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بعداً معلوم مي شود كه اين عمل متعلق .  شخصي مال غيرمنقولي را كه تصور كرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولي فروخته است   -1

  اين معامله چه حكمي دارد؟. به محجوري بوده است كه قيمومت او را به عهده دارد

  .غيرنافذ است و به صرف تنفيذ قيم، نافذ نمي شود )1

  .و با تنفيذ قيم، نافذ مي گرددغيرنافذ است  )2

  .صحيح است )3

  .باطل است )4

 شخصي نسبت به ثلث اموالش، وصيت نامه خودنوشت تنظيم كرده و به قصد خودكشي، مقداري سم مصرف مي كنـد، ايـن وصـيت چـه                           -2

  وضعيتي دارد؟

  .غيرنافذ است و در صورتي كه منجر به فوت نگردد، موصي بايد آن را تنفيذ كند )1

  . و در صورت فوت موصي، اعتبار آن منوط به تنفيذ ورثه استغيرنافذ است )2

  .باطل است )3

  .صحيح است )4

   بعد از وقوع بيع، خريدار مبيع را به شخص ثالثي مي فروشد، در صورت اقاله بيع اول، اقاله و بيع دوم چه حكمي دارند؟-3

  .اقاله باطل مي شود و بيع دوم صحيح است )1

  .اقاله و بيع هر دو صحيح است )2

  .له صحيح است و بيع دوم باطل مي شوداقا )3

  .اقاله صحيح است و بيع دوم منفسخ مي شود )4

   كدام مورد در خصوص قرارداد كمك و نجات دريايي كه در حين خطر و در شرايط اضطراري منعقد شده باشد، صحيح است؟-4

  .ممكن است توسط دادگاه ابطال شود )1

  .تابع احكام معامالت اضطراري و صحيح است )2

  .استباطل  )3

  .غيرنافذ است )4

 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در بـاب ضـمان درك، كـدام مـورد در خـصوص تعهـد       733 به موجب منطوق رأي وحدت رويه شماره   -5

  فروشنده فضولي، صحيح است؟

  .بايد عالوع بر ثمن، قيمت روز مبيع را به مشتري مسترد كند )1

  .ران كندبايد از باب تعهد استرداد ثمن، كاهش ارزش ثمن را جب )2

  .بايد بر مبناي تعهد پرداخت غرامت، كاهش ارزش ثمن را جبران كند )3

  . قانون آيين دادرسي مدني، خسارت تأخير را پرداخت كند522بايد با رعايت ماده  )4

   اگر ضامن با رضايت مضمون له پرداخت دين را به شخص ثالث حواله داده باشد، كدام مورد صحيح است؟-6

  . به مضمون عنه را دارد كه شخص ثالث، حواله را قبول و دين را پرداخت كرده باشدضامن وقتي حق مراجعه )1

  .ضامن وقتي حق مراجعه به مضون عنه را دارد كه مضمون عنه به حواله رضايت داده باشد )2

  .ضامن وقتي حق مراجعه به مضمون عنه را دارد كه شخص ثالث، حواله را قبول كرده باشد )3

  .ن عنه را داردضامن حق مراجعه به مضمو )4
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   در خصوص اهليت تمتع اشخاص حقيقي، كدام مورد صحيح است؟-7

  .هر انساني اهليت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدني برخوردار هستند )1

  .هر انساني اهليت تمتع دارد، از اين رو هيچ انساني نمي تواند از هيچ حق مدني محروم شود )2

  .، اما بعضي از انسان ها ممكن است از حقوق مدني برخوردار نباشندهر انساني اهليت تمتع دارد )3

  .هر انساني اهليت تمتع دارد، اما بعضي از انسان ها ممكن است از بعضي از حقوق مدني برخوردار نباشند )4

وجه التزام است، بايع از      در قرارداد بيعي مقرر شده است كه در صورت انجام تعهد از سوي فروشنده، وي مكلف به پرداخت مبلغ معيني                      -8

