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 مدین حقوق
 معلوم میکه تصور میکشخصی مال غیر منقولی را  -۱

ً
ه این مال کشود رده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولی فروخته است. بعدا

 می دارد؟کمعامله چه حه قیمومت اور ا به عهده دارد. این کمتعلق به محجوری بوده است 

 . شودمی( غیر نافذ است و به صرف تنفیذ قیم، نافذ ن۱
 .غیر نافذ است و با تنفیذ قیم، نافذ می گردد (۲
 . صحیح است (۳
 .باطل است (۴

ند این وصیت چه کشی، مقداری سم مصرف میکرده و به قصد خود کنامه خودنوشت تنظیم شخصی نسبت به ثلث اموالش، وصیت -۲
 یتی دارد؟وضع

 .ندکه منجر به فوت نگردد، موصی باید آن را تنفیذ کغیرنافذ است و در صورتی  (۱
 .غیر نافذ است و در صورت فوت موصی، اعتبار آن منوط به تنفیذ ورثه است (۲
 .باطل است (۳
 .( صحیح است۴

 می دارند؟کاول، اقاله و بیع دوم چه ح فروشد، در صورت اقاله بیعبعد از وقوع بیع، خریدار مبیع را به شخص ثالثی می -۳

 و بیع دوم صحیح است.  شودمیاقاله باطل  (۱
 . ( اقاله و بیع دوم، هر دو صحیح است۲
 شود.  اقاله صحیح است و بیع دوم باطل می (۳
 .شود( اقاله صحیح است و بیع دوم منفسخ می۴

 خطر و در شرایط اضطراری منعقد شده باشد صحیح است؟ ه در حینکو نجات دریایی  کمکدام مورد درخصوص قرارداد ک -۴

 ن است توسط دادگاه ابطال شود.         ک( مم۱
 .ام معامالت اضطراری و صحیح استک( تابع اح۲
              باطل است.                                     (۳
 .( غیرنافذ است۴

دام مورد درخصوص تعهد فروشنده ک، کشور در باب ضمان در کهیأت عمومی دیوان عالی  ۷۳۳به موجب منطوق رأی وحدت رویه شماره  -۵
 فضولی صحیح است؟

 ند.کباید عالوه بر ثمن، قیمت روز مبیع را به مشتری مسترد  (۱
 ند.کاهش ارزش ثمن را جبران کباید از باب تعهد استرداد ثمن،  (۲
 .ندکاهش ارزش ثمن را جبران کباید بر مبنای تعهد پرداخت غرامت،  (۳
 .ندکقانون آئین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر را پرداخت  ۵۲۲باید با رعایت ماده  (۴

 دام مورد صحیح است؟کله پرداخت دین را به شخص ثالث حواله داده باشد اگر ضامن با رضایت مضمون -۶

 .رده باشدکه را قبول و دین را پرداخت ه شخص ثالث حوالکعنه را دارد ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون (۱
 .ه مضمون عنه به حواله رضایت داده باشدکعنه را دارد ( ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون۲
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 .رده باشدکه شخص ثالث حواله را قبول کعنه را دارد ضامن وقتی حق مراجعه به مضمون (۳
 .عنه را داردضامن حق مراجعه به مضمنون (۴

 دام مورد صحیح است؟کدرخصوص اهلیت تمتع اشخاص حقیقی  -۷

 .( هر انسانی اهلیت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدنی برخوردار هستند۱
 . از هیچ حق مدنی محروم شود تواندمی( هر انسانی اهلیت تمتع دارد از این رو هیچ انسانی ن۲
 .ن است از حقوق مدنی برخوردار نباشندکاز انسان ها ممهر انسانی اهلیت تمتع دارد اما بعضی  (۳
 .ن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشندک( هر انسانی اهلیت تمتع دارد اما بعضی از انسان ها مم۴

لف به پرداخت مبلغ معینی وجه التزام است. که در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، وی مکدر قرارداد بیعی مقرر شده است  -۸
 دام مورد صحیح است؟کبایع از اجرای تعهد خودداری نموده است. براساس قواعد عمومی 

 .( خریدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد۱
 .خریدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد (۲
 .زام، مخیر استفروشنده در ایفای اصل تعهد یا پرداخت وجه الت (۳
 .ندکقرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت  تواندمیفروشنده  (۴

 دام مورد، درخصوص اسباب انحالل قرارداد صحیح است؟ک -۹

 . ان اقاله قرارداد مطابق قاعده نیستکام (۱
 .بطالن قرارداد جزو اسباب انحالل قرارداد است (۲
 .خالف قاعده نیستان فسخ قرارداد در عقود الزم کام (۳
 .انفساخ قرارداد قهری است و تنها ناشی از سبب قانونی نیست (۴

 دام مورد درخصوص خسارات تنبیهی در حقوق ایران صحیح است؟ک  -۱۰

 .تواند به پرداخت آن رأی دهددر موارد مشخصی دادگاه می (۱
 .م قرار گیردکتواند مورد حدر تمام موارد به صالح دید دادگاه می (۲
 .شودم داده میکتنها درخصوص خسارات بدنی به آن ح (۳
 .در هیچ موردی پذیرفته نشده است (۴

مورد درخصوص  دامکستگی او کدر حوادث رانندگی، چنانچه زیان دیده زن باشد و فوت شود با فرض معلوم بودن بیمه گر و عدم ورش -۱۱
 مسئولیت بیمه گر و صندوق تأمین خسارت بدنی صحیح است؟

 .امل مرد به عهده صندوق استکحتی اگر وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث باشد پرداخت معادل دیه  (۱
 .ندکمیامل مرد بر عهد بیمه گر است و صندوق در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، دیه پرداخت کدیه  کپرداخت معادل ی (۲
 .گر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صندوق داردامل مرد به عهد بیمه گر است و بیمه کپرداخت معادل دیه  (۳
 .امل مرد به عهده بیمه گر و نصف دیگر آن به عهده صندوق استکپرداخت نصف دیه  (۴

قرارداد پیش  ی بیش از مساحت مقرر درکیکبراساس قانون پیش فروش آپارتمان اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تف -۱۲
 ست؟دام مورد صحیح ا کفروش درآید 

 .باشد ٪۵ه اختالف مساحت بیش از کپیش خریدار و پیش فروشنده هر دو حق فسخ دارند مشروط بر این (۱
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 .باشد٪ ۵ه اختالف مساحت بیش از کفقط پیش خریدار حق فسخ دارد مشروط بر این (۲
 .پیش فروشنده و پیش خریدار در هر حال حق فسخ دارند (۳
 .فقط پیش فروشنده حق فسخ دارد (۴

 بعد نسل وقف کشخصی مل -۱۳
ً
ه کاست در صورتی  دختر به نام زهرا کپسر به نام علی و ی کرده است. او دارای یکی را بر اوالد خود نسال

 دام مورد صحیح است؟کدختر به نام معصومه باشد  کپسر به نام رضا و ی کعلی فوت شود و دارای ی

 .سهم رضا از منافع وقف دو برابر سهم معصومه است (۱
 .سهم رضا و معصومه از منافع وقف مساوی خواهد بود (۲
 .رضا و معصومه هیچ گاه حقی بر منافع وقف نخواهند داشت (۳
 .ه زهرا در قید حیات است، رضا و معصومه از منافع وقف منتفع نخواهند شدکتا زمانی  (۴

اطالع  پس از کمال .دیگری را بدون سمت نمایندگی، به مبلغ معینی برای خود فروخته و ثمن آن را دریافت نموده است کشخصی مل -۱۴
 دام مورد صحیح است؟کند. کفقط بیع را تنفیذ می

