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  ت؟

  د؟
  .ت

. .....  

  .ست

ن نكاح باطل 

  .ست
  . باطل است

  
.كند حكوم مي

  .د

  .گيرد

 ريال از يك 

  

  معامله
  معامله

  

م غاصب است
  .قال دهد
  .ه باشد

چه حكمي دارد
قابل فسخ است)

..........ون عنه 
  .ت

 اتفاق افتاده اس

ر مدت معين

ب بطالن مهر ا
يح ولي شرط

:ودداري كند
خت مبلغي مح

نمايد واگذار مي

گ م صورت مي

ميليون 100

.صحيح است)

خود موضوع م
ارزش مورد مع

20وز ـ پالك 
 

ورت در حكم
آنرا به غير انتق
آنرا تلف كرده

س نباشد بيع چ
4(
رجوع به مضمو
كم تهاتر است
ت ما في الذمه

  .مالي است

 تأديه مهر د
 

موجب -  منفي
اح و مهر صحي

د ولي پدر خو
 او را به پرداخ
را به ديگري و

ارنده حق تقدم
  . باطل است

شته در ازاي 
  ست؟

  4(

اشتباه در خ) 2 
اشتباه در ا) 4 
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  »ي
ون در چه صو
ر صورتي كه آ
ر صورتي كه آ

ع از آن جنس
  .حيح است

 او باشد حق ر
رد چون در حك
د چون مالكيت

موقوف و احتم

  .ت
 صورت عدم
 كاح چيست؟
ط فعل حقوق

نكا –ط فاسخ 

ر واگذار نمايد
 هر بار تخلف
لف حضانت ر

با موافقت د)2
در هر حال ب)4

گ تحميلي نوش
ن معامله چيس
.ل فسخ است

  هاست؟ ه
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مدنيحقوق
ت بر طبق قانو

در)2
در)4 .د

شود و در واقع
صح)3

و ضامن وارث
ندار)2
دارد)4

ق كه اثر آن م
  .قوف است

صد انشاء است
د كه در شو

 اثر آن در نك
شرط)2
شرط)4

 طفل را به پدر
دادگاه براي)2
دادگاه با تخل)4

2
4 .گيردمي

 جريان جنگ
ورت حكم اين

قايل)3

 با بقيه گزينه
  عقد باشد
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ح«
ر دست اوست

ودن مال گردد

ص فروخته ش
 .ذ است
شود وه فوت

 ست

  يست؟

كس عقد معلق
علق در اثر موق
جل منوط به قص
د نكاح شرط
شرطي است و

. 
 . باطل است

ليت حضانت
2
4

 
 .گيرد

رك صورت م

خود را كه در
كند در اين صو

 .ذ است

متفاوتي زير
ه علت عمده
مله              

6
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 يا به وديعه د
 .تفريط نمايد

يعه يا عاريه بو

وان جنس خاص
غير نافذ)2

رگاه مضمون له
 بر نقل ذمه اس

 .ت
د مؤجل در چي

  .علق است
نجز است برعك
قوف و عقد مع
شاء و عقد مؤج
م اگر در عقد
رط چه نوع شر
.الن نكاح است
 صحيح و مهر

ب حكم مسئو
 .كندزل مي
 .كندبس مي

:انوادگي زن
ن صورت مي
ل زندگي مشتر

 پدر بزرگ خ
ك خريداري مي

غير نافذ)2

هاي  از گزينه
طرف جايي كه
ري مورد معامل

تهران

مالي به عاريه
ي كه تعدي و ت

منكر وديي كه 

ز معين به عنو
  
م هر.ق 712 

 ضمان مبتني
نوعي هبه است
د معلق با عقد

همان عقد مع 
 همان عقد من
 در انشاء موق
 فاقد قصد انش

.ق 1081 م 
اين شر........ 

موجب بطال –
نكاح- قطعي

دگاه به موجب
ي مذكور را عز
ي مذكور را حب

وهر از نام خا
ل با موافقت ز

ولط زن و در 

فتر خاطرات
اي خ دارحرفه

  

 در كدام يك
در شخصيت ط
ر اوصاف جوهر

كسي كه م. 1
در صورتي)1
در صورتي)3

هرگاه چيز. 2
.باطل است)1
براساس م. 3
ندارد چون)1
دارد چون نو)3
تفاوت عقد. 4
عقد مؤجل )1
عقد مؤجل )2
عقد مؤجل )3
عقد معلق )4
به موجب. 5

....خواهد شد
–شرط فعل )1

شرط نتيجه)3

چنانچه داد. 6
دادگاه ولي)1
دادگاه ولي)3

استفاده شو. 7
در هر حال)1
با موافقت)3

دف Xآقاي . 8
د نمايشگاه

.باطل است)1

اثر اشتباه. 9
اشتباه د) 1
اشتباه د) 3

2

3

3
4

3

خ
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  ؟ 
  ضمان

و شـرط حـق     

 

  .راضي دارد

  

يد شده است
اقرار به ض) 4  

روط لـه بـا دو

  ا آورد؟

 گي و اصالت

نياز به ترحالل 
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  .راث است 

ينه صحيحاً قي
ب             

ده است مشر

خود را به جا 

  .سخ دارد

  غنا و فقر
شرافت خانواد

براي انح)4
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  .ي ندارد
ط به رضايت و

م در كدام گز
اقرار به نسب)

عقد ممتنع بود
  اند؟ ده

  . شرط
  .رط

ونه بايد تعهد

  . كند
بل هم حق فس

.  

  ند نكاح

زند از حيث غل
زن از حيث شل

  :برود عقد
  .شودي
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اثري) 2       
ر نافذ و منوط

ناي اين حكم
              3(

م شود حين الع
صحيحاً قيد شد
بودن موضوع

دن موضوع شر

د متعهد چگو

ت ايفاي تعهد
چون طرف مقاب

 

ق قبول دارند

 ده ظاهري ؟
            

         
شته باشد مانند

حال)2
حال)4

كالت از بين ب
منفسخ مي)3
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غير) 4.      ت

ط نيست استثن
رار به عقد   

شود يا معلوم
كدام گزينه ص

دار بو فايده –ط
فايده بود بي –

  .ن شرط
  . شرط

ده و كلي باشد
  .سليم كند

.  
 معيوب نيست
يت مي كند چ

:نفوذ معامله
  .مي ماند

  .ل مي شود
ه ولي فقط حق

ي است يا اراد
كاح            

  اي بيع
ثناي نكاح    

موضوعيت داش

  .ت
 اصالت

د آن متعلق وك
 .ت

6
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:رباره ورثه او
.    هاست  آن

لي صحيح است

ق مقرله شرط
اقر) 2         

 شرط ممتنع ش
دو شرط در ك
ز بطالن شرط
 بطالن شرط

مشروع بود –
مشروع بودن 

ن شخصي نبود
عين كلي را تس
ن كلي را بدهد
د از فردي كه
و معيوب كفاي

عدم نفضعيت
لك نيز باقي م

  .ن مي رود
ن طبيعي تبديل
ث تجزيه شد

بر اراده باطني
است مانند نكا
است به استثنا
ي است به استث
اراده ظاهري م

عه كدام  است
ت خانوادگي و ا

 فقر

 بعد از انعقاد
قابل فسخ است

تهران

نفع متوفي در
وده و به سود آ
ستناد نيست ول

ت اقرار تصديق
   راي حمل  

 از عقد انجام
 را دارد اين د
ي مشروط له ا
 مشروط له از
– داشتن شرط 

–ودن شرط 

ضوع تعهد عين
 بهترين فرد ع
د متوسط عين
ست كه متعهد
 ايفاي تعهد ولو

الت فضولي وض
عد از مرگ مال
گ مالك از بين
گ مالك به دين
گ از طرف وراث

ق ايران اصل ب
اراده باطني ا ر

ر اراده باطني ا
ر اراده ظاهري
ً ممكن است ا

يين مهر المتع
 حيث شرافت
 حيث غنا و فق

ر عقد وكالت
ق)2  

اقرار به ن. 10
مؤثر بو) 1
قابل اس) 3

در صحت. 11
اقرار بر) 1

اگر بعد. 12
فسخ عقد

ناآگاهي) 1
آگاهي) 2
ماليت) 3
معين بو) 4

اگر موض. 13
بايد از) 1
بايد حد) 2
كافي اس) 3
صرف) 4

در معامال. 14
حتي بع) 1
با مرگ) 2
با مرگ) 3
با مرگ) 4    

در حقوق. 15
اصل بر) 1
اصل بر) 2
اصل بر) 3
استثنائاً) 4

مالك تعي. 16
از حال مرد)1
حال مرد از)3

هرگاه در. 17
.باطل است)1
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  .كند روع مي

  :ع بداند

  ص بودن آن

  :باشد
  .ع نمايد

 .متناع نمايد

  

  .عيني است

عامله را نامشر

 را خالف شر

  .تديي بفرس

  .ازگرداند

  همه موارد)

ر صورت ناقص
  ي

  :ين 
  .استه نمايد

  .نمايد

قه اول داشته ب
رسيدگي امتناع

رسيدگي ان از 
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  .شد

ه سقوط حق ع

 .ت ندارد
ي كه جهت مع

كم بر موضوع
  .باشد مي

س حوزه قضاي
  . بفرستد

 مقام ارجاع با

4(

 دادخواست در
جلسه رسيدگي

شود بنابراي مي
ست تأمين خوا
 دعواي واهي ن

رجه دو از طبقه
بايد از ادامه ر
م ايراد طرفين
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ي در معين باش
  چكدام 

اض مربوط به
  .ه موارد 

رطي كه ماليت
رط نامشروعي

  »مدني

ي قانون  حاك
ز احقاق حق مي
يي به نزد رئيس

 حوزه قضايي
و پرونده را به

  رداد سند

  گردد؟ ي
 تاريخ تكميل

ز تاريخ اولين ج

ده محسوب مي
تواند درخواسي

ي تواند تأمين

ابت نسبي در
طرفين قاضي ب
 ايراد و يا عدم
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كلي)2
هيچ)4

اعرا)2
همه)4

شر)2
شر)4

  

 دادرسي مد
  

ردد و آن قاضي
ت مستنكف از
ب دستور قضاي
 را نزد رئيس
ع دعوا صادر و

  ؟
استر)3

ست جاري مي
از)2
از)4

شود خواند مي
مي)2
مي)4

ده به دعوا قرا
 ايراد يكي از ط
 صرف نظر از
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  ؟

 

  بطل است؟
. 