  اجراي تعهد خودداري نموده است، بر اساس قواعد عمومي، كدام مورد صحيح است؟

  .خريدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد )1

  .خريدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد )2

  .فروشنده در ايفاي اصل تعهد يا پرداخت وجه التزام، مخير است )3

  . قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام را پرداخت كندفروشنده مي تواند )4

   كدام مورد در خصوص اسباب انحالل قرارداد، صحيح است؟-9

  .امكان اقاله قرارداد مطابق قاعده نيست )1

  .بطالن قرارداد، جزو اسباب انحالل قرارداد است )2

  .امكان فسخ قرارداد در عقود الزم، خالف قاعده نيست )3

  . و تنها ناشي از سبب قانوني نيستانفساخ قرارداد قهري است )4

   كدام مورد در خصوص خسارات تنبيهي در حقوق ايران، صحيح است؟-10

  .در موارد مشخصي دادگاه مي تواند به پرداخت آن رأي دهد )1

  .در تمام موارد، به صالح ديد دادگاه مي تواند مورد حكم قرار گيرد )2

  .تنها در خصوص خسارات بدني به آن حكم داده مي شود )3

  .در هيچ موردي پذيرفته نشده است )4

 در حوادث رانندگي، چنانچه زيان ديده زن باشد و فوت شود، با فرض معلوم بودن بيمـه گـر و عـدم ورشكـستگي او، كـدام مـورد در                   -11

  خصوص مسئوليت بيمه گر و صندوق تأمين خسارت بدني، صحيح است؟

  .خت معادل ديه كامل مرد، به عهده صندوق استحتي اگر وسيله نقليه داراي بيمه شخص ثالث باشد، پردا )1

  .ه پرداخت مي كندصورت بيمه نبودن وسيله نقليه، ديپرداخت معادل يك ديه كامل مرد بر عهده بيمه گر است و صندوق در  )2

  .پرداخت معادل ديه كامل مرد به عهده بيمه گر است و بيمه گر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صندوق دارد )3

  . ديه كامل مرد به عهده بيمه گر و نصف ديگر آن، به عهده صندوق استپرداخت نصف )4

 بر اساس قانون پيش فروش آپارتمان، اگر مساحت آپارتمان بر اساس صورت مجلس تفكيكي بيش از مساحت مقرر در قرارداد پـيش                       -12

  فروش در آيد، كدام مورد صحيح است؟

  .باشد% 5ط بر اينكه اختالف مساحت بيش از پيش خريدار و فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشرو )1

  .باشد% 5فقط پيش خريدار حق فسخ دارد، مشروط بر اينكه اختالف مساحت بيش از  )2

  .پيش فروشنده و پيش خريدار در هر حال حق فسخ دارند )3

  .فقط پيش فروشنده حق فسخ دارد )4

در صـورتي  . ي يك پسر به نام علي و يك دختر به نام زهرا است          او دارا .  شخصي ملكي را بر اوالد خود، نسالً بعد نسل وقف كرده است            -13

  كه علي فوت شود و داراي يك پسر به نام رضا و يك دختر به نام معصومه باشد، كدام مورد صحيح است؟

  .سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است )1

  .سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوي خواهد بود )2
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  .يچ گاه حقي بر منافع وقف نخواهند داشترضا و معصومه ه )3

  .تا زماني كه زهرا در قيد حيات است، رضا و معصومه از منافع وقف منتفع خواهند شد )4

مالك پس از اطالع    .  شخصي ملك ديگري را بدون سمت نمايندگي، به مبلغ معيني، براي خود فروخته و ثمن آن را دريافت نموده است                    -14

  كدام مورد صحيح است؟. دفقط بيع را تنفيذ مي كن

  .ثمن متعلق به بايع فضولي است )1

  .بايع فضولي بايد ثمن را به مالك پرداخت كند )2

  .بايع فضولي بايد ثمن را به خريدار بازگرداند )3

  .بايع فضولي بايد ثمن را به مالك پرداخت كند و در صورت امتناع وي از گرفتن ثمن آن را به حاكم بسپارد )4

  ل مشترك از سوي يكي از شركاء در كداميك از موارد زير امكان پذير است؟ درخواست تقسيم ما-15