 .ثمن متعلق به بایع فضولی است (۱
 .ندکپرداخت  کبایع فضولی باید ثمن را به مال (۲
 .به خریدار بازگرداندبایع فضولی باید ثمن را  (۳
 .م بسپاردکند و در صورت امتناع وی از گرفتن ثمن آن را به حا کپرداخت  کبایع فضولی باید ثمن را به مال (۴

 پذیر است؟انکاز موارد زیر ام کدام یکاء در کی از شر کاز سوی ی کدرخواست تقسیم مال مشتر  -۱۵

 .موقوفه باشد کبخشی از مل (۱
 .شود کیت افتادن تمام مال مشتر کمالتقسیم موجب از  (۲
 .اهش بیش از حد متعارف قیمت مال شودکتقسیم موجب  (۳
 .ا به صورت الزام آوری ملتزم بر عدم تقسیم شده باشندکشر  (۴

 دام مورد صحیح است؟کاز طرفین در دوران نامزدی،  کدر صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر ی -۱۶

 .ی مقدور استمطالبه خسارت تحت شرایط (۱
 .صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است (۲
 .اح وجود داردکان الزام به انعقاد نکام (۳
 .ان مطالبه خسارت وجود نداردکام (۴

 دام مورد صحیح است؟که شخصی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدنی نقش دارند، کدر مورادی  -۱۷

 .سببمباشر مسئول است نه  (۱
 .مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موراد استثنایی (۲
 .ه خسارت مستند به او است مسئول استکعاملی  (۳
 .صرف نظر از درجه تأثیر، به نسبت مساوی مسئول هستند (۴

 دام مورد صحیح است؟که متوفا مدیون بوده است که معلوم شود کاگر بعد از تقسیم تر  -۱۸

 .ندکاز وراث برای دریافت تمام طلب خود مراجعه  کبه هری تواندمیارکتقسیم صحیح است و طلب (۱
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 .ندکه به او رجوع کیت هر وارث بر اموال تر کبه نسبت مال تواندمیار کتقسیم صحیح است و طلب (۲
 .ندکه به او مراجعه کبه نسبت تصرف هر وارث بر اموال تر  تواندمیار کتقسیم صحیح است و طلب (۳
 .است تقسیم باطل (۴

 دام مورد درخصوص اداره مال مشاع صحیح است؟ک -۱۹

 .ثریت استکهمواره تابع اراده ا  (۱
 .ا استکهمواره تابع اراده اجتماعی شر  (۲
 .ا است ولی در موارد استثنایی تابع اراده اجماعی آنان استکثریت شر کاصواًل تابع اراده ا  (۳
 .ثریت استکموراد استثنایی تابع اراده ا ا است ولی در کاصواًل تابع اراده اجماعی شر  (۴

 النفع صحیح است؟دام مورد درخصوص اتالف منفعت و عدمک  -۲۰

 .ضمان آور نیستند کاتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند و هیچ ی (۱
 .اتالف منفعت و عدم النفع مفاهیم واحدی هستند و هر دو ضمان آور هستند (۲
 .حال ضمان آور است اتالف منفعت در هر (۳
 .عدم النفع در هر حال ضمان آور است (۴

 آئنی دادریس مدین
 دام مرجع است؟کیل شده باشند، رسیدگی به دعوای حجر در صالحیت که در قوانین پیش بینی شده تشکچنانچه تمامی مراجعی  -۲۱

 . دادسرای عمومی و انقالب (۱
 .شورای حل اختالف (۲
 .دادگاه عمومی حقوقی (۳
 .دادگاه خانواده (۴

 ...........................استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری -۲۲

 .ایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشدکه طرف شکشود در صورتی پذیرفته می (۱
 .ایت واصل نشده باشدکه پاسخ طرف شکشود در صورتی پذیرفته می (۲
 .شودنمی در هیچ صورتی پذیرفته (۳
 .شوددر هر حال پذیرفته می (۴

 ند؟کدستگاه جرثقیل است خواسته را چگونه باید تقویم  که خواسته آن استرداد یکخواهان در دعوایی  -۲۳

 .ارشناس قبل از شروع به رسیدگی معین می نمایدکه کمبلغی  (۱
 .معین نماید تواندمیه بخواهد کهر مبلغی  (۲
 .دعوا ور در مستندکمبلغ مذ (۳
 .مبلغ واقعی جرثقیل (۴

 ل خود در جریان دادرسی صحیح است؟کیل علیه مو کدام مورد درخصوص اقرار و ک -۲۴
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 .شوداگر قاطع دعوی و در دادگاه باشد پذیرفته می (۱
 .شوده قاطع دعوی است پذیرفته میکنسبت به اموری  (۲
 .شوده قاطع دعوی است پذیرفته نمیکنسبت به اموری  (۳
 .شودالت در اقرار داشته باشد اقرار قاطع دعوی پذیرفته میکیل و کچنانچه و  (۴

 ؟دهدمیه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه چه اقدامی انجام کدر صورتی  -۲۵

 .هفته مهلت خواهد داد کثر به مدت یکحدا  (۱
 دهدمیثر به مدت ده روز مهلت کحدا  (۲
 .ندکمیجلسه رسیدگی را تجدید  (۳
 .مهلت متناسب خواهد داد (۴

 دام است؟کر دلیل، ادعای جعل شود اقدام دادگاه کچنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان با ذ -۲۶

 .چنانچه سند عادی باشد خواهان باید در همان جلسه اصل سند را ابراز نماید (۱
 .روز اصل سند را به دفتر داگاه تسلیم نماید ۱۱ه چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ک ندکمیتنها چنانچه سند رسمی باشد دادگاه به خواهان اخطار  (۲
 .روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید ۱۱ه چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ک ندکمیتنها چنانچه سند عادی باشد دادگاه به خواهان اخطار  (۳
 .روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید ۱۱ه چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ک ندکمیدادگاه به خواهان اخطار  (۴

 آیا در دعوای ممانعت از حق ورود شخص ثالث مجاز است؟ -۲۷

 .مجاز نیست (۱
 .مجاز استتنها در مرحله نخستین  (۲
 .ه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر مجاز استکتا وقتی  (۳
 .تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر مجاز است (۴

 نماید؟از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید دادگاه تجدیدنظر چه قراری صادر می کچنانچه هر ی -۲۸

 .قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر (۱
 .قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر (۲
 .قرار سقوط دعوای تجدیدنظر (۳
 .قرار رد دعوای تجدیدنظر (۴

 ند؟کام صورت مبادرت به نقض بال ارجاع رأی میدکشور در فرجام خواهی در کدیوان عالی  -۲۹

 .رأی خالف شرع و موازین قانونی باشد (۱
 .اصول دادرسی و قواعد آمره رعایت نشده باشد (۲
 .ی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشدکمفاد رأی صادره با ی (۳
 .رأی دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد (۴

 ند؟کدام دادگاه آن دستور را لغو میکه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود کهر گاه جهتی  -۳۰

 .نندهکننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد دادگاه رسیدگی کدادگاه صادر  (۱
 .ننده دستور موقت هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشدکدادگاه صادر  (۲
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 .اصل دعوا ننده بهکدر هر حال دادگاه رسیدگی  (۳
 .ننده دستور موقتکدر هر حال، دادگاه صادر  (۴