آيين«

دي مطرح گر
ر غير اينصورت
نده را در قالب
دگي ، پرونده
ر عدم استماع
عتباري است

  عدواني

بت به دادخواس
 ل

 سط قاضي

لث كه جلب م
 
 

گي كنندرسيد
كه در صورت
كه قاضي بايد

  .وع است
  .يابد ه مي

6
ن ـ خيابان انق

وان رهن داد؟
 .د

 .ه باشد

  باشد؟ ي
.ق ديني است

 .هد است
ذيل  باطل و مب
.ر مقدور است
 . فايده نباشد

 قاضي مجتهد
يدگي نمايد در
ودداري و پرو
 امتناع از رسيد
نده مذكور قرا
ير غير مالي ا

تصرف)2

ه تاريخي نسب
ت به دفتر كل
تعيين وقت توس

م شخص ثال.د
. مطرح نمايد
. مطرح نمايد

فين با قاضي ر
باشد ك س مي
باشد ك س مي

ن دادگاه ممنو
 نيست و ادامه

تهران

تو  نوع مالي مي
ين معين باشد
لي كه در ذمه

ينه صحيح مي
ط به سقوط حق
اب سقوط تعه
ك از شروط ذ
 انجام آن غير
 در آن نفع و

اي در نزد نده
به پرونده رسي
ز رسيدگي خو
با صدور قرار

نسبت به پروند
ك از دعاوي زي

خواست از چه
قديم دادخواست
صدور دستور تع

د.ا.ق 139م  
دعواي اضافي
دعواي متقابل

ل يكي از طرف
 ايراد رد دادر
 ايراد رد دادر
ز وكالت درآن
مشكلي مواجه

براي چه. 18
مالي كه  عي)1
براي هر مال)3

كدام گز. 19
ابراء مربوط)1
از اسباابراء)3

كدام  يك. 20
شرطي كه)1
شرطي كه)3

پرونداگر . 21
قاضي بايد ب)1
قاضي بايد ا)2
قاضي بايد ب)3
قاضي بايد ن)4

كدام يك. 22
 اعسار)1

آثار دادخ. 23
از تاريخ تق)1
از تاريخ ص)3

براساس. 24
تواند دمي)1
تواند دنمي)3

اگر وكيل. 25
از موجبات)1
از موجبات)2
اين وكيل  ا)3
دادرسي با م)4
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شهادت شهود   

            

  دام است؟

  .ست

  

ست استماع ش

  . نمي شود
  . نمي شود

  .وعد قضايي

.         است

به رسيدگي كد
  . نيست

  .ست
ده برخوردار اس
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  د؟
درخواس)4  ل

 
  .ود

دت محسوب
دت محسوب
شد برعكس مو

ي يكبار مجاز
  .ست

د مرجع صالح به
خوردارشده بر

  .ردار است
 برخوردار نيس

ت شدمر قضاو
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  :ند

  .دهد مي

ه تصريح دارد
 و معاينه محل

 .شود فته نمي
شو رسيدگي مي

  .شود ه نمي

ز اقدام جزء مد
 اقدام جزء مد
 موعد نمي باش

فقط براي) 2  
مجاز اس) 4   

ن اختالفي باشد
 امر قضاوت ش
ت شده برخور
 قضاوت شده
نها از اعتبار ام
ست نه مطلق؟

      
  .ت ندارد
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 بوده نقض كن

ا ارجاع مدد ر
  .دهد مي

ادرسي نياز به
 تحقيق محلي

آن سند پذيرف
 ادعاي جعل ر

پذيرفتهه سند

   مي باشد؟
وز ابالغ و روز
وز ابالغ و روز
وز ابالغ جزء

                
                
ري بين طرفين
ر آنها از اعتبار

تبار امر قضاوت
 از اعتبار امر
و اظهار نظر آن

وري نسبي است
  .ايي

  ه است؟
                
يم دادخواست

.   دادخواست
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بصورت قرار

ه رسيدگي مجد
ده آن ارجاع م

به وكيل در دا
درخواست)3

كار نسبت به آ
جعل شود، به

ي پرداخت وجه

مواعد صحيح
قانوني باشد رو
ضايي باشد رو
قانوني باشد رو

                
                
د راجع به داور
موده اند و نظر
ي دادگاه از اعت
هار نظر دادگاه
ب نموده اند و
منوعيت از داو
در محاكم قضا

  .ريت آنان
  .ستند

لبهي قابل مطا
.    صل دعوا

ت نياز به تقد
ستقل با تقديم

6
ن ـ خيابان انق

ر رأيي را كه ب
 .نمايد ضي مي

گاه صادركننده
گاه صادر كنند

  

ختيارات زير ب
 يرادات

  باشد؟ ي
ترديد يا انك ند،

د اگر ادعاي ج
ه باشد، ادعاي

ص احتساب م
چنانچه موعد ق
چنانچه موعدقض
چنانچه موعد ق

  
.          ست

                
عامله يا قرارداد
رفين انتخاب نم
ي است و رأي
ي است و اظه

 طرفين انتخاب
ه هاي زير ممن
اداري شاغل د
حوزه ي مأمور
ليت قانوني هس
رسي چه زماني
ست راجع به اص
ه در اين صورت
 و بصورت مس

تهران

ن عالي كشور
دور رأي مقتض
م عرض دادگ
جدد را به دادگ

.نمايد جاع مي

دام يك از اخ
بيان ا)2  ت

ينه درست مي
ي جعليت سند
يد يا انكار سند
جعل سند شد

  
ينه در خصوص
ساب مواعد چ
ساب مواعد چ
ساب مواعد چ

 
:واعد قانوني 

صول مجاز نيس
  .  نوع است

سبت به اصل مع
داوراني كه طر
 مرجع رسيدگي
 مرجع رسيدگي
 يا داوراني كه
 يك از گزينه
ت و كارمندان ا
ان دولت در ح
ي كه فاقد اهل
ت ناشي از دادر
قديم دادخواس
ي دادرسي كه
ختم دادرسي

  .وارد 

اگر ديوان. 26
اقدام به صد)1
به دادگاه هم)2
رسيدگي مج)3
نقض بال ارج)4

اعطاي كد. 27
دعواي خسارت

كدام گز. 28
پس از ادعا)1
پس از تردي)2
اگر ادعاي ج)3
.همه موارد)4

كدام گز. 29
در احتس) 1
در احتس) 2
در احتس )3
 2و  1) 4

تمديد مو. 30
علي االص) 1
كالً ممن) 3

هرگاه نس. 31
داور يا د) 1
دادگاه) 2
دادگاه) 3
داوران) 4

در كدام. 32
قضاوت) 1
كارمندا) 2
اشخاصي) 3

خسارات. 33
ضمن تق) 1
در اثناي) 2
بعد از خ) 3
همه مو) 4
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7
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 آن شـخص   

  

  :دادگاه 

ي نسـبت بـه   

  

  ست؟

وري نمايـد و

  . بود 
........ت نكند 

   .شود مي

ظهار ننمايد د
  .هد داد

  .خواهد كرد

  .ي باشد

  .د 
  :شد
  .ت

 امكان تراضي

  ول

20وز ـ پالك 
 

لنفع ممكن اس

ص معيني داو

  .د

دادگاه خواهد
آنرا پرداخت. 

   .د شد
ل وي خارج م

سه دادرسي ا
رتيب اثر نخوا
راد را صادر خ

 بعدي رسيدگي

جاع خواهد داد
صاق نشده باش
دخواست است

  .شود  مي

ينه هاي زير

موال غير منقو

66971  
ن ـ كوچه نور
www.ch

تأديه و عدم ا

  .ه است
  . طالبه است

 بين آنها شخص

اه مراجعه كنند

در صالحيت د
.......... ظرف

محكوم خواهد
 از عداد  داليل

يان اولين جلس
به ايراد تر)2
قرار رد اير)4

  .صل شود 
ثر در مراحل

 كارشناس ارج
قانون تمبر الص
جب توقيف داد
خواست باطل

دام يك از گز

وي راجع به ام
2 
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سارت تأخير ت

غير قابل مطالبه
ه غير قابل مطا

بروز اختالف

تالف به دادگا

ي به اختالف د
ست و هرگاه
 خوانده باشد م
 خوانده باشد

  .د شد
  .د شد

م را تا پاي.د.آ.

 . دهد

ه اختالف حاص
كه اختالف مؤث

  . خواهد داد
 خواسته را به
ي آن برابر قا

موج)2
دادخ)4

ه است در كد

دعا)2
و1)4

66411316 
قالب ـ خيابان
esh.com

ان مطالبه خس

و عدم النفع غ
ت تأخير تأديه

ه در صورت ب
  :دگي كند

 براي حل اخت

 
مايند رسيدگي
متقاضي آن اس

رت ابطال و اگ
ت ابطال و اگر

ي خارج خواهد
ي خارج خواهد

.ق 84ضوع م

ت به آن رأي

ه بهاي خواسته
 خواهد كرد ك

.  
ه مالك قرار
ف تعيين بهاي
هاي ي و پيوست

 قواعد مخيره
 

6
ن ـ خيابان انق

آيا امكام .د.ا.
  .مكان دارد

 قابل مطالبه و
به ولي خسارت

  .ه نيست
شده باشند كه
وان داور رسيد
 و طرفين بايد

  . ندارد
. جديد نمايند

ديد تراضي ننم
س بر عهده 
شد دادخواست
شد دادخواست
عداد داليل وي
عداد داليل وي

ات موضه ايراد
 .راد ندارد

يت دعوا نسبت

نسبت بهدعوا
الف رسيدگي
. نخواهد نمود
ن تعيين نموده
في حل اختال

خواست بدوي

 . ندارد

حيت نسبي از
مكان ندارد؟

  ت

تهران

.به مقررات ق
هر دو مورد ام
ت تأخير تأديه
نفع قابل مطالب
ك قابل مطالبه
طرفين ملتزم ش
 نتواند به عنو
ي از بين رفته
تناع از داوري
ه تعيين داور

 كه به داور جد
ستمزد كارشنا
گر خواهان باش
اگر خواهان باش
كارشناسي از ع
كارشناسي از عد
تي كه خوانده
سيدگي به اير
ت جدا از ماهي

بين اصحاب د
صورتي به اختال
ختالف توجهي
ي را كه خواهان
هر صورت براي
تي كه به دادخ

  .شود  رد مي
رايي در قانون

به صالح ربوط
الحيت نسبي ا

  اده 
جع به خسارت

با توجه ب. 34
بله در ه) 1
خسارت) 2
عدم الن) 3
هيچ يك) 4

هرگاه طر .35
نخواهد يا

شرط داوري)1
داور حق امت)2
بهبايد اقدام )3
در صورتي)4

ايداع دس. 36
ا –روز  10)1
ا –هفته  1 )2
ك –روز  10)3
كا -هفته  1)4

در صورت. 37
تكليفي به ر)1
مكلف نيست)3

چنانچه بي. 38
دادگاه در ص)1
دادگاه به اخ)2
دادگاه بهايي)3
دادگاه در ه)4

در صورت. 39
دادخواست)1
ضمانت اجر)3

قواعد مر. 40
خالف صال

دادگاه خانوا)1
دعاوي  راج)3
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.  

