزیری حبس سال ده به علیه، محکوم که صورتی در 118-

 است؟ صحیح

 .است ممنوع شرایط هر در اجرا تعلیق ولی داشته رسیدگی مراتب به بستگی حکم صدور تعویق  -1

 .است تعلیق قابل آن اجرای لکن نبوده، تعویض قابل حکم صدور  -2

 .نیست تعلیق و ویقتع قابل مجازات، اجرای و رحکم صدو  -3

 .دارد بستگی دادگاه تشخیص به آن اجرای تعلیق یا و حکم صدور تعویق  -4
 

 در قانون مجازات اسالمی با کدام شرایط صورت میگیرد؟« دراء»اعمال قاعده  -119

 مذکور شبهه نفی بر دلیل وجود عدم -ب کیفری؛ مسئولیت شرایط و جرم وقوع شرایط در شبهه ایجاد -الف  -1

 کیفری مسئولیت شرایط اثبات برای دلیل وجود عدم -ب کیفری؛ مسئولیت شرایط در شبهه ایجاد -الف  -2

 جرم تحقق شرایط اثبات برای دلیل وجود عدم -ب جرم؛ تحقق شرایط در شبهه ایجاد -الف  -3

 و جرم تحقق شرایط اثبات برای دلیل وجود عدم -ب جرم؛ وقوع شرایط و کیفری مسرئولیت شررایط در شربهه ایجاد -الف  -4

 کیفری مسئولیت شرایط

 شود؟ می مجازات کلی سقوط موجب ، جرم اثبات از قبل توبه زیر، موارد از یک درکدام 121-

 .باشد گرفته صورت دیده بزه اغفال با که زنا جرم  -2     قذف جرم  -1

 محاربه جرم  -4   1 تا 6 درجه تعزیری جرایم  -3

 

 اختصاصی جزای حقوق

 است؟ جرم ایران قانون طبق عمل، کدام 121-

 کشور به تقلبی رایج سکه کردن وارد  -2   داخلی رایج سکه کردن مخدوش  -1

 کشور از تقلبی رایج سکه کردن خارج  -4  کشور به کردن مخدوش رایج سکه کردن وارد  -3

 

 شود؟ محسوب کالهبرداری تواند می مورد، کدام 122-

 تقلب و حیله با وام پرداختباز مهلت تمدید  -1

 متقلبانه وسایل به توسل با خود کاالی مشابه کاالیی خرید از مردم کردن منصرف  -2

 متر تاکسی اساس بر مسافر از بیشتر کرایه اخذ و تاکسی راننده یک ضروری غیر زدنهای دور  -3

 است ورثه از یکی نزد که مورث منقول غیر اموال از بخشی معرفی عدم  -4

 

 شود؟ نمی جاری دیه تغلیظ حکم زیر، جنایات از یک کدام در 123-

 نابالغ اشخاص علیه  -2    مسلمانان غیر بر وارده  -1

 نفس مادون  -4      عمد غیر  -3
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 در را سنگی اولی کار، این برای و گیرند می سعومی شعخ  کردن مجروح به تصعمیم یکدیگر تبانی با نفر دو 124-

 چاه در افتادن و سنگ با برخورد اثر بر ثالث شعخ  .کند می حفر آن مقابل در چاهی دومی و گذاشعته عام معبر

 کیست؟ متوجه مسئولیت .شود می مصدوم

 تساوی به نفر دو هر  -1

 .شد خواهد تعیین قرعه قید به مسئول، شخص  -2

 .است آورده وجود به را حدوث در موخر سبب که دوم، شخص  -3

 .است آورده وجود به را تأثیر در مقدم سبب که اول، شخص  -4

 

 است؟ صحیح مورد، کدام شود، بدنی صدمه یا تلف موجب هرگاه دهد، می انجام که معالجاتی در پزشک 125-

 .نیست ضامن  -1

 .نیست ضامن صورت هر در برائت، اخذ صورت در  -2

 .نیست ضامن ، تبرائ اخذ آن بر عالوه و عمل و علم در تقصیر یا قصور عدم صورت در  -3

 .نیست ضامن عمل، و علم در تقصیر یا قصور عدم صورت در  -4
 

 است؟ صحیح مورد، کدام نماید، سرقت مشاع مال از خود سهم از بیش شریک، هرگاه 126-

 .برسد هم نصاب حد به او سهم بر مازاد و داشته را حد مستوجب سرقت شرایط چند هر است، تعزیری سرقت  -1