 دهد؟سته شود دادگاه چه اقدامی انجام میکاگر در جریان دادرسی، خوانده ورش -۳۱

 .ندکمیستگی اعالم کرسیدگی را متوقف و مراتب را به اداره تصفیه امور ورش (۱
 .ندکمیرسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم  (۲
 .ندکمیقرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعالم  (۳
 .ندکمیستگی ابالغ کقرار رد دعوا صادر نموده و به اداره امور ورش (۴

 دهد؟اف نماید دادگاه چه اقدامی انجام میکاز حضور اسنترغم ابالغ صحیح، خوانده ه علیکدر درخواست سازش در صورتی  -۳۲

 .ننده سازش برای اقدام قانونی اعالم می نمایدکرده و به درخواست کمراتب را صورت مجلس  (۱
 .دهدمیدرخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا در نوبت رسیدگی قرار  (۲
 .به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر می نماید (۳
 .جلسه رسیدگی را تجدید می نماید (۴

 اقامه شده و تحت رسیدگی باشد دادگاه چه رأیی صادر  -۳۳
ً
چنانچه دعوای اقامه شده بین همان اشخاص در دادگاه هم عرض دیگری قبال

 می نماید؟

 .ستریال باشد قرار، قابل تجدیدنظر ا ۳.۰۰۰.۰۰۰قرار امتناع از رسیدگی صادر و اگر خواسته دعوی بیش از  (۱
 .ریال باشد قرار قابل تجدیدنظر است ۳.۰۰۰.۰۰۰قرار رد دعوا صادر می نماید و اگر خواسته بیش از  (۲
 .قرار امتناع از رسیدگی صادر و این قرار قطعی است (۳
 .قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است (۴

 ه ابالغ واقعی شده باشد از چه تاریخی است؟کرأی غیابی  ه خارج از مهلت تقدیم شده نسبت بهکاثر تعلیقی دادخواست واخواهی  -۳۴

 .قطعیت قرار قبول دادخواست واخواهی (۱
 .ثبت دادخواست واخواهی (۲
 .ثبت دادخواست واخواهی، فقط در دعاوی مالی (۳
 .صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی (۴

امل کدر مقام رسیدگی به دعوای تجدیدنظر چنانچه هزینه دادرسی مرحله نخستین و همچنین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر  -۳۵
 دام است؟کپرداخت نشده باشد اقدام دادگاه تجدیدنظر به ترتیب 

 .صدور اخطار رفع نقص  صدور اخطار رفع نقص (۱
 .به دادگاه نخستین صدور اخطار رفع نقص  ارسال پرونده جهت رفع نقص (۲
 .ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین  صدور اخطار رفع نقص (۳
 .ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین  ارسال پرونده جهت رفع نقض به دادگاه نخستین (۴

 لیف دادگاه چیست؟کارشناس به دادگاه، تکپس از تسلیم نظریه  -۳۶

 .لف است از آن پیروی نمایدکتخصصی دادگاه مدر موارد فنی و  (۱
 .ف است از آن پیروی نمایدکارشناسان به اتفاق، نظر داده باشد دادگاه ملکچنانچه هیأت  (۲
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 .باشدلف به پیروی از آن نمیکارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه مکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کچنانچه قرار  (۳
 .باشدلف به پیروی از آن نمیکارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه مکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کچنانچه نظریه  (۴

 دام مورد صحیح است؟کاگر دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت تغییر نشانی تجدیدنظر خوانده ابالغ نشود  -۳۷

 .شودمیقرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر  (۱
 .در صورت سابقه ابالغ، نیازی به اعالم نشانی جدید نیست (۲
 .نیاز به اعالم نشانی جدید از طرف تجدیدنظرخواه می باشد (۳
 .در صورت ابالغ واقعی دادنامه بدوی به تجدیدنظرخوانده، نیازی به ابالغ نشانی جدید نیست (۴

ام صادره کاح لیفکم، تکم و در صورت فرجام خواهی به دلیل مغایرت دو حکپذیرش اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو ح در صورت -۳۸
 چیست؟

در صورت مخالفت با قانون  م اول در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام خواهیکو ح شودمیم دوم نقض کایت حکدر هر دو ش (۱
 .خواهد شدنقض 

در صورت مخالفت با قانون  م دوم در اعاده دادرسی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند و در فرجام خواهیکو ح شودمیم اول نقض کایت حکدر هر دو ش (۲
 .نقض خواهد شد

خواهی در هرحال به قوت خود  خواهد شد و در فرجامم اول در اعاده دادرسی در صورت مخالفت با قانون نقض کو ح شودمیم دوم نقض کایت حکدر هر دو ش (۳
 .باقی خواهد ماند

 .خواهی در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند

 دام مورد صحیح است؟کچنانچه طرفین اختالف سه نفر داور تعیین نمایند و داوران قبولی خود را اعالم نمایند  -۳۹

 .طرفین حق عزل آن ها را ندارند مگر با تراضی (۱
 .طرفین حق عزل آن ها را ندارند حتی با تراضی (۲
 .را عزل نماید کداور مشتر  تواندمیاز طرفین  کهر ی (۳
 .داور اختصاصی خود را عزل نماید تواندمیاز طرفین  کهر ی (۴

 ند؟کامل میکدام مورد عبارات زیر را به نحو صحیح ک -۴۰

متصرف نسبت به آن ادعای  هکشود وم علیه بازداشت نمیکلیه باشد تنها در صورتی به عنوان مال محوم عکچنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از مح»
 «.یت نماید و...کمل
 .یت خود را ارائه نمایدکدلیل مال (۱
 .یت خود را ارائه نمایدکسند رسمی مال (۲
 .آن معرفی نماید کوم علیه را مالکیا شخصی غیر از مح (۳
 .یت خود را ارائه نمایدکمالسند رسمی یا عادی  (۴

 حقوق تجارت
 دام مورد، صحیح است؟ک -۴۱

 .( اگر ضمانت تضامنی باشد، مضمون له موظف به رعایت ترتیب رجوع به مسئولین )بدوًا به مدیون اصلی و سپس ضامنین( است۱
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 .را دارد اگر ضمانت تضامنی باشد مضمون له بر اساس توافق خود با ضامن حق رجوع مسئولین پرداخت (۲
 .ندکمضمون له باید بدوًا به مدیون اصلی رجوع و در صورت عدم دریافت طلب خود به ضامن رجوع  (۳
 .از ضامنین و مضمون عنه و بدون رعایت ترتیب رجوع نماید ک( مضمون له حق دارد به هر ی۴

 ست؟ت با اجازه هیئت مدیره صحیح ا کت سهامی با شر کدام مورد در خصوص معامالت شر ک -۴۲

 .بدون تصویب مجمع عادی، باطل است (۱
 .معتبر است و نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی ندارد (۲
 .اء و اشخاص ثالث معتبر استکبدون تصویب مجمع عمومی، در مقابل شر  (۳
 .بدون تصویب مجمع عمومی عادی فقط در برابر اشخاص ثالث معتبر است (۴

دام مورد کت باشد انجام دهند، که متضمن رقابت با عملیات شر کت کمعامالتی نظیر معامالت شر ت سهامی، کچنانچه مدیران شر  -۴۳
 صحیح است؟

 .معامالت مزبور باطل است (۱
 .ت می باشندکمعامالت مزبور صحیح است، ولی مدیران مسئول خسارت وارده بر شر  (۲
 .ت می باشندکشر معامالت مزبور غیر نافذ است و مدیران مسئول خسارات وارده بر  (۳
 .ت می باشندکمعامالت مزبور قابل ابطال است ولی مدیران در هر حال مسئول خسارات وارده بر شر  (۴