  .ت

 باشد؟ ل نمي

  .ن ندارد

  

  .گاني نباشد
  3و  2)

.ت مديره است

   

:  
  .شد

ل التجاره است

شده است باطل

دن صاحب آن
  .شود مي

20وز ـ پالك 
 

آن امور بازرگ
)4  ام

صميمات هيأت

سنامه شركت
  شركت

شود مگر آنكه
قبول نكرده باش

  :ل 
جنس خود مال

گي او صادر نش

مه با تاجر بود
جر محسوب نم

  .ست
66971  

ن ـ كوچه نور
www.ch

  »ت
ضوع عمليات آ
كت سهامي عا

ستلزم قبول تص
 2و

  د؟
الح طرح اساس
ير در سرمايه

  .وند
  .د
 
 

شو حسوب مي
گير برات را ق

  .ه موارد

دي حمل و نقل
دن مربوط به ج

  . اثبات شود
  .دد

  . اثبات شود

حكم ورشكستگ

  .وده است 

جاري نيز مالزم
ال تجاري، تاج
 آن ممكن نيس
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تجارتقوق
لو اينكه موض

شرك)3 ص

مس)2
4(1
باشد ؤسس نمي
اصال)2
تغيي)4

شو انتخاب مي
شوند خاب مي
.شوند اب مي
.شوند اب مي

بري الذمه مح
براتگ)2
همه)4

گم شود متصد
تلف يا گم شد
ر حمل و نقل
هره اثبات گرد
ر عيوب ظاهر

ف كه هنوز حك
  ن
  ان

ك دريافت نمو
  .ي آن

شتن دفاتر تج
ت با انجام اعما
و اثبات خالف

66411316 
قالب ـ خيابان
esh.com

حق«
شود و ميوب

 سهامي خاص

  دارد؟
 
 .استت

جمع عمومي مؤ

 ت
  :حيت

كثريت مطلق ا
ريت مطلق انتخ
ت نسبي انتخا
ت مطلق انتخا

پرازد ت را مي
 .شد

 . باشد

جاره تلف يا گ
ه ثابت نمايد ت
كه تقصير او در
كه عدم قوه قاه

و دركه اهمال ا

سط تاجر متوقف
صد هزار تومان

ميليون توما 1
امي كه از بانك
 قيمت بازاري

شته باشد ، دا
غير اينصورت

شود و وب مي
6
ن ـ خيابان انق

زرگاني محسو
شركت)2

هم چه اثري د
. شركت است

ازرسان شركت
 از وظايف مج

 .شركت
بازرسان شركت
رسان در صالح

است كه با اك 
ست كه با اكثر

ت كه با اكثريت
ت كه با اكثريت
عده وجه برات
خت نداده باش
و توقيف شده

ل اگر مال التج
 بود مگر اينكه
د بود مگر اينكه
د بود مگر اينكه
د بود مگر اينكه

مالت ذيل توس
در قبال مبلغ ص

0ن به ميزان
ازاي واش در

ويش براساس

  باشد؟ ي
ست دفتر نداش
اشته باشد در
رد تاجر محسو

تهران

شركت باز... 
  مني

رقه تعهد سه
بول اساسنامه
بول اقدامات با
ك از موارد زير
ح اساسنامه ش
ن مديران يا با
مديران و بازر
مي فوق العاده
ومي مؤسس اس
ومي عادي است
ومي عادي است
كه د ر سر وع
ه اذن در پرداخ
قانوناً درنزد او

داد حمل و نقل
خواهدت آن 

ت آن نخواهد
ت آن نخواهد
ت آن نخواهد

ام يك از معام
خود به ثالث د
ن خود به دائن
ير منقول خويش
ين شخصي خو

ينه صحيح مي
ه تاجر ممكن ا
فاتر تجاري دا
فاتر تجاري دار

41 ..............
شركت تضا)1

امضاي و. 42
مستلزم قب)1
مستلزم قب)3
كدام يك. 43

تصويب طرح)1
انتخاب اولين)3

انتخاب م. 44
مجمع عموم)1
مجمع عمو )2
مجمع عمو )3
مجمع عمو )4

شخصي ك. 45
برات دهنده)1
وجه برات ق)3

در قرارد. 46
مسئول قيمت)1
مسئول قيمت)2
مسئول قيمت)3
مسئول قيمت)4

انجام كدا. 47
صلح خانه خ)1
پرداخت دين)2
رهن مال غي)3
فروش ماشي)4

كدام گز. 48
همانطور كه)1
تاجر بايد د)2
كسي كه دف)3
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.  

 

وليت آواري 

  .دادگاه دارد

  .نتفي است

  

شود سوب مي

  هيچ كدام

  .وارد استثناء
 .وارد استثناء

  .د استثناء
  رد استثناء

در مورد مسئو

  دارايي)

نياز به حكم د)

من)4  . است

20وز ـ پالك 
 

حتماً تاجر محس

ه) 4           

مويد مگر در 
مايد مگر در مو
 مگر در موارد
د مگر در موار

ولي د...........

4(

4(

ت واقعي سهام

  

 لبكاران
   عضو ناظر

66971  
ن ـ كوچه نور
www.ch

 داشته باشد ح

  شود ؟
ء و اشخاص 

  د؟
ره را تقاضا نما
ره را تقاضا نما
جاره را بخواهد
جاره را بخواهد

.. مرور زمان 
  .الع دهد

  روز 8 –ل
  روز 20 –ه

  رد؟
 

:  
  .كن نيست

حدود به قيمت

 
 .د شده باشد

ير تصفيه با طل
ر ورشكسته با
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 دفاتر تجاري

 مواردي مي ش
حمل اشياء) 3

حيح مي باشد
داد مال التجار
رداد مال التجار
رداد مال التج

د مال التجتردا

 و نقل مدت
ه متصدي اطال

سال 1) 2      
ماه 5) 4      

داره ثبت ندار
كل)3

شركت سهامي
ممك)3

:  
مح)3 . است

  باشد؟ ح مي

.دريافت دارد
ه معامله منعقد

  .شود
  .شود ي
  .شود مي
  .شود ي

مدير)2
تاجر)4

66411316 
قالب ـ خيابان
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ي اگر شخصي

شامل چه ت
ص            

دام گزينه صح
مي تواند استرد
مي تواند استر
 مي تواند استر
 نمي تواند است

متصدي حمل
آنرا به..........

          
          

ضاي نماينده اد

وش توسط ش
 .جاري است

:صاحبان سهام
غ اسمي سهام

ل كاري صحيح
 .كند امله مي

ري را از آمر د
شود كه مل مي
  .س دارد

ش نه منعزل مي
انه منعزل نمي
خانه منعزل نمي
خانه منعزل مي

 شود؟ قد مي

6
ن ـ خيابان انق

داشته باشد ولي

قانون تجارتر 
حمل اشخاص) 2

مال التجاره كد
ه مرسل اليه م
ه مرسل اليه نم
ه ارسال كننده
ه ارسال كننده

رت بر عليه م
.......يد ظرف

  
  

جار نياز به امض
 كپيه)2

ل به قصد فرو
عمل تج)2

ي مسئوليت ص
محدود به مبلغ

ص حق العمل
حساب آمر معا
مخارج انباردار
ستحق حق العم
آمر حق حبس

ئيس تجارتخان
رئيس تجارتخا
 رئيس تجارتخ
 رئيس تجارتخ
ه كساني منعق

 ن
 صفيه

تهران

 است دفتر ند

حمل و نقل در
2شياء          

ص استرداد م
ر اين است كه
ر اين است كه
ر اين است كه
ر اين است كه

ه دعواي خسا
مرسل اليه باي

  يك ماه –ل 
  روز 10 –

ك از دفاتر تجا

وال غير منقول
  .استجاري 

هاي سهامي ت
م)2  .ت

ينه در خصوص
كار به نام و ح

تواند م كار نمي
عمل كاري مس
كار در مقابل آ

  :م تجارتي 
و با فوت رئشد 

شد و با فوت ر
شد و با فوت
شد و با فوت

ارفاقي بين چه
سته و طلبكاران
سته با مدير تص

تاجر ممكن)4

قرارداد ح. 49
حمل اش) 1

در خصوص. 50
اصل بر) 1
اصل بر) 2
اصل بر) 3
اصل بر) 4

نسبت به. 51
غيرظاهر م

دو سال) 1
–ماه  6) 3

كدام يك. 52
 روزنامه)1

خريد امو. 53
عمل غير تج)1

در شركت. 54
تضامني است)1

كدام گز. 55
العمل كحق )1
حق العمل ك)2
وقتي حق الع)3
حق العمل ك)4

قائم مقام. 56
باش تاجر مي)1
باش تاجر مي )2
با تاجر نمي )3
با تاجر نمي )4

قرارداد ا. 57
ورشكستاجر)1
تاجر ورشكس)3
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داختـي راكـه        

  جزئي برات

شاراليه فوت 

  ض

  

مـه عـدم پرد

  صادر كننده
   كننده 

  .اشد
  .ت باشد
  .ت باشد
  .باشد

قبولي ج)4 
  

خص زده و مش

خطاي محض)

  : درآورد

20وز ـ پالك 
 

بايـد گواهينام
.  

