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  Fدفترچه  -93سواالت و پاسخنامه حقوق اساسي آزمون قضاوت
 تهيه شده است)عضوكانون وكالي فارسفاضل، آموزش عالي موسسهگروه حقوق عمومي استاد(رضا آل محمددكتر  آقايتوسط حقوق اساسي پاسخنامه 

 

  در اصل پنجاه وهفت قانون اساسي،كدام است؟ حماهيت واليت فقيه،مصر-1
 عام فقيهان)4     مطلقه عام)3   مطلقه مشروط)2   عام قانوني)1

 . هيچكدام از گزينه ها كامال صحيح نيست

يعني بهتر بود گزينه ي . قانون اساسي واليت فقيه مطلقه است اما بر اساس قسمت پاياني همين اصل قانوني نيز است 57با توجه به صراحت اصل 
 .باشد 3گزينه با وجود اين به نظر مي رسد منظور طراحان سوال، . مطلقه ي قانوني نيز در ميان گزينه ها وجود مي داشت

  

 

  روابط قوا در نظام پارلماني،چگونه است؟-2
  .كامال مستقل از هم عمل مي كنند)2   .مبتني بر اصل مسئوليت وهمكاري است)1
 .است هريك از قوا از قدرت مطلق بر ديگري برخوردار)4    .قوه مقننه برساير قوا برتري دارد)3

 .صحيح است 1گزينه 
  
 

  كدام عبارت،مبتني بر قانون است؟-3
    .عدالت كيفري اقتضاء مي كند كه كليه جلسات دادگاه ها علني باشد)1
  .تفسير قوانين عادي به عهده قضات و مجلس شوراي اسالمي است)2
  .حيثيت،مال ومسكن افراد،مطلقا از تعرض ممنوع است)3
 .ه خارجيان،ممنوع است مگر باتصويب مجلسدادن امتياز تشكيل شركت ب)4

   .صحيح است 2گزينه 

 
  

كدام .رئيس مجلس،مصوبه هيات وزيران را مغاير قانون عادي تشخيص مي دهد اما هيات وزيران آن را اصالح نمي كند-4
  مورد،صحيح است؟

  .ال آن را صادر مي كندرئيس مجلس،دستور به ابط)2    .مصوبه براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود)1
  .مصوبه براي حل اختالف،به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود)4      .مجلس راسا اقدام به اصالح مصوبه مي كند)3

  .صحيح است 2گزينه 
صحيح تر  2زينه گ "قانون اساسي 138و  85قانون نحوه ي اجراي اصول "ماده واحده  4قانون اساسي و به خصوص تبصره ي  138با توجه به اصل 

 .و حرفي از ابطال توسط رئيس مجلس نيست ".مصوبه مورد ايراد ملغي االثر خواهد بود": چون در تبصره ي اخير الذكر آمده . است اما كامل نيست
 

  

  كدام حق در قانون اساسي،حق مسلم شهروندان معرفي شده است؟- 5
 داشتن تابعيت ايران)4  ي از حقوق مساويبرخوردار)3    تعيين سرنوشت)2  مصونيت جان،حيثيت و حقوق)1

 .صحيح است 4گزينه 
 قانون اساسي  41با توجه به اصل 
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  بر اساس قانون اساسي،ارقام بودجه را چگونه مي توان تغيير داد؟-6
  .دولت با كسب نظر از ديوان محاسبات و در حدود سقف بودجه،مي تواند ارقام را تغيير دهد)1
  .ريق اليحه پيشنهادي دولت امكان پذير استهرگونه تغيير،صرفا از ط)2
  .تابع مراتب مقرر در قانون است)3
 .پس از تصويب بودجه،دولت مي تواند به صورت جزيي و در حدود سقف بودجه،نسبت به تغيير اقدام كند)4

  .صحيح است 3گزينه 
مورخ  287رسد با توجه به تفسير شوراي نگهبان به شماره صحيح است اما به نظر مي  3قانون اساسي، گزينه  52با استناد به قسمت آخر اصل 

 .نيز صحيح باشد 2گزينه كه هر دو در حكم قانون اساسي است،  24/5/78شوراي نگهبان مورخ  5146/21/78و نيز تفسير شماره  17/3/74
 

  
  كدام مورد صحيح نيست ؟  -7
آنها را خالف قوانين بيابد ، با ذكر دليل به هيات وزيران براي تجديد نظر ارسال آئين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس ارسال مي شود تا اگر ) 1

  كند 
  نند قضات دادگاهها مي توانند تصويب نامه هايي را كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است ، باطل ك) 2
  شرع را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند  هر كس مي تواند ابطال مقررات اجرايي خالف) 3
يل ديوان عدالت اداري كه وظيفه رسيدگي به شكايات مردم عليه تصويب نامه هاي خالف قانون را بر عهده دارد ، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشك) 4

 مي شود

  .صحيح است 2گزينه 
 "....ه مكلفند قضات دادگا": قانون اساسي كه مقرر مي دارد 170با توجه به اصل 

 

  
  كدام مورد ، در خصوص وظايف معاون اول رئيس جمهور ، صحيح است ؟ - 8
  اداره هيات وزيران ، مسئوليت هماهنگي ساير معاونت هاي و پيگيري اجراي مصوبات هيات وزيران ) 1
  ح قوانينانجام وظايف رئيس جمهور با موافقت وي ، بجز عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي و توشي) 2
  اداره هيات وزيران با موافقت رئيس جمهور و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها ) 3
 اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها ) 4

  .صحيح است 3گزينه 
 قانون اساسي 124با توجه به اصل 

 

  
  ت ؟ نظارت بر كدام انتخابات ، از وظايف و اختيارات شوراي نگهبان نيس -9
 شوراها ) 4    مجلس شوراي اسالمي ) 3 رياست جمهوري ) 2    خبرگان رهبري ) 1

  .صحيح است 4گزينه 
 قانون اساسي 99با توجه به اصل 
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  اعمال صالحيت قانوني ، در كدام مورد ، اختياري است ؟  - 10
  صالحيت نمايندگي ، درباره نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ) 1
  ر ترتيب اثر ندادن به آئين نامه هاي خالف قانون صالحيت دادرس ، د) 2
  صالحيت قاضي ، در استناد به منابع معتبر اسالمي اگر در قوانين مدونه حكم قضيه را نيابد ) 3
 صالحيت ديوان عالي كشور، در ايجاد وحدت رويه قضايي) 4

  .صحيح است 4گزينه 
ء صالحيت هاي تكليفي است يعني هم نمايندگي تكليف نماينده است، هم قاضي مكلف به جز 3و2و1در گزينه هاي  ربا توجه به اينكه موارد مذكو

) 167اصل .(و هم قاضي مكلف است در مواقع سكوت قانون به منابع اسالمي مراجعه كند) 170اصل . (ترتيب اثر ندادن به مقررات خالف قانون است
 .پاسخ صحيح باشد 4لذا به نظر مي رسد گزينه . 
 

  

اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسي ، عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور و پس از راي مجلس شوراي اسالمي  بر -11
  به عدم كفايت وي ، مشمول كدام مورد است ؟ 

  از جمله اختيارات رهبري است ) 1
  پس از مشورت با شوراي عالي امنيت ملي ، از جمله وظايف رهبري است ) 2
  شورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، از جمله اختيارات رهبري است پس از م) 3
 حق و تكليف رهبري است ) 4

  .صحيح است 1گزينه 
 .قانون اساسي 110اصل  10با توجه به بند 

 

  

  سلب تابعيت اشخاص از سوي دولت ، در كدام مورد ، امكان پذير است ؟  -12
  حكوم شود اگر شخص بيگانه ، به مجازات كيفري سنگين م) 1
  چون مجازات است ، صرفا با تصويب مجلس شوراي اسالمي ) 2
  در هر موردي ، هيات وزيران اختيار آن را دارد ) 3
 اگر شخص ، درخواست ترك تابعيت نموده و يا به تابعييت كشور ديگري در ايد ) 4

  .صحيح است 4گزينه 
 .قانون اساسي 41با توجه به اصل 

 

  

  دعوا ، توانايي انتخاب وكيل نداشته باشد ، كدام مورد صحيح است ؟  اگر يكي از طرفين -13
  دولت مكلف است امكانات تعيين وكيل را براي وي فراهم كند ) 1
  فقط در دعاوي كيفري ، دولت مكلف است امكانات تعيين وكيل را براي وي فراهم كند ) 2
  ا براي وي فراهم كند به تشخيص دادگاه ، دولت مكلف است امكانات تعيين وكيل ر) 3
 دولت تكليفي در تهيه امكانات براي انتخاب وكيل ندارد) 4

  .صحيح است 1گزينه 
 قانون اساسي 35با استناد به اصل 
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  كدام مورد  ، در قانون اساسي مطلقا ممنوع اعالم شده است ؟  - 14 
   استخدام كارشناس خارجي از طرف دولت) 2          انتقال نقابس ملي به غير ) 1
  برقراي حكومت نظامي ) 4    دادن امتياز تشكيل شركت در امور تجاري به خارجيان ) 3

 .پاسخ صحيح است 3گزينه 
 )قانون اساسي 81و  79اصل . (بوده است 3منظور طراح سوال گزينه  ، اما به نظر مي رسد. صحيح است4وهم گزينه3هم گزينه

 

  
  تعداد راي نمايندگان ، قابل طرح در مجلس شوراي اسالمي است ؟ سوال و استيضاح از وزيران،به ترتيب با چه  -15
  يك سوم كل نمايندگان –يك چهارم كل نمايندگان ) 2    يك چهارم كل نمايندگان  –هر يك از نمايندگان ) 1
 حداقل ده نفر –هر يك از نمايندگان ) 4    يك چهارم كل نمايندگان  –حداقل ده نفر از نمايندگان ) 3

  .يح استصح 4گزينه 
 قانون اساسي 89و 88بر اساس اصل 
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 Fدفترچه – 93حقوق مدني آزمون قضاوت  سواالت و پاسخنامه 

  )مركزو عضو كانون وكالي  دانشگاه شيرازاز  خصوصي حقوق كارشناس ارشد ،استاد موسسه فاضل (الهه جمشيديپاسخنامه توسط خانم 
 

  ت ؟ كدام مورد در خصوص رجوع از طالق صحيح اس -16
  از حقوق مربوط به شخصيت نيست ) 2  وقوع رجوع منوط به ابالغ اراده شوهر به زن نيست ) 1
  ر نمي تواند براي اعالم رجوع ، به ديگري وكالت دهد هشو) 4     حق ثبت نه حكم ) 3

  . صحيح است 1گزينه 
 نظم كنوني دكتر كاتوزيان 1و زير نويس . م.ق 1149ماده 

  
 

  ممكن است؟ مورد، سلب حق در كدام-17
  زوجيت)4          اقامه دعوي در مورد غير جرايم )3   حضانت)2   واليت  )1

  .صحيح است 3گزينه 
 .تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند هيچ كس نمي -959ماده 
يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخالق حسنه باشد از استفاده از حريت خـود صـرف    تواند از خود سلب حريت كند و هيچ كس نمي -960ماده 

  .نظر نمايد
 3، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني،انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

  

 

  كدام مورد،در خصوص صلح،صحيح است؟-18
  .صلح در مقام بيع،براي شريك حق شفعه اي ايجاد نمي كند)2  .واقع شود،غيرنافذ است صلحي كه به قصد فرار از دين)1
  .در صلح دعاوي الزم است كه دعوي محقق باشد)4 .صلح دعواي بطالن مي تواند باعث تنفيذ معامله باطل شود)3

  .صحيح است 2گزينه 
دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد  اي آن واقع شده است ميي معامله را كه به ج صلح در مقام معامالت هرچند نتيجه - 758ماده 

  .شود بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري
  .حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد - 759ماده 

  236و  235، ص 2الهه جمشيدي، ج : تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،كتاب جامع حقوق مدني،. ك.براي توضيح بيشتر ر
  .، باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطالن معامله صحيح است ي باطله صلح دعوي مبتني بر معامله - 765ماده :  3ايراد گزينه 

  238و  237، ص 2الهه جمشيدي، ج : ع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليفكتاب جام. ك.براي توضيح بيشتر ر
  . ازدين بين دوطرف نافذ است وغير قابل استناد دربرابر ثالث ميباشد قانون نحوه محكوميت هاي مالي معامله به قصدفرار 4براساس ماده: 1ايرادگزينه

  . غيرنافذ است. م.ق 65يان طبق ماده وقف به قصد فرار از دين و به ضرر د: نكته
  113و  112، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

عـاوي داخـل در صـلح    اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بـه صـلح خاتمـه داده باشـند كليـه د      -766ماده : 4ايراد گزينه 
  .محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اين كه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد

  .خاتمه دهند و حتما نبايد دعوا محقق گردداز اين ماده استنباط مي شود طرفين مي توانند دعاوي فرضيه خود را نيز به صلح 
 238، ص 2الهه جمشيدي، ج : قوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليفكتاب جامع ح. ك.براي توضيح بيشتر ر
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  كدام دعوي،تابع مال منقول است؟-19
    تصرف)4    مطالبه اجاره بهاي ملك)3  تعهد به تسليم ملك)2      اجرت المثل امالك)1

  .صحيح است 3گزينه 
ه عين مستأجره از حيث صالحيت محاكم، در حكم منقول است ولو اين كه مبيع يـا  االجار ي ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال كليه -20ماده 

  .عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد
، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليف. ك.براي توضيح بيشتر و ديدن نمودار ها و تقسيم بندي ها ر

  48تا  46
 

 

  كدام مورد،در خصوص ابراء،صحيح است؟-20
  .شرط عوض در ابراء،آن را معوض مي كند)2   .ديني كه سبب آن ايجاد شده است،نافذ نيست زابراء ا) 1
  .ندارد)بدهكار(وصيت به ابراء،نياز به قبول موصي له)4    .شرط عوض در ابراء،آن را باطل مي كند)3

  .صحيح است 4گزينه 
 154و  153، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  در كدام خيار،تلف مبيع در زمان خيار مختص به مشتري،برعهده اوست؟-21
  شرط)4      مجلس )3        عيب)2      حيوان )1

  .صحيح است 2گزينه 
ي مشتري اسـت و   ع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين، تلف يا ناقص شود بر عهدهدر خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبي -453ماده 

  .اگر خيار، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است
  26و  25، ص 2الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  دام مورد،صحيح است؟ك-22
  .ديني كه دادگاه به مديون مهلت عادله داده است،با دين حال تهاتر نمي شود) 1
  .مضمون عنه مديون شود،موجب فراغ ذمه ضامن خواهد شد به اگر بعد از ضمان،مضمون له)2
  .واند آن دو را تهاتر كنددادگاه همين كه بر وجود دو طلب متقابل آگاه شد،پيش از استناد يكي از دو طرف دعوي،مي ت )3
  .وط به انفاق،در اثر تهاتر از بين نمي رودبدين مر)4

  .صحيح است 4گزينه 
  . دين مربوط به انفاق در اثر تهاتر از بين نمي رود زيرا براي ادامه معاش طلبكار ضروري است

  .آن استناد كند براي وقوع تهاتر و اعمال آن در دادگاه بايد يكي از دو طلبكار به: 3ايراد گزينه 
  .ي ضامن نخواهد شد عنه مديون شود، موجب فراغ ذمه له به مضمون اگر بعد از ضمان، مضمون - 297ماده : 2ايراد گزينه 

  160و  159، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
 158، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.توضيح بيشتر ربراي : 1ايراد گزينه 
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  كدام خيار ، در معاوضه راه دارد ؟ -23
  تاخير ثمن) 4      مجلس )3    حيوان ) 2      غبن) 1

  .صحيح است 1گزينه 
  .موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع استتمام انواع خيار در جميع معامالت الزمه ممكن است  -456ماده 

  . از خيارات، خيار مجلس، حيوان و تاخير ثمن مختص بيع مي باشند و بقيه خيارات در عقود ديگر مشترك هستند
  26، ص 2جالهه جمشيدي، : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  اجاره ،در كدام مورد باطل است ؟  -24
  مال كلي ) 4    به مدت عمر موجر يا مستاجر  )3  بدون ذكر مدت ، از قرار) 2  طي به وسيله خريدارمبيع شر) 1

  .صحيح است 3گزينه 
  .ي اشيا، مدت اجاره بايد معين شود و اال اجاره باطل است در اجاره -468ماده 

  76، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
االجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فالن مبلغ معين شـده باشـد،    اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذكر نشده و مال: 501ماده :  2براي گزينه 

هاي مزبوره در تصـرف خـود نگـاه دارد و     ال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر، عين مستأجره را بيش از مدتاجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك س
  .ي يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود موجر هم تخليه

  93و  92، ص 2الهه جمشيدي، ج: قوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليفكتاب جامع ح. ك.براي توضيح بيشتر ر
تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد  در بيع شرط، مشتري مي -500ماده : 1براي گزينه 

  .را محفوظ دارد واال اجاره تاحدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بودي جعل خيار يا نحو آن، حق بايع  بايد به وسيله
  92و  91، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

  .د باطل استعين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مرد: 472ماده : 4براي گزينه 
  78، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  صحيح است ؟ كدام مورد، در خصوص مزارعه -25
  سام تعهد به نتيجه است تعهد عامل به مواظبت از زراعت ، از اق) 2      عقد مزارعه ، به فوت متعاملين يا احد آنها باطل مي شود )1
  الزم است متصرف زمين ، مالك آن هم باشد ) 4  ط خالف مقتضاي ذات عقد استرط تملك تمام محصول ، از اقسام شرش) 3