 شوند؟از موارد زیر انتخاب می کدام یکت سهامی عام، از میان کدر حقوق فعلی ایران، بازرسان شر  -۴۴

 .پروانه دریافت داشته اند ۱۳۴۷الیحه قانونی اصالح قانون  ۱۴۴ه بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده کبازرسانی  (۱
 .ه شرایط فردی و اجتماعی مقرر را دارا می باشندکحسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی  (۲
 .موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (۳
 .حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار (۴

 نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف اورا چه فردی انجام میکمدیره شر هرگاه رییس هیئت  -۴۵
ً
 دهد؟ت سهامی موقتا

 .تکمدیرعامل شر  (۱
 .نایب ریئس هیئت مدیره (۲
 .نایب ریئس هیئت مدیره، با موافقت هیئت مدیره (۳
 .ی از اعضای هئیت مدیره به انتخاب هیئت مدیرهکی (۴

 دام مرجع است؟کت سهامی به عهده کوظف هیئت مدیره شر تعیین حق حضور اعضای غیر م -۴۶

 .مجمع عمومی عادی (۱
 .فقط مجمع عمومی عادی سالیانه (۲
 .مجمع عمومی فوق العاده (۳
 .فقط مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (۴

لف به دعوت از مجمع عمومی..... کمدیره مت از میان برود، هیئت کت سهامی .......... سرمایه شر کاگر بر اثر زیان های وارده به شر  -۴۷
 است

 بیش از نصف عادی (۱
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 حداقل نصف عادی (۲
 بیش از نصف فوق العاده (۳
 حداقل نصف فوق العاده (۴

دام کحد نصاب  .سب حد نصاب صورت می گیردکا و کت با مسئولیت محدود، تصویب صورت های مالی با تصمیم مجمع شر کدر شر  -۴۸
 است؟

 ثریت عددی، بدون نیاز به حضور در جلسهکسه چهارم سرمایه به اضافه ا دارندگان  (۱
 ثریت عددی حاضر در جلسهکدارندگان سه چهارم سرمایه به اضافه ا  (۲
 دارندگان حداقل نصف سرمایه حاضر در مجمع (۳
 دارندگان بیش از نصف سرمایه حاضر در مجمع (۴

 ا را دارند؟کمراجعه به شر دام صورت، حق کت تضامنی، در کاران شر کبستان -۴۹
 .ت و عدم دریافت طلب خودکپس از انحالل شر  (۱
 .تکبه محض عدم دریافت طلب خود از شر  (۲
 .اکلیه شر کت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمی به کپس از انحالل شر  (۳
 .تکت و ارسال اظهارنامه رسمی برای شر کبه محض عدم دریافت طلب خود از شر  (۴

 .... تکت نصف شود، شر کتضامنی اگر در نتیجة ضررهای وارده، سرمایه شر ت کدر شر  -۵۰
 ت های تجاری تبدیل شودکباید به نوع دیگری از شر  (۱
 .ندکمیل سرمایه ملزم کا را به تکشر  تواندمی (۲
 .میل سرمایه استکلف به تکم (۳
 .منحل شده محسوب است (۴

ننده اقامه دعوی کعلیه صادر  تواندمیشور صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، دارنده ظرف چه مدت کچنانچه سفته پرداخت در داخل  -۵۱
 نماید؟

 .سال از تاریخ سررسید سفته کی (۱
 .شش ماه از تاریخ سررسید سفته (۲
 .سال از تاریخ واخواست سفته کی (۳
 .شش ماه از تاریخ واخواست سفته (۴

دهد، سپس می قرار« ج»دهد و وی نیز آن را ظهرنویسی نموده، در اختیار قرار می« ب»صادر و در اختیار کای چالف بابت معامله -۵۲
از اشخاص زیر  کدام یکند. کگردد و دارنده علیه هر دو نفر اقامه دعوی میبا عدم پرداخت مواجه می کمعامله اول فسخ گردیده و چ

 ند؟کتواند به فسخ معامله استناد می
 «ب»و « الف»دام از دو شخص کهیچ  (۱
 «ب»و « الف»هر دو شخص  (۲
 «الف»فقط شخص  (۳
 «ب»فقط شخص  (۴

 معلوم شود صادر  کننده چکشخصی از صادر  -۵۳
ً
بوده و یا امضای  ننده به هنگام صدور، فاقد اهلیتکضمانت نموده است. چنانچه بعدا

 ند؟کتواند استناد از موارد زیر می کدام یکایشان جعل شده است، ضامن به 
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 .فقط به مجعول بودن امضای مضمون عنه (۱
 .دام از عدم اهلیت و جعلکبه هیچ  (۲
 .هم به عدم اهلیت و هم جعل (۳
 .فقط به عدم اهلیت مضمون عنه (۴

 شود؟دام تاریخ شروع میکه نسبت به سند اعتراض نشده باشد، از کساله در سفته در صورتی  ۵مروز زمان  -۵۴
 .ه به زیان دارنده، از سند استفاده بالجهت شده باشدکتاریخی  (۱
 .تاریخ پایان مهلت اعتراض (۲
 .تاریخ سررسید (۳
 .تاریخ صدور (۴

 به عنوان اقامتگاه خوانده قرار دهد؟ تواندمیاز موارد زیر را  کدام یکننده، کبرای اقامه دعوی علیه صادر  کدارنده چ -۵۵
 .نندهکفقط اقامتگاه صادر  (۱
 .کننده دسته چکصادر  کفقط محل بان (۲
 .نباشد کننده دسته چکصادر  که شعبه بانکه گواهی عدم پرداخت را صادر نموه، ولو آنکی کفقط محل بان (۳
 ه گواهی عدم پرداخت را صادر نمودهکو یا شعبه ای  کننده دسته چکصادر  کننده، شعبه بانکاز محل های اقامتگاه صادر  کهر ی (۴
 .نباشد کننده دسته چکه شعبه صادر کلو آنو 

 .ت تضامنی منحله .... رأی دادکستگی شر کبه ورش -۵۶
 ت می توانکقبل از تقسیم دارایی شر  (۱
 ت نیز می توانکبعد از تقسیم دارایی شر  (۲
 ت می توانکبعد از ختم تصفیه امور شر  (۳
 نمی توان (۴

 .ندکسته دعوایی داشته باشد، باید بر .... اقامه کتاجر ورشستگی، هر فردی نسبت به کم ورشکاز تاریخ ح -۵۷
 مدیر تصفیه فقط راجع به اموال غیر منقول (۱
 مدیر تصفیه فقط راجع به اموال منقول (۲
 مدیر تصفیه (۳
 ستهکمدیرتصفیه و تاجر ورش (۴

 «...الف»است. در این صورت شخص « ب»سته کت ورشکضامن شر  کشخص الف شری -۵۸

 .ت را پرداخته استکه ثابت نماید تمام دیون شر کستگی اش صادر شده، در صورتی حق اعاده اعتبار دارد کورش مکه حک (۱
 .ت را پرداخته استکه ثابت نماید تمام دیون شر کدر صورتی حق اعاده اعتبار دارد  (۲
 .ت پرداخت شده باشدکحق اعاده اعتبار ندارد، حتی اگر تمام دیون شر  (۳
 .نیازی به اعاده اعتبار نداردبه هیچ وجه  (۴

ارها معامله انجام دهد، وضع چنین معامله که تاجر قبل از تاریخ توقف خود، برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکدر صورتی  -۵۹
 ای چگونه است؟