ص -ظهرنويسان
صادر–منان 

  باشد؟ ي
كاي شركت با

 شركاي شركت
شركاي شركت
ركاي شركت ب

  دارد؟

 ز ورقه برات

ب بر سر شخ

4(

ك چشم است

  م است؟
  قع شدن

66971  
ن ـ كوچه نور
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رح نمايـد و ب
هد ارائه نمايد
در كننده و ظه
رنويسان و ضا

ركه صحيح مي
قل اليه از شرك
 منتقل اليه از
نتقل اليه از ش
تقل اليه از شر

 تعهد براتي ند
لي در خارج از

«  
 ديگر با چوب

  حكم شبه

 

قط داراي يك

  .شد
  .خواهد شد

الزشرايط زير 
ورد معامله وا

  ي مواردمه
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مطـر.............
ده را نشان مي

صا)2
ظهر)4

ال سهم الشر
 حتي اگر منتق
باشد حتي اگر
د مگر اينكه من
د حتي اگر منتق

ي رغم قبولي
قبولي)3

»جزاحقوق
  

 كشتن طرف

در ح)3

 : مميز باشد

.مقتول هستند

 كسي را كه فق

گرفته خواهد ش
كامله گرفته خ
كدام يك از ش

مو)2
هم)4
  

66411316 
قالب ـ خيابان
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....ه را عليـه
ر.... .............

 خصوص انتقا
م شركاء باشد
ريت شركاء با
م شركاء باشد
ر شركاء باشد

ده برات، علي
 دون تاريخ

ح«
ص بدون قصد

  ست؟

 مد

نده طفل غير
  . هستند

  .ند
ي م ضامن ديه
  .ي ندارند

ك است ، چشم
  .د

  .شد
ي كامله گ  ديه

ي ك  نصف ديه
طال يا نقره ، ك

 . بازار باشد

6
ن ـ خيابان انق

 صدور اجرائيه
........ امضاي

 ده
 ده

دام گزينه در
با رضايت تمام
 با رضايت اكثر
 با رضايت تما
 با رضايت اكثر

ذيل قبول كنند
قبولي بد)2

ك نزاع شخص
 قتلي شده اس

شبه عم)2

چه اكراه شون
ي مقتول  ديه

ي مقتول هستن
ل بالمناصفه ض
ي او مسئوليتي

راي دو چشم 
ص خواهد شد
صاص خواهد ش
صاص و از وي
صاص و از وي
 مسكوكات ط

رجي رايج در

تهران

تواند چك مي
مضاي چك با

صادر كنند –ه 
صادر كنند – 

ت تضامني كد
با الشركه بايد 
م الشركه بايد
م الشركه بايد
م الشركه بايد

ك از موارد ذ
  يخ و مهر

در جريان يك
تكب چه نوع

ه در قتل چنانچ
ضامني طفل 

ي ل ضامن ديه
ي طفل  و عاقله

ي  طفل و عاقله

شخصي كه دار
م شخص قصاص

هاي فرد  قص م
هاي فرد قص م
هاي فرد قص م

قق جرم قلب

ي داخلي يا خا

دارنده چ. 58
مطابقت ام

صادر كننده)1
ظهرنويسان)3

در شركت. 59
انتقال سهم)1
انتقال سهم )2
انتقال سهم )3
ل سهمانتقا )4

در كداميك.60
قبولي با تاري)1

  

چنانچه د. 61
نمايد ، مر

 عمد)1

در  اكراه. 62
اولياي قانوني)1
ي طفل عاقله)2
اكراه كننده)3
هيچ يك از)4

هرگاه ش. 63
و چشمهر د)1
يكي از چشم)2
يكي از چشم)3
يكي از چشم)4

براي تحق. 64
  شباهت)1
هاياز سكه)3
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 شرايط زير 

   

  
  سوزي

  ؟شود

يكن پـس از       
  .ت

ه و خسـارت    

  

 كدام يك از

.خذ شده باشد

؟شود نميا  .
س مناطق آتش)

  م است
  .ست

ش نمي محسوب

  ولتي

  ده شده

وده اسـت لـي
است............ 

در قبـال ديـه

20وز ـ پالك 
 

ا.م.ق 596 

ي سند اخ رنده

م.ق 658ي  ه
)4  ندگي

معاون اين جر
معاون جرم اس
ي دولتي جرم م

در معامالت دو

ربودي شخص 
  ر و فرزندان

وخت وي نمـو
.........مل وي 

نه مسئوليتي د
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درج در ماده

ي گير ئت ذمه

ندرج در ماده
ل تصادف رانن

  ست

ر با مجازات م
قل مجازات م
ئوالن نهادهاي

 قت
خله ي ناروا د

  شود؟ 
م ربايي و اخفاي
ك انفاق همسر
ي كـارت سـو
موده است، عم

  ختلف
  به

نقليه هيچ گون
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 اشخاص مند

  .ستند
زه ديده يا برائ

رقت مشدد من
محل)3
  :ن ولي امر

 اذن ولي دم اس

: .....  
برابر)2
حدا)4
مسئمديران يا
سرق)2
مداخ)4

 محسوب مي
آدم)2
ترك)4

ي ودن مخفيانه
سترداد آن نمو
دي جرايم مخ
ي جرايم مشاب

 

ي ن ي وسيله ه

   باشد

66411316 
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 ضعف نفس

سفها هسنين يا
 براي التزام بز

  .د باشد

شمول جرم سر
 جنگي

 دم بدون اذن
ياي دم بدون

  د
   شد
............شكي

 ت
ي م ر به وسيله

 تعدد معنوي
 ب زندان

 ده از اسلحه
ود اقدام به ربو
كور و عدم اس
شمول تعدد ماد
مول تعدد مادي
جازات اسالمي

دهيط زير رانن

ل حركت بوده
 

  

6
ن ـ خيابان انق

وء استفاده از

مجاني نها صغار،
 يا غير تجاري
 قيم غير رشيد

ناطق زير مشم
مناطق ج)2

كي از اولياي
صي غير از اولي

  
ديه خواهد شد
تعزير نخواهد

ل گواهي پزش

 اين جرم است
ك از جرايم زير

 تي
ر از مصاديق

يا شكستن درب
ولتي با استفاد
 با دوست خو
ه از كارت مذك
 در امانت مش

اي مشم  رايانه
قانون مجا 66

م يك از شراي
 

مطمئنه درحال
 نداشته باشد
نوع عبور كند

تهران

حقق جرم سو
  يست؟

ين اشخاص تن
، سند تجاري
 ولي، وصي يا

 
ز كدام يك من

  و  درگيري
صاص توسط يك
ص توسط شخص
ت تعزير است
ت قصاص يا د

يا تع ت قصاص
 شروع به جعل

  ارد
زات مباشرت
رش كدام يك

   قانوني
معامالت دولتي
ك از اعمال زير
ن با تخريب ي
بر مأمورين د
 قصد شوخي
دام به استفاده

اي و خيانت نه
يري و سرقت
1مول ماده ي 

   مجرمانه
ت وجود كدام
 واهد داشت؟

رعت مجاز و م
ليه نقص فني

ي ممن ز منطقه
  .د 

براي تح. 65
ضروري ني

ي اي ديده بزه)1
از بزه ديده،)2
شخص بايد)3
 هيچ كدام)4

سرقت از. 66
محل نزاع و)1

حكم قص. 67
مانند قصاص)1
موجب ثبوت)2
موجب ثبوت)3
موجب ثبوت)4

مجازات. 68
مجازات ندا)1
برابر با مجا)3

عدم گزار. 69
تصرف غير)1
تدليس در م)3

كدام يك. 70
فرار از زندا)1
تمرد در برا)3

به) الف. (71
ربودن اقد

سرقت رايانه)1
سرقت تعزي)2
ربايش مشم)3
فاقد عنوان)4

در صورت. 72
وارده نخو

راننده با سر)1
وسيله ي نقل)2
عابر پياده از)3
ي موارد همه)4
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  .شود  مي

ه بر مجازات

 .ه بوده باشد

  ست؟

  شور

 

  

  ل است
   است

شوه محسوب

ده باشد عالوه

 از دادن رشو

ير ضروري اس
 

يا اقتصادي كش

  جانب زوجه

 
  ست
  ست
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:............  
ي مقتول ن ديه
ي مقتول  ديه

  . قطع كند

 معمولي نيز رش
  .گيرد  مي

ر در قانون داد

ي خود ناچار ه

ك از شرايط زي
 ذهان عمومي

نظام سياسي يا

  يا جزايي
ع يا طالق از

 

  ست؟
  الزامي است

ه حال سابق اس
ي تكرار جرم اس

: .  
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...باقي گردد 
د شخص ضامن
ت المال ضامن

 
س بويايي است

  .ورد

تر از قيمت ين
 ولي فقيه قرار
 مجازات مقرر

  .هد شد
فظ حقوق حقه

ا كدام يك.م.
صد تشويش اذ
صد اخالل در ن

عواي حقوقي ي
عدم ثبت رجوع
 براي ديگري

نادرست اس» ي
زداشت موقت
 اعاده وضع به
تشديد اجباري

...................