  .صحيح است 3گزينه 
  .در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد، عقد باطل است - 532ماده 

  120، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث، حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجـه مـزارع گـردد     -536ماده : 2ايراد گزينه 

  .عامل، ضامن تفاوت خواهد بود
  125، نكته سوم، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،تاليف. ك.يشتر ربراي توضيح ب
شود مگر اين كه مباشرت عامل شرط شده باشد در ايـن صـورت بـه     ها باطل نمي عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آن -529ماده : 1ايراد گزينه 

  .شود فوت او منفسخ مي
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  114، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.توضيح بيشتر ر براي
در عقد مزارعه الزم نيست كه متصرف زمين، مالك آن هم باشد ولي الزم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنـواني از   -522ماده : 4ايراد گزينه 

  .غيره حق تصرف در آن را داشته باشد عناوين از قبيل واليت و
  113، ص 2الهه جمشيدي، ج: تاليف كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  كدام ، مورد صحيح است ؟ -26
  استدر اختالف ميان نماينده و اصيل ، مدعي كسي است كه مي گويد معامله به نمايندگي واقع شده ) 1
  ط نتيجه قابل تحقق است رنكاح با شخص ثالث ، به صورت ش) 2
  امكان تعهد به سود ثالث ، ويژه صلح ، هبه و بيمه عمر است) 3
  در اختالف ميان دو طرف معامله ، اثبات نمايندگي از شخص ثالث ، طرف عقد را از تعهدي كه پذيرفته است ، معاف مي كند ) 4

   .صحيح است 1گزينه 
محسوب است مگر اين كه در موقع عقد، خـالف آن را تصـريح نمايـد يـا بعـد،       كند آن معامله براي خود آن شخص  كسي كه معامله مي -196ماده 

  .كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد كه شخص براي خود مي ذلك ممكن است در ضمن معامله  خالف آن ثابت شود مع
  99تا  97، ص 1الهه جمشيدي، ج: تاليف ق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل،كتاب جامع حقو. ك.براي توضيح بيشتر ر

  . امكان تعهد به سود ثالث از قواعد عمومي قراردادهاست و ويژه عقد خاصي نيست: 3ايراد گزينه 
  . تحقق نيستنكاح جز با تراضي طرفين محقق نمي شود و نكاح با شخص ثالث به صورت شرط نتيجه قابل : 2ايراد گزينه 
  . در اختالف ميان دو طرف معامله، اثبات نمايندگي از شخص ثالث طرف عقد را از تعهدي كه پذيرفته است معاف نمي كند: 4ايراد گزينه 

  
 

  در خصوص اشتباه در شخص طرف معامله ، كدام مورد صحيح است ؟  -27
  و شباهت اسمي دارد ، نكاح واقعي مي شودد كه با اياگر پيشنهاد ازدواج به نامزد را دختر ديگري بپذر) 1
  اشتباه در قيمت ، موجب جهل به ثمن شده و منجر به بطالن عقد مي شود ) 2
  اشتباه در وصف اساسي همسر ، موجب بطالن عقد است) 3
  ود اشتباه در وصف اساسي كه انگيزه اصلي عهد بستن است ، اگر در قلمرو تراضي قرار گيرد ،باعث بطالن عقد ميش) 4

  .صحيح است 4گزينه 
  .)م.ق 1128ماده (اشتباه در وصف اساسي همسر حتي اگر شرط شده باشد موجب حق فسخ است نه بطالن 

، ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر و ديدن نمودارها و تقسيم بندي ها ر
  105تا  101

  
 

  در كدام مورد ، اصل صحت  جاري نمي شود ؟  -28
  ادعا شود ، طرف قرارداد به دليل اكراه ، مختار نبوده است ) 2   ادعا شود ، در شخصيت طرف معامله اشتباه شده است) 1
  شك در وقوع عقد و تحقق تراضي ) 4 اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود ، قانون امري است يا تكميلي) 3

  . در اين مورد اصل عدم جاري مي گردد.صحيح است 4گزينه 
  116، ص 1الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
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  مي دارد ؟ ط صحت باشد ، در مورد ترديد در وجود قدرت مذكور ، معامله چه حكراگر قدرت بر تسليم مورد معامله ، ش -29
  باطل است ، چون معامله غرري است ) 2   باطل است ، به دليل عدم استصحاب قدرت) 1
  صحيح است ، به دليل عمومات فقهي مربوط به صحت عقد ) 4    صحيح است ، به دليل اصل صحت ) 3

  .صحيح است 2گزينه 
كه ماليت و يا منفعت عقاليي ندارد يا چيزي كه بايع، قدرت بـر تسـليم    بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي - 348ماده 

  .آن ندارد باطل است مگر اين كه مشتري، خود قادر بر تسليم باشد
  
 

پسري كه به حكم قانون ملزم به انفاق به پدر خويش است ، ضمن عقد خارج الزم پرداخت مبلغ معيني را به صـورت مقطـوع و    -30
  كدام مورد ، به وضع حقوقي شرط مذكور اشاره دارد ؟ . گرفته است  هه عنوان نفقه  در مقابل وي به عهدم العمر پدر باماد

  صحيح است و دادگاه به هيچ وجه امكان تجديد نظر در ميزان مبلغ در نظر گرفته شده را ندارد )1
  نفقه پدر باشد ، صحيح است واال باطل است  چنانچه مبلغ در نظر گرفته شده در لحظه انعقاد قرار داد ، برابر يا بيش از) 2
  صحيح است ، ولي دادگاه در صورت تغيير فاحش شرايط ، مي تواند به درخواست پدر ميزان مبلغ در نظر گرفته شده را افزايش دهد) 3
  باطل است ) 4

 .صحيح است 3گزينه 
  
 

ه عنوان شرط نتيجه در ضمن عقد خارج الزم بر نامزد ديگـر  اگر هبه بودن حلقه نامزدي يكي از نامزدها كه در قبض وي است ، ب -31
شرط شده باشد و نامزدي به هم بخورد ، كدام مورد در خصوص امكان يا عدم امكان استرداد هبه به وسيله مشـروط عليـه ، صـحيح    

  است ؟ 
  ط استرط باطل است ، چون مالكيت نيازمند سببي غير از شرش )1
  وط له حق فسخ قراداد اصلي را نخواهد داشت رسترداد عين موهبه را دارد ولي مشحق ا) واهب ( مشروط عليه ) 2
  حق استرداد عين موهبه را دارد و در اين صورت ، مشروط له مي تواند قرارداد اصلي را فسخ نمايد) واهب ( وط عليه رمش) 3
  حق استرداد عين موهبه را ندارد)  واهب( وط عليه رمش) 4

  .صحيح است 4گزينه 
در فرض سوال طرفين ضمن عقد خـارج الزمـي هبـه    .) م.ق 1037طبق ماده (با به هم خوردن نامزدي اگر عين هدايا باقي باشد قابل استرداد است 

تا زماني كه آن عقد خارج الزم باقي است شرط ضـمن آن نيـز بـاقي    . بودن حلقه نامزدي را به صورت شرط نتيجه، بر يكي از نامزدها شرط كرده اند
در صورت سوال صحبتي از به هم خوردن عقد خارج الزم نشده است بلكه در صورت سوال گفته شده نـامزدي  .) م.ق 246مستفاد از ماده (ماند  مي

  . همچنان پابرجاست امكان رجوع واهب به عين موهوبه وجود ندارد) عقد خارج الزم(بنابراين چون عقد اصلي . به هم بخورد
  
 

  قتل شبه عمد مورث خود شده باشد ، كدام مورد در خصوص ارث وي از مقتول ، صحيح است ؟  چنانچه اكبر مرتكب -32
  از كل ما ترك به استثناي ديه ارث مي برد ) 2    از كل ماترك حتي ديه ارث مي برد) 1
  ارث نمي برد ) 4 شوند و از مورث ارث مي برند ياوالد اكبر قائم مقام وي م) 3

  .صحيح است 2گزينه 
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شبه عمد به دليل فقدان قصد قتل در زمره قتل هاي غير عمد است  و در مورد قتل هاي غير عمد هر چند قاتل به طـور    ق نظر دكتر كاتوزيان،مطاب
  . كلي از ارث محروم نمي شود اما از ديه ارث نخواهد برد

 304، ص 2الهه جمشيدي، ج: ليفكتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تا. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  سهم االرث وراث كدام است ؟ . ابويني است ، بدون اين كه از ارث ممنوع باشند  و دو برادرميت داراي پدر و مادر -33
  كل ماترك به  تساوي بين دو برادر تقسيم مي شود) 1
  يك ششم از تركه ، متعلق به مادر و بقيه مال پدر است ) 2
  مادر ، يك ششم از تركه را مي برد و بقيه به تساوي بين دو برادر تقسيم مي شود هر يك از پدرو) 3
  كه را مي برد رمادر يك سوم و پدر دو سوم از ت) 4

  .صحيح است 2گزينه 
 :حجب از بعض فرض، در موارد ذيل است -892ماده 
و  908شـوند مگـر در مـورد مـاده      از بردن بيش از يك ثلث محروم ميدر اين صورت ابوين ميت : وقتي كه براي ميت، اوالد يا اوالد اوالد باشد -الف

كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بـردن بـيش از    909
 .شود يك ثمن محروم مي

 :شود مشروط بر اين كه ن صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم ميدر اي: وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد -ب
 الاقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند؛ -اوالً
 ها زنده باشد؛ پدر آن -ثانياً
 از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛ -ثالثاً
  .ابويني يا ابي تنها باشند -رابعاً

  306، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.ر ربراي توضيح بيشت
اگر در بيع خوردو ، مبيع قبل از قبض مشتري به بايع اجاره داده شود و در خالل اجاره ، خودرو تلف شود ، مشتري كدام اقـدام   -34

  را مي تواند عليه بايع انجام دهد ؟ 
  رداخت شده را مطالبه كندپر اثر تلف مبيع منفسخ شده  ، مي تواند ثمن دچون بيع ) 1
  چون با تلف مبيع ، تسليم آن متعذر شده ، خيار تعذر تسليم خواهد شد ) 2
  مشتري مي تواند به بايع رجوع كند ، اگر تقصير بايع را اثبات كند) 3
  ث رابطه ناشي از عقد بيع نمي تواند اقدامي انجام دهد اجاره دادن مبيع به بايع عرفا در حكم قبض آن است و از حي) 4

  .صحيح است 4گزينه 
  
 

در عقد اجاره صحيحي ، عيبي در اثناي مدت اجاره حادث شده است با توجه به اين كه مستاجر در انتفاع از موضوع اجاره دچار  -35
  مشكل شده است ، كدام مورد صحيح است ؟ 

  از ابتدا قابل فسخ است ) 2        ستبه مدت باقيمانده قابل فسخ ا )1
  صحيح و غير قابل فسخ است ) 4      نسبت به مدت باقيمانده منفسخ مي شود )3

  .صحيح است 1گزينه 
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عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناي مدت اجاره حادث شود  -480ماده 
  .ي مدت، خيار ثابت است نسبت به بقيه

  82تا  80، ص 2الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
  
 

  در كدام مورد ، عقد باطل است ؟ -36
  كريم مقداري جو از محسن قرض مي كند ، به تصور اين كه گندم است) 1
  ه او به ذمه مديون ضميمه مي شود ، از مديوني ضمانت مي كند سهيال به تصور اينكه ذم) 2
  كارخانه داري مقداري الياف خريداري مي كند ، به تصور اين كه فروشنده بايد الياف را در محل كارخانه به او تحويل بدهد) 3
  مريم به تصور اين كه تعيين محل سكونت با اوست ، با حسن ازدواج مي كند ) 4

  .استصحيح  1گزينه 
  . صحيح تر به نظر مي رسد 1هر چند صرف تصور و اشتباه در آن موجب بطالن عقد نمي شود اما نسبت به ساير گزينه ها گزينه 

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خالف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقـد بـرخالف آن شـرط     -382ماده : 3گزينه 
  .توانند آن را به تراضي تغيير دهند شود و همچنين متبايعي نمي يد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشده باشد با

  .)م.ق 695و  694مواد . (ضمانت از عقود مبتني بر مسامحه است: 2گزينه 
  . طالن نكاح دانستموارد بطالن و فسخ نكاح موارد مشخصي هستند و هر اشتباهي را نمي توان از موارد فسخ يا ب: 4گزينه 

  215، ص 1الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
  
 

  كدام مورد ، صحيح است ؟  -37
  اد صغير را مي توان به اتفاق يك نفر كبير ، وصي قرار د) 2 وصي منعزل ، ضامن نيست مگر در صورت تعد ي و تفريط )1
  اگر موصي اختيارات ناظر را تعيين نكرده باشد ، در حكم وصي است ) 4   قيم مي تواند بر صغير ، وصي تعيين كند) 3

   .صحيح است 2گزينه 
  .در اين صورت اجراي وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير. توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد صغير را مي -856ماده 

  .غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند – 860ماده : 3ايراد گزينه 
باشد وصي معين كند تا بعد از فوت خود  تواند براي اوالد خود كه تحت واليت او مي هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي -1188ماده 

  .ها را اداره نمايد و اموال آنها مواظبت كرده  در نگاهداري و تربيت آن
شود مگر در صـورت تعـدي و    باشد حكم امين را دارد و ضامن نمي وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي -858ماده : 1ايراد گزينه 

  .تفريط
  . نه ضامن است هرچند تقصير هم نكرده باشدبعد از انعزال صفت امانت نيز همراه وصايت از او سلب ميشود و بايد بي درنگ ازتصرف دست بردارد،وگر

حدود اختيارات نـاظر بـه طريقـي خواهـد بـود كـه       . تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد موصي مي -857ماده : 4ايراد گزينه 
  .موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود

  
 

  در كدام مورد ، مورد مالك حق رجوع دارد ؟  -38
  عمري ) 4      رقبي )3     حبس موبد ) 2       حبس مطلق) 1
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  .صحيح است 1گزينه 
در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اين كـه مالـك    -44ماده 

  .قبل از فوت خود رجوع كند
  64،ص 1الهه جمشيدي، ج: مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف كتاب جامع حقوق. ك.براي توضيح بيشتر ر

  
 

  در مورد اقاله ، در فرض قيمي بودن مال تلف شده ، بهاي كدام زمان بايد داده شود ؟  -39
   فتل) 4     اقاله )3     عقد ) 2    باالترين قيمت از زمان عقد تا اقاله) 1

  .صحيح است 3گزينه 
  151،ص 1الهه جمشيدي، ج: كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر

 

 

  كدام مورد را مي توان به صورت شرط نتيجه ضمن عقد آورد ؟  -40
  نكاح ) 4     اقرار)3     عزل وكيل ) 2        طالق ) 1

  .صحيح است 2گزينه 
  .شود ه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل ميشرط نتيجه، در صورتي كه حصول آن نتيج -236ماده 

ه هرچند كه شرط كردن نكاح نيز به عنوان شرط نتيجه ضمن قرارداد اصوال با مانعي رو برو نيست ولي اگر نكاح با شخص ثالث بعنـوان شـرط نتيجـ   
براين صحيح تر است كه ما عدم عـزل وكيـل را بـه عنـوان گزينـه درسـت       بنا. ضمن قرارداد بيايد به نفس اشتراط حاصل نميشود مگر با قبول ثالث

  .انتخاب كنيم كه مطلقاً مي تواند به عنوان شرط نتيجه بيايد
 127،ص 1الهه جمشيدي، ج : كتاب جامع حقوق مدني، انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، تاليف. ك.براي توضيح بيشتر ر
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  Fدفترچه ‐ 93 وتن قضاپاسخنامه حقوق تجارت آزموسواالت و 
  ) مركزو عضو كانون وكالي  دانشگاه شيرازاز  كارشناس ارشد خصوصي ،استاد موسسه فاضل (الهه جمشيديپاسخنامه توسط خانم 

 .تهيه شده است) و عضو كانون وكالي فارس اصفهاندانشگاه از  كارشناس ارشد خصوصي ،استاد موسسه فاضل ( مينا عبداله زاده و خانم
 

  اعمال شركت سهامي ، در كدام صورت تجارتي است ؟  -41
  هر عملي را كه انجام دهد) 2      اگر براي حوائج شخصي نباشد) 1
  هر عملي را كه انجام دهد ، بجز اعمال مدني ) 4    وقتي كه مربوط به غير منقول نباشد ) 3

   .صحيح است 2گزينه 
   .بازرگاني نباشدولو اين كه موضوع عمليات آن امورشود  ي محسوب ميشركت سهامي شركت بازرگان : 1347اليحه اصالحي  2ماده 

 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،، كتاب نكات مهم حقوق تجارت  5به نكته شماره . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  339آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ق تجارت، بخش سواالت تاليفي،، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقو104قابل انطباق با تست شماره  ✍
  
 

در صورتي كـه  . وي آن كاال را از خود خريداري مي كند . حق العمل كار ، مامور به خريد كااليي شده است كه مظنه بازاري دارد  -42
  جوع كند ، حكم اين معامله كدام است ؟ رآمر از امر خود 

  مل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله ، از رجوع مطلع شود ، نمي تواند شخصا فروشنده واقع شوداگر حق الع) 1
  اگر خبر پس از انجام معامله به اطالع حق العمل كار برسد معامله نافذ و در غير اين صورت ، فضولي است  ) 2
  معامله صحيح است و حق العمل كار خود ، طرف معامله محسوب مي شود ) 3
  معامله فضولي و غير نافذ است ) 4