 .باطل است (۱
 .غیرنافذ است (۲
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 .قابل ابطال است (۳
 .سخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طرح شوده دعوای فکقابل فسخ است، مشروط بر این (۴

 ت تضامنی، مختلط یا نسبی، صحیح نیست؟کستگی شر کدام مورد در خصوص ورشک -۶۰

 .ه با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، از مسئولیت تضامنی مبّراستکی کشری (۱
 .خواهد شد ه با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده، به غرما تقسیمکایی کدارایی شخصی شر  (۲
 .نندکای ضامن منعقد کیا چند نفر از شر  کت یا منحصرًا با یکار ها می توانند قرارداد ارفاقی را با شر کطلب (۳
 .ه با او قرارداد مخصوصی منعقد شده، نمی توانند تعهد حصه ای نمایند، مگر از اموال شخصی خودشانکای ضامنی کیا شر  کشری (۴

 اصول استنباط حقوق اسالیم
 شود؟م، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل میکدام حک -۶۱

 زوجیت (۱
 بطالن (۲
 جواز (۳
 ضمان (۴

عبارت « م شرع، مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازدکه حاکمناسب است »قانون مجازات اسالمی سابق:  ۱۰۱مطابق ماده  -۶۲
 لیفی زیر است؟ کم تکدام حکمعادل با « مناسب است»

 استحباب (۱
 حرمت (۲
 اباحه (۳
 راهتک (۴

 لیفی است؟کم تکدام عبارت، متضمن حک -۶۳

 .طفل باید مطیع ابوین خود باشد (۱
 .اح نباید در ایام عده صورت گیردکن (۲
 .عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد (۳
 .در اجارة اشیاء مدت اجاره باید معین باشد (۴

 دام مورد، دارای مفهوم مخالف است؟ک -۶۴

 .رده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را نداردکه به قصد تبرع ضمانت کضامنی  (۱
 .ند، باید مثل یا قیمت آن را بدهدکسی مال دیگری را تلف کهرگاه  (۲
 .شودمیشد قصاص کهرگاه بالغ، نابالغ را ب (۳
 .یت استکیت، دلیل مالکتصرف به عوان مال (۴

 است؟دام مورد، عدد قابل مفهوم گیری کدر  -۶۵
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 .جمع بین دو خواهر ممنوع است (۱
 .دوره نمایندگی مجلس، چهارسال است (۲
 .ندکنفر را برای نظارت در عملیات وصی تعیین  کی تواندمیموصی  (۳
 .شودمیالت دیگری باطل کی ازآن ها، و کیل باشند، به موت یکه دو نفر به نحو اجتماع و کدر صورتی  (۴

 بدلی است؟ کدام یکاز عام های زیر،  -۶۶

 .ا تراضی نمایند، به عمل می آیدکه شر کراضی باشند، تقسیم به نحوی  کا به تقسیم مال مشتر کهرگاه تمام شر  (۱
 .برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت، باید همه اعضای دائم آن شورا، با آن قطعنامه موافق باشند (۲
 .ا می بردازوراث طبقه سوم اگر تنها باشد، تمام ارث ر  کهر ی (۳
 .لیه معامالت تجار، تجارتی استک (۴

پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبة مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر »ه مقرر داشته: کقانون آیین دادرسی مدنی  ۳۹۱ماده  -۶۷
 بیانگر چه نوع مفهومی است؟« رد مگر به تجویز قانون...کارجاع 

 وصف (۱
 استثنا (۲
 غایت (۳
 لقب (۴

مثل اقرار برای  لی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد،کقانون مدنی مقرر می دارد: مقرله اگر به  ۱۲۷۱مادة  -۶۸
 دام مورد است؟  کمصداق « ی از دو نفر معین، صحیح استکی

 علم تفصیلی (۱
 علم اجمالی (۲
 قطع (۳
 کش (۴

 اعتبار ندارد؟دام دلیل کقاعده یقین، به  -۶۹

 .بر متیقن کو کتقدم زمان مش (۱
 .کتعدد متعلق یقین و ش (۲
 .الحق کعدم وجود ش (۳
 .عدم بقای یقین گذشته (۴

 :ی از چهار مجازات زیر استکحد محاربه ی»قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد:  ۲۸۲ماده  -۷۰

 دام نوع واجب است؟کاین ماده مصداق « نفی بلد -قطع دست راست و پای چپ ت -صلب، پ -اعدام، ب -الف»

 تعیینی (۱
 فاییک (۲
 تخییری (۳
 عینی (۴
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 دام مورد جاری است؟کاصل تخییر، در  -۷۱

 افراد واجب مخیر (۱
 دو دلیل متعارض (۲
 م متزاحمکدو ح (۳
 دوران بین محذورین (۴

 ؟شودمیاز آثار زیر ثابت  کدام یکبه وسیله استحصاب،  -۷۲

 .فقط آثار شرعی بی واسطه مستصحب (۱
 .آثار شرعی و غیرشرعی مستصحب (۲
 .فقط آثار شرعی و عقلی بی واسطه مستصحب (۳
 .فقط آثار شرعی بی واسطه مستصحب و آثار شرعی با واسطه عقلی یا عادی مستصحب (۴

 لیف است؟کبرائت به معنای برائت از تدام مورد، اصل کدر  -۷۳

 .تردید در انتساب جرم به متهم (۱
 .تردید در قلمرو مفهومی جرم (۲
 .تردید در میزان مجازات (۳
 .تردید در ثبوت ضمان قهری (۴

اح به کحصاب ناح دائم بوده یا موقت. با استکرده است ولی نمی دانیم نکاحی واقع شده است. پس از مدتی شوهر بذل مدت کعقد ن -۷۴
 ؟شودمیاز آثار زیر، مترتب  کدام یکلی، کطور 

 .فقط توارث و وجوب نفقه (۱
 .فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه (۲
 .حلیت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و وجوب نفقه (۳
 .فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن (۴

 دام مورد است؟کم دو مادة زیر، به ترتیب مصداق کح -۷۵

 «.ندکمی که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی ازمال خود را به طرف دیگر تملیکقرض عقدی است »قانون مدنی:  ۶۴۸ماده 
ه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگری باشد و یا در که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکمبیع باید در محلی تسلیم شود »قانون مدنی:  ۳۷۵ماده 

 «بیع، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد. ضمن
 .مقتضای اطالق عقد قرض  مقتضای اطالق عقد بیع (۱
 .مقتضای اطالق عقد قرض  مقتضای ذات عقد بیع (۲
 .مقتضای ذات عقد قرض  مقتضای ذات عقد بیع (۳
 .مقتضای ذات عقد قرض  مقتضای اطالق عقد بیع (۴

 دام مورد است؟کر در ساعات اداری، مثال برای اکارمندان در محل کلزوم حضور  -۷۶

 واجب فوری (۱
 واجب غیر فوری (۲



مهراه با پاسخنامه  ۹۴لت اکسواالت آزمون و    

15 
 

 واجب مضیق (۳
 واجب موسع (۴

 دام مورد، تخصیص به دلیل لفظی است؟کدر  -۷۷

 تخصیص به سنت (۱
 تخصیص به مبنای عقال (۲
 م عقلکتخصیص به ح (۳
 تخصیص به اجماع (۴

 م واقعی اولی است؟کدام مورد، حک -۷۸

 .جواز تلقیح مصنوعی (۱
 .ونت در منزل شوهرکموظف بودن زن به س (۲
 .ه مستلزم اضرار به همسایه استک کممنوعیت تصرف مال (۳
 .لزوم تاخیر اجرای حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر برای حمل (۴