  جني عليه
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تل مجنون اطب
خود)2
بيت)4

 وجود دارد؟
ا كه فاقد حس

 از حدقه درآو

يينتقال مالي، پا
مال در اختيار
ازاتي اشد از
ه محكوم خواه
 اينكه براي حف

.ق 510ي  ده
قص)2
قص)4

  ؟
  كاح

غ در دند درو
ع –جانب زوج

زن شوهردار ب

صرف عدواني
صدور قرار باز
عي، موظف به

ي از موجبات تش

ص عفو نمايد

رت تصريح مج
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ه مرتكب قتق
 ست

جراي قصاص
يني شخصي را

س بينايي است

  است؟ ت
قد باشد بلكه ا
مورد ربا آن م
ا حكم بر مجا
حكم واقع شده
ئول است ولو

 مندرج در ماد
  به دشمن

؟شود  نمي وب
تدليس در نك

سوگن –رسمي
از ج ح منقطع

تزويج ز –يگر

تص«تباط با بزه
 بيشتر باشد ص
با تقاضاي مدع
ي حكم قطعي

اني را از قصاص
  شت

 ي خواهد شد
د مگر در صور

6
ن ـ خيابان انق

ي در زمان افا
ه ي مقتول اس

 د

 زير امكان اج
بيويايي است،
  . قطع كند

ا كه فاقد حس

نادرستي زير
 صورت وجه نق
 صاحب مال م
ه واسطه ارتشا

ي كه مورد حد
ظر جزايي مسئ

ي جاسوسان
ملي يا كمك 

ر جرم محسو
–ن اذن ولي

نزد مقامات ر 
م يا وقوع نكاح
ي با شخصي دي

ي زير در ارت
مان سه نفر يا
م محكوميت با
ل پس از اجراي

ل از مرگ جا
ب نخواهد داش
 حبس تعزيري
ديه خواهد شد

  اشت

تهران

مجنون ادواري
خص ضامن ديه
ص خواهد شد

 يك از موارد
 داراي حس بو
ان فرد الل را
 چشم كسي را

 

هاي ك از گزينه
 رشوه حتماً به
 معلوم نبودن
ي كه قاضي به
ات مقدار زائد
ر صورت از نظ

قق جرم اخفاي
م زدن امنيت

  دازي نظام

ك از اعمال زير
ختر نابالغ بدو
وغ در دادگاه
سخ نكاح دائم

ي رجعي ر عده

ك از گزينه ها
 كه تعداد متهم
 از صدور حكم
واني مجدد مال

  
مجني عليه قبل
مجازات مرتكب
يل قصاص به
ط قصاص و د
ديه نخواهد دا

چنانچه م. 73
ي شخعاقله)1
ضارب قصاص)3

در كدام. 74
شخصي كه)1
فرد گويا زبا)2
شخص بينا)3
 هيچ كدام)4

كدام يك. 75
الزم نيست)1
در صورت )2
در صورتي )3

رتشا به مجاز
راشي در هر)4

براي تحق. 76
قصد بر هم)1
قصد براند)3

كدام يك. 77
ازدواج با دخ)1
شهادت درو)2
عدم ثبت فس)3
نكاح زن در)4

كدام يك. 78
در صورتي)1
دادگاه پس)2
تصرف عدو)3
 هيچ كدام)4

چنانچه م. 79
تأثيري در م)1
موجب تبدي)2
موجب سقو)3
تأثيري در د)4
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 ست 

 

رد مـرتكبين   

ؤثر ضروري اس
  ست

  .ست

 اهل خبره به

سرار سـرّي  

  1381صوب 

  

ا در مـور.م .ق 

 محكوميت مؤ
زمينه قطعي اس

  سال 7)

   

  .كند 
رجم ساكت اس

ها توسط  آن

در و افشاي ا

1  
 و انقالب مصو

20وز ـ پالك 
 

مكـرر ق 48     

بار سابقه ي 2
ادگاه در اين ز

  ن است؟

4(

داقل يك ماه

جمه تعيين مي
 موارد رد متر

راي تحقيق از

  شور است؟
  مومي

چاق مواد مخّد

378 مصوب
ه هاي عمومي
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 منـدرج در م

2حداقل )2
دستور د)4

  »يفري
ست ، چه ميزان

  سال

  ك هفته
حد← محاكمه

فر را براي ترج
ن در ارتباط با

  .ي است
دام الزم را بر

ديوان عالي كش
حكام دادگاه عم

  مه موارد

تل عمدي ، قاچ
  هد شد؟

 

  نون است؟
درسي كيفري
 تشكيل دادگاه
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رات دادگـاه

 ست
 .ستورات داد

دادرسي كي
سال حبس اس

3(10

  روز 3ر
حداكثر يك←

 محلي تا روز

 ، دادگاه دو نفر
د وليكن قانون
ين زمينه قطعي
اشد دادگاه اقد

هاي زير، د ت
احك)2
هم)4

ل گذرنامه ، قت
رسيدگي خواه

  تان
، عموميستان

  ب ، نظامي
  ي استان

ي تابع كدام قا
قانون آيين داد
قانون اصالح

66411316 
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بطه بـا دسـتو

مكان پذير اس
توان حكم به دس

آيين د«
س 5تا  3ت آن

 

  ت است؟
حداكثر←حضار

←ختم رسيدگي

ثير االنتشار يا

  است ؟ ت
فارسي ندانند

جم را رد نمايند
ر دادگاه در اين
م كر يا الل با

يك از مجازات

مرتكب جعل
كدام مراجع ر
ب و كيفري است
ي ، كيفري اس

ي استان،انقالب
 نظامي ، كيفري

 محاكم نظامي
ق) 2      
            4(

6
ن ـ خيابان انق

ي زير در راب
   نيست؟

راري عمدي ا
ت ميسال  2راي

مي كه مجازات
سال5)2

ي زير نادرست
ريه و موعد احض
س از اعالم خ
 روزنامه ي كث

نادرستي زير
م يا شهود فمته
توانند مترج مي

گاه است و نظر
وصي يا متهمص

اهي از كدام ي

رتيپ نظامي م
رايم وي در ك
 نظامي، انقالب
 انقالب ، نظامي
 عمومي، كيفري
 هاي انقالب ،

 رسيدگي در
 اي مسلح

ت جزايي     

تهران

ك از گزينه ها
راري صحيح

ا در جرايم تكر
كم و حداكثر بر

ور زمان جرم

هاي ك از گزينه
احضارن ابالغ 

 صدور رأي پس
شار آگهي در

 
هاي ك از گزينه

 كه شاكي يا مت
عي خصوصي م
مترجم با دادگ
 كه مدعي خص

  

جديد نظر خو
  گاه كيفري 
  گاه انقالب

تي كه يك سر
ده باشد، به جر
ب در دادگاه
ب در دادگاه
ب در دادگاه
ب در دادگاه

يين دادرسي
دادرسي نيروها
صول محاكمات

يك كدام. 80
جرايم تكر
عمال آنها تنها
ضمن صدور حك

  

مدت مر. 81
 سال3)1

كدام يك. 82
ي بين فاصله)1
مدت زمان)2
ي انتش فاصله)3
 هيچ كدام)4

كدام يك. 83
در صورتي)1
متهم و مدع)2
رد يا قبول م)3
در صورتي)4

.آورد عمل مي

مرجع تج. 84
احكام دادگ)1
احكام دادگ)3

در صورت .85
نظامي شد

به ترتيب) 1
به ترتيب) 2
به ترتيب) 3
به ترتيب) 4

از نظر آي. 86
قانون د) 1
قانون اص) 3
  

اع)1
ض)3
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  .هي است

  ر

  ست
  ست

منـع تعقيـب      

   البدل

  شت

  

ده قابل واخواه

 شعبه ي ديگر
  

 استان صالح اس
طفال صالح اس

  ام است؟

م بـه صـدور م

دادرس علي)

  .است 
  شرعي)

جرايم قابل گذش

20وز ـ پالك 
 

گاه صادر كنند
  

  .گيرد
دگي كننده در
ن عالي كشور
  كدام است؟

دادگاه كيفري
صورت دادگاه اط
به ترتيب كدا

زپرس اقـدام
 :..............  

  حانيت

4(

....................
4(

  نوني
خصوصي در جر

66971  
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هم عرض دادگ
.هي نمي باشد

صورت مي گ.
قاضي رسيد) 2
رئيس ديوان) 4

ك اعدام است،

د  اين صورت
 كه در اين صو
ع عضو حدي ب

نون اعدام، با
اين صورت ر

  .د

دگاه ويژه روح
  دگاه انقالب

  .ت
 يار

..ي  راي جنبه
  صوصي

سخ مجازات قا
ذشت شاكي خ
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در دادگاه ه) 2
قابل واخواه) 4

...............سط
              2
               4

 مجازات آن ا

ل باشد كه در
سال باشد 18

مستوجب قطع

 با مجازات قا
متهم است، در

  د

مل خواهد آمد
 شود؟ ميگي

داد)2
داد)4

است..............
دادي)3

م دادرسي دار
خص)3

  يست؟
نس)2
گذ)4
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:.......  
2.             ت

4.      ي است

جع نظامي توس
سلح            
                
د مخدري كه

سال 18ص زير
8 شخص زير

ر در جرايم م

  شور
  تان

  نظر استان
اد في االرض
به مجرميت مت

آيد ه عمل مي
  آيد عمل مي

ب محل به عم
 مرجع رسيدگ

. گروه شغلي
 س

جرايمي   كليه
 

وفي تعقيب ني

6
ن ـ خيابان انق

........ 2ظامي
 واخواهي است
ك قابل واخواهي

فري در مراج
ي نيروهاي مس
               

رم قاچاق مواد

مرتكب شخص
 آنكه مرتكب
ي و تجديد نظر

  عالي كشور
يوان عالي كش
تجديد نظر است
ادگاه تجديد نظ
محاربه و افسا
ستان معتقد ب

  
يفري استان به
لي كشور به ع
مومي يا انقالب
حاني در كدام

 ضات
 ران

دستان برابر
بازپرس)2

درسي كيفري
عمومي)2

دور قرار موقو
 هامي

تهران

يابي دادگاه نظ
ن مرجع قابل
گاه نظامي يك

پرونده ي كيف
سازمان قضايي

ي قضائيه قوه
سيدگي به جر

  ب
  ي استان

ب مگر آنكه م
ي استان مگر
سيدگي بدوي

ديوان ع –مي 
دي –ي استان 

دادگاه ت –مي 
دا –ي استان 

دگي به جرم م
ت ، ليكن دادس
ن متبع است
ف در دادگاه كي
ف در ديوان عا
ف در دادگاه عم
ت قاضي روح
ي انتظامي قض
فري استان تهر

غلي معاون دا

نون آئين داد

ك از موارد صد
 بودن عمل اته

احكام غي. 87
در همان) 1
در دادگ) 3

احاله ي پ. 88
رئيس س) 1
رئيس ق) 3

مرجع رس. 89
دادگاه انقالب)1
دادگاه كيفر)2
دادگاه انقالب)3
دادگاه كيفر)4

مرجع رس. 90
دادگاه عموم)1
دادگاه كيفر)2
دادگاه عموم)3
دادگاه كيفر)4

در رسيد. 91
نموده است

نظر دادستان)1
رفع اختالف)2
رفع اختالف)3
رفع اختالف)4

به اتهامات. 92
دادگاه عالي)1
دادگاه كيفر)3

گروه شغ. 93
  دادستان)1

مطابق قا. 94
 الهي)1

كدام يك. 95
عدم جرم)1
 عفو)3
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  م

ضي رسيدگي 

مزبور پس از 
 :  

ستگيري متهم

  ست

  

  

فويضي به قاض

نانچه مرجع مز
 مكلف است

  