   .صحيح است 1گزينه 
كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجـوع مستحضـر گـردد ديگـر      العمل اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق: 1311قانون تجارت  376ماده 
  .خريدار يا فروشنده واقع شود تواند شخصاً نمي

التجاره يا اسناد تجـارتي و يـا سـاير اوراق بهـاداري باشـد كـه مظنـه بورسـي يـا بـازاري            ور به خريد يا فروش مالكار مأم العمل اگر حق - 373ماده 
تواند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزي را كه مأمور به فـروش آن بـوده شخصـاً بـه      مي دارد

 .گر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشدخريدار نگاه دارد م عنوان
  الهه جمشيدي: ، موسسه آموزش عالي فاضل ، تاليف93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  8قابل انطباق با تست شماره  ✍
  399آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،308قابل انطباق با تست شماره  ✍

  
 

  كدام دعوا تجارتي است ؟ -43
  فين آن تاجر هستندرط) 2        موضوع اختالف تجارتي است) 1
  موضوع اختالف تجارتي و خواهان آن تاجر است ) 4    موضوع اختالف تجارتي و خوانده آن تاجر است ) 3

  .صحيح است 1گزينه 
  .قانون مدني رجوع شود 1297همچنين به ماده . ت و شغل طرفين آن اهميتي ندارددعوايي كه موضوع آن تجارتي باشد دعواي تجاري اس

  مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت 71به نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر
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  حداقل سرمايه در شركت هاي تعاوني ، چه ميزان است ؟  -44
  ه تشخيص وزارت تعاون ، كار و امور اجتماعي تعيين مي شودب) 1
  نبايد كمتر از ده درصد سرمايه گذاري مورد نياز براي فعاليت موضوع تعاوني باشد ) 2
  پنج ميليون ريال ) 3
  يك ميليون ريال ) 4

  .صحيح است 2گزينه 
 اصالح آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاون  3ماده  3تبصره 

  362آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،184اق با تست شماره قابل انطب ✍
  
 

شركت مبلغ پرداخت نشده سـهام  . در هنگام تاسيس شركتي ، تمامي مبلغ اسمي سهم توسط سهامداران پرداخت نشده است  -45
كدام مورد  ، در صوص سهامدران مزبور . لغ مزبور را در موعد مقرر پرداخت نمي كنند بسهامداران ، مرا مطالبه مي كند اما تعدادي از 

  صحيح است ؟ 
  حق حضور در مجامع عمومي صاحبان سهام را دارند ، اما حق راي و ساير حقوق سهامداري را ندارند) 1
   صرفا حق حضور و راي آنان در مجامع صاحبان سهام ، معلق مي شود) 2
در صورت افـزايش  ( حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام را ندارند و حق ايشان نسبت به دريافت سود و حق تقدم در خريد سهام )  3

  ، معلق مي شود ) سرمايه 
در صـورت  ( سـهام  حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام را دارند ، اما حق ايشان نسبت به دريافـت سـود و حـق تقـدم در خريـد      ) 4

  معلق مي شود ) افزايش سرمايه 
  .صحيح است 3گزينه 

سـهام شـركت را نخواهنـد داشـت و در      در مجـامع عمـومي صـاحبان    حق حضـور و رأي  35مذكور در ماده  دارندگان سهام: 1347اليحه  37ماده 
به عالوه حق دريافت سود قابل تقسـيم و  . سر خواهد شدسهام از كل تعداد سهام شركت ك امع عمومي تعداد اين گونهتشكيل مج احتساب حد نصاب

  .گونه سهام معلق خواهد ماند اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين سهام جديد شركت و هم چنين حق دريافت رجحان در خريد حق
 ينا عبداله زاده، آيدا نصيريم: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  377نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  
 

ف مدت يك ماه ، تعداد سـهام الزم  رمدير شركت سهامي در هنگام انتخاب ، مالك تعداد سهام الزم به عنوان وثيقه نيست او ظ -46
  ت وي،كدام است ؟ يوضعيت مدير. را به عنوان وثيقه تهيه نكرده و به صندوق شركت نمي سپارد 

  و را از دادگاه بخواهدهر ذينفع مي تواند عزل ا) 1
  مستعفي محسوب مي شود ) 2
  انتخاب چنين شخصي به عنوان مدير واجد اثر قانوني نيست ) 3
  تاثيري در سمت وي ندارد و تنها مي توان الزام وي به تهيه سهام وثيقه را تقاضا كرد ) 4

  .صحيح است 2گزينه 
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نتقـال قهـري   نباشند و هـم چنـين در صـورت ا    الك تعدادسهام الزم به عنوان وثيقهه مديري هنگام انتخاب مدر صورتي ك: 1347اليحه  115ماده 
وثيقـه را تهيـه و بـه     تعداد سـهام الزم بـه عنـوان    وثيقه، مدير بايد ظرف مدت يك ماهسهام الزم به عنوان و ياافزايش يافتن تعداد سهام مورد وثيقه

  .وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد صندوق شركت بسپارد
 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  477تا  468نكته . ك.وضيح بيشتر رجهت ت

  328آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،66قابل انطباق با تست شماره  ✍
 

 

  .......مدت مديريت مديران شركت سهامي دو سال است  -47
  اين كه اساسنامه بيشتر از آن پيش بيني نكرده باشد   هب طمشرو) 2  حتي اگر اساسنامه خالف ان را پيش بيني كرده باشد) 1
  ر از آن ، حسب تصميم مجمع عمومي متيا ك) 4    نظر از اينكه اساسنامه چه مقرر كرده باشد  رفص) 3
  .صحيح است 1ينه گز

  : 1347اليحه  109ماده 
 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  441نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  الهه جمشيدي: تاليف ، موسسه آموزش عالي فاضل ،93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  59قابل انطباق با تست شماره  ✍
  
  

شخص حقيقي كه به نماينـدگي از شـخص حقـوقي    . يك شخص حقوقي در هيات مديره يك شركت سهامي خاص ، عضو است  -48
مسئوليت مدني عمل بر . مزبور در هيات مديره انجام وظيفه مي كند تخلفي مي كند كه سبب خسارت شركت سهامي خاص مي شود 

  عهده كيست ؟
  نماينده و شخص حقوقي متبوع ، متضامنا) 2    ص حقوقي متبوع ، مشتركانماينده و شخ)1
  صرفا شخص حقوقي ) 4        فا نماينده مزبوررص) 3

  .صحيح است 2گزينه 
   .تجاوز نخواهد كرد شود ليكن اين مدت از دو سال ن ميمدت مديريت مديران در اساسنامه معي :1347اليحه  110ماده 

 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  501و   444نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  336آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،96قابل انطباق با تست شماره  ✍
  
 

سند با ظهـر  . ، در وجه برام و عهده جواد ، كه همزمان با صدور قبول كرده ، صادر مي كند  10/02/92ررسيد احمد براتي را به س -49
در صورتي كـه  . به داود پرداخت مي كند  09/02/92جواد وجه سند را در تاريخ . نويسي در اختيار داود و نهايتا حميد قرار مي گيرد 

  است ، كدام مورد در خصوص مسئوليت و حق رجوع ، صحيح است معلوم شود امضاي داود توسط وهاب جعل شده
  جواد بايد مجددا ، وجه برات را به داود بپردازد و به وهاب رجوع كند )1
  جواد بري الذمه است و داود صرفا حق دارد به وهاب رجوع كند ) 2
  رجوع كند  مه است و داود حق دارد به نحو تضامن ، به احمد ، بهرام و حميدذجواد بري ال) 3
  جواد بايد مجددا وجه برات را به داود بپردازد و حق دارد به نحو تضامن ، به احمد و بهرام رجوع كند ) 4

  .صحيح است 1گزينه 
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دارنـده بـرات در   .كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضـامني دارنـد   -دهنده  برات : 1311. ت.ق 249ماده 
همين حق را هر يـك از  .تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد ورت عدم تأديه و اعتراض ميص

جوع به ساير اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق ر  .دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد ظهرنويسها نسبت به برات
عليـه   دهنده يا محـال  ضامني كه ضمانت برات. ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند كننده دعوي ملزم نيست ترتيب اقامه -مسئوليت برات نيست 

  .يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است
 . ير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن نيت ايراد مربوط به جعل استيكي از استثنائات اصل استقالل امضاها و غ

  الهه جمشيدي: ، موسسه آموزش عالي فاضل ، تاليف93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  127قابل انطباق با تست شماره  ✍
  
 

. شخص ثالثي وجه برات را از طرف يكي از ظهرنويسان مي پردازد . است  هبراتي به دليل عدم پرداخت ، مورد اعتراض قرار گرفت -50
  كدام مورد صحيح است ؟ 

      ظهرنويس هاي بعد از او ، بري مي شوند )1
  هيچ يك بري نمي شوند و ثالث به عنوان دارنده برات ، تمام حقوق و وظايف دارنده برات را دارد ) 2
  ظهرنويس هاي قبل از او ، بري مي شوند ) 3
  تمام ظهرنويس ها بري الذمه مي شوند ) 4

  .صحيح است 1گزينه 
شوند و اگر پرداخت وجه از طـرف   الذمه مي دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات: 1311. ت.ق 272ماده 

  .اند الذمه ظهرنويسها به عمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري يكي از
 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  934نكته . ك.شتر رجهت توضيح بي

  
 

در صـورتي كـه جـواد    . حسن چكي در وجه يك شركت تضامني صادر و شركت آن را با ظهر نويسي به جواد انتقال داده اسـت   -51
  ي دارند نخاص در مقابل وي مسئوليت تضامشام ابخواهد همزمان اقامه دعوي كند ، كد

  حسن ، شركت تضامني و شركا شركت تضامني) 2        حسن و شركا شركت تضامني)1
  تضامني  حسن و شركت) 4        امني و شركا آن كت تضرش) 3

  .صحيح است  4گزينه 
  . مسئوليت شركت تجاري جداي از مسئوليت شركاست

 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،تاب نكات مهم حقوق تجارت ك 686نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  الهه جمشيدي: ، موسسه آموزش عالي فاضل ، تاليف93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  142قابل انطباق با تست شماره  ✍
  
 

  ت هزينه هاي دادرسي را تقديم كند  كدام شركت مي تواند دادخواست اعسار از پرداخ -52
  هيچ شركتي) 2      هر شركتي بجز شركت تضامني يا نسبي) 1
  هر شركتي ، مشروط بر آنكه دعوا جنبه مدني داشته باشد ) 4    تنها شركت سهامي و ان هم اگر از نوع تعاوني باشد ) 3

  .صحيح است 2گزينه 
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  . ررات ورشكستگي مي شوندكليه شركت هاي تجاري تاجر حقوقي بوده و مشمول مق
مينا عبداله : تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  1171و1170و1168و1167و1166نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر
 زاده، آيدا نصيري

  
 

  كدام اشخاص ، مشمول مقررات ورشكستگي هستند ؟  -53
      قط شركت هاي تجارتي خصوصي ف) 2    فقط شركت هاي دولتي و خصوصي )1
  شركت هاي تجارتي و اتحاديه هاي تعاوني ، اگر به كار تجارتي بپردازد ) 4    شركت هاي تجارتي و اتحاديه هاي تعاوني ) 3

  .صحيح است 3گزينه 
  .اتحاديه هاي تعاوني علي رغم اين كه تاجر نيستند اما مشمول مقررات ورشكستگي مي شوند

 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  1159نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  412آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،356قابل انطباق با تست شماره  ✍
  
 

  وص وضعيت اقرار تاجر ورشكسته مبني بر بدهكار بودن ، صحيح است ؟ د در خصركدام مو -54
  مطلقا ، باطل است) 2        مطلقا ، غير نافذ است) 1
    صحيح است ، ولي مقرله سهم غرمايي نمي برد) 4    صحيح است و مقرله سهم غرمايي مي برد) 3

 .صحيح است 1گزينه 
  
 

اگر اتومبيل در سانحه رانندگي تلف شـود ، در  . به عنوان هبه به بهروز مي دهد  احسان در دوران توقف ، يك دستگاه اتومبيل  -55
  خصوص مسئوليت بهروز ، كدام مورد صحيح است ؟ 

  مطلقا مسئوليت ندارد) 2    فقط در خصوص عين ، مسئوليت دارد) 1
  فقط ضامن منافع قبل از تلف است ) 4        ضامن عين و منافع است ) 3

  .صحيح است 3گزينه 
  :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود: 1311. ت.ق 423اده م
  .هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد -1
  .ه باشدتأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمد-2
  .هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود -3

 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  1205نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  الهه جمشيدي: ، موسسه آموزش عالي فاضل ، تاليف93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  222 قابل انطباق با تست شماره ✍
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اگر در دادگاه ايران عليه متعهد سفته ، اقامه دعوي شود ، دادگاه در مورد محكوم به به ، كدام پول . مبلغ سفته اي به يورو است  -56
  حكم مي دهد ؟

  ابق نرخ رسمي بانك مركزيمعادل ريالي مبلغ سفته مط) 1
        به يورو به ميزان تعيين شده در سفته ) 2
  اگر محل پرداخت آن ايران نباشد ، به يورو به ميزان تعيين شده در سفته ) 3
  اگر محل پرداخت سفته ايران باشد ، معادل ريالي مبلغ سفته مطابق نرخ رسمي بانك مركزي ) 4

  .صحيح است 2گزينه 
ت اين ماده در خصوص سـفته نيـز   .ق309كه براساس ماده  آيد ع پولي كه در آن معين شده به عمل ميا نوپرداخت برات ب: 1113. ت.ق 252ماده 
  .الرعايه استالزم

نـا  مي: تـاليف  انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،، كتاب نكات مهم حقوق تجارت  قسمت تعيين مبلغ برات 808به نكته شماره . ك.جهت توضيح بيشتر ر
  عبداله زاده، آيدا نصيري

  
 

  كدام مورد ، در خصوص ماهيت تعهد براتي صحيح است ؟ -57
  مبتني بر تعهد يك جانبه است) 2        نوعي عقد مشروط است ) 1
  مبتني بر تشريفات قبض است ) 4      مبتني بر تشريفات شكلي نيست ) 3

 .تنجيزي بودن اسناد تجارياصل براساس  .صحيح است 2گزينه 
 

 

  كدام مورد ، در خصوص كاهش سرمايه در شركت هاي سهامي ، صحيح است ؟  -58
ف يك ماه قبل از اقدام به كاهش سرمايه ، بايد تصميم مجمـع عمـومي در ايـن مـورد را در روزنامـه رسـمي و روزنامـه        رحداكثر ظ ههيات مدير )1

  كثيراالنتشار آگهي كند
ـ منوط به موافقت دا ،كاهش اختياري سرمايه ) 2  هرندگان اوراق قرضه و بستانكاراني است كه منشا طلب آنها قبل از تايخ نشر آخرين آگهي مربوط ب

  كاهش سرمايه باشد 
  كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام شركا يا تعداد آن ها صورت مي گيرد ) 3
  كت است كاهش اختياري سرمايه ، منوط به موافقت دارندگان دو  سوم سهام شر) 4

  .صحيح است 1گزينه 
  :1347اليحه  192ماده 

 مينا عبداله زاده، آيدا نصيري: تاليف انتشارات موسسه آموزش عالي فاضل، ،كتاب نكات مهم حقوق تجارت  537تا  535نكته . ك.جهت توضيح بيشتر ر

  الهه جمشيدي: موزش عالي فاضل ، تاليف، موسسه آ93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  64قابل انطباق با تست شماره  ✍
  341آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  ، كتاب مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،111قابل انطباق با تست شماره  ✍

  
 

  مسئوليت حقوقي صدور سفته تجاري توسط مدير شركت متوجه كيست ؟ -59
  فقط مدير) 2      دارند شركت و مدير ، مسئوليت عرضي) 1
  كت و مدير ، مسئوليت تضامني دارند رش) 4            فقط شركت ) 3
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 باشركت است) البته به صورت نماينده(در مورد چك مدير مسئوليت تضامني دارد ومسئول سفته صادره توسط شركت حتي اگر امضاي مدير باشد .صحيح است 3گزينه 

  384آيدا نصيري ، ص  -الهه جمشيدي: تاليف  مرجع سواالت موضوعي حقوق تجارت، بخش سواالت تاليفي،، كتاب  258قابل انطباق با تست شماره  ✍
  الهه جمشيدي: ، موسسه آموزش عالي فاضل ، تاليف93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز  159قابل انطباق با تست شماره  ✍
 

 

  ، به ترتيب كدام است ؟و حقوقي چك پرداخت نشدني  يمرور زمان تعقيب كيفر -60
  دو سال –شش ماه از تاريخ صدور  )2          سه سال   –شش ماه از تاريخ گواهي عدم پرداخت ) 1
  پنج سال  –شش ماه از تاريخ صدور يا از تاريخ گواهي عدم پرداخت ) 4      سه سال  –شش ماه از تاريخ صدور يا از تارخ گواهي عدم پرداخت ) 3

  .صحيح است 4گزينه 
طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سـال از تـاريخ    دعاوي راجعه به برات و فته: 1311. ت.ق 318ماده 
يـن  اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به ديـن شـده باشـد كـه در ا     صدور

 .شود در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي. مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است صورت مبدأ
چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از  جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده: 1383قانون صدور چك  11ماده 