 .است حد مستوجب برسد، نصاب حد به او سهم بر ازادم چنانچه  -2

 .ندارد کیفری وصف  -3

 .است امانت در خیانت  -4

 

 کدام مشمول او عمل .است کرده تخریب عمداً را او به شده سپرده شهرداری اموال شهرداری، کارمند 127-

 است؟ عنوان

 انتام در خیانت  -2  دولتی اموال در قانونی غیر تصرف حکم در  -1

 تخریب  -4     اختالس حکم در  -3

 

 است؟ صحیح مورد، کدام شود، کننده اکراه قتل مرتکب اکراه، از رهایی برای شخصی اگر 128-

 .دارد تعزیر و دیه شرایطی، هر تحت  -1

 .ندارد تعزیر و دیه قصاص، مشروع، دفاع شرایط رعایت صورت در  -2

 .گردد می ثابت یا ساقط تنهایی به ها مجازات از یک هر حکم، کننده صادر قاضی شخص با  -3

 .است باقی خود قوت به دیه ولکن ساقط، قصاص مشروع، دفاع شرایط رعایت صورت در  -4
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 است؟ صحیح مورد، کدام 129-

 وجود صررورت در و شررود می محسرروب مباشررر کند، خارج حرز از ممیز صررغیر توسررط را مال شررخصرری که صررورتی در  -1

 .است حد توجبمس شرایطدیگر،

 .است حق مستحق است، کرده سرقت را آن که شریکی باشد، نصاب از بیش مشاع مال ارزش که صورتی در  -2

 .رسد می مخالف عضو به نوبت باشد، متعلق فاقد سارق هرگاه  -3

 .شود می محکوم حدی مجازات به فقط شود، تعزیری سرقت و حدی سرقت مرتکب شخصی که صورتی در  -4

 

 شود؟ می محسوب عمدی شبه جنایت زیر، موارد از یک کدام 131-

 است، حیوان وی رفتار موضوع که این به اعتقاد با که آن مانند باشد داشته موضوع به جهل مرتکب، هرگاه  -1

 .گردد معلوم آن خالف سپس کند، وارد را جنایتی

 نظر مورد فرد نه و علیه مجنی نه که صورتی در ،شود دیگری بر جنایتی مرتکب هویت، در اشتباه علت به کسی هرگاه  -2

 .نباشند مهدورالدم

 .کمتر جنایت به نسبت است، وی مقصود از بیشتر ارتکابی رفتار نتیجه که فردی عمدی جنایت  -3

 .است گریبردی جنایت موجب نوعاً او اقدام که است متوجه و آگاه که حالی در کند، جنایتی خواب حال در مرتکب که صورتی در  -4

 

 

 بر مالک که رمزی از استفاده با و آن صاحب رضایت بدون و بیابد را دیگری بانکی کارت شخصی چنانچه 131-

 می صدق وی رفتار بر عنوان کدام کند، دریافت بانک خودپرداز دستگاه از را مبلغی است، نوشته آن روی

 کند؟

 امانت در خیانت  -2    .است کیفری جنبه فاقد عمل،  -1

 ای رایانه سرقت  -4     ای رایانه کالهبرداری  -3

 

 جانی دست تواند می علیه مجنی آیا است، کرده قطع آرنج از عمداً را دیگری دست شخصی که موردی در 132-

 کند؟ قصاص مچ قسمت از را

 تواند می جانی رضایت با  -2    تواند می صورت هر در  -1

 تواند می جانی رضایت بدون و امر ولی اذن اب  -4    تواند نمی صورت هر در  -3

 

 دارد؟ اثری چه تخریب، جرم موضوع در اشاعه 133-

 .است کیفری مسئولیت موانع از مشاع مال تخریب  -2 .است جرم مشاع مال تخریب و نیست جرم وقوع مانع  -1