ريخ و محل دس

  ت
ي تجديد نظر ا

  منع تعقيب)

  دگي
.شود نمي رفته

  ست؟

  . كشور

   متوفي
  ركه
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ي اختيارات تف

ليكن چنا  ت ،
تشخيص دهد

كشور بفرستد

تار )4  م

ي دادرسي است
ي در مرحله ي

4(

ن جلسه رسيد
گي دليل پذير

كدام دادگاه اس

ال با ديوانعالي

  كدام است؟
ي محل اقامت

ي محل وقوع تر
66971  

ن ـ كوچه نور
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ي  در محدوده

طرح شده است
دگاه عمومي تش

ه ديوان عالي ك
 

  ؟باشد ي
ع و داليل اتها

ي  اولين جلسه
 ختم دادرسي

  وفي تعقيب

  »ي
  د؟

ا پايان نخستين
در زمان رسيد

ع اختالف با ك

 نظر استان واال

حصر وراثت ك
دادگاه عمومي
دادگاه عمومي
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ئلي باشد كه

 فرستد يي مي

فري استان مط
 صالحيت داد

  لح بفرستد
مرجع صالح به
 صالح بفرستد

نميرخواست
نوع)3

:  
تا)2
تا)4

  .است.......
موقو)3

  

مور حسبي
  

 بايد قبول كند
تا)2
د)4

مور حسبي رفع

دادگاه تجديد

ست گواهي ح
2(
4(

66411316 
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از جمله مسا 
 

 
ي قضاي س حوزه

در دادگاه كيف
د و آن را در
  صادر نمايد

 به مرجع صال
 براي تعيين م
ه را به مرجع

ت الزامي كيفر
 ار تأمين
........ :ز جرم

 
 ست
..............بات

 عقيب

ا«
ماني داليل را

صالحيت در ام

ستان باشد، با د

گي به درخواس
 

 متوفي
6
ن ـ خيابان انق

گي به موضوع
:..................

  كند ر مي
  كند ي

صادر مي كند
ه را نزد رئيس

زناي محصنه د
 را احراز نكند
حكم مقتضي ص
يت پرونده را
يت پرونده را
سيدگي پرونده

ر از مندرجات
نوع قر)2  

وزيان ناشي از
دادرسي است

ي بدوي اسحله
 جرم از موجب

توقف تع)2

رس تا چه زم
 دگي
 ي

 اختالف در ص
  رض

  ستان
مي در يك اس

ر براي رسيدگ
سكونت متوفي
قامت دائمي م

تهران

تي كه رسيدگ
.....شد، قاضي 

صالحيت صادر
درس صادر مي
 از رسيدگي ص
ور قرار پرونده

ي با موضوع ز
شرايط احصان
 ادامه داده و ح

عدم صالحيار 
ار عدم صالحي
ار امتناع از رس

ك از موارد زير
ي مورد استناد

ي ضرر و طالبه
ي د ولين جلسه

درسي در مرح
حين ارتكاب

  ب

ور حسبي داد
ن جلسه رسيد
مواقع رسيدگي

ورت حدوث
 عمومي هم عر

  لي كشور
 تجديد نظر اس
دو دادگاه عموم

دار ه صالحيت
عمومي محل س
عمومي محل اق

در صورت. 96
كننده نباش

قرار عدم ص)1
قرار رد داد) 2
قرار امتناع)3

بدون صدو)4

اي پرونده. 97
بررسي، ش

رسيدگي را)1
با صدور قر)2
با صدور قر)3
با صدور قر)4

كدام يك. 98
قانونيمواد)1

مهلت مط. 99
تا پايان او)1
تا ختم دا)3

جنون ح. 100
تعليق تعقيب)1

در امو. 101
تا نخستين)1
در تمام م)3

در صو. 102
با دادگاه )1
با ديوانعالي )2
با دادگاه )3
بين داگر  )4

دادگاه. 103
دادگاه ع)1
دادگاه ع)3

6

3

7

3

8
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  .رد

  ن

آنهـا تقسـيم     

  .كند ن مي

  .مايد

  .ده باشد

الق مزبور 

  

لي خود را ندار

يل بستانكاران

3،2  
ه بايـد بـين آ

 كدام را تعيين

نم اتخاذ نميمي 

  .ل باشد
 را گواهي نمود

شود طال ته مي

  . نمايد

20وز ـ پالك 
 

  .رد
 حقوق غير مال

ركه براي تحوي

  كه
  ت

1،در بندهاي 
گري كه تركه

آنان سهام هر

سايرين تصميمي

وز و ماه و سال
 امضاء موصي

  

يبت او پذيرفت

  كمي دارد؟
  .مايد
  .است

آنان رجوع ث
 .ي باشند

66971  
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رادة تميز ندار
قصد انشاء در

  صفيه تركه
عيين مقدار تر

دم پذيرش تر
راض از مالكيت

  جد پدري
موارد مندرج د
و اشخاص ديگ

  .كند ت مي
ون دعوت از آ

 و نسبت به س
  ؟

داراي تاريخ رو
ك نفر شاهد
:ق داده باشد

سال از تاريخ غي

ده باشد چه حك
بطال آن را بنم
مستقر نشده ا
بت سهم االرث
تمامي ديون مي
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ار)2
قص)4

تص)2
تع)4

عد)2
اعر)4

2(
م)4

تمامي ورثه  و

و دعوشناسايي
شناسايي و بدو

  .ايد
قيد شده اقدام
نوشت نيست؟

د)2
يك)4

كم او را طالق

س از چهار سا

ي تقسيم شد
د درخواست اب
ورثه بر تركه

 وراث به نسبت
ول پرداخت تم

66411316 
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 .دهد
 .دهدي

  

  تركه

 دري
 متضمن نام ت

ص ذينفع را ش
ذينفع را شص

نما ه صادر مي
 كه نام آنان قي

نامه خود نو يت

و حا الثر بوده

 مفقود االثر پس

ديون وي ز اداء
تواند  صرفاً مي

ت ديون حق
 به هر يك از
متضامناً مسئو

6
ن ـ خيابان انق

  :كه 
دتشخيص نمي
 تشخيص نمي

چيست؟ركه

 يوان متوفي
  

 ن 
 وراث از قبول

  :ارتست از

ف پدر يا جد پد
 تقسيم تركه

حقيق و اشخاص
تحقيق و اشخاص
ت تقسيم تركه

اي سهام ورثه
ط اعتبار وصي

 . شده باشد
 .ه باشد

ايب مفقود اال
  .د
  .د

الق زن غائب

ه ميت قبل از
وده وطلبكاربن

 قبل از پرداخت
تواند طلبكار مي

ر يك از ورثه

تهران

 كسي است كه
زيبا را از هم ت
عقاليي خود را

د از تحرير تر
  دار تركه

دار تركه و دي
كه يعني چه؟

ه به بستانكاران
 بعض يا همه

عباخاص طفل 

صوب از طرف
چه درخواست

   
نحو مقتضي تح
نحو  مقتضي ت

ر رد درخواست
بت به تعيين س
مورد از شرائط
موصي نوشته

 موصي رسيده
كه شوهر او غا
وفات نگه دارد
طالق نگه دارد
كه تقاضاي طال

  .طهر است 
ورتي كه تركه
بترك صحيح ن
ل است چون
حيح است و طل
حيح است و هر

سفيه. 104
زشت و ز)1
منفعت ع)3

مقصو. 105
تعيين مقد)1
تعيين مقد)3

رد ترك. 106
دادن تركه)1
خودداري)3

ولي خ. 107
 پدر)1
وصي منص)3

چنانچ. 108
:شود نباشد

دادگاه به ن)1
دادگاه به ن)2
دادگاه قرار)3
دادگاه نسب)4

كدام م. 109
به خط م)1
به امضاء)3

زني ك. 110
بايد عده و)1
بايد عده ط)2
نظر به اينك)3

  .عده ندارد
عده او در)4

در صو. 111
تقسيم ما ت)1
تقسيم باطل)2
تقسيم صح)3
تقسيم صح)4
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  ح است؟

د دادستان 

مستلزم 

اي  د نماينده

  روز

  .ست

  .گردد

  

عبارت صحيح

م نياز به تأييد

مز ناحيه قيم 

تواند ر شود مي

 

  .ت
ماه و ده ر 4)4

آنان ظاهري اس
  . است

گ شيد عزل مي

  ؟

  

20وز ـ پالك 
 

ف قيم كدام ع

 او از طرق قيم

ي مولي عليه ا

 دادگاه حاضر

  .شود
 .سمي نيست

است.............
4

  :يم شود
 ولي مالكيت آ
واقعي و مسلم

 است و غير رش

  .نيست
  

صحيح است؟
  .د

  .ايند
. را رد نمايند
  .اري نمايد

66971  
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 صغير از طرف

صلح دعاويي

لي صلح دعاوي

هد شخصاً در

ذينفع معرفي ش
يم وكالتنامه رس

.........ود االثر 
  ه ماه

ارثان او تقسي
ندلكوارثان ما

مالكيت آنان و

  : بدهد
 

ن شود منعزل

  .ب كند
دادن مترجم ني
.م انتخاب كند

 كدام گزينه ص
را رد نمايندس

ردس را رد نما
ذينفع دادرس
سيدگي خودد
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وي مربوط به

ستان است ولي

ستان ندارد ولي

ه ذينفع نخواه

.  
ذمي از ناحيه

 نيازي به تنظيم

جه غايب مفقو
سه)3

 فرضي بين وا
و)2
م)4

دستاز را د
.شودميعزل)
هرگاه مجنون)

  .كند
د مترجم انتخاب
م به مداخله د
 ندارد مترجم

مول رد باشد
توانند دادرس ي

توانند دار نمي
گر اشخاص ذ

بايست از رس مي

66411316 
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ر و صلح دعاو
  .ن است

  .رد
 تصويب دادس

ه تصويب دادس

حسبي چنانچه

ي معرفي شود
فاتر اسناد رسم
ر آن است و

 

ت؟ عده زوج
 يض

ر حكم موت

ود يا رشد خو
2(
4(

رجم انتخاب ك
بان باشد، بايد
بان باشد، ملز

باشد، حقبان

ور حسبي مشم
خاص ذينفع مي
شخاص ذينفع
 نيست حتي ا
را رد نمايند م

6
ن ـ خيابان انق

ر منقول صغير
صويب دادستان

نداب دادستان
صغير مستلزم

صغير نيازي به

قانون امور ح 
 :  