ديگـر حـق شـكايت     آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخـت شـكايت ننمايـد    دور چك براي وصولتاريخ ص
 .كيفري نخواهد داشت

  الهه جمشيدي: ، موسسه آموزش عالي فاضل ، تاليف93كارگاه حل تست درس حقوق تجارت، پاييز   167قابل انطباق با تست شماره  ✍
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  Fدفترچه  -93و پاسخنامه آيين دادرسي مدني آزمون قضاوت سواالت
 تهيه شده است)حقوق خصوصي،عضوكانون وكالي فارسدانشجوي دكتري ،استاد موسسه فاضل(خانم دكتر بهنوش رضائيانپاسخنامه توسط 

  
  اطالعات حاصل از تحقيق و معاينه محل ، به ترتيب چه نوع اماره اي است ؟  -61
  اولي اماره قانوني و دوم اماره قضايي) 2        ايي و دومي اماره قانونياولي اماره قض) 1
  هردو اماره قانوني ) 4            هردو اماره قضايي ) 3

 صحيح است 3گزينه 

  .مي شونداعدادي تلقي  م در باب ادله ، توضيح آنكه تحقيق و معاينه محل امارات قضايي هستند و از جمله قرارهاي .د.قانون آ 255به استناد ماده 
  
  

  كدام مورد صحيح است ؟ . واقع در بخش دو تهران را صادر كرده است  5/6دادگاه آلمان ، حكم بر خلع يد اكبر از پالك ثبتي  -62 
  اگر محكوم عليه و محكوم له هر دو ايراني باشند ، قابل اجرا است )1
      حكم ، مطلقا قابل اجرا نيست ) 2
  قابل با كشور آلمان قابل اجرا است حكم ، به شرط داشتن رابطه مت) 3
  اگر يكي از محكوم عليه و محكوم له تبعه خارجي باشند ، قابل اجرا نيست ) 4

  صحيح است 3گزينه 
  .رفتار متقابل قابل اجرا در ايران خواهد بود) 2و  قانوني بودن ) 1م احكام محاكم خارجي فقط در صورت .د.قانون آ 169ماده  1به استناد بند 

  
  

  كدام مورد ، در خصوص قطعيت آرا دادگاه ها صحيح است ؟  -63 
  اصل بر قطعيت احكام است بر خالف قرار ها ) 2        اصل بر قطعيت قرارها است بر خالف احكام )1
  اصل بر قطعيت است ) 4            اصل بر عدم قطعيت است ) 3

  صحيح است 4گزينه 
  .مي شود البته اين اعتقاد نوعي تخصيص اكثر در فقه محسوب

  

   

اگر اليحه اي كه خواهان با پست ارسال كرده ، در روز جلسه دادرسي به دادگاه نرسد و دادگاه هم نتواند بـه دليـل عـدم اخـذ      -64
  توضيح از خواهان يا خوانده در ماهيت دعوا رسيدگي كند ، كدام تصميم اتخاذ خواهد شد ؟ 

  ت قرار رد دادخواس) 2          قرار ابطال دادخواست ) 1
  قراري صادر نمي شود و حتما بايد به خواهان فرصت ارائه دليل داده شود ) 4          قرار عدم استماع دعوا ) 3

  صحيح است 4گزينه 
  .به نظر مي رسد كه بايد خواهان رابراي اخذ توضيح دعوت كند و در صورت عدم حضور قرار ابطال دادخواست صادر نمايد

  .، موسسه آموزش عالي فاضل ،مولفين عبدالرضا سعيدي و فاطمه فاني 93تست آيين دادرسي مدني ، پاييز  كارگاه حل 60قابل انطباق با تست 
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  وظيفه دادگاه چيست ؟.  در اثناء رسيدگي ، وكيل خواهان استعفاي خود را به دادگاه تقديم مي كند  -65 
  مي شود  مراتب را به خواهان اعالم مي كند و دادرسي به مدت ده روز متوقف) 1
  به رسيدگي خود ادامه مي دهد ) 2
  مورد از مصاديق توقيف دادرسي بوده و پرونده از آمار كسر و بايگاني مي شود تا خواهان وكيل جديد معرفي كند ) 3
  به خواهان اخطار ميكند يا شخصا يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب كند و دادرسي حداكثر تا يك ماه متوقف مي شود ) 4

  صحيح است 2گزينه 
  .استحفاي وكيل علي القاعده موجب تاخير رسيدگي نيست

  
   

وظيفه دادگـاه  . در دعواي مطرح شده در يكي از شعب ديوان عالي كشور ، يكي از مستشاران ، مشمول قاعده رد دادرسي است  -66
  چيست ؟ 

  با دو عضو ديگر ، راي خود را صادر مي كند ) 2  از رسيدگي امتناع كرده و پرونده را به شعبه اول ارجاع مي دهد ) 1
  با دعوت از يكي از مستشاران شعب ديگر ، به پرونده رسيدگي مي كند ) 4  از رسيدگي امتناع كرده و پرونده را به شعبه ديگر ارجاع مي دهد  ) 3

  صحيح است 4گزينه 
  .صحه گذاشته است 4رويه قضايي برگزينه 

  
   

. به انجام تعهدي محكوميت يافته انـد  ) مقيم داخل كشور ( و بهرام ) مقيم خارج از كشور ( ي ، اصغر به موجب دادنامه غير قطع -67
  مهلت تجديد نظر خواهي از حكم كدام است ؟

  براي هر دو نفر دو ماه) 2        براي هر دو نفر بيست روز) 1
  ي بهرام يك ماه براي اصغر دو ماه و برا) 4    براي اصغر دو ماه و براي بهرام بيست روز ) 3

  صحيح است 2گزينه 
  .طوالني ترين موعودي كه در مورد يكي از آن ها رعايت مي شود به ديگري تسري دارد

  
   

اگر راي دادگاه مبتني بر استرداد عين مال باشـد ، در  . با صدور قرار تامين خواسته ، عين مال موضوع دعوي توقيف شده است  -68
  م له منتقل مي شود ؟ كدام صورت ، عين مال به محكو

  از مستثنيات دين نباشد ) 2        محكوم عليه تاجر ورشكسته نباشد) 1
  در هر صورت ، حتي اگر آن مال از مصاديق مستثنيات دين باشد ) 4      اعسار محكوم عليه پذيرفته نشده باشد ) 3

  صحيح است 4گزينه 
  .مستثنيات دين جاري نيست مقررات  چنانچه قرار تامين خواسته در پي استراد عين مال باشد ريال

  .، موسسه آموزش عالي فاضل ،مولفين عبدالرضا سعيدي و فاطمه فاني 93كارگاه حل تست آيين دادرسي مدني ، پاييز  233و234قابل انطباق با تستهاي 
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  مرجع اعاده دادرسي از راي قطعي دادگاه بدوي ، كدام است ؟  -69
  شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر كننده راي قطعي ) 2        راي قطعي دادگاه بدوي صادر كننده ) 1
  ديوان عالي كشور ) 4            دادگاه تجديد نظر استان ) 3

  صحيح است 1گزينه 
مرجع اعاده دادرسي ،دادگاه صادر كننده راي قطعي است حال اگر همين راي در دادگاه تجديدنظر نقض يا تائيد شـده بـود مرجـع اعـاده دادرسـي      

  .ادگاه تجديد نظر بودد
  
   

  كدام مورد در خصوص تجديد نظر خواهي ، صحيح است ؟ . محكوم عليه در مهلت تجديد نظر خواهي ، محجور مي شود  -70
  مهلت تجديد نظر خواهي از زمان رفع حجر شروع مي شود ) 2  دادستان به نمايندگي از محجور تجديد نظر خواهي مي كند) 1
  مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابالغ حكم به قيم شروع مي شود ) 4  اهي از تاريخ تعيين قيم شروع مي شود مهلت تجديد نظر خو) 3

  صحيح است 4گزينه 
  .حجر بعد از انقضاي تجديد نظر خواهي اثري ندارد

  
   

  ه است ؟ نان ، چگونآتعيين ميزان خسارت وارد شده از ناحيه دستگاه هاي دولتي به دليل تصميمات اشتباه  -71
  همزمان با صدور راي در ديوان عدالت اداري، راجع به خسارت نيز حكم مقتضي صادر ميشود) 1
  پس از تصديق خسارت در ديوان عدالت اداري ، با دادگاه عمومي است ) 2
  همزمان با صدور راي در ديوان عدالت اداري، و به شرط مطالبه شاكي ، حكم مقتضي صادر ميشود ) 3
  مي تواند در ديوان عدالت اداري و يا مستقال در دادگاه هاي عمومي صالح ، طرح موضوع كند خواهان ) 4

  صحيح است 2گزينه 
  
   

  دادگاه كدام تصميم را اتخاذ مي كند ؟. خواهان پس از ختم مذاكرات ، از دعواي خود به كلي صرف نظر مي كند  -72
  به استرداد دعوا ترتيب اثر نمي دهد) 1
  ا به منظور اعالم رضايت يا عدم رضايت نسبت به استرداد دعوا از ناحيه خواهان ، دعوت مي نمايد خوانده ر) 2
  قرار سقوط دعوا صادر ميكند ) 3
  قرار رد دعوا صادر ميكند ) 4

  صحيح است 3گزينه 
از خوانده براي اعالم رضـايت و ياعـدم آن   اگر خواهان ازدعواي خود به طوري كه صرف نظر نمي كرد دادگاه به رسيدگي خود ادامه مي داد و دعوت 

  .وجاهت قانوني نداشت 
  .، موسسه آموزش عالي فاضل ،مولفين عبدالرضا سعيدي و فاطمه فاني 93كارگاه حل تست آيين دادرسي مدني ، پاييز  72و71قابل انطباق با تستهاي 
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  در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، كدام مورد صحيح است ؟ -73
  سوگند خواهان الزامي است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وي ساقط مي شود) 1
  سوگند خواهان الزامي است و در صورت امتناع از سوگند ، ناكل محسوب شود ) 2
  سوگند خواهان اختياري است و عدم سوگند ، قرينه بر عدم استحقاق است ) 3
  د اختياري است اگر مستند دعوي خواهان ، سند رسمي باشد ، سوگن) 4

   صحيح است 1گزينه 
  

   
  كدام مرجع صالح به رسيدگي است . گزارش اصالحي در دادگاه تجديد نظر تنظيم شده و يكي از طرفين ، مدعي بطالن آن است  -74

  دادگاه تجديد نظر صادر كننده گزارش اصالحي ) 2    دادگاه عمومي با رعايت صالحيت محلي و نسبي) 1
  دادگاه تجديد نظر هم عرض دادگاه صادر كننده گزارش اصالحي ) 4    در دادگاه ، قابل ابطال نيست  در صورت تنظيم) 3

  صحيح است 3گزينه 
  .گزارش اصالحي تنظيمي در دادگاه قابليت ابطال ندارد

  .لرضا سعيدي و فاطمه فاني ، موسسه آموزش عالي فاضل ،مولفين عبدا93كارگاه حل تست آيين دادرسي مدني ، پاييز  106قابل انطباق با تست
  
   

پس ازصدور راي ، حميد مـي خواهـد بـا تسـليم دادخواسـت      . حميد بر عليه كريم اقامه دعوا كرده و كريم محكوم شده است  -75
  كدام مورد صحيح است ؟. تجديد نظر خواهي ، محكوم به را از عين مال به بهاي آن تبديل كند 

  اگر مال قيمي باشد ، امكان پذير است) 2      تچون ادعاي جديد است ، مسموع نيس) 1
  چون ادعاي جديد نيست ، مسموع است ) 4        چنين تقاضايي مسموع نيست ) 3

  صحيح است 3گزينه 
قيمـت آن نيـز منتفـي     از آن جا كه كريم محكوم شده است ديگر تجديد نظر خواهي از سوي حميد وجاهت قانوني ندارد پس تبديل عين مال بـه  

 .است

 169ص  461شماره ، 1 لدج، 86ييزاپچاپ اول،،عبداله شمس: ، تاليفدراك،انتشارات آيين دادرسي مدني دوره بنيادينكتاب . ك.ي توضيح بيشتر ربرا
  

   
  اگر تبعه بيگانه خواهان باشد ، در كدام صورت ، معاف از دادن تامين است ؟  -76 
  ه باشداگر كشور متبوع او رفتار متقابل داشت) 2      دعوا مستند به سند الزم االجرا باشد) 1
  دعواي جلب ثالث باشد  ) 4      اگر مستند دعوا سند تجاري باشد ) 3

  صحيح است 2گزينه 
  
   

  در صورتي كه راي داور ، مخالف  با آنچه كه در دفتر امالك است باشد ، چگونه عمل مي شود  -77
  عوا ، دادگاه بايد رسيدگي ماهوي كند در صورت عدم قبول طرف د) 2    طرفين دعوا بايد تقاضاي رسيدگي ماهوي از دادگاه كنند) 1
  راي باطل است و قابليت اجرايي ندارد ) 4      دادگاه وارد رسيدگي ماهوي مي شود ) 3

  .صحيح است 4گزينه  – 77
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چنانچه اجرائيه ثبتي مبني بر پرداخت مهريه توسط زوج صادر شده و زوج مدعي اعسار باشد ، چه اقدامي مـي توانـد انجـام      -78
  دهد؟ 

  دادگاه عمومي محل اقامت زوج صالح بوده و بايد دعوي اعسار در آنجا مطرح شود) 1
  . دادگاه محل وقوع اداره ثبت به دعوي اعسار رسيدگي مي كند ) 2
  به لحاظ عدم طرح دعوي مطالبه مهريه در دادگاه ، اساسا امكان طرح دعوي اعسار وجود ندارد ) 3
  بت ، موضوع اعسار در اداره ثبت مطرح و رئيس اتخاذ تصميم مي كند به لحاظ صدور اجرائيه در اداره ث) 4

  صحيح است 1گزينه 
  رسيدگي به ادعاي اعسار از محكوم به دادگاه محل اقامت معتبر مي باشد 

  
    

ثابـت  چنانچه مريم مدعي زوجيت و احمد منكر آن باشد ، نكاح چگونه . ميان مريم و احمد در خصوص اصل نكاح اختالف است  -79
  مي شود ؟ 

  صرفا با گواهي دو مرد) 2      گواهي يك مرد توام با سوگند گواه) 1
  گواهي يك مرد ، توام با سوگند مريم ) 4       گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن) 3

  صحيح است 3گزينه 
  م.د.آ. ق  230ماده  دبند 

  
   
چه بايـد  . وم عليه ، اشخاص ديگري نيز متصرف محل هستند در جريان اجراي حكم خلع يد ، مشخص مي شود به غير از محك -80 

  كرد ؟ 
        مامور اجرا از دادگاه صادر كننده حكم كسب تكلف مي كند) 1
  فقط شخص محكوم عليه از محل خلع يد مي شود ) 2
  كليه متصرفين از محل خلع يد مي شوند ، هرچند خوانده دعوا نبوده اند ) 3
  متصرفين صادر شده و قابليت اجرا ندارد حكم صادره بدون توجه به ) 4

  آئين دادرسي و اجراي احكام كيفري 
  صحيح است 3 گزينه 

  .متصرفين اجرا مي گردد حكم خلع عليه كليه 
  ، موسسه آموزش عالي فاضل ، مولفين عبدالرضا سعيدي و فاطمه فاني93كارگاه حل تست آيين دادرسي مدني ، پاييز  80قابل انطباق با تست
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  Fدفترچه  ‐1393واالت و پاسخنامه آيين دادرسي كيفري آزمون قضاوت س
  و خانم دكتر )جرم شناسي دانشگاه شيراز و استاد موسسه فاضل و دانشجوي دكتري جزا(پاسخنامه توسط خانم دكتر زهرا داستان

 .تهيه شده است) ضو كانون وكالي فارسو ع دانشجوي دكتري جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي ،استاد موسسه فاضل (پگاه نادري
  
 

  اجراي حكم قصاص ، وظيفه كدام مرجع است ؟  -81
  دادگاه كيفري استان ) 2        دادگاه بدوي صادر كننده حكم) 1
  دادسرا) 4      دادگاه تجديد نظر صادر كننده حكم قطعي ) 3

  صحيح است 4گزينه 
كشف جرم ، تعقيب متهم به جـرم ، اقامـه دعـوي از جنبـه      دادسرا كه عهده دار -و انقالب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي 3ماده الف مستند بند 

و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است بـه رياسـت دادسـتان     اجراي حكمحق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي ، 
  ....مي باشد

  
  

  اض است  ؟ كدام قرار بازپرس ، قطعي و غير قابل اعتر -82
  عدم صالحيت محلي) 4    اخذ وثيقه ) 3      تامين خواسته ) 2      تشديد تامين) 1

  صحيح است 3گزينه 
  .فقط قرار تامين بازداشت موقت قابل اعتراض است

  
  

  در ساختار كدام دادسرا ، نهاد بازپرس پيش بيني نشده است ؟ -83
  نظامي) 4    انقالب ) 3    ويژه روحانيت ) 2    انقالب شهرستان مركز استان) 1

  صحيح است 2گزينه 
دادستان ، معاون ارشاد ، تحقيقات و امور اجرائـي ، مـدير اداري و مـالي و بـه     :تشكيالت هر دادسرا عبارت است از  -آيين نامه ويژه روحانيت 6ماده 

  .تعداد كافي داديار و كادر اداري 
  
  

  معاينه محلي ، توسط كدام اشخاص انجام مي شود ؟ -84
  فقط كارشناس مورد وثوق به دستور قاضي) 2  فقط ضابط دادگستري مورد وثوق به دستور قاضي) 1
  قاضي شخصا) 4    قاضي و يا كارشناس مورد وثوق به دستور او) 3