 دام مورد است؟کاختالف نظر اخباریان و اصولیان، مربوط به  -۷۹

 .ی تحریمیمی و موضوعکشبهات ح (۱
 .می تحریمیکشبهات ح (۲
 .می تحریمی و وجوبیکشبهات ح (۳
 .می وجوبیکشبهات ح (۴

 دام اصل جاری است؟کبنا به نظر مشهور اصولیان در شبهات محصوره و غیر محصوره، به ترتیب  -۸۰

 احتیاط برائت (۱
 برائت احتیاط (۲
 برائت برائت (۳
 احتیاط احتیاط (۴

 اختصایصحقوق جزای عمویم و 
 ار جایز است؟کدام گروه از اطفال و نوجوانان بزهکانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته، در مورد کم به نگهداری در کح -۸۱

 .تمام گروه های سنی به جز اطفال و نوجوانان نابالغ (۱
 .سال تمام شمسی ۱۵تا  ۹اطفال و نوجوانان  (۲
 .سال تمام شمسی ۱۸تا  ۱۵نوجوانان  (۳
 .تمام گروه های سنی (۴

 ند؟کیفر معاف کوم را از کمح تواندمی، دادگاه با چه شرایطی ۸و  ۷در جرایم تعزیری درجه های  -۸۲

 .ی و جبران ضرر و زیانکیفری موثر، گذشت شا کب، فقدان سابقه کتعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیش بینی اصالح مرت (۱
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 .ی و جبران ضرر و زیانکیفری موثر، گذشت شا کب، فقدان سابقه کاصالح مرتاحراز جهات تخفیف، پیش بینی  (۲
 .یفری موثرکب، فقدان سابقه کتعهد به اجرای دستورهای دادگاه، پیش بینی اصالح مرت (۳
 .ول نیستکیفر به هیچ شرطی مو کدر این مورد، معافیت از  (۴

 دام مورد صحیح است؟کاشد، اب جرم دچار اختالل روانی بکچنانچه مجرم در زمان ارت -۸۳

 .یفری نداردکبه شرط فقدان اراده، مسئولیت  (۱
 .یفری نداردکو مسئولیت  شودمیمجنون محسوب  (۲
 .یفری نداردکو مسئولیت  شودمیفاقد اراده یا قوه تمیز محسوب  (۳
 .یفری نداردکبه شرط فقدان اراده یا قوه تمیز، مسئولیت  (۴

 از جرایم زیر، قابل تعویق و تعلیق است؟ کدام یکم و اجرای مجازات در مورد کصدور ح -۸۴

 .معاونت در قتل عمد (۱
 .جرایم علیه عفت عمومی (۲
 .تعزیر بدل از قصاص نفس (۳
 .معاونت در اسیدپاشی (۴

 دام جرم زیر، دادگاه ملزم به تبدیل حبس به مجازات جایگزین نیست؟کدر  -۸۵

 .سال استکماه تا ی ۶ثر مجازات قانونی آن، که حدا کجرم عمدی  (۱
 .ه میزان تعزیر آن، در قانون معین نشده استکجرم عمدی  (۲
 .متر از دوسال استکثر مجازات قانونی آن، که حدا کجرم غیرعمدی  (۳
 .ماه حبس است ۶روز تا  ۹۱ثر مجازات قانونی آن، بین که حدا کجرم عمدی  (۴

 ؟شودمیم را رعایت ننماید، چه تصمیمی درباره او اتخاذ کمیلی، مفاد حکمجازات ت وم طی مدت اجرایکچنانچه مح -۸۶

 .شودمیمیلی اولیه کمیلی دیگری، جایگزین مجازات تکمجازات ت (۱
 .شودمیمیلی لغو و مجازات اصلی به موقع اجرا گذاشته کمجازات ت (۲
 .یابدمیسوم افزایش  کم تا یکمیلی مندرج در حکبرای بار اول، مدت مجازات ت (۳
 .شودمیتبدیل  ۸و  ۷ومیت به حبس یا جزای نقدی درجه کبرای بار اول، بقیه مدت مح (۴

 شود؟وم شده، از چه تاریخی آغاز میکه به قصاص نفس محکمجازات تبعی قاتل عمدی  -۸۷

 .مکصدور ح (۱
 .آزادی مجرم (۲
 .رضایت اولیای دم (۳
 .م قصاصکتوقف اجرای ح (۴

 سته و بیرون از محوطه زندان دستگیر شود، اتهام (اتهامات) او چهکاگر زندانی برای فرار از زندان، در زندان را ش -۸۸

 اوصافی دارد؟

 .تخریب عمدی و شروع به جرم فرار از زندان (۱
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 .عنوان خاص تخریب عمدی و فرار از زندان (۲
 .فرار از زندان (۳
 .شروع به فرار از زندان (۴

 ؟ندکمیب جرم حدی شود، دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ کساله ای مرت ۸ کود که هر گا -۸۹

 .اقدام تامینی و تربیتی (۱
 .هیچ تصمیمی (۲
 .تر نسبت به بزرگساالن کمجازات سب (۳
 .انون اصالح و تربیتکنگهداری در  (۴

 دام مورد صحیح است؟که در آن قانون مقرر شده است، کیفیتی باشد کیفری، فراتر از میزان و کم صادره توسط دادگاه کهرگاه ح -۹۰

یفری و مدنی است و در غیر این که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کچنانچه صدمه و خسارتی از این جهت حاصل گردد، در صورتی  (۱
 .شودمیصورت خسارت از بیت المال جبران 

 .شودمییفری دارد، ولی خسارات وارده از بیت المال جبران کم مسئولیت کننده حکصادر  (۲
 .وم علیه باید از بیت المال جبران شودکدر هر صورت، خسارت وارده به مح (۳
 .یفری و مدنی استکم در هر صورت، دارای مسئولیت کننده حکصادر  (۴

 محرومیت از حقوق اجتماعی، چه نوع مجازاتی است؟ -۹۱

 .مجازات تبعیفقط  (۱
 .میلیکفقط مجازات ت (۲
 .میلی یا تبعیکفقط مجازات ت (۳
 .میلی، اصلی یا تبعیکحسب مورد، مجازات ت (۴

 دام مورد صحیح است؟کدر صورت اجتماع مباشر و سبب،  -۹۲

 .مباشر ضامن است (۱
 .سبب ضامن است (۲
 .ه جنایت مستند به اوست، ضامن استکعاملی  (۳
 .مساوی، ضامن هستندهر دو به نسبت  (۴

 ن است باعث سقوط، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی شود؟کاز جهات زیر، مم کدام یک -۹۳

 توبه (۱
 مرور زمان (۲
 نسخ قانون جزا (۳
 ی یا مدعی خصوصیکگذشت شا  (۴

 ب چیست؟کاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکدر صورت ارت -۹۴

 رانندگی به مدت سه سالمحرومیت از حق  (۱
 مجازات حبس و جزای نقدی (۲
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 حبس (۳
 جزای نقدی (۴

 چیست؟کاگر اولیای دم پس از گذشت از حق قصاص نفس، قاتل را ب -۹۵
ً
 شند، مجازات آن ها اصوال