 .است مجازات تخفیف موارد از مشاع مال تخریب  -4    .نیست جرم مشاع مال تخریب  -3
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 بخش کدام در جرم دهنده تشععکیل ارکان تحلیل در اموال، علیه مال جرایم در دیگری به مال تعلق عنصععر 134-

 دارد؟ مرتکب کیفری مسئولیت در تأثیری چه و شود می مطرح

 .ندارد اموال علیه جرایم وقوع عدم یا وقوع در تأثیری  -1

 .شود می کیفری مسئولیت ایجاد و جرم تحقق مانع و است روانی رکن در علم اجرای از  -2

 .گردد می کیفری مسئولیت ایجاد مانع نتیجه در و جرم تحقق مانع آن فقدان و است اموال علیه جرایم مادی رکن اجرای از  -3

 .گیرد می قرار توجه مورد اموال علیه جرم ارتکاب از ناشی کیفری مسئولیت بررسی در  -4

 

 بابک به ارز، سپس و گرفته تحویل را وجوهی او از اسعت، مطلع بابک مالیاتی فرار زا که اکبر نام به صعرافی 135-

 است؟ مورد کدام مشمول اکبر عمل .نماید می واگذار

 پولشویی  -4 معامالت در تبانی  -3 جرم از ناشی مال اخفاء  -2  جرم از ناشی مال انتقال  -1
 

 .دهد می نسبت بهروز به حقیقت برخالف را مطالبی اد،ارش وزارت از مجوز بدون نشریه در اسفندیار 136-

 است؟ کدام اسفندیار مجرمانه عنوان دارد، را اسفندیار از شکایت قصد بهروز

 مطبوعاتی اکاذیب نشر  -2    عمومی اکاذیب نشر  -1

 افترا  -4     توهین  -3

 

 است؟ کدام زانیه اتمجاز باشد، نابالغ زانی و بالغ زانیه چنانچه محصنه، زنای در 137-

 رجم  -4  اعدام  -3  شالق ضربه صد  -2  شالق ضربه نه و نود  -1

 

 کدام مشمول ارتکابی جنایت شود، گناهی بی انسان قتل مرتکب هویت، در اشتباه علت به کسی اگر 138-

 است؟ حقوقی عناوین از یک

 محض خطای قتل  -4  عمد شبه حکم در قتل  -3 عمد شبه قتل  -2  عمد قتل  -1

 

 جنایت مرتکب کند، می زندگی ایران در که اسععاسععی قانون در شععده شععناخته دینی اقلیتهای از فردی اگر 139-

 دارد؟ حکمی چه دیه پرداخت نباشد، دیه پرداخت به قادر مناسب مهلت در و شده محض خطای

 .شود می پرداخت تدول توسط دیه معادل  -2 .است دیه پرداخت به مکلف جانی خود حال، هر در  -1

 .بدهد دیه باید او عاقله  -4     .شود می ساقط دیه  -3

 

 برای وضعیتی چه نشود، قسامه به حاضر او و کند قسعامه خواسعت در متهم از شعاکی اگر ، عمدی جنایت در 141-

 آمد؟ خواهد پیش متهم

 .شود می تبرئه  -2    .شود می محکوم قصاص به  -1

 .کند رد شاکی به را قسامه مجدداً تواند می  -4   .شود می وممحک دیه پرداخت به  -3
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 » العمودان العقل فی یدخل و « از مراد ، ) ره( شهید از زیر عبارت در » عمودان « چیست؟ -141

 نازالًف االوالد و فصاعداً االب  -4  فصاعداً االم و االب  -3 فنازالً االبن و االب  -2 فنازالً االوالد و الوالدین  -1
 

 است؟ کدام زیر عبارت ترجمه 142-

 » موجالً ام الدین کان حاالً غیره، و المدیون من یقبض لم ان و بحال بیعه یصح و «

 .باشد موجل یا حال خواه .است صحیح باشد، نشده قبض اگرچه حال، ثمن مقابل در او غیر و مدیون شخص به دین فروش  -1

 .باشد موجل یا حال که این از اعم و باشد نشده قبض مدیون از اگرچه ،است صحیح حال ثمن به دین فروش  -2