  صحيح است 3گزينه 
و يا اهـل خبـره مـورد وثـوق      معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري - ك.د.آ.ق 78ماده 

هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاينـه  . قاضي ، انجام مي شود
  .نخواهد بود
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  كدام مرجع است؟  رسيدگي مقدماتي ، در صالحيت. مريم شكايت كرده است كه آرمان به عنف با او زنا كرده است  -85
  دادگاه عمومي جزايي) 4    بازپرسي ) 3    دادستاني ) 2    دادگاه كيفري استان) 1

  صحيح است 1گزينه 
مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجـم يـا    رسيدگي به جرائمي كه - 1تبصره  -ا.ع.د.ت.ق 20ا و م .ع.د.ت.ق 4تبصره ماده 

در دادگاه تجديدنظر استان بـه عمـل خواهـد آمـد و در ايـن مـورد،        "د و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاصلب و يا حبس ابد باش
  ناميده مي شود) دادگاه كيفري استان ( دادگاه مذكور 

  
  

دادسرا و  سينا به قتل رسيده و جسد وي در تهران كشف مي شود ، ولي معلوم نيست كه محل وقوع قتل كجا است تكليف -86
  دادگاه تهران كدام است ؟ 

  براي صدور راي نزدرئيس حوزه قضايي خود ميفرستنداكليه مراحل تحقيق و تعقيب را انجام ميدهندواگر محل وقوع جرم مشخص نشود،پرونده ر) 1
  مشخص شود  كليه مراحل تحقيق و تعقيب و حتي صدور راي را انجام مي دهند ، هرچند در حين مراحل ، محل وقوع جرم) 2
  كليه مراحل تحقيق و تعقيب را تا صدور راي انجام مي دهند و اگر محل وقوع جرم مشخص نشود ، پرونده تا مشخص شدن آن بايگاني مي شود ) 3
  كليه مراحل تحقيق و تعقيب را انجام مي دهند و اگر محل وقوع جرم مشخص نشود ، اقدام به صدور راي نيز مي كنند ) 4

  است صحيح 4گزينه 
چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تا وقتـي   -ك.د.آ.ق  53ماده 

مي  كه تحقيقات ختم ويا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي
  .نمايد

  
  

  اند بهرام را احضار كند ؟.در كدام صورت ، بازپرس مي تو. احمد عليه بهرام شكايت كيفري مطرح ميكند  -87
  داليل كافي براي احضار موجود باشد ) 2          داراي سابقه كيفري باشد ) 1
  مشهور به فساد باشد) 4            فراري باشد ) 3

  صحيح است 2گزينه 
  .قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند ، مگر اينكه داليل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد - 124ماده 

 

  
  كدام مورد ، در خصوص دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرايم اطفال ، صحيح است ؟  -88

  ، راي دادگاه حضوري محسوب مي شوداگر مصلحت طفل اقتضا كند كه رسيدگي در قسمتي از مراحل در غياب طفل انجام شود ) 1
  رسيدگي به جرايم اطفال طبق نظر قاضي دادگاه ، مي تواند علني يا غير علني باشد ) 2
  در صورت مشاركت طفل و بزرگسال در ارتكاب جرم ، به اتهام هر دو نفر ، دادگاه اطفال رسيدگي مي كند ) 3
  تصميم قبلي را ندارد پس از رسيدگي و اتخاذ تصميم ، حق تجديد نظر در ) 4

  صحيح است 1گزينه 
در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حـال راي   - 226ماده 

  .دادگاه حضوري محسوب مي شود
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  حيح است ؟كدام مورد ، در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ، ص -89
  اجراي حكم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد ، به تعويق مي اندازد ) 1
  به تشخيص دادستان ، اجراي حكم را به تعويق مي اندازد ) 2
  به دستور رئيس ديوان عالي كشور ، اجراي حكم رابه تعويق مي اندازد ) 3
  تاثيري در اجراي حكم ندارد) 4

  )جواب اين سوال توسط موسسه اصالح شد( صحيح است 4گزينه 
راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به  - 275ماده 

متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ماخوذه تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين 
  .منتفي شده باشد تامين الزم اخذ مي شود

 
  

سينا با ارائه يك استشهاديه ، . امير عليه سينا ، شكايتي داير به فروش يك دستگاه خودرو متعلق به خود ، مطرح كرده است  -90
  ذ كند ؟بازپرس بايد كدام تصميم را اتخا. مدعي مالكيت خودرو است 

  ارشاد شاكي براي تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي ) 2      صدور قرار منع تعقيب به علت حقوقي بودن موضوع) 1
  صدور قرار اناطه به علت اختالف در مالكيت) 4      صدور قرار مجرميت در صورت احراز مالكيت شاكي ) 3

 صحيح است 3گزينه 
  .ت اموال منقول ممنوع است و در دادگاه كيفري رسيدگي ميشودصدور قرار اناطه در خصوص اختالف در مالكي

  
  

  وظيفه بازپرس چيست ؟ . او سكونت مي كند . بازپرس ، محسن را براي بازجويي احضار كرده است  -91
  حمل سكوت بر توجه اتهام به وي ) 2          حمل سكوت او بر بي گناهي) 1
  ي به بيان مطالب ، به هر طريق ممكنوادار كردن و) 4          درج سكوت در صورت جلسه) 3

  صحيح است 3گزينه 
شـهر ،  (و همچنـين آدرس  ) اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اوالد و تابعيت (قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم  - 129ماده 

نحوي كه ابالغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقـدور باشـد و    سئوال نموده به "او را دقيقا) بخش دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه و شماره منزل 
متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و داليل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع بـه تحقيـق   

چنانچه مـتهم ازدادن پاسـخ امتنـاع نمايـد     . اجبار متهم ممنوع است سئواالت تلقيني يا اغفال يا اكراه و. سئواالت بايد مفيد وروشن باشد .مي نمايد
  .امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود

  
  

  تحقيق از گواهان در دادسرا و دادگاه ، به ترتيب چگونه انجام مي شود ؟  -92
  جمعي –جمعي ) 4    جمعي  –جداگانه ) 3    جداگانه  –جداگانه ) 2  جداگانه –جمعي ) 1

  ح استصحي 2گزينه 
  باشد يمي شود جمعبايد دقت داشت كه در دادسرا بازجويي از گواهان غير علني و در دادگاه علني است اما در هر دو انفرادي است و در صورت نياز به مواجهه 
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   به اتهامات وي در كدام دادگاه رسيدگي مي شود ؟. فرهاد متهم به قتل عمد در تهران و بزه ترك انفاق در كرج است  -93
  به هردو اتهام دادگاه كيفري استان تهران) 1
  به هر دو اتهام ، دادگاهي كه متهم در حوزه آن دستگير شده است ) 2
  به هر دو اتهام ، دادگاهي كه زودتر رسيدگي را شروع كرده است ) 3
  قتل عمد ، دادگاه كيفري استان تهران و ترك انفاق دادگاه عمومي جزايي كرج) 4

  ستصحيح ا 1گزينه 
درصورتي كه فردي مرتكب جرمي در صالحيت دادگاه عمومي و جرمي در صالحيت كيفري استان شود بر اساس صالحيت اضافي به هر دو جرم در 

  .دادگاه كيفري استان رسيدگي ميشود
 
  

  راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي در امور كيفري چه اثري دارد ؟  -94
  ي حكم ندار دتاثيري در اجرا) 1
  بنا به نظر قاضي رسيدگي كننده ، اجراي حكم به تعويق مي افتد ) 2
  حكم را درصورت عدم اجرا به تعوق مي اندازد) 3
  اگر امكان جلوگيري از فرار محكوم عليه باشد ، اجراي حكم به تعويق مي افتد ) 4

  صحيح است 3گزينه 
اعاده دادرسي ، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد به راي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش  - 275ماده 

خوذه تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تامين ما
  .منتفي شده باشد تامين الزم اخذ مي شود

 
  

  كدام دادگاه ، صالحيت رسيدگي دارد ؟ . سرو مرتكب حمل هروئين به ميزان يك كيلوگرم شده كه مجازات آن اعدام است خ -95
  كيفري استان ) 2              انقالب) 1
  عمومي كيفري محل دستگيري خسرو) 4        عمومي كيفري مركز استان ) 3

  صحيح است 1گزينه 
ا كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد .ع.د.ت.ق 4الحاقي به م مقررات تبصره   664مطابق راي وحدت رويه  

  .در صالحيت دادگاه كيفري استان مي باشد منصرف از موارد صالحيت ذاتي دادگاه هاي انقالب است
 

  
  ت ؟ كدام مورد ، در خصوص اعالن حكم برائت متهم در جرايد كثيراالنتشار ، صحيح اس -96

  در جرم اختالس ، در صورتي كه مبلغ مورد اتهام باالي يكصد ميليون ريال باشد ، به دستور قاضي انجام مي شود) 1
  به درخواست و هزينه شخصي وي انجام مي شود ) 2
  فقط در صورت تصريح در حكم دادگاه ، انجام مي شود ) 3
  بر عهده قاضي مجري حكم است ) 4

  صحيح است 2گزينه 
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  .در جرايد كثيراالنتشار اعالن مي شود در صورت درخواست او با هزينه خودشحكم برائت متهم  - 298ماده 
  كدام اقدام ، صورت مي گيرد ؟ . همسرش منكر زوجيت اوست . سهيال عليه همسرش شكايت كرده كه نفقه او را نمي دهد  -97

    منع تعقيب  صدور قرار) 2        رسيدگي به شكايت بدون توجه به دفاع زوج ) 1
  صدور قرار اناطه) 4            صدور قرار موقوفي تعقيب ) 3

  .صحيح است 4گزينه 
  .در صورت اختالف در زوجيت قرار اناطه صادر ميشود

 
  

  به جرايم ربا نگهداري اسلحه گرم و قاچاق مشروبات الكلي ، به ترتيب در كدام دادگاه رسيدگي مي شود ؟  -98
  عمومي ، عمومي ، انقالب) 4    انقالب ، انقالب ، عمومي ) 3    عمومي ، عمومي ، عمومي ) 2  بانقالب ، انقالب ، انقال) 1

  .صحيح است 4گزينه 
در مـورد حمـل و نگهـداري    .در رسيدگي به اموال ناشي از ربا در دادگاه و انقالب و رسيدگي به خود جرم ربا در دادگاه عمومي جزايي انجام ميشـود 

كتـاب   703ماده  1392قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب  39ماده و .در صالحيت دادگاه عمومي جزايي است 727رويه اسلحه نيز طبق راي وحدت 
 .تعزيرات را در خصوص مرجع صالح قاچاق مشروبات الكلي نسخ كرده است

  
  علني بودن دادگاه ، به كدام معني است ؟ -99

  دگاه ايجاد نشودمانعي براي حضور مردم و خبرنگاران در دا) 1
  خبرنگاران با اجازه دادگاه مي توانند حضور يافته و از جريان رسيدگي ، فيلم و عكس تهيه كنند ) 2
  حضور مردم نياز به اجازه دادگاه ندارد ، ولي حضور خبرنگاران مستلزم اجازه است ) 3
  حضور خبرنگاران و مردم ، موكول به تشخيص دادگاه است ) 4

  تصحيح اس 1گزينه 
تواننـد   ها مي خبرنگاران رسانه. منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است -188م  1مستند تبصره 

 با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيـت اداري و اجتمـاعي  
  تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است. شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند

  
  

  كدام شخص حق واخواهي از حكم را دارد ؟  -100
  متهمي كه محكوم شده است ) 4    دادستان ) 3  رئيس دادگستري شهرستان يا استان ) 2    شاكي خصوصي) 1

  صحيح است 4گزينه 
يا وكيل او در هيچ يك از جلسـات دادگـاه    متهمجرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند هرگاه در كليه  - 217ماده 

اه صـادر  حاضر نشده و يا اليحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، اين راي پس از ابالغ واقعي ظرف ده روزقابل واخـواهي در دادگـ  
 .باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر استكننده راي مي 
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  Fدفترچه  –93قضاوت  ي عمومي واختصاصيسواالت و پاسخنامه حقوق جزا
  .است تهيه شده)استاد موسسه فاضل و دانشجوي دكتري جزاوجرم شناسي دانشگاه شيراز(پاسخنامه توسط خانم دكتر زهرا داستان

  
  

  مجرميت متقابل در اصل صالحيت مبتني بر تابعيت بزه ديده، در جرايم مستوجب كدام مجازات، اعمال مي شود؟-101
  تعزيرات منصوص و غير منصوص) 2          تعزيرات غير منصوص)1
  قصاص، ديات و تعزيرات) 4          قصاص و تعزيرات) 3

  صحيح است 1گزينه 
هريك از اتباع ايران در خـارج از كشـور مرتكـب    ...": از صالحيت شخصي فعال يا مرتكب محور است گفته شده ا كه حاكي .م.ق 7مستند صدر ماده 

رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسالمي  -الف ....":پس عمل در محل وقوع جرم بوده و در ادامه در بند الف همان ماده گفته  "....جرمي شود
  ."....ايران جرم باشد

رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير  -ب ... ":ا كه بيانگر صالحيت شخصي منفعل يا بزهديده محور است گفته شده .م.ق 8در بند ب ماده همچنين 
 2از طرفـي طبـق تبصـره    .كه در هر دو ماده منظور مجرميت متقابل اسـت  ".به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد

 .ا منظور از تعزير در اين دو ماده تعزيرغير منصوص شرعي است.م.ق 115ماده 
آموزش عالي   ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسهصالحيت شخصي –قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان ذيل مبحث  21منطبق با جدول صفحه 

 .فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان

  
 

  اين محكوميت، او را براي چه مدت از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟. محكوم مي شودنيما به موجب حكم قطعي به حبس ابد  -102
  دوازده سال از تاريخ توقف اجراي حكم) 2            تا پايان عمر)1
  پانزده سال از تاريخ توقف اجراي حكم) 4      هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم) 3

  صحيح است 3گزينه 
قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمـان، در مـدت زمـان مقـرر در ايـن مـاده       محكوميت  -25ماده مستند بند الف 

  :عنوان مجازات تبعي محروم ميكند محكوم را از حقوق اجتماعي به
ــف ــال -ال ــت س ــازات هف ــه مج ــت ب ــات و  در محكومي ــالب حي ــاي س ــلي  ه ــم اص ــراي حك ــف اج ــاريخ توق ــد از ت ــبس اب  ح

عليه باشد، نفي بلـد و حـبس تـا     به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني سه سال در محكوميت -ب
  درجه چهار

عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه  دو سال در محكوميت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني -پ
  پنج

 .ذيل مبحث مجازاتهاي تبعي،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان 43ه منطبق با جدول صفح
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  مرد عادل اثبات مي شود؟ 2كداميك از حدود، با شهادت  -103
  محاربه) 4        لواط) 3      مساحقه) 2      زنا) 1

  صحيح است 4گزينه 
 .گردد مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي ه جرائم، دو شاهد مرد استنصاب شهادت در كلي -199ماده مستند 

زماني كه مجازات غير از موارد مذكور اسـت،  . براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است
. شـود  در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حـد شـالق، ثابـت مـي    . الزم استحداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل 

 .جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است
  
 

  است؟كدام مورد، صحيح . مدير يكي از شعب بانك، در راستاي منافع بانك، مرتكب جرم جعل سند مي شود -104
اگر ارتكاب جرم هم در راستاي منافع بانك و هم به نام بانك باشد، عالوه بر شخص حقيقي، شخص حقوقي بانك نيز مسئوليت كيفري دارد و )1

  .صرف اينكه جرم به نام بانك باشد، كافي نيست
  .بل انتساب به شخص حقوقي نيستجرم جعل از جمله جرائمي است كه فقط توسط اشخاص حقيقي امكان ارتكاب آن وجود دارد و قا) 2
اگر مدير، نماينده قانوني بانك محسوب شود و به نام بانك مرتكب جرم شود، مسئوليت كيفري عالوه بر شخص مرتكب، متوجه شخصيت حقوقي ) 3

  .بانك نيز است
  .ز جرم مسئوليت كيفري دارداگر مدير، نماينده قانوني بانك باشد و به نام بانك مرتكب جرم شود، تنها شخص حقوقي منتفع ا) 4

  استصحيح  3گزينه 
كـه  در صورتي داراي مسـؤوليت كيفـري اسـت     شخص حقوقيدر مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و  -143ماده مستند 

ؤوليت اشخاص مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مس. نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود
  .حقيقي مرتكب جرم نيست

ذيل مبحث مجازت اشخاص حقوقي،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان و  40منطبق با جدول صفحه 
  .همان مولف موسسه آموزش عالي فاضل ، ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 18و  17قابل انطباق با تست 

  
 

  معيار شركت در جرم چيست؟ -105
  شركت همه اشخاص در عمليات مقدماتي جرم) 2    شركت در عمليات اجرايي و استناد جرم به  رفتار همه اشخاص)1
  انجام جرم به حساب و به نام همه اشخاص) 4      استناد جرم به همه اشخاص، تنها در جرايم عمدي) 3

  صحيح است 1گزينه 
خـواه   جرم، مستند به رفتار همه آنها باشدو  در عمليات اجرائي جرمي مشاركت كندبا شخص يا اشخاص ديگر  هر كس -125ماده مستند 