الي دادگستري
ظيم شده در دف

گستري يا غيرد
. قضايي است

دام گزينه است
سه حي)2

صدور پس از

 .ني است

ر، مجنون شو

 .شود ي
  ح است؟

 حق ندارد متر
رس آشنا به ز

آشنا به ز رس
رس آشنا به ز

ر رسيدگي امو
ري كند و اشخ
ري كند ولي اش
داردس الزامي
ينفع دادرس ر

تهران

روش مال غير
رد مستلزم تص
نياز به تصويب
ل غير منقول ص

ل غير منقول ص
  .تان است

15جب ماده 
ندة ياد شده

ند از بين وكال
 وكالتنامه تنظ
م از وكيل داد
ينده قانوني يا

 صحيح در كد
  

ه اموال غايب
  . اماني است

 موقت و ضما

ه امين محجور
  .ست 

گر به او ضم مي
گزينه صحيح
سبي دادرس
سبي اگر دادر
سبي اگر دادر
سبي اگر دادر

چه دادرس در
سيدگي خوددار
سيدگي خوددار
ارد رد براي د
كه اشخاص ذي

در فر. 112
هر دو مور)1
هيچكدام ن)2
فروش مال)3

  .ندارد
فروش مال)4

تصويب داست
به موج. 113

بفرستد نماين
توا فقط مي)1
هركسي با)2
نماينده اعم)3
منظور نماي)4

پاسخ. 114
سه طهر)1

هرگاه. 115
يد آنها)1
يد آنان)3

هرگاه. 116
منعزل اس)1
امين ديگر)3

كدام گ. 117
در امور حس)1
در امور حس)2
در امور حس)3
در امور حس)4

چنانچ. 118
بايد از رسي)1
بايد از رسي)2
رعايت موا)3
در صورتيك)4
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  جرائيه

 

  

  گي

.ي نخواهد بود

  شود؟

صدور اجرائيه
 محل صدور ا

  و طالق
   ملك

 پانزده روز)4

20وز ـ پالك 
 

 جلسه رسيدگ
   رسيدگي

مل امور حسبي

ش رسيدگي مي
 جزايي محل ص
ت حوزه ثبت

مي و ازدواج و
ت محل وقوع

  رسد؟
  كتها

 صنعتي

  شود؟  مي

  :تست از
4

  .ه

 

66971  
ن ـ كوچه نور
www.ch

  ل كند؟
ا قبل از اولين
در تمام مواقع

شده است شام
  .ت

  »ت
 كدام مرجع ر

هاي در دادگاه
در هيأت نظارت

دفتر اسناد رسم
رئيس اداره ثبت

ايد به ثبت بر
داره ثبت شرك
داره مالكيت ص

جع رسيدگي
  

 ارتفاقي عبار
  ك ماه

ن خاتمه نيافته

 .يدگي است
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 داليل را قبول
تا)2
د)4

ي مدني ذكر ش
د دادرس است

 
  .باشد) ي

حقوق ثبت
راي اسناد در
د)2
د)4

د)2
ر)4

 چه مرجعي با
اد)2
اد)4

ي در كدام مرج
جرا داده شده

 جرا داده شده

ابطه با حقوق
يك)3

  شود؟ ته مي
  

آنمليات ثبتي

 در جريان رسي

66411316 
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تواند ماني مي

 .شودفته نمي

دادرسي آيين
ت از موارد رد
.ت كتبي باشد

شفاهي(ت زباني

ح«
با اجر ر رابطه
 جرائيه

  

كتشافات در

ي اسناد رسمي
ه آن دستور اج

  را داده شده
 آن دستور اج

ت ملك در را
 

چه ملكي گفته
.ت نشده است
ت شده ولي عم

شده و پرونده

6
ن ـ خيابان انق

سبي تا چه زم
 درسي

ل جديد پذيرف
  ست؟

 قضايي كه در
آنها ذينفع است
بي ممكن است
بي ممكن است

ت اجرايي در
محل صدور اج

 دور اجرائيه

 مرجع است؟
 الك

ختراعات و اك

اجراي دستور
ي كه در حوزه
آن دستور اجر
ي كه در حوزه
   امور اسناد

درخواست ثبت
دو ماه)2

ك جاري به چ
درخواست ثبت
درخواست ثبت

  .ي ندارد
طرح دعواي ش

تهران

س در امور حس
ولين جلسه دا
 رسيدگي دليل
گزينه غلط اس
جع به نيابت
 دادرسي در آ
 در امور حسب
 در امور حسب

كايت از عمليا
هاي حقوقي م ه

 ثبت محل صد

سناد با كدام
ت اسناد و امال

  گاهها

ت تجارتي و ا
  ناد رسمي

  صنايع

اوي ناشي از د
رت ثبت محلي
آ  كه در حوزه

الحيتدار محلي
لي ثبت شعبه

اعتراض به د 
 

صطالح ثبت ملك
نسبت به آن د
نسبت به آن د
مالك مشخصي
نسبت به آن ط

دادرس. 119
تا پايان او)1
در زمان)3

كدام گ. 120
مقررات را)1
اموري كه)2
درخواست)3
درخواست)4
  

به شك. 121
در دادگاه)1
در اداره)3

ثبت اس. 122
ادرات ثبت)1
دفتر دادگ)3

عالمات. 123
دفاتر اسن)1
وزارت ص)3

به دعا. 124
هيئت نظار)1
اداره ثبتي)2
دادگاه صال)3
شوراي عال)4

مهلت. 125
 چهار ماه)1

در اص. 126
ملكي كه نس)1
ملكي كه نس)2
مملكي كه )3
ملكي كه نس)4
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  ند

جـراي صـيغه    

. شود عمل مي
شود  عالم مي

تا دادگاه 

مزبـور قصـد    

  

  د
محل تنظيم سن

  :باشد

ن را جهـت اجـ

  
ع 1مطابق بند 

ب به دادگاه اع

شود ت عالم مي

 

د از مـالكين م

  وع ملك

20وز ـ پالك 
 

ظيم كننده سند
اره كل ثبت م

  

ب ند رسمي مي

  تري
  شگاه

ردفتر طرفين

.شود  انده مي
ناع نمود م امت

اضر شد مراتب

شد به دادگاه اع
  . نمايد
 :كند طل مي

در شده، احد

ستان محل وقو
   وقوع ملك

66971  
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دفتر خانه تنظ
ئت نظام ادهي

:آيد كه  ل مي

 مستند به سن

  .ت دارد

  
وكالت دادگست

دريس در دانش
فتر طالق، سر

الع زوجه رسا
نچه از حضور
 صورتي كه حا

نچه حاضر نش
ت طالق ارسال

با............ كه

ن مشاعي صا
  كدام است؟

أت نظارت اس
ره ثبت محل
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    است؟
د)2
ه)4

 محلي به عمل

 
  . واقع است

ي كه خواسته

 است ضرورت

باشد؟ ي نمي
و)2
تد)4

ت قانوني به دف
  .ضور زوجه

فترخانه به اطال
 دعوت و چنان
 دعوت و در

 دعوت و چنان
دفتر ثبت آنرا

يدگي سندي ك

  ص داده

سه نفر مالكين
افراز كمرجع

هيأ)2
ادا)4
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ا كدام مرجع

ه اجراي ثبت
  .ع است

.حل واقع است
 در آن محل

  1،2،3رد
ط دادگاه جايي

.  
ضييع و تفريط

.  

شغل سر دفتر

 ي تجاري
زش در مهلت
ورت عدم حض
بت بوسيله دف
ت يكماه زوجه
ت يكماه زوجه

  .ادر نمايد
ت يكماه زوجه
آ ت صورتجلسه
ه پس از رسيد

ارض تشخيص
  .ست

ب خانه به نام س
مالكين دارد، م

6
ن ـ خيابان انق

الزم االجراء با
 ظيم سند
 م سند

چك از دايره
ر آن محل واقع
ك در  آن محل
در كننده چك
هر يك از موار
خواسته توسط
.ن الزامي است
تضدر معرض

ي ميسر است
  .3و  2ي 

ل زير منافي ش

هاييره شركت
دم امكان ساز

نمايد در صو ي
ري و پس از ثب

مدتكثر ظرف
مدتثر ظرف ك

غه طالق را صا
ظرف مدتكثر

ي و جهت ثبت
معارض دادگاه

  . است

 عالي ثبت معا
انجام نشده ا س

باب انگ يك
د را از ساير م

  

تهران

ي مفاد اسناد ال
صالح محل تنظ
ت محل تنظيم
است اجراي چ
تقاضي اجرا در
صادر كننده چك
ف حساب صاد

متقاضي در ه 
ر قرار تأمين خ
خواست خواهان
ت اثبات اينكه د
خسارت احتمالي

ج در بندهاير
ك از مشاغل

  
 در هيأت مدي
ويل گواهي عد
 آن دعوت مي
ه طالق را جار
ه دوم و حداكث
ه دوم و حداك
ي غيابي صيغه
ه دوم و حداكث
طالق را جاري
سناد مالكيت مع
 فاقد تصرف ا

  .دور است
رت و شوراي
ي آن صحيح ا
مالكيت ششد
م مشاعي خود
ل وقوع ملك

  لي ثبت

اجراي. 127
دادگاه ص)1
اداره ثبت)3

درخو. 128
اقامتگاه متق)1
اقامتگاه ص)2
بانك طرف)3
به انتخاب)4

صدور. 129
بنا به درخو)1
در صورت)2
با توديع خ)3
موارد مندر)4

كداميك. 130
قضاوت )1
عضويت)3

با تحو. 131
و ثبت طالق

صيغهزوج )1
براي مرتبه)2
براي مرتبه)3

اجراتا مجوز 
براي مرتبه)4

رسماً صيغه ط
در اسن. 132

دارنده آن)1
موخر الصد)2
هيأت نظار)3
جريان ثبتي)4

سند م. 133
افراز از سهم

دادگاه محل)1
شوراي عال)3



  

١٩  

 

ت خللـي وارد        

  ق عبور

د كـه داراي   

  .سند را نمايد

  .مايد

  

هـيچ صـورت

و حق) ير و باير
  )ر و باير

شـو معلوم مي

  .د را نمايد
ست اصالح سن

الح سند را نم

  هرداري
  الي معماري

20وز ـ پالك 
 

چ وجـه و در ه

اعم از داي(ت 
اعم از داير(ت 

گرفته ، بعداً م

ت اصالح سند
معامله درخواس

درخواست اصال

شهر ساختماني 
يب شوراي عا

  :بت ندارد

  يز است
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رنـد بـه هـيچ

، قنات ب يا چاه
ب يا چاه، قنات
معامله قرار گ

 روز درخواست
 عادله زمان م

 اولين انتقال د

.  