 .باشد موجل یا حال اگرچه است، صحیح حال و معین ثمن به دین فروش  -3

 .باشد نشده قبض او غیر یا مدیون از هنوز ثمن آن اگرچه است، صحیح حال ثمن به موجل یا حال دین فروش  -4
 

 است؟ تر مناسب ترتیب، رعایت با مورد کدام ، زیر عبارت تکمیل برای 143-

 » أن أال یوجر، أن حینئذ له یصح فال...............علیه األول الموجر شرط مع أال استأجرها، التی العین یوجر أن للمستأجر و

 األول أیضا یوجر أن فیصح....................الثانی علی األول المستأجر یشترط «

 له المنفعه استیفاء - لنفسه المنفعه استیفاء  -2   لنفسه المنفعه استیفاء – له المنفعه استیفاء  -1

 بنفسه المنفعه استیفاء - بنفسه له المنفعه استیفائه  -4  بنفسه له المنفعه استیفائه – بنفسه المنفعه استیفاء  -3
 

  » أنکرته و یساره و عهما اجتما مع االنفاق الزوج ادعی لو ...................«-144

 الظاهر معها و األصل فمعه  -4 األصل معها و الظاهر فمعه  -3  األصل فمعهما  -2  الظاهر فمعهما  -1

 

 است؟ صحیح ، مورد کدام ، زیر عبارت به توجه با 145-

 » بالعقود بالوفاء االمر عموم و لالصل به استأجرها مما باکثر اجارتها فله عیناً استأجر لو «

 اینمعامله جواز اصل، زیرا کند واگذار دیگری به اجرت همان ازای در را مستأجره عین از بیشتری قسمت تواند می رمسرتاج  -1

 .است واجب عموماً آن به وفای و بوده

 اصلصحت مشمول معامله این زیرا دهد اجاره دیگری به االجاره مال از بیشتر مبلغی به را مسرتأجره عین تواند می مسرتأجر  -2

 .شود می عقود به وفای ومعم و

 و اصرررل آن، دلیل و دهد اجاره دیگری به خود اجاره مدت از بیش مدتی در را مسرررتأجره عین تواند می مسرررتأجر  -3

 .است بالعقود عموماتاوفوا

 اسررت معامله این جواز ، اصررل زیرا دهد اجاره ) نفری چند ( بیشررتری اشررخاص به را مسررتأجره عین تواند می مسررتأجر  -4

 .است بالعقود اوفوا عموم شمولوم

 

 کند؟ می تکمیل را زیر عبارت مناسبی نحو به مورد، کدام 146-

 » اکله و................ دخل اذا کما ضمان فال.................غیره فأکله ملکه فی او نفسه طعام فی مثله یقتل الذی السم وضع لو

 أذنه بغیر «

 أذنه بغیر – بأذنه  -4  بأذنه – بأذنه  -3  بأجارته – بأذنه  -2  بأذنه – أذنه بغیر  -1
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 است؟ زیر های بیع از یک کدام تعریف زیر، عبارت 147-

 » ال ام المشتری علمه سواء بالثمن، لالخبار تعرض غیر من علیه یتفقان بما البیع هی و «

 المساومه  -4  التولیه  -3  المواضعه  -2  المرابحه  -1

 

 ر جمله زیر در مقام تعلیل، کدام عبارت است؟د » اللزوم فیستصحب بها لالنتفاع صالحه تامه العین ن ال»عبارت -148

 علی یقدر ال و متاعه فسععرق حانوتاً اسععتأجر لو کما بها، االنتفاع علیه یتعذر حداً بلغ ان و یبطلها ال المسععتأجر عذر و»

 «للزوما فیستصحب بها لالنتفاع صالحه تامه العین الن ابداله

   االجاره بطالن عدم  -2     ابداله علی القدره  -1

 ابداله علی القدره عدم  -4    بها االنتفاع عن المستأجر تعذر  -3

 

 است؟ ثابت قذف حد مورد، کدام در 149-

 عذراء ک اجد لم :الزوج قال أذا  -2    حرام ولد هو :قال من کل  -1

 الخمر شارب هو :قال أذا  -4    ألبیک لست :لولده قال أذا  -3

 