شـريك در جـرم محسـوب و    رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مسـاوي باشـد خـواه متفـاوت،     
در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يـا چنـد نفـر باشـد مقصـران،       .مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است

  .شريك در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است
موسسه آموزش عالي  فاضـل،تاليف   ذيل مبحث شركت در جرم  ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات 139منطبق با جدول اقسام مداخله در جرم  صفحه 

 .موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 100دكتر زهرا داستان و قابل انطباق با تست 
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  مجازات  وي كدام است؟. معاونت نموده است 5اميد در جرم تعزيري درجه  -106
  7يا  6حبس تعزيري درجه ) 2    در هر مورد، دو درجه كمتر از مجازات مباشر جرم)1
  حداقل مجازات مباشر) 4          معادل مجازات مباشر جرم) 3

  صحيح است 2گزينه 
  :باشد، مجازات وي به شرح زير است در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده- 127 مادهمستند بند ت 

  حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سهدر جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب  -الف
  در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش -ب
  در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش -پ
  جرم ارتكابي تر از مجازات در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين -ت

طبق بند ت اين ماده در جرايم تعزيـري  .نيست 127گفته در هر مورد دو درجه كمتر از مجازات مباشر جرم است كه مطابق با بند ت م  4در گزينه 
س معـاون  بـه   است پ 5درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي است پس طبق سوال جرم ارتكابي مباشر كه اميد در آن معاونت كرده درجه  2تا  1

  .محكوم مي شود 7يا  6حبس تعزيري درجه 
ذيل مبحث معاونت در جرم  ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضـل،تاليف دكتـر    144منطبق با جدول مجازات معاون  صفحه 

 زهرا داستان

  
 

عرض به كدام مورد شود، نمي توان در برابر او مقاومت اگر موجب ت. مامور نيروي انتظامي از حدود وظيفه خود خارج شده است -107
  كرد؟

  تماميت جسماني) 4    آزادي تن) 3      ناموس) 2    مال) 1
  صحيح است 3گزينه 

مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفـاع   -157ماده مستند موارد مصرح در  
شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل،  نمي محسوب

  .جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است
 .رد محسوب ميشوددر اين ماده آزادي تن ذكر نشده و مقاومت در برابر مامور دولت نسبت به سلب آزادي تن تم

  
 

  در خصوص مجازات تكميلي، كدام مورد، صحيح نيست؟ -108
  .دادگاه مي تواند محكومين به جرايم حدي را نيز به مجازات تكميلي محكوم نمايد)1
  .در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا يك مي توان مجازات تكميلي تعيين نمود) 2
  .اشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميگيرداگر مجازات اصلي و تكميلي از يك نوع ب) 3
  .مدت مجازات تكميلي، بين دو تا پنج سال است) 4

  صحيح است 4گزينه 
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يك محكوم كرده است با رعايت شرايط  شش تا درجه  درجه حد، قصاص يا مجازات تعزيري ازتواند فردي را كه به  دادگاه مي -23ماده مستند 
در ادامه همين ماده .... هاي تكميلي زير محكوم نمايد ا جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتمقرر در اين قانون، متناسب ب

  .نحو ديگري مقرر نمايد مگر در مواردي كه قانون به مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيستـ 1تبصره  ": گفته  2و  1در تبصره 
  ".گيرد مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميـ چنانچه مجازات تكميلي و 2تبصره 

 ذيل مبحث مجازات تكميلي  ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان 41منطبق با جدول  صفحه 
  
 

  .زات نيستباشد، شروع به آن، قابل مجا.............. اگر مجازات جرمي  -109
  شالق حدي) 4    قطع عضو) 3    8تا  6تعزير درجه ) 2    سلب حيات و حبس دايم) 1

  صحيح است 2گزينه 
جـرم   8-7-6جرم انگاري شده و شروع به جرم در جـرايم تعزيـري درجـه     5تا  1فقط شروع به جرم  در حبس هاي تعزيري درجه  122طبق ماده 

مجازات ، جرم دانستن يك رفتار و قابل مجازات بودن آن مستلزم تصريح قانون گذار طي مواد قـانوني   انگاري نشده و طبق اصل قانوني بودن جرم و
  .است

ذيل مبحث شروع به جرم  ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان  613صفحه   2منطبق با نكته شماره 
 .موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز ه حل تست حقوق جزاكارگا 89و قابل انطباق با تست 

  
 

  .كدام مورد، از شرايط دفاع مشروع نيست -110
  تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع) 2          تناسب دفاع با حمله)1
  مستند بودن دفاع به قراين معقول يا خوف عقاليي) 4          رعايت مراحل دفاع) 3

  صحيح است 1گزينه 
يـا   خطـر فعلـي  هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجـاوز يـا    -156ماده مستند 
  :شود شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي با رعايت مراحل دفاع مرتكب الوقوع قريب

  )شرط تناسب دفاع با حمله حذف شده و بجاي آن رعايت مراحل دفاع اضافه شده است92ون مجازات اسالميبراساس قان
  .رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد -الف
  .دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقاليي باشد -ب
  .اع ديگري صورت نگرفته باشدخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دف -پ
  .توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود -ت

ذيل مبحث دفاع مشروع  ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتـر   190منطبق با جدول شرايط دفاع مشروع صفحه 
 هرا داستانز
  
 

  كدام مورد، در خصوص محكوميت هاي كيفري اطفال و نوجوانان، صحيح است؟ - 111
  .محكوميت به جرايم حدي، موجب محروميت دايم از اشتغال در دستگاههاي دولتي مي شود)1
  محكوميت در كليه جرايم، سابقه كيفري موثر محسوب مي شود)2
  .سوءپيشينه محسوب مي شودمحكوميت به جرايم مستوجب حد يا قصاص، ) 3
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  .فاقد آثار كيفري است) 4
  صحيح است 4گزينه 
 .هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است محكوميت -95ماده مستند 

  
 

  ؟.مجازات وي كدام است. سهراب اداره يك گروه مجرمانه را كه اعضاي آن مرتكب ده فقره قتل عمد شده اند، بر عهده دارد -112
  اونت در قتل عمدمع)1
  .مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي گروه مرتكب شده اند) 2
  حداكثر مجازات معاونت در قتل عمد) 3
  .به عنوان سبب اقوي از مباشر، مسئوليت داشته و به قصاص محكوم مي شود) 4

  صحيح است 3گزينه 
كثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي به حدا هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد -130ماده مستند 

جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صـورت بـه حـداكثر    گردد مگر آنكـه   اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي
  .شود مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي

وق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داسـتان و قابـل   ذيل مبحث سردستگي  ،كتاب حق 154منطبق با جدول  صفحه 
 .موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 20انطباق با تست 

  
 

ازاتش شده، زايل مي بهنام در حال تحمل مجازات زندان است كه با وضع قانون جديد، عنوان مجرمانه عمل وي كه باعث مج  -113
  .زوال عنوان مجرمانه، كدام تاثير زير را بر وضعيت وي دارد. شود

  توقف اجراي مجازات و باقي ماندن آثار كيفري) 2      عدم تاثير در اجرا و آثار كيفري)1
  توقف اجراي مجازات و زوال هر گونه اثر كيفري) 4    عدم توقف مجازات و زوال آثار كيفري) 3

  است صحيح 4گزينه 
موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقـرر شـده    در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به -10ماده مستند بند الف 

د لكـن  است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يـا اقـدامات تـأميني و تربيتـي محكـوم كـر      
شـود   چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضـع 

د بـه  هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي الزمـاالجراء صادرشـده باشـ   . نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است
  :شود ترتيب زير عمل مي

اگـر در جريـان   شـود و   ، حكم قطعي اجراء نمياگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود -الف
آن مترتب گونه اثر كيفري بر  هيچو همچنين در موردي كه حكم قبالً اجراء شده است  در اين موارد. شود اجراء باشد اجراي آن موقوف مي

  .نيست
ذيل مبحث قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر  28منطبق با نمودار  صفحه 

  .موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 11زهرا داستان و قابل انطباق با تست 
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  تعويق صدور حكم، در كدام مورد، امكان پذير است؟ - 114
  جرم تعزيري درجه پنج) 2          جرم تعزيري درجه شش)1
  قبل از احراز مجرميت) 4        صدور قرار تعويق به صورت غيابي) 3

  صحيح است 1گزينه 
بـا مالحظـه وضـعيت فـردي،      مـتهم  پس از احراز مجرميـت توانـد   دادگاه مي تعزير درجه شش تا هشتدر جرائم موجب  -40ماده مستند 

 خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا
و حضور مرتكب را جهـت   "....گردد مي در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ":گفته  41در ادامه در بند الف ماده ...... دو سال به تعويق اندازد

 ...":همـان مـاده تصـريح كـرده اسـت كـه        1تعهد كتبي الزم دانسته و امكان صدور اين قرار را به صورت غيابي منتفي دانسته و در ادامه در تبصره 
  ".صورت غيابي صادر كند تواند قرار تعويق صدور حكم را به دادگاه نمي

مبحث تعويق صدور حكم ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهـرا داسـتان و   ذيل  68منطبق با جدول  صفحه 
 موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 38قابل انطباق با تست 

  
 

  كدام مورد، از اختيارات قاضي در مقام تخفيف مجازات تعزيري است؟ -115
  تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه چهار)2      كاهش حبس به ميزان چهار درجه)1
  تبديل انفصال دايم به موقت به ميزان دو تا چهار سال) 4    تبديل حبس به جزاي نقدي درجه يك تا سه) 3

  صحيح است 2گزينه 
تـر باشـد    د مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتوان درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي -37ماده مستند 

  :شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند به
  يك تا سه درجهتقليل حبس به ميزان  -الف
  درجه يك تا چهارتبديل مصادره اموال به جزاي نقدي  -ب
  پنج تا پانزده سالتبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان  -پ
  هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر مجازات تقليل ساير -ت

ذيل مبحث تخفيف مجازاتها ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان و قابل  58منطبق با جدول صفحه  
 موزش عالي فاضل ،همان مولفموسسه آ ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 35انطباق با تست 

  
 

. اسد در دفاع از اتهام سرقت مدعي مي شود چون نوع و ميزان مجازات جرم سرقت را نمي دانسته، مرتكب آن شده است  -116
  حكم اين دفاع كدام است؟

  .جهل به نوع مجازات، مانع از مجازات است ولي جهل به ميزان، مانع مجازات نيست)1
  .ن مجازات، مانع از مجازات نيستجهل به نوع و ميزا) 2
  .اگر تحصيل علم عادتا براي وي مقدور نبوده است، مجازات نمي شود) 3
  .جهل مطلقا از موانع مسئوليت كيفري است) 4

  صحيح است 2گزينه 
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حكم شـرعاً عـذر محسـوب     جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به -155ماده 
  .شود

  .جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست -تبصره
ذيل مبحث علل رافع مسئوليت كيفري ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتـر زهـرا    184صفحه   2منطبق با نكته 

 .موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف  ،93،پاييز قوق جزاكارگاه حل تست ح 129داستان و قابل انطباق با تست 

  
 

  كدام مجازات در مورد وي اجرا مي شود؟. فرهاد به مجازات كالهبرداري، خيانت در امانت و تخريب محكوم شده است -117
  جمع و اجراي مجازات هر سه جرم) 2      حداكثر مجازات همه جرايم، به عالوه نصف كيفر اشد)1
  حداكثر مجازات اشد) 4      شد، به عالوه نصف مجازات دو جرم ديگرمجازات ا) 3

  صحيح است 4گزينه 
دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجـازات مقـرر را    بيش از سه جرم نباشددر جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي  -134ماده مستند 

  .قابل اجراء است مجازات اشدفقط  .......حكم ميكند
مجازاتها ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان و قابـل   تعددذيل مبحث  161ق با جدول صفحه  منطب

 موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 106انطباق با تست 

  
 

  كدام جرم، از شمول تكرار جرم خارج است؟ -118
  قاچاق مشروبات الكلي كمتر از ده ميليون ريال) 2              محاربه) 1
  مواد مخدر) 4            سياسي) 3

  صحيح است 3گزينه 
  .شود و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي جرائم سياسيمقررات مربوط به تكرار جرم در  -138ماده مستند 

وق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داسـتان و قابـل   ذيل مبحث تكرار جرم ،كتاب حق 164صفحه   6منطبق با نكته 
 .موسسه آموزش عالي فاضل ،همان مولف ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 82انطباق با تست 

  
 

اكمه، ضمن پذيرش پس از صدور كيفرخواست در جلسه مح. خسرو به اتهام اسيد پاشي تحت تعقيب دادسرا  قرار گرفته است -119
كدام مورد، در خصوص تعويق صدور حكم و تعليق . اتهام، از دادگاه درخواست تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي آن را مي كند

  اجراي مجازات، صحيح است؟
  .اولي ممنوع و دومي بالمانع است) 2        .هر دو ممنوع است)1
  .ص قاضي صادركننده راي بستگي داردهر دو به تشخي) 4      .اولي مجاز و دومي ممنوع است) 3

  صحيح است 1گزينه 
  :در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيستصدور حكم و اجراي مجازات  -47ماده مستند 

  جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات -الف
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  اسيدپاشي ته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمربايي وياف جرائم سازمان -ب
  قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا -پ
  قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان، مشروبات الكلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان -ت
  االرض ر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فيتعزي -ث
  ريال)100.000.000(جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون  -ج

 ذيل مبحث تعويق صدور حكم ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان  67منطبق با جدول صفحه  
 

 

  در خصوص تعويق و تعليق مجازات اطفال و نوجوانان، كدام مورد، صحيح است؟ -120
  امكان تعليق اجراي مجازات يا تعويق صدور حكم در كليه جرايم) 1
  امكان تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات در كليه جرايم تعزيري) 2
  يه جرايمامكان تعويق صدور حكم و نه تعليق اجراي مجازات در كل) 3
  امكان تعليق اجراي مجازات و نه تعويق صدور حكم در كليه جرايم تعزيري) 4

  صحيح است 2گزينه 
اندازد يـا اجـراي مجـازات را     تعويق، صدور حكم را به تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجواناندر مورد  تواند دادگاه مي -94ماده مستند 
  .كند معلق

 .ذيل مبحث اطفال و نوجوانان ،كتاب حقوق جزاي عمومي،انتشارات موسسه آموزش عالي  فاضل،تاليف دكتر زهرا داستان  100صفحه    10منطبق با نكته 
 

  

  مهلت و نحوه پرداخت ديه در جنايت خطاي محض، چگونه است؟ -121
  سه سال شمسي از زمان وقوع و هر سال يك سوم ديه)1
  .ولي مقدار مشخصي براي پرداخت ساليانه مقرر نشده استسه سال شمسي از زمان صدور حكم محكوميت، )2
  .سه سال قمري از زمان وقوع، ولي مقدار مشخصي براي پرداخت ساليانه مقرر نشده است) 3
  سه سال قمري از زمان وقوع و هر سال يك سوم ديه) 4

  صحيح است 4گزينه 
  :نحو ديگري تراضي شده باشد زير است مگر اينكه به ترتيب به از زمان وقوع جنايتمهلت پرداخت ديه،  -488ماده مستند 

  در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري -الف
  در شبه عمد، ظرف دو سال قمري -ب
  قمريدر خطاي محض، ظرف سه سال  -پ

رف هـر  و در شـبه عمـدي، ظـ    بايد ظرف هر سال، يك سوم ديهكننده  ، پرداختدرجنايت خطاي محض ":گفته  489ماده همچنين در ماده 
 ".سال نصف ديه را بپردازد

  

  

  حد لواط براي فاعل و مفعول، در غير موارد عنف و اكراه، كدام است؟ -122
  در صورتي كه مفعول محصن باشد، هر دو اعدام) 2            هر دو اعدام) 1
  فاعل اعدام، مفعول صد ضربه شالق ) 4        فاعل صد ضربه شالق، مفعول اعدام) 3
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  صحيح است 3گزينه 
در غير موارد عنـف و  ( ت در غير اين صور، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و حد لواط براي فاعل - 234ماده تند مس

 .اعدام است) وجود يا عدم احصان(حد لواط براي مفعول در هر صورت . صد ضربه شالق است )اكراه
  
 

در دادسرا در محضر بازپرس به جرم ارتكابي اقرار كرده ليكن در دادگاه منكر  سينا به اتهام سرقت مشمول حد، پس از تعقيب - 123
 كدام مورد، صحيح است؟. اقارير قبلي خود شده و ادعا مي كند با تهديد، مجبور به اقرار شده است

  .ادعاي او بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود)1
  .بايد براي ادعاي خود، بينه ارائه كند) 2
  .تحت هيچ شرايطي، ادعاي او پذيرفته نمي شود )3
  .صرف اداء سوگند، براي اثبات ادعايش كافي است) 4

  صحيح است 1گزينه 
هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفـري را در زمـان ارتكـاب جـرم      در جرائم موجب حد -218ماده مستند 

ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شـكنجه گرفتـه شـده اسـت     متهم اگر صدق گفتار وي داده شود و نمايد در صورتي كه احتمال 
  .شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي

 .موسسه آموزش عالي فاضل ،تاليف دكتر زهرا داستان ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 139قابل انطباق با تست 

 
  

پس از تيراندازي فرشيد به سوي حميد و تحقق قتل، مشخص مي شود مقتول فردي غير از حميد و داراي محكوميت قطعي به  -124
  حكم فرشيد كدام است؟. ارتكاب جرم حدي مستوجب سلب حيات بوده است