 تعزیر و دیه (۱
 قصاص نفس (۲
 فقط تعزیر (۳
 مجازاتی ندارد (۴

 به قتل برساند، کسی کمجازات  -۹۶
ً
 دام است؟که مجنونی را عامدا

 ضمان دیه (۱
 قصاص نفس (۲
 دیه و تعزیر (۳
 قصاص نفس مگر در موارد استثنا (۴

 مردی زنی را به قتل رسانده است. اولیای دم زن چه حقوقی دارند؟ -۹۷

 .بکحق عفو، حق قصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه با رضایت مرت (۱
 .بکقصاص با رد فاضل دیه یا گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتحق عفو، حق  (۲
 .فقط حق عفو یا حق قصاص با رد فاضل دیه (۳
 .حق عفو، حق قصاص یا اخذ دیه (۴

 م ضمان چیست؟که منتهی به جنایت شود، حکهرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری، برخوردی به وجود آید  -۹۸

 .ضامن نصف دیه دیگری است کهر ی (۱
 .ضمان منتفی است (۲
 .ضامن تمام دیه دیگری است کهر ی (۳
 .ضامن دیه است کعاقله هری (۴

 دام شرایط جرم است؟که وارد قلمرو ایران شده، در کشور خارجی کتوهین به رئیس  -۹۹

 .در صورت علنی بودن و به شرط معاملة متقابل (۱
 .صرفًا به شرط معامله متقابل (۲
 .یا به شرط معامله متقابل در صورت علنی بودن (۳
 .مطلقًا جرم است (۴

 ؟یابدمیدام افعال مادی زیر تحقق کخیانت در امانت، با  -۱۰۰

 .ردن اشیاءکسوء استفاده یا تصاحب یا تلف یا مفقود  (۱
 .ردن اشیاءکسوء استفاده یا تصرف یا تلف یا مفقود  (۲
 .ردن اشیاءکاستعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود  (۳
 .ردن اشیاءکاستعمال یا تصرف یا تلف یا مفقود  (۴



مهراه با پاسخنامه  ۹۴لت اکسواالت آزمون و    

19 
 

 :یفریکآینی دادریس 
ه اساسنامه آنها در زمینه حمایت ازمحیط زیست، منابع طبیعی و بهداشت کدام عبارت در خصوص نقش سازمان های مردم نهادی ک -۱۰۱

 یفری مربوط، صحیح نیست؟کعمومی است، در جهت تعقیب و دادرسی دعوای 

 .نندکابی در زمینه های فوق اعالم جرم کنسبت به جرایم ارتمی توانند  (۱
 .ر را دارندکحق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص موضوعات فوق الذ (۲
 .نندکت کابی در زمینه های فوق شر کمی توانند در تمام مراحل دادرسی مربوط به جرایم ارت (۳
 .نندکارای بزه دیده خاص باشد، برای اعالم جرم، رضایت بزه دیده را نیز باید اخذ ه جرم واقع شده دکدر صورتی  (۴

االو ارز، کومتی در خصوص تخلفات قاچاق کاال و ارز در آراء قطعی صادر از شعب سازمان تعزیرات حکمطابق قانون مبارزه با قاچاق  -۱۰۲
 تقاضای تجدیدنظر نماید؟ تواندمیدام مقام زیر، در صورت احراز عدم انطباق رأی با قانون ک

 .ومتیکرئیس سازمان تعزیرات ح (۱
 .رئیس قوه قضائیه (۲
 .شورکل کدادستان  (۳
 .وزیر دادگستری (۴

 یفری قابل مطالبه است؟کاز خسارات زیر در دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه  کدام یکیفری، کدر فرایند دادرسی  -۱۰۳

 .بر ده میلیون ریالفقط خسارات مادی بالغ  (۱
 .ن الحصول و خسارت معنویکتمام منافع مم (۲
 .فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی (۳
 .ن الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیهکتمام خسارات مادی و نیز خسارات معنوی و منافع مم (۴

 دام قرار، نهایی نیست؟ک -۱۰۴

 .لب به دادرسیج (۱
 .موقوفی تعقیب (۲
 .منع تعقیب (۳
 .اناطه (۴

 جایز است؟ کدام یکدر  -۱۰۵
ً
 از جرایم مستوجب مجازات تعزیری زیر، صدور قرار نظارت قضائی، مستقال

 ۸تعزیری درجه  (۱
 ۶تعزیری درجه  (۲
 ۸و  ۷تعزیری درجه  (۳
 ۹و  ۷، ۶تعزیری درجه  (۴

یل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان الزامی کاز جرایم زیر، تش کدام یکدر  کق.آ.د. ۳۰۲ور در ماده کعالوه بر موارد مذ -۱۰۶
 است؟

 ۶و  ۵جرایم تعزیری درجه  (۱
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 ۷و  ۶جرایم تعزیری درجه  (۲
 ۸و  ۷جرایم تعزیری درجه  (۳
 لیه جرایم تعزیریک (۴

لف به طرح دعوی و پیگیری کازمقامات زیر در خصوص جرایم علیه منافع و مصالح ملی و خسارات وارد به حقوق عمومی م کدام یک -۱۰۷
 آن در مراجع بین المللی است؟

 .وزیر امور خارجه (۱
 .رئیس قوه قضائیه (۲
 .وزیر دادگستری (۳
 .شورکل کدادستان  (۴

الی رسمی دادگستری کالی خود را از بین و کیل یا و کجرایم زیر، طرفین دعوی باید و  دام دسته درکدر مرحله تحقیقات مقدماتی در  -۱۰۸
 نند؟کمورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب 

 .است ۱۳۹۲یفری کقانون آیین دادرسی  ۳۱۲ه مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده کفقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی  (۱
 .است ۱۳۹۲یفری کقانون آیین دادرسی  ۳۱۲ه مجازات آنها مشمول مجازات مقرر در ماده کنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته در جرایم علیه ام (۲
 ۱۳۹۲یفری کقانون آیین دارسی  ۳۱۲فقط در جرایم سازمان یافته مشمول مجازات مقرر در ماده  (۳ .
 .جرایم سازمان یافته با هر میزان مجازات لیه جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیزکدر  (۴

 از شرایط زیر، صدور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟ کدام یکتحت  -۱۰۹

 .ابیکدر زمان جنگ، در مطلق جرایم ارت (۱
 .در زمان صلح، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی (۲
 .احصاء شده در قانوندر زمان جنگ، در برخی جرایم و موارد  (۳
 .در زمان جنگ، فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی (۴

 دام دسته از جرایم زیر به طور مستقیم در دادگاه صالح مطرح و رسیدگی می شوند؟ک -۱۱۰

 سال ۱۵و منافی عفت و جرایم افراد زیر  ۸و  ۷جرایم تعزیری درجه  (۱
 سال ۱۵و جرایم افراد زیر  ۸و  ۷فقط جرایم تعزیری درجه  (۲
 سال ۱۸جرایم مستوجب زنا و لواط و جرایم افراد زیر  (۳
 ۸و  ۷فقط جرایم منافی عفت و تعزیری درجه  (۴

 تعقیب دعوای عمومی است؟ دام صورت از موجبات قانونیکاعالم جرم در  -۱۱۱

 .نداشته باشد عالوه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجودننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیرقابل گذشت باشد و به کاعالم  (۱
 .ور قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشدکننده ناظر وقوع جرم باشد خواه جرم مذکاعالم  (۲
 .ننده ناظر وقوع آن باشدکفقط جرم از جرایم قابل گذشت بوده و اعالم  (۳
 .مشهود باشدجرم غیر قابل گذشت و در عین حال  (۴

 دام دادگاه های دیگر الزم الرعایه است؟کدر  کیفری یکمقررات دادرسی دادگاه های  -۱۱۲

  دادگاه های اطفال (۱
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 دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی (۲
 دادگاه انقالب (۳
 یفریکهمه دادگاه های  (۴