 است؟ کدام ، صحیح عبارت 151-

 الشاهد یتعتع أن القاضی علی یکره  -2    قبله الحالف وعظ للحاکم یجب  -1

 الشاهد یتعتع ان القاضی علی یحرم  -4 یمین و بشاهد یثبت ال امرأه و بشاهد یثبت ما کل  -3

 

 .....................الشهاده فی المعتبره الشروط فی المعتبر 151-

 التحمل وقت  -2      األداء وقت  -1

 األداء حین الی التحمیل حین من  -4   الحکم صدور حین الی التحمل حین من  -3

 

 حکم چیست؟نقض ، دلیل «الحکمض نق –الحاکم علم ک – بقاطعالشهود تزویر لو ثبت »عبارت با توجه به  -152

 الدعوی بفساد قاطع النه  -4   رجوع النه  -3  تعارضلل  -2   فساده لتبین  -1

 

 استنباط میشود؟ کدام مورد« تهنالمراحالف فله  اطاهالمودعی لو ا»از عبارت  -153

 .بخورد سوگند مرتهن نفع به تواند می کرده، تبانی مرتهن با که نماید ادعا قبض به اقرار در راهن اگر  -1

 .دهد می سوگند را مرتهن کرده، تبانی مرتهن با که نماید ادعا قبض به قرارا در راهن اگر  -2

 .خورد می سوگند ، کرده توطئه قبض در که کند ادعا راهن اگر  -3

 .خورد می سوگند کند، سازش ادعای قبض به اقرار در مرتهن اگر  -4
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 است؟ اصل برخالف مورد، کدام در خوردن سوگند 154-

 القیمه فی اختلفا لو  -2       الرد فی اختلفا لو  -1

 التلف الغاصب ادعی لو  -4  الثمن بها یزید صناعه اثبات المالک ادعی لو فیما الغاصب حلف  -3

 

 مورد است؟کدام « تیاضاع»معنای « العوض ب ردفیجعن القسم تیاض االع یصحو ال »در عبارت  -155

 مال از چیزی به القسم حق معوضه  -2   مال از چیزی به قسمت مصالحه  -1

 قسم رعایت از کردن امتناع  -4     قسم در روی زیاده  -3

 

 شود؟ می کامل مناسب، صورت به مورد، کدام با زیر، عبارت 156-

 » حلف المبیع جمیع اقباض عدم المشتری ادعی لو ...........«

 لنفسه یحتاط النه .البایع  -2    لنفسه یبحتاط النه .المشتری  -1

 بالظاهر عمالً .البایع  -4     لالصل مشتریال  -3

 

 است؟ صحیح مورد کدام مزارعه، خصوص در 157-

 البذر صاحب حلف الصحه فی اختلفا لو  -1

 المعین من ضرراً اقل المزروع یکون ان یجوز ال  -2

 العوامل و العمل و البذر االخر من و حسب االرض احدهما من یکون ان یجوز ال  -3

 الرضا مع الزارع علی الخرص االرض حبلصا یجوز ال  -4

 

 است؟ شفعه احکام از مورد، کدام 158-

 بعیب فسخ او بتقایل للبیع المتعقب بالفسخ الشفعه تسقط  -1

 المعین من ضرراً اقل المزروع یکون ان یجوز ال  -2

 العوامل و العمل و البذر االخر من و حسب االرض احدهما من یکون ان یجوز ال  -3

 الرضا مع الزارع علی الخرص االرض لصاحب یجوز ال  -4

 

 کدام است؟« العنانشرکه »از مراد  » المفاوضه ال و االعمال ال العنان شرکه المعتبر»در عبارت  -159

 .است یکدیگر با برابر شرکا سرمایه  -1

 .هستند سهیم زیان و سود در سرمایه، حسب بر شرکا  -2

 ایشرران بین خرند می کدام هر که مالی هر و کنند می خریداری را چیزهایی کلی ثمن با ندارند، ایهسررم که آبرومند شرخص دو  -3

 .یابد تعلق دو هر به آید می اضافه ثمن از آنچه و بپردازند را آن بهای فروخته، را آن سپس .باشد مشترک