  قصاص) 4      ديه و تعزير) 3      تعزير)2    ديه و حبس تعزيري)1
  صحيح است 2گزينه 

عليه و فرد مورد نظـر هـردو مشـمول     در صورتي كه مجني، مرتكب جنايتي بر ديگري شـود  اشتباه در هويتسي به علت اگر ك -294ماده 
  .شود ، جنايت عمدي محسوب مياين قانون نباشند) 302(ماده

ت زير باشد، مرتكب به قصـاص و  عليه داراي يكي از حاال درصورتي كه مجني مورد مذكور در متن سوال را بيان كرده 302ماده همچنين در بند الف 
  :شود پرداخت ديه، محكوم نمي

  .مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است -الف
مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقـدار   -ب

  .يا ديه و تعزير استاضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و 
  .شود مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي -پ

  .اين قانون جنايتي بر او وارد شود) 156(ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده
  .ر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر استزاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوه -ث

 .موسسه آموزش عالي فاضل ،تاليف دكتر زهرا داستان ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 173قابل انطباق با تست 
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پس از توافق طرفين، . مي كندساسان براي تسريع در صدور مجوز درخواستي، پرداخت  مبلغي را به كارمند اداره پيشنهاد  - 125
  كدام مورد، صحيح است؟. وجه پرداخت ولي قبل از صدور مجوز، هر دو نفر دستگير مي شوند

  .ساسان مرتكب جرم نشده، ولي كارمند شروع به ارتشاء كرده است)1
  .چون مجوز صادر نشده، جرمي واقع نشده است)2
  .ساسان در حكم راشي و كارمند در حكم مرتشي است) 3
  .اقدام هر دو نفر، در حد شروع  به جرم  رشاء و ارتشاء است) 4

  صحيح است 3گزينه 
براي تحقق رشاء و ارتشاء ارزش همچنين جرم ارتشا در صورتي  محقق است كه رشوه گيرنده از كارمندان دولت باشدارتشاء يك جرم مطلق است و 

براي تحقق رشاء و ارتشاء جنبه مالي داشتنِ مالِ داده شـده  .ئوليت كيفري مرتكب ندارداقتصادي مالي كه به عنوان رشوه داده ميشود تاثيري در مس
  .پيشنهاد يا وعده ي اعطاء يا اخذ وجه يا مال رشاء يا ارتشاء محسوب نمي شودو  ستا يا گرفته شده الزامي

 .لي فاضل ،تاليف دكتر زهرا داستانموسسه آموزش عا ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 226و  202 هايقابل انطباق با تست

  
 

  اگر كسي دختر نابالغ باكره اي را اغفال كرده و با جلب رضايت او با وي زنا كند، مشمول كدام حكم است؟ -126
  صد ضربه شالق و پرداخت ارش البكاره و مهر المثل) 2          اعدام و پرداخت مهر المتعه)1
  صرفا پرداخت ارش البكاره و مهر المثل) 4      لاعدام، پرداخت ارش البكاره و مهر المث) 3

  صحيح است 3گزينه 
هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف  224ماده  2مستند تبصره 

موجب يش، تهديد ويا ترسـاندن زن اگرچـه موجـب تسـليم شـدن او شـود      يا از طريق ربا در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ. است
در صـورتي كـه زن بـاكره باشـد     در موارد زناي به عنف و در حكم آن، ":گفته است 231ماده و همچنين در .است مجازات اعدام محكوميت به

رصورتي كه بـاكره نباشـد، فقـط بـه مجـازات و      و د شود البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي مرتكب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش
  ".گردد پرداخت مهرالمثل محكوم مي

 .موسسه آموزش عالي فاضل ،تاليف دكتر زهرا داستان ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 138قابل انطباق با تست 

  
 

. و سرنشينان آن مصدوم مي شوندمسعود در حال رانندگي در جاده بوده كه بر اثر جاري شدن سيل، خودروي وي واژگون  -127
  كدام مورد، صحيح است؟

    .فقط در صورت عدم رعايت سرعت مجاز و نداشتن مهارت در رانندگي، ضامن ديه است) 2      .مسعود ضامن ديه نيست) 1
  .مسعود ضامن نصف ديه سرنشينان است) 4  .مسعود ضامن ديه كامل همه سرنشينان است) 3

  صحيح است 1گزينه 
سرنشـينان   هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع،هرگـاه    505ماده  وم مخالفمفهمستند 

مستند به راننده باشـد، راننـده ضـامن ديـه     خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و 
   .ند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن استچنانچه وقوع حادثه مست. است

 .موسسه آموزش عالي فاضل ،تاليف كتر زهرا داستان ،93،پاييز كارگاه حل تست حقوق جزا 176قابل انطباق با گزينه هاي تست 

www.ekhtebar.com


 
 

   40 

دگاه كيفري، شخصي را يكي از كاركنان دادگستري، در غير موارد جلب قانوني و بدون حكم قضايي، با جعل حكم قاضي دا -128
  اقدام او مشمول كدام مورد است؟. توقيف مي كند

  .توقيف غير مجاز از طريق جعل سند رسمي بوده و به يك مجازات محكوم مي شود) 2      تعدد نتايج و مستوجب مجازات اشد)1
  تعدد مادي و مستوجب تعدد مجازات) 4    تعدد معنوي و مستوجب مجازات اشد) 3

  تصحيح اس 4گزينه 
دار در غير مواردي كه  بدون حكمي از مقامات صالحيت ها يا غير آن  هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح 583ماده مستند 

يـا جـزاي    يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حـبس   در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف 
اسـم  ) 583( هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده  586ماده و همچنين طبق  .قدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شدن

عـالوه بـر    حكم جعلي ابراز نمـوده باشـد  يا عنوان مجعول يا اسم و عالمت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يـا  
 .ي مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد ت مادهمجازا

  

 
  اگر غير مسلمان در حال مستي، در اماكن عمومي ظاهر شود، چه مجازاتي دارد؟ -129

  تظاهر به عمل حرام) 2        .اساسا به مجازات محكوم نمي شود)1
  حد مصرف مسكر و تظاهر به عمل حرام) 4          حد مصرف مسكر) 3

  است صحيح 2گزينه 
  .شود غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي -266ماده 
مجازات مقـرر  به  مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شوداگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن  -تبصره

 .گردد محكوم مي براي تظاهر به عمل حرام
  
 

  وص جرم توقيف يا حبس غير قانوني، صحيح است؟كدام مورد، در خص -130
  .جرمي مستمر است كه فقط توسط مقامات دولتي قابل ارتكاب است) 1
  .جرمي آني است كه تنها در صورت نگاه داشتن فرد در يك مكان محصور توسط مقامات دولتي، قابل ارتكاب است) 2
  .ولتي داشته يا نداشته باشند، قابل ارتكاب استجرمي آني است كه توسط همه افراد، اعم از اينكه مقام د) 3
  .جرمي مستمر است كه مرتكب آن مي تواند مقام دولتي يا غير دولتي باشد) 4

  صحيح است 4گزينه 
دار در غيـر مـواردي كـه در     بدون حكمي از مقامات صالحيت ها غير آنيا   از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلحهر كس  583ماده 

يـا جـزاي    يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تـا سـه سـال حـبس      نون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف قا
 .نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد

  
 

بوده كه اقدام وي در خوابيدن در آن او پيش از خواب آگاه . بهزاد در حاليكه در خواب بوده، جنايتي بر امير وارد كرده است -131
  جنايت از كدام نوع است؟. محل، نوعا موجب جنايت مي شود

  .خطاي محض است ولي خودش بايد ديه بپردازد) 2          عمد) 1
  خطاي محض است و عاقله بايد ديه بپردازد) 4        شبه عمد) 3
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  صحيح است 1گزينه 
  :شود ميجنايت در موارد زير خطاي محض محسوب  -292ماده 
  .در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود -الف
  .وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد به -ب
  عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به  جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني -پ

  .يدقصد شكار رها كند و به فردي برخورد نما
گـردد، جنايـت    هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگـري مـي  ) پ(و) الف(در مورد بندهاي -تبصره

 .شود عمدي محسوب مي
  
 

  در صورت عدم تمكن مالي عاقله براي پرداخت ديه در مهلت مقرر، چگونه عمل مي شود؟ - 132
  .س مي شودعاقله تا زمان پرداخت كامل ديه، حب)1
  توسط مرتكب پرداخت مي شود و در صورت عدم تمكن، بيت المال مي پردازد) 2
  .توسط مرتكب پرداخت مي شود و در صورت عدم تمكن حبس مي شود) 3
  .از مال ساير خويشاوندان با رعايت االقرب فاالقرب پرداخت مي شود) 4

  صحيح است 2گزينه
له نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكـب و  در صورتي كه مرتكب، داراي عاق -470ماده 

 .در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست. شود المال پرداخت مي در صورت عدم تمكن از بيت
  
 

  در كدام جنايت، حكم تغليظ ديه جاري نمي شود؟ -133
    .تل عمد كه به علت عدم امكان قصاص، ديه پرداخت مي شودق) 2        مادون نفس)1
  عليه اشخاص نابالغ) 4      وارده بر غير مسلمان) 3

  صحيح است 1گزينه 
سقط جنين نيز پس از پيـدايش روح، مشـمول   . در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست -556ماده 

در قتل عمدي كه بهعلت عدم امكان قصـاص  . المال پرداختكننده ديه باشد نيز جاري است تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت .حكم تغليظ است
تغليظ ديـه مخصـوص قتـل نفـس اسـت و در       گفته شده  557ماده و همچنين در  .شود نيز اين حكم جاري است يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي

 .جاري نيست جنايت بر اعضاء و منافع
  
 

عمل او مشمول . فرشاد بطور غير مجاز به داده هاي رايانه اي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده، دسترسي يافته است -134
  كدام جرم رايانه اي  است؟

  شنود غير مجاز)4    دسترسي غير مجاز) 3      سرقت) 2    تخريب) 1
  صحيح است 3گزينه 
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اي يا مخابراتي كه بـه   ها يا سيستم هاي رايانه  هركس به طور غيرمجاز به داده ي ذيل عنوان دسترسي غير مجاز گفته قانون جرايم رايانه ا )1(ماده 
دو  وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يـا هـر  

 .دمجازات محكوم خواهد ش
  
 

  اگر در قتل عمدي موجب قصاص، قاتل فرار كرده و به او دسترسي نباشد، اولياي دم چه حقي دارند؟ -135
  .حق مطالبه ديه دارند) 2      .تا زمان دسترسي به قاتل، حق قصاص و مطالبه ديه ندارند)1
  .اساسا تا زمان مرگ قاتل، حق مطالبه ديه ندارند) 4              .فقط حق قصاص دارند)3
  صحيح است 2زينه گ

با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال ، دسترسي به مرتكب ممكن نباشـد  به علت مرگ يا فرار، در جنايت عمديهرگاه  -435ماده 
د تواند ديه را از عاقله بگيرد و درصـورت نبـو   و درصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي شود مرتكب پرداخت مي

چنانچه پس از أخـذ  . المال خواهد بود شود و در غير قتل، ديه بر بيت المال پرداخت مي عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها ، ديه از بيت
ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود درصورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشـد، حـق قصـاص حسـب     

 .عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند ورد براي ولي دم يا مجنيم
  
 

  كدام مورد صحيح است؟. سميرا توسط همسرش به قتل مي رسد -136
  .مرد براي قتل زن قصاص نمي شود) 2    .ميتوان مهريه سميرا با تفاضل ديه، تهاتر نمود و او را قصاص كرد)1
  .در قتل زوجه توسط زوج، تفاضل ديه پرداخت نمي شود) 4        .ن سميرا حق قصاص پدر را ندارندفرزندا) 3

 صحيح است 1گزينه 
  
  

  سارقاني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مردم شوند، مشمول كدام عنوان هستند؟ -137
  سرقت حدي) 4      محاربه) 3      سرقت مسلحانه) 2      بغي)1

  صحيح است 3گزينه 
 .راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند -281ماده 

  
 

كدام . شخصي به قصاص محكوم شده است، ولي صاحبان حق قصاص، غيبت طوالني داشته و اميدي به بازگشت آنها نيست -138
  مورد صحيح است؟

  .ده و در صورت عدم مراجعه صاحبان حق قصاص، با تامين مناسب آزاد مي شودسال در حبس مان 5محكوم، مدت )1
  .مقام رهبري به عنوان ولي غايب، به جاي آنان تصميم مي گيرد) 2
  .محكوم تا مراجعه صاحبان حق قصاص، با اخذ تامين مناسب آزاد مي شود) 3
  .يا آزادي با تامين مناسب مي گيردقاضي صادركننده حكم به عنوان ولي غايب، تصميم به حبس يا قصاص )4
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  صحيح است 2گزينه 
در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب بـه تعويـق ميافتـد و     -424ماده 

گيرد و چنانچه زمـان بازگشـت    ئب به جاي آنان تصميم مياگر غيبت طوالني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غا
معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طوالني شدن زمـان غيبـت اتخـاذ تصـميم مينمايـد، كسـاني كـه حاضـرند،         

او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفـوظ اسـت و   ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با 
انـد بـه مرتكـب     اند يا با مرتكب مصالحه كـرده  اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده

 .بپردازند و سپس قصاص كنند
  
 

  كدام مورد جاسوسي رايانه اي است؟ - 139
  ممانعت از دسترسي به داده هاي سري از طريق رمزنگاري) 2      ه هاي سري قابل استنادتغيير يا ايجاد داد)1
  شنود غير مجاز داده هاي سري در حال انتقال)4      متوقف كردن داده هاي سري و اختالل در آنها)3

  صحيح است 4گزينه 
طور غيرمجاز نسبت به داده اي سري در حال انتقال يا ذخيـره  هركس به  ": گفته جاسوسي رايانه ايقانون جرايم رايانه اي ذيل عنوان  )3(ماده 

  :به مجازات هاي مقرر محكوم خواهد شد  شده در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود،
ك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ، به حبس از يدسترسي به داده اي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال )الف

  .هر دو مجازات تا شصت ميليون ريال يا
  .در دسترس قرار دادن داده اي مذكور براي اشخاص فاقد صالحيت، به حبس از دو تا ده سال )ب
 .بس از پنج تا پانزده سالافشا يا در دسترس قرار دادن داده اي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عامالن آنها، به ح )ج
  

آرمان ملك سينا را بدون سمت قانوني به جمشيد منتقل كرده است ، ولي سينا پس از اطالع از وقوع معامله ، هيچ عملي براي  -140
  مطلع كردن جمشيد از مالكيت خود به عمل نمي آورد سينا تحت كدام عنوان قابل تعقسيب است ؟ 

  معاونت در خيانت در امانت) 2      ب جرمي نشده است مالك بزه ديده بوده و مرتك) 1
  معاونت در انتقال مال غير بدون مجوز قانوني) 4          تباني براي تحصيل مال ديگري) 3

  صحيح است 4گزينه 
ا منفعتاً بدون مجـوز قـانوني   ي كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً ":قانون راجع به انتقال مال غير گفته 1ماده 

گيرنده كه در حين معامله عالم به  و همچنين است انتقال.شود قانون عمومي محكوم مي 238محسوب و مطابق ماده  به ديگري منتقل كند كالهبردار
  .باشد عدم مالكيت انتقال دهنده

ابالغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيـت خـود بـه     براي تا يك ماه پس از حصول اطالع اظهاريهو  اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده 
  ".معاون جرم محسوب خواهد شد بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد اسناد يا دفتر اداره ثبت
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  Fدفترچه  -93سواالت و پاسخنامه فقه شرح لمعه آزمون قضاوت
 تهيه شده است)حقوق خصوصيدانشجوي دكتري  ،استاد موسسه فاضل (حمدباقر حسينيجناب آقاي دكترسيدمپاسخنامه توسط 

 
  در كدام مورد ، وقف صحيح است ؟  - 141

  الوقف علي البيع و الكنائس) 2    الوقف علي فسقه المسلمين من حيث هم كذلك ) 1
 الوقف علي الذهاب الي الجهالت المحرمه) 4          الوقف علي اهل الذمه ) 3

  .صحيح است 3گزينه 
  
  

  كدام مورد در خصوص ثبوت و رفع حجر سفيه ، صحيح است ؟  -142
  يثبت الحجر بظهور السفه و ان لم يحكم الحاكم به و ال يزول عنه االٌ بحكمه) 2        يتوقفان علي حكم الحاكم ) 1
 ال يتوقفان علي حكم الحاكم) 4  يثبت الحجر بحكم الحاكم و يزول بظهور الرشد ) 3

  .صحيح است 2گزينه 
  
  

  ما هو الخطاً ؟  -143
  ال يجوز بيع سمك االٌجام) 2      يجوز بيع االصواف و االشعار علي االنعام) 1
 يجوز بيع دود القزٌ) 4      يجوز بيع نفس القزٌ و ان كان الدود فيه ) 3

  .صحيح است 1گزينه 
  
  

  ..... االجير الخاص ان عمل لغيره في الوقت المختص ،  -144
  ز شيئاً من المباحات و لو بنيه التملك لم يملكه لو حا) 1
  ان عمل تبرعاً و كان العمل مما له اجره في العاده، تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبه من شاء منهما باجره المسمي) 2
  مسميان كان بعمله بجعاله ، تخير مع عدم فسخ اجارته بين اجازته فياخذ اجره المثل و عدمه فيرجع باجره ال) 3
 ان كان عمله بعقد اجاره ، يتخير المستاًجر بين فسخ عقد نفسه و بين ابقائه) 4