واهي پايان كار
شه مورد تصوي

  ي
كه سابقه ثب ي

 شده باشد جاي

 
     3-532
فرروردين 12ن

hatredan

دا.......... ـك

مجراي آب)2
مجراي آب)4

 معين مورد م

 ارزش عادله
راساس ارزش

.  
راساس ارزش

  

  .د

   مي شود؟

.شتي قرار دارد
  .داند مي

  .بت است
  ست؟ا ري

گو)2
نقش)4

  داندري ب

 نقاط اختياري
مال غير منقولي

  .يز است
 به آن صادر
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ـه  در آن ملـ

ت و مساحت
  ت؟

احت براساس
احت اضافي بر

.شود  انجام مي
احت اضافي بر
چگونه است؟

  .گردد ي
  .شود الغ مي
شود ميي ابالغ

فترخانه ثبت
  .ن قرار دارد

نه مالكيت كش
راني مصلحت
ص از سازمان ثب
 مدرك ضرور

 ي
............  

ن آن را  اختيا

ت و در ساير
دني توقيف م

الكانه دارد جا
م عليه نسبت

6
ن ـ خيابان انق

وق كسـاني كـ

  
 ت داير

 با سند مالكيت
الح چگونه است

بهاي مسا  خت
خت بهاي مسا
قت متعاملين
خت بهاي مسا
يأت نظارت چ
حل الصاق مي
سي مدني ابال
ي اسناد رسمي

  .شود  مي
ها در كدام د 
ي ثبتي تهران ه

پروان زه صدور
 بنادر و كشتير
جازه مخصوص
تمان ها كدام

  
كن و شهرساز
.د ، ثبت ملك

  
ردي كه قانون

  نه اختياري
ان اجباري است
جراي احكام مد

 آن تصرف ما
مالكيت محكوم

  .3و

تهران

ملك بـه حقـو

ب و حق عبور
ب يا چاه، قنات
ت به ملكي كه
شد، نحوه اصال

تواند با پرداخ ي
تواند با پرداخ ي

د فقط با موافق
د با پرداختوان ي

 ابالغ آراي هي
عالنات ثبت مح
ات آئين دادر
ات مفاد اجراي
ص ذينفع ابالغ
 انتقال كشتي
ي كه در حوزه
ي كه در حوز
ي كه سازمان
ي كه داراي اج
 تفكيك آپارت
وب شهرداري
د تصويب مسك

موجودقوانين 
ست نه الزامي
ت مگر در موا

الزامي است ن 
 در مركز استا

قانون اجرجب 
  .ت

حكوم عليه در
ي كه حكم بر م

و2رج در بند 

ثبت م. 134
  آورد؟ نمي

مجراي آب)1
مجراي آب)3

نسبت. 135
باش اضافه مي

خريدار مي)1
خريدار مي)2
اصالح سند)3
خريدار مي)4

نحوه. 136
در تابلو اع)1
طبق مقررا)2
طبق مقررا)3
به اشخاص)4

نقل و. 137
اي دفترخانه)1
دفترخانه ا)2
اي دفترخانه)3
اي دفترخانه)4

براي. 138
نقشه مصو)1
نقشه مورد)3

طبق ق. 139
اختياري اس)1
الزامي است)2
ثبت ملك)3
ثبت ملك)4

به موج. 140
ممنوع است)1
چنانچه مح)2
در صورتي)3
موارد مندر)4
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  »ا ديه

  ».....مضاء

  

  

كان المقتول ذ
  الكافر)4

  ت؟
  ليه
   فيه

 يتوقف علي ا

  
  اح

ه دون البدنيه

  طرف وكيل
  هر دو طرف

20وز ـ پالك 
 

يه الديه إن ك
4

است بيع صحيح
مسلم الي –) الم
مسلم –)  الم

و في الزائد. 
 صي له
  حاكم

 حيازه المباح
 في حيازه المبا

  في العبادات
العبادات ماليه 

  وت الوكيل
  رض الوكيل

 يميني ال
  ي المساقاه

ست الزم از ط
ست جايز از ه

 .ر است
 .ل است
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«  

يقتل به بل علي
 مكره

 مشتري و مبي
بكسر ال(مسلم
به فتح(مسلم

......ه نافذ في
المو –ي الثلث 

الح -ي الخمس 

جوز الوكاله في
 تنعقد الوكاله

 تصح الوكاله ف
صح الوكاله في

طل الوكاله بمو
طل الوكاله بمر

جوز التوكيل في
جوز التوكيل في

كالت عقدي اس
كالت عقدي اس

ول، قول منكر
ول، قول موكل
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»متون فقه«
  
  

راً و اسلم لم ي
الم)3

 زير در مورد
م)2
م)4

الوصيه« نمائيد
في)2
في)4

تج)2
ال)4

ال)2
تص)4

تبط)2
تبط)4

يج)2
يج)4

وك)2
وك)4

قو)2
قو)4
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»

كافر.............
 طر

هاي از گزينه

ي زير تكميل ن

  ثه ايام
  سته ايام
  ثالثه ايام

   ايام

 دون الماليه

 .رف
 .كل

................  

6
ن ـ خيابان انق

...لو قتل « يد
المضطر)2

مال كداميك ا
 سلم فيه

 
به گزينه هاي

  ست؟
لخيار الي الثالث
له الخيار الي س
له الخيار الي ثال
لخيار الي سته

  ح است؟
 المباحه 

 ه المباح
  است؟
 ادات

ادات البدنيه د
  ح است؟
 موكل

  الجنون
  ست؟
 ربه
 عه

  ح است؟
م از هر دو طر
م از طرف موك

.... در توكيل
  
  

تهران

ت را كامل كني
 

ع سلف استعم
مس –) سكر الم

 مسلم فيه - ه
ت را با توجه ب

  الوارث -
  الوارث - 

گزينه صحيح اس
يوان ثبت له ال
ي حيوان ثبت ل
ي حيوان ثبت ل
يوان ثبت له ال
گزينه صحيح
وكاله في حيازه
وكاله في حيازه
گزينه صحيح ا
لوكاله في العبا
لوكاله في العبا
گزينه صحيح
كاله بموت الم
وكاله بعروض
گزينه غلط اس
يل في المضار

رعاالمزكيل في 
گزينه صحيح
دي است الزم
دي است الزم
ورت اختالف
. مدعي است
. وكيل است
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بس(مسلم)1
مسلم اليه)3
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كدام گ. 144
حي عمن با)1
من اشتري)2
من اشتري)3
حيمن باع )4

كدام گ. 145
ال تصح الو)1
ال تجوز الو)3

كدام گ. 146
تصح ال)1
تصح ال)3
كدام گ. 147

التبطل الوك)1
ال تبطل الو)3

كدام گ. 148
التوكييصح)1
يجوز التوك)3

كدام گ. 149
وكالت عقد)1
وكالت عقد)3

در صو. 150
قول، قول)1
قول، قول)3



  

٢١  

 

  ؟

حكـم  » تردد

كـدام گزينـه   

  

  ح

ح كدام است؟
  الهاشمه)4

مد و االختيار ت

  

  المباراه)4

  مره واحده
  ر

  تعيين)4
ك» ............... 
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  يح است؟
  ث
  ث

د سوي النكاح

گزينه صحيح 
4
ج به عن العم

  ض

  قاله

  نع
»............. و . 

 .ح المهر
 .ح المهر

4

سكر باال قرار م
مسكر باال قرار

4
.....ـال البـائع   
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م گزينه صحيح
ال يورث –رث

يورث -ال يرث 

ي جميع العقود
  ي المعاوضه
»غشيه للعظم

  موضحه
 السكران خرج

ل خطاء محض
  صاص

عن صحه االق
 مانع

لنماء الثمن مان
...............مر

صح -صح العقد
صح - طل العقد

  رجعي

بت شرب المس
يثبت شرب الم

..........  
  ض و تعيين

ي كان من مـ

  .ي برگردد
  .ي برگردد

.شتري برگردد
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كدام» صل حياً
ير)2
ال)4

في)2
في)4
المغده الرقيقه
الم)3

ثم في شرب

قتل)2
قص)4

...............ف
م)2
ال)4

 المسلم كالخم
ص)2
بط)4

»  
الر)3

يثب)2
الي)4
....وقوف عليه
قبض)3

ه الي المشتري

  .گردد بر مي
ايد به مشتري
ايد به مشتري
من بايد به مشت
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لو انفص..........

 

م و تبلغ الجلد
 حمه

ي السكران األث

التلف: ل نمائيد

او ما ال يملكه

ج عن الحصان
 

 ن
 مرّات
و في المو......

 ن و القبض
يع قبل تسليمه

ن به مشتري ب
كردند و ثمن با

نند و ثمن با ك
قاله كنند تا ثم

6
ن ـ خيابان انق

.....و ...........

 « .......... في

 . الضمان
ي تقطع اللحم

المتالح)2
وت القود علي

 مناسب تكميل

كالحر اه احد
 .ر
 .ر

وجب الخروج
البائن)2
  ح است؟

باال قرار مرتين
مباال قرار اربع

............وقف
التعيين)2

المبي فلو تل« 

شود و ثمن  مي
عقد را فسخ ك
 عقد را فسخ
وانند عقد را اق

تهران

.الحمل «ارت 
  يورث

  ال يورث 
هي جاريه ف: ه

  . االيقاعات
 العقود سوي

هي التي« ارت 
  

في ثبو« ارت 
  عناست؟

  عمد
  شبه عمد

ت را با گزينه
   

  بيع مانع 
هر ما ال يملكه

بطل المهر –د 
بطل المهر –د 
ال يو........... ق 

گزينه صحيح
شرب المسكر ب
شرب المسكر ب
ط في صحه الو

 
«به عبارت  جه
  ؟

ف، بيع منفسخ
اگر طرفين ع ف،

ف، طرفين بايد
تو طرفين مي ف،
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في جميع)3
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