 .باشد شریک کار حاصل در و کند کار تنهایی به شرکا از یک هر  -4
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 کدام است؟« سهمغار»از مراد « باطلهرسه المغا»در عبارت -161

 للعامل النماء و االرض لصاحب الغرس ان علی لیغرسها غیره الی ارضا یدفع ان  -1

 لهما النماء و االرض لصاحب الغرس ان علی لیغرسها غیره الی ارضا یدفع ان  -2

 العامل و االرض لصاحب النماء و للعامل الغرس ان علی لیغرسها غیره الی ارضا یدفع ان  -3

 بینهما الغرس ان علی لیغرسها غیره الی ارضا یدفع ان  -4

 

 )ره(  حیدری عالمه استنباط اصول :فقه اصول

 . ............... السلب و االیجاب فی مختلفین و موجباً و حکماً متحدین کانا و مقید و مطلق ورد اذا 161-

 التقیید عدم و بهما العمل یجب  -2   المقید علی المطلق حمل یجب  -1

 التقیید عدم و بهما العمل فی اشکال ال  -4   التقیید عدم علی الشهره نقلت  -3

 

 شود؟ می استفاده عملی اصل کدام - » الشک یدخله ال الیقین «از حدیث شریف -162

 تخییر  -4  احتیاط  -3  استصحاب  -2  برائت  -1

 

 دراین کنیم، سوره جزئیت در شک سپس و شود فرض نماز اجزای بیان مقام در  )اصاله أقم(  شریفه اگرآیه 163-

 است؟ صحیح مورد، کدام صورت،

 .است لفظی امر، زیرا کنند، می تمسک اطالق به دو هر اعمی و صحیحی  -1

 .کند می جاری برائت اعمی و کند می احتیاط صحیحی  -2

 .کند می تمسک اطالق به اعمی و اصل به صحیحی  -3

 .کنند می نفی را سوره جزئیت و کنند می تمسک آیه اطالق به دو هر اعمی و صحیحی  -4

 

 است؟ تعیینی و غیری تعبدی، زیر، واجبات از کدامیک 164-

 وضو  -4  منکر از نهی و معروف به امر  -3  زکات  -2  جهاد  -1

 

 فهمید؟ توان می را زیر نکته کدام «بطهور إال صاله ال « روایت به جهتو با -165

 غسل و وضو شرعی و عقلی وجوب  -2     غسل و وضو شرعی وجوب فقط  -1

 غسل و وضو عقلی وجوب فقط  -4  آن لفظی یا شرعی وجوب بر داللت بدون طهور به نماز اشتراط  -3

 

 دارد؟ وضعیتی چه عبالدت شود، ترک اهم اگر عبادی، مهم و اهم واجب دو تزاحم در 166-

 .است باطل و عنه منهی  -2    .است لباط و امر فاقد  -1

 .است باطل و شرعاً نه است عنه منهی عقالً  -4    .است صحیح و مأموربه  -3
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 چه و است نوع چه شبهه است، مقدار چه به شرعی سفر ندانیم اگر  » المسافر إال یتم المصعلی « عبارت در -167

 است؟ جاری حکمی

 .کرد رجوع توان نمی عموم، دلیل به – مفهومیه شبه  -2  .است امتم نماز عموم، دلیل به -مفهومیه شبهه  -1

 .است تمام نماز عموم، دلیل به – مصداقیه شبه  -4 .کرد رجوع توان نمی عموم، دلیل به – مصداقیه شبه  -3

 

 است؟ صحیح مورد کدام لغوی، قول حجیت خصوص در 168-

 .است حجت قولشان لغوی، تعدد و ثاقتو صورت در  -2   .است حجت قولش باشد، ثقه لغوی اگر  -1

 .است حجت باشد، اطمینان مقید اگر  -4 .است خبره لغوی زیرا است، حجت مطلقاً لغوی قول  -3

 

 ت؟ت، کدام اسروایو ذیل در صدر « یقین»از د مرا« آخربیقین انقضه بل بالشک  الیقین ال تنفض»در مورد روایت  -169

 وجدانی قطع یعنی الحق یقین و شرعی حجج سایر و وجدانی یقین از اعم ابق،س یقین مورد در  -1