  .صحيح است 4گزينه 
  
  

  در اختالف جاعل و عامل ، محل تحالف كدام است ؟  -145
  في السعي ) 2      في جنس المجعول مع اختالفه بالقيم ) 1
 في ان المردود هو المجعول )4            في اصل الجعاله ) 3

  .صحيح است 1ينه گز
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  درباره شفعه ، كدام مورد صحيح است ؟   -146
  يمنع االخذ من التخاير) 2    تسقط الشفعه با لفسخ المتعقب للبيع بتقايل او فسخ بعيب ) 1
 ال تثبت الشفعه في غيرالمشترك مطلقا) 4        تثبت الشفعه للغائب و ان طالت غيبته) 3

  .صحيح است 2گزينه 
  
  

  حيح است ؟ كدام مورد ص -147
  النائم يضمن ما يجنيه في ماله) 2    الصائح بالطفل علي حين غفله يضمن في مال العاقله) 1
 حامل المتاع يضمن لو اصاب به انساناً في ماله) 4        ال يضمن المعنٌف بزوجته جماعاً) 3

  .صحيح است 4گزينه 
  
  

  ....... و يدخل في العقل  -148
 المجنون)4      الصبي) 3    العمودان) 2      المراه ) 1

  .صحيح است 2گزينه 
  
  

  كدام است ؟ "في الضمان ال يشترط علمه بالمستحق و ال الغريم بل تميزهما  "معني عبارت  -149
  . در عقد ضمان علم ضامن به مضمون له و مضمون عنه شرط نيست ، بلكه تمايز ميان اين دو نيز شرط نمي باشد  ) 1
  مال مضمون و مضمون عنه شرط نيست بلكه آنچه شرط است تمايز ميان اين دو استدر عقد ضمان علم ضامن به ) 2
  . در عقد ضمان علم ضامن به مال مضمون و مضمون عنه شرط نيست بلكه تمايز ميان اين دو نيز شرط نمي باشد  ) 3
 ميان اين دو استدر عقد ضمان علم ضامن به مضمون له و مضمون عنه شرط نيست ، بلكه آنچه شرط است تمايز ) 4

  .صحيح است 4گزينه 
  
  

  كدام مورد جمله زير را تكميل مي كند ؟  -150
  ........من افتض بكرا با صبعه فازال بكارتها لزمه 

  مهرالمسمي) 4    مهرنسائها) 3    عشر قيمتها) 2    مهرالسنه ) 1
  
 

  .صحيح است 3گزينه 
  است ؟ به نظر شهيدين ، ارث زوجه از زمين متوفي ، چگونه  -151

  زوجه از زمين ارث ميبرد مطلقاً) 2      زوجه از زمين ارث مي برد اگر فرزند داشته باشد) 1
 زوجه از زمين ارث نمي برد مطلقاً) 4        زوجه درهمه حال از قيمت زمين ارث مي برد ) 3

  .صحيح است 1گزينه 
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  .... در اين صورت ، . نيست ، كشته ميشود حكم قصاص مردي صادر شده ولي قبل از قصاص به دست قاتلي كه ولي دم  - 152
 قاتل ديه مي دهد) 4  اختيار با حاكم است ) 3  قاتل قصاص مي شود) 2  اختيار با ولي دم قبلي است) 1

  .صحيح است 2گزينه 
  
  

  ثلث ، فريضه كدام يك از مورث ها است ؟  -153
  جب و برادران و خواهران مادريپدر ، مادر در صورت عدم ح) 2      مادر در صورت وجود حاجب و پدر ) 1
 مادر در صورت عدم حجب و برادران و خواهران مادري) 4 مادر در صورت وجود حاجب و برادران و خواهران پدري ) 3

  .صحيح است 4گزينه 
  
  

  درباره نكاح موقت ، كدام مورد صحيح است ؟  -154
  لو وهبا المده قبل الدخول فال شي ء عليه) 2  هر شي ءلواخلت بشي ء من المده اختياراً بعد الدخول ال يسقط من الم) 1
 لو وهبا بعض المده قبل الدخول لم يسقط من المهر شي ء) 4        ال يجوز العزل عن الزوجه ان لم يشترط) 3

  .صحيح است 4گزينه 
  
  

  كدام مورد به شاهد و يمين ثابت مي شود ؟ -155
 عيوب النساء) 4    لرجعه ا) 3      الطالق) 2      الجنايه الموجبه للديه ) 1

  .صحيح است 1گزينه 
  
  

  كدام مورد مانع از قبول شهادت نيست ؟  -156
 كثره السهو) 4      العداوه الدينيه ) 3      العداوه الدنيويه) 2        التبرٌع ) 1

  .صحيح است 3گزينه 
  
  

  ........ لو اعتاضت عن المهر بدونه او ازيد منه ثم طلقٌها قبل الدخول رجع  - 157
 با لعوض) 4      بنصف العوض ) 3      بنصف المسمي ) 2      با لمسمي) 1

  .صحيح است 2گزينه 
  
  

  تعريف كدام مورد است ؟  "هو الذي ياخذ المال جهراً و يهرب مع كونه غير محارب  "عبارت  -158
  لص) 4        محتال) 3      مختلس)2      مستلب) 1

  .صحيح است 1گزينه 

www.ekhtebar.com


 
 

   47 

  مورد ، مطلقاً قابل اثبات است ؟ با كدام  "تزوير الشهود  " - 159
  اقرار هما) 4      شهاده غي هما) 3    علم الحاكم با لتزوير )2      يمين المنكر )1

  .صحيح است 2گزينه 
  
 

  ما هو الخطا في الزياده الحاصله في مال المغضوب ؟  -160
  فهو من مال المالك ان لم يقبل العين الفصل) 2    لو زادت قيمه المغضوب بفعل الغاصب فال شي ء عليه ) 1
 لو زادت قيمه المغضوب بفعل الغاصب فال شي ء له) 4      ان كانت الزياده عيناً فهو من مال الغاصب ) 3

  .صحيح است 2گزينه 
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  )ره(اصول استنباط عالمه حيدري: اصول فقهسواالت 
و جناب آقاي )حقوق خصوصيري دانشجوي دكت ،استاد موسسه فاضل (جناب آقاي دكترسيدمحمدباقر حسينيپاسخنامه توسط 

 تهيه شده است )) ع(قوق خصوصي دانشگاه امام صادقكارشناس ارشد ح ،استاد موسسه فاضل (محمدمهدي حسني

  
  

  كدام مورد ، در خصوص حقيقت شرعيه صحيح است ؟  -161
  بقرينه –بادي االمر  –يه مجازاٌ مناسبه للمعاني اللغو  هالحق ثبوتها بمعني ان الشارع استعمل تلك االلفاظ في معاني شرعي) 1
  مناسبه للمعاني اللغويه حقيقه  هالحق ثبوتها بمعني ان الشارع استعمل تلك االلفاظ في معاني شرعي) 2
  الحق عدم ثبوتها النه ال مداخله للشارع في الموضوعات ) 3
  عا حقيقياالحق ثبوتها بمعني ان الشارع استعمل تلك االلفاظ ابتداء لمعاني مخترعيه وض) 4

   صحيح است 1گزينه 
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  30ص (
  
  

  كدام مورد ، از ثمرات قول به اعم است ؟  -162
  الرجوع الي اصل البرائه فيما اذا شك في جزئيه شي ء لعباده) 1
  في شرطيه شي ء لعباده الرجوع الي اصل االحتياط فيما اذا شك) 2
  الرجوع الي االطالق اللفظي العرفي السم العباده ان كان ذلك اال طالق واردا مورد البيان) 3
  الرجوع الي اصل االحتياط ا البرائه فيما اذا شك في جزئيه شي ء لعباده او شرطيته) 4

  صحيح است  3گزينه 
  )راعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالميترجمه دكتر عباس ز» اصول االستنباط«كتاب  40-39صص (
  
  

  چگونه است ؟ "حجيت قول لغوي  "از نظر مصنف كتاب اصول استنباط ،  -163
  از باب رجوع به اهل خبره است ، اما مشروط به افاده وثوق و اطمينان نيست ) 1
  از باب رجوع به اهل خبره و مشروط به وثوق و اطمينان است ) 2
  به حصول اطمينان است  تعبدي و مشروط) 3
  از ظنون معتبر است و مشروط به هيچ شرطي نسيت ) 4

  صحيح است 2گزينه 
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  248ص (
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  تمسك به عموم عام در موردي كه خاص به لحاظ مصداقي مشتبه است ، چه حكمي دارد ؟ -164
  در مخصص لفظي و لبي جايز است ) 2    در مخصص لفظي و لبي جايز نيست ) 1 
  در مخصص لفظي جايز نيست ) 4      در مخصص لفظي جايز است ) 3

  صحيح است 4گزينه 
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  163ص (
  
  

  بنابر اين كدام مورد صحيح است ؟. دليل ، اتحاد مورد شرط است براي تحقق تعارض بين دو  -165
  بين وارد و مورود عليه تعارض وجود دارد ) 2          بين حاكم و محكوم تعارضي نيست ) 1
  بين عام و خاص من وجه تعارضي نيست ) 4  بين حاكم و محكوم و نيز بين وارد و مورود عليه تعارض وجود دارد ) 3

صحيح است 1گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  485ص (
  
  

با توجه به بحث مشتق ، كدام توضيح در مورد .  "ال ينال عهدي الظالمين  ": خداوند در مسئله امامت در قران فرموده است  -166
  صحيح است ؟ "ظالم "واژه 

  د شخصي كه قبالً ظلم كرده ، مجاز است استعمال لفظ ظالم در مور) 1
  استعمال لفظ ظالم در مورد شخصي كه در حال حاضر ظلم مي كند ، حقيقت است ) 2
  استعمال لفظ ظالم در مورد كسي كه در گذشته مرتكب ظلم شده،مجاز و در مورد شخصي كه در حال حاضر مرتكب ظلم مي شود،حقيقت است ) 3
  د مرتكب ظلم حقيقت است ، خواه در حال حاضر به ظلم مشغول باشد يا در گذشته ظلم كرده باشد استعمال لفظ ظالم در مور) 4

صحيح است 4گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  52ص (
  
  

همين قانون ، اتباع خارجه مقيم  7د بوود و به موجب ماده مطيع قوانين ايران خواهن.... م كليه سكنه ايران . ق  5طبق ماده  -167
حال اگر در خصوص شمول مفهوم احوال شخصيه نسبت . ايران از حيث احوال شخصيه مطيع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود 

  به وصيت بيگانگان ترديد داشته باشيم ، وصيت بيگانه مشمول كدام قانون خواهد بود ؟
  م . ق  5قانون ايران به استناد ماده ) 2            تبوع بيگانه قانون دولت م) 1
  قانون ايران يا دولت متبوع بيگانه به انتخاب دادرس) 4  قانون ايران به عنوان قانون مقر دادگاه به دليل اجمال قانون ) 3

  صحيح است 2گزينه 
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  ترتب بر آن صحيح است ؟به عنوان يك حالت نفساني و نتايج م "قطع "كدام مورد در خصوص  – 168
  متجري طبق نظر اكثر ، مستحق عقاب است ) 1
  قطع قطاع مادام كه خالف آن بر وي كشف نشده باشد حجت است ) 2
  اگر قاطع از طريق عقل ، به حكمي قطع پيدا كند ، نمي تواند طبق آن عمل كند ) 3
  است قطع في نفس حجت نيست بلكه حجيت آن نيازمند جعل و تاييد شارع ) 4

صحيح است 2و  1گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  227و ص  220ص (
  
  

  صحيح است ؟) ره ( كدام مورد در خصوص عمل به عام قبل از فحص در مورد مخصص ، طبق نظر عالمه حيدري  -169
        عمل به عام قبل از فحص جايز است ) 1
  عمل به عام قبل از فحص جايز نيست) 2
  عمل به عام قبل از فحص در سنت جايز است ليكن در كتاب جايز نيست ) 3
  عمل به عام قبل از فحص در كتاب جايز است لكن در سنت جايز نيست ) 4

صحيح است 3گزينه   
  )حقوق اسالميترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر » اصول االستنباط«كتاب  167ص (
  
  

بر حجيت خبرواحد ، كدام ) فا سالوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون ( به نظر مولف اصول استنباط بر استدالل به آيه شريفه  -170
  اشكال وارد است 

      مراد از اهل ذكر ، خصوص ائمه عليهم السالم هستند و شامل خبر واحد نمي شود ) 1
  كتاب است نه غير آن ها مراد از اهل ذكر ، خصوص اهل ) 2
  در آيه اجمال دارد  "اهل الذكر  ") 3
  در مقام بيان شرايط قبول خبر واحد نيست ) 4

صحيح است 4گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  265ص (

  
  

  ...... امر به شي ء  -171
  فقط مقتضي نهي از ضد خاص است) 2          م است فقط مقتضي نهي از ضد عا) 1
  نه  مقتضي نهي از ضد عام است نه ضد خاص ) 4        فقط  در عبادات مقتضي نهي از ضد عام است) 3

صحيح است 1گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  83ص (
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  م داللت ، واجب است ؟ مقدمه واجب ، با كدا -172
  داللت تضمني ) 4      حكم عقل ) 3      داللت مطابقي ) 2    داللت التزامي ) 1

صحيح است 3گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  80ص (
  
  

  كدام مورد ، تعريف واجب مطلق است ؟  -173
  ود مقدمات آن نيست وجوب آن متوقف بر وج) 1
  وجوب آن از حيث زن يا مرد بودن مكلف  اطالق دارد ) 2
  وجوب آن مشروط به وجود مقدماتي است كه تحصيل آن مطلقاٌ بر مكلف واجب نيست ) 3
  وجوب آن مشروط به وجود مقدماتي است كه تحصيل آن بر مكلف واجب است ) 4

صحيح است 1گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي »اصول االستنباط«كتاب  70ص (
  
  

  آيا به هنگام شك در رافعيت موجود در احكام وضعيه ، استصحاب جاري مي شود ؟  -174
  آري ، اگر شبه موضوعي باشد) 2      آري ، اگر شبه حكمي باشد ) 1
  شد و چه حكميآري چه شبه موضوعي با)4    خير چه شبه موضوعي باشد و چه حكمي ) 3

صحيح است 4گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  409ص (
  
  
  

حيواني مانند سمور را كه نمي دانيم حالل گوشت است ذبح شرعي شده است شك مي كنيم كه آيا گوشت آن به واسطه ذبح  - 175
  حكم كدام است و به استناد كدام اصل ؟صحيح ، حالل مي شود يا خير ، 

  استصحاب  -حالل) 4    عدم تذكيه  –حرام ) 3    احتياط  –حرام ) 2    برائت  –حالل ) 1
صحيح است 3گزينه   

  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  310ص (
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  چه حكمي دارد ؟ آيا در انجام تكليف كفايت مي كند ؟ "لي امتثال اجما "در تكاليف تعبدي  -176
يان اگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي  وجود نداشته باشد ، امتثال اجمالي تنها در موردي كفايت مي كند كه نيازمند تكرار نبوده و با ات) 1

  جميع محتمالت آن باشد 
باشد ، چنانچه امتثال اجمالي نيازمند تكرار عمل باشد اكثر فقها امتثال اجمالي را كافي  اگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي  وجود داشته) 2

  نمي دانند 
  اگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي  وجود نداشته باشد تنها در صورتي كفايت مي كند كه امتثال اجمالي با تكرار عمل محقق شود ) 3
جود داشته باشد چنانچه امتثال اجمالي نيازمند تكرار عمل باشد اكثر فقها امتثال اجمالي را كافي مي اگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي  و) 4

  دانند 
صحيح است 2گزينه   

  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  232ص (
  
  

  رفع ، محذوف واقع شده است ؟ چه چيزي در حديث ) ره ( مطابق نظر مرحوم حيدري  -177
  اثر مخصوص ) 4      مواخذة ) 3      مطلق آثار ) 2      حكم ) 1

صحيح است 1گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  290ص (
  
  

  نظر اصوليون و اخباريون در شبهه تحريميه در مورد اجمال نص چيست ؟   - 178
  هر دو گروه قابل به اجراي احتياط هستند ) 2        هر دو گرو ، قايل به اجراي برائت هستند ) 1
  اصوليون برائت و اخباريون احتياط را جاري مي كنند) 4    اصوليون قايل به احتياط و اخباريون قايل به برائت هستند ) 3

صحيح است 4گزينه   
  )اس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالميترجمه دكتر عب» اصول االستنباط«كتاب  312ص (
  
  
  

  كدام مورد صحيح است ؟ ) ره ( در صورتي كه استثنا ء بعد از چند عام واقع شود ، طبق نظر عالمه حيدري  -179
  استثناء به همه جمالت رجوع مي كند ) 2      استثناء فقط به جمله اخير رجوع مي كند ) 1
  مشترك معنوي بين رجوع به اخير و رجوع به كل است ) 4    ير و رجوع به كل است مشترك لفظي بين رجوع به اخ) 3

صحيح است 4گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  187ص (
  
  

  تقدم اماره بر اصل برائت عقلي ، از كدام باب است ؟  -180
  حكومت) 4      ورود ) 3    تخصص ) 2      تخصيص) 1

صحيح است 3گزينه   
  )ترجمه دكتر عباس زراعت و حميد مسجدسرايي، نشر حقوق اسالمي» اصول االستنباط«كتاب  488ص (
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