 یست؟کیفری مسئول پرداخت هزینه دادرسی است فوت نماید، پرداخت هزینه به عهده کم دادگاه که به موجب حکهرگاه شخصی  -۱۱۳

 .به عهده وراث وی است (۱
 .به عهده عاقله وی است (۲
 .شودمیاز اعتبارات قوه قضاییه پرداخت  (۳
 .وی وصول شود کاز ماتر  (۴

 دام دادسرا صورت می گیرد؟که محل وقوع آن معلوم نباشد، توسط کتحقیقات مقدماتی جرم رایانه ای  -۱۱۴

 .دادسرای محل اقامت بزه دیده (۱
 .شفکز استان محل کدادسرای مر  (۲
 .شفکدادسرای محل  (۳
 .فقط دادسرای امور رایانه ای تهران (۴

 از قرارهای تامینی زیر درخصوص اشخاص حقوقی قابلیت صدور ندارد؟ کدام یک -۱۱۵

 .زاممنوعیت انجام بعضی فعالیت شغلی جرم  (۱
 .ت دیگرکت در شر کمنع ادغام شر  (۲
 .تکمنع انحالل شر  (۳
 .وثیقه (۴

شور، کشور تقاضای اعاده دادرسی شود، شعبه دیوان عالی که متضمن مجازات بدنی است در دیوان عالی کمی کهرگاه در خصوص ح -۱۱۶
 لیف است؟کدام تکدر خصوص اجرا یا عدم اجرای آن مواجه با 

 .دهدمیم را که نظر اعضای شعبه بر پذیرش درخواست باشد، دستور توقف اجرای حکو در صورتی  ندکمیشعبه دیوان بدوًا تقاضا را بررسی  (۱
 .لیفی نیستکو در مورد توقف یا عدم توقف اجرا مواجه با ت ندکمیشعبه دیوان صرفًا در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر  (۲
 .دهدمیم را کالی با وصول تقاضای اعاده دادرسی و قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حشعبه دیوان ع (۳
 .شودمیم قطعی متوقف کشور، اجرای حکصرفًا پس از تجویز اعاده دادرسی و مشروط به موافقت رئیس دیوان عالی  (۴

درخواست جبران خسارت ایام  تواندمیه در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شده باشد، کدام مورد، شخصی کدر  -۱۱۷
 بازداشت را نماید؟

 .صدور قرار بایگانی نمودن پرونده (۱
 .صدور قرار موقوفی تعقیب (۲
 .صدور قرار منع تعقیب (۳
 .صدور قرار تعلیق تعقیب (۴

، شودمیرج دستگیر کن در کفقره جعل مبایعه نامه در ورامین شده است، لی کتهران و ی الهبرداری درکفقره  کب یکشخصی مرت -۱۱۸
 دام مرجع است؟کرسیدگی به اتهامات متهم در صالحیت 
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 .رجکدادسرای عمومی و انقالب  (۱
 .دادسرای عمومی و انقالب تهران (۲
 .دادسرای عمومی و انقالب ورامین (۳
 .انقالب ورامین عمومی و انقالب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی والهبرداری در دادسرای کجرم  (۴

دام دادگاه است و جلسه رسیدگی دادگاه با حضور حداقل چه تعداد از اعضای هیئت کرسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت  -۱۱۹
 ؟یابدمیمنصفه رسمیت 

 .نفر ۱۱یا دو محل وقوع جرم  کیفری یکحسب مورد اتهام، دادگاه  (۱
 .نفر ۷ز استان محل وقوع جرم کمر  کیفری یکدادگاه  (۲
 .نفر ۱۱استان تهران  کیفری یکفقط دادگاه  (۳
 .نفر ۷محل وقوع جرم  کیفری یکدادگاه  (۴

 از جرایم زیر، در صالحیت دادگاه انقالب اسالمی نیست؟ کدام یکرسیدگی به  -۱۲۰

 .ی و داروییکدخالت غیر مجاز در امور پزش (۱
 .دخالت غیرمجاز در امور سمعی و بصری (۲
 .خرید و فروش غیرمجاز اسلحه جنگی (۳
 .االهای ممنوعکقاچاق  (۴
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 ۹۴پاسخنامه آزمون واکلت 
 سوال گزینه سوال گزینه سوال گزینه

۳ ۸۱ ۴ ۴۱ ۱ ۱ 
۲ ۸۲ ۳ ۴۲ ۴ ۲ 
۴ ۸۳ ۲ ۴۳ ۲ ۳ 
۴ ۸۴ ۳ ۴۴ ۱ ۴ 
۱ ۸۵ ۲ ۴۵ ۳ ۵ 
۳ ۸۶ ۱ ۴۶ ۳ ۶ 
۴ ۸۷ ۴ ۴۷ ۴ ۷ 
 ۸ ۲ ۴۸ حذف ۸۸ ۲
۱ ۸۹ ۱ ۴۹ ۴ ۹ 
۱ ۹۰ ۲ ۵۰ ۱ ۱۰ 
 ۱۱ ۲ ۵۱ حذف ۹۱ ۴
۳ ۹۲ ۱ ۵۲ ۲ ۱۲ 
۱ ۹۳ ۳ ۵۳ ۴ ۱۳ 
۴ ۹۴ ۲ ۵۴ ۳ ۱۴ 
۲ ۹۵ ۴ ۵۵ ۱ ۱۵ 
۳ ۹۶ ۱ ۵۶ ۱ ۱۶ 
۲ ۹۷ ۳ ۵۷ ۳ ۱۷ 
۲ ۹۸ ۱ ۵۸ ۲ ۱۸ 
۱ ۹۹ ۴ ۵۹ ۴ ۱۹ 
۳ ۱۰۰ ۳ ۶۰ ۳ ۲۰ 
۲ ۱۰۱ ۳ ۶۱ ۴ ۲۱ 
۱ ۱۰۲ ۱ ۶۲ ۲ ۲۲ 
۴ ۱۰۳ ۱ ۶۳ ۲ ۲۳ 
۴ ۱۰۴ ۴ ۶۴ ۳ ۲۴ 
۳ ۱۰۵ ۲ ۶۵ ۱ ۲۵ 
۱ ۱۰۶ ۳ ۶۶ ۴ ۲۶ 
۴ ۱۰۷ ۲ ۶۷ ۳ ۲۷ 
۲ ۱۰۸ ۲ ۶۸ ۲ ۲۸ 
۳ ۱۰۹ ۴ ۶۹ ۴ ۲۹ 
۱ ۱۱۰ ۳ ۷۰ ۱ ۳۰ 
۱ ۱۱۱ ۴ ۷۱ ۲ ۳۱ 
۲ ۱۱۲ ۱ ۷۲ ۱ ۳۲ 
۴ ۱۱۳ ۲ ۷۳ ۳ ۳۳ 
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۳ ۱۱۴ ۴ ۷۴ ۴ ۳۴ 
۴ ۱۱۵ ۴ ۷۵ ۲ ۳۵ 
۱ ۱۱۶ ۳ ۷۶ ۴ ۳۶ 
۳ ۱۱۷ ۱ ۷۷ ۳ ۳۷ 
۲ ۱۱۸ ۲ ۷۸ ۱ ۳۸ 
۲ ۱۱۹ ۲ ۷۹ ۱ ۳۹ 
۳ ۱۲۰ ۱ ۸۰ ۳ ۴۰ 

 

 

 

 

  → نیدک کلیک اینجا اختبار تلگرام انالک در عضویت برای← 

  →نیدک کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →نیدک کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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