 امارات و طرق و وجدانی یقین از اعم مورد، دو هر در  -2

 وجدانی قطع خصوص مورد، دو هر در  -3

 امارات و طرق و وجدانی قطع از اعم الحق، یقین مورد در و وجدانی قطع خصوص سابق، یقین مورد در  -4

 

 است؟ شرعی تخییر باشد، محذورین بین دوران منشأ اگر مورد، کدام در کمح171- 

 المعّین النص فقدان  -4 النص اصل اجمال  -3  الخارجیه االمور اشتباه  -2  النصیین تعارض  -1

 

 کند؟ می کامل را زیر عبارات مورد، کدام 171-

 «          االستصحاب  یمؤدّ علی نحوهما و الید و البینه تقدیم فی االوجه»

 الورود  -4  التخصیص  -3  التخصص  -2  الحکومه  -1

 

 » قروء ثلثه بانفسهن یتربصن الطلقات و « آیه -172

 ظاهر  -4  مجمل  -3  مؤوّل  -2  متشابه  -1

 

 است؟ صحیح مورد، کدام » جهتین ذی شخصی واحد فی النهی و االمر اجتماع یجوز هل « مسئله خصوص در -173

 عرفاً الجواز و عقالً االمتناع  -2     مطلقاً اجواز عدم  -1

 مطلقاً الجواز  -4    عرفاً االمتناع و عقالً الجواز  -3

 

 است؟ صحیح مورد کدام » العام او الخاص ضده عن النهی یقتضی هل بالشیء االمر ان « مسأله خصوص در -174

 بالتضمن علیه بداللته القول  -2  الضد عن النهی عین هو بالشیء االمر ان  -1

 العام الضد فی بالدالله و الخاص الضد فی الدالله بعدهم التفصیل  -4   بااللتزام علیه بداللته القول  -3
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 دانند؟ نمی جاری رات برائت اصل زیر، موارد از کدامیک در ها اصولی 175-

 دلیل اجمال فرض در تحریمیه حکمیه شبهه  -2  دلیل اجمال فرض در وجوبیه حکمیه شبهه  -1

 وجوبیه موضوعیه شبهه  -4  دلیل دو تعارض صورت در تحریمیه حکمیه شبه  -3

 

 شنبه روز یقین یکشنبه روز و داشته یقین شاهد شخ  عدالت به شنبه روز دادگاه قاضی که فرضی 176-

 است؟ قاعده کدام موضوع است، شده شک به تبدیل او

 زمان و ذات نظر از شک و یقین متعلق اتحاد دلیل به یقین، قاعده  -1

 شک و یقین متعلق بودن متفاوت دلیل به مانع، و مقتضی قاعده  -2

 شک و یقین متعلق ذاتی اتحاد دلیل به استصحاب، قاعده  -3

 یقین و شک آمدن وجود به زمان بودن متفاوت و شک و یقین متعلق ذاتی اتحاد دلیل به استصحاب، قاعده  -4

 

 است؟ مقدم اصل، کدام مسلم، فعل در صحت اصل و حاباستص اصل تعارض در 177-

 صحت  -2   .است مقدم استصحاب معامالت، در فقط  -1

 .است مقدم صحت اصل عبادات، در فقط  -4       استصحاب  -3

 

 است؟ صحیح فراغ، و تجاوز قاعده دو خصوص در مورد، کدام 178-

 .دهستن اصل دو هر  -2    .است اصل فراغ و اماره تجاوز قاعده  -1

 .است اصل تجاوز و اماره فراغ قاعده  -4      .هستند اماره دو هر  -3

 

 مکلف خصوص در مورد، کدام باشد، واقع با مطابق عملش اتفاقاً و کند عمل قطعش برخالف قاطع اگر 179-

 است؟ صحیح

 .است عقاب مستحق  -2   ثواب مستحق نه و است عقاب مستحق نه  -1

 .است سرزنش مستحق اما نیست، عقاب مستحق  -4      .است ثواب مستحق  -3

 

 است؟ کدام یکدیگر، با زیر جمله دو نسبت 181-

 » العلماء اکرم»،  » بعالم لیس الفاسق»

 حکومت  -4  ورورد  -3  تخصص  -2  تخصیص  -1
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