  .بخشي از ملك موقوفه باشد )1

  .تقسيم موجب از ماليت افتادن تمام مال مشترك شود )2

  .تقسيم موجب كاهش بيش از حد متعارف قيمت مال شود )3

  . ثمن آن را به حاكم بسپاردبايع فضولي بايد ثمن را به مالك پرداخت كند و در صورت امتناع وي از گرفتن )4

   در صورت امتناع از وصلت منظور توسط هر يك از طرفين در دوران نامزدي، كدام مورد صحيح است؟-16
  .مطالبه خسارت تحت شرايطي مقدور است )1

  .صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است )2

  .امكان الزام به انعقاد نكاح وجود دارد )3

  .امكان مطالبه خسارت وجود ندارد )4

   در مواردي كه شخصي به عنوان سبب و ديگري به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدني نقش دارند، كدام مورد صحيح است؟-17
  .مباشر مسئول است نه سبب )1

  .مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنايي )2

  .عاملي كه خسارت مستند به او است، مسئول است )3

  .وي مسئول هستندصرف نظر از درجه تأثير، به نسبت مسا )4

   اگر بعد از تقسيم تركه معلوم شود كه متوفا مديون بوده است، كدام مورد صحيح است؟-18
  .تقسيم صحيح است و طلبكار مي تواند به هر يك از وراث، براي دريافت تمام طلب خود مراجعه كند )1

  .تركه، به او رجوع كندتقسيم صحيح است و طلبكار مي تواند به نسبت مالكيت هر يك از وراث بر اموال  )2

  .تقسيم صحيح است و طلبكار مي تواند به نسبت تصرف هر وراث بر اموال تركه، به او مراجعه كند )3

  .تقسيم باطل است )4

   كدام مورد در خصوص اداره مال مشاع، صحيح است؟-19
  .همواره تابع اراده اكثريت است )1

  .همواره تابع اراده اجماعي شركا است )2

  .اكثريت شركا است ولي در موارد استثنايي، تابع اراده اجماعي آنان استاصوالً تابع ارادة  )3

  .اصوالً تابع ارادة اجماعي شركا است ولي در موارد استثنايي، تابع ارادة اكثريت است )4

   كدام مورد در خصوص اتالف منفعت و عدم النفع، صحيح است؟-20
  .ضمان آور نيستنداتالف منفعت و عدم النفع مفاهيم واحدي هستند و هيچ يك  )1

  .اتالف منفعت و عدم النفع مفاهيم واحدي هستند و هر دو ضمان آورند )2

  .اتالف منفعت در هر حال ضمان آور است )3

  .عدم النفع در هر حال ضمان آور است )4
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   ؟ چنانچه تمامي مراجعي كه در قوانين پيش بيني شده باشند ، رسيدگي به دعواي حجر ، در صالحيت كدام مرجع است-21

  دادسراي عمومي انقالب )1

  شوراي حل اختالف )2

  دادگاه عمومي حقوقي  )3

  دادگاه خانواده )4

  .................................... استرداد دادخواست در شعب بدوي ديوان عدالت اداري -22

  .در صورتي پذيرفته مي شود كه طرف شكايت پاسخ نداده و به استرداد راضي باشد )1

  .ود كه پاسخ طرف شكايت واصل نشده باشددر صورتي پذيرفته مي ش )2

  . پذيرفته نمي شودتيدر هيچ صور )3

  .در هر حال پذيرفته نمي شود )4

   خواهان در دعوايي كه خواسته آن استرداد يك دستگاه جرثقيل است، خواسته را چگونه بايد تقويم كند؟ -23

  .مبلغي كه كارشناس ، قبل از شروع به رسيدگي معين مي نمايد  )1

  . كه بخواهد ، مي تواند معين نمايدهر مبلغي )2

  مبلغ مذكور در مستند دعوا )3

  مبلغ واقعي جرثقيل )4

   كدام مورد ، در خصوص اقرار وكيل عليه موكل خود در جريان دادرسي ، صحيح است؟-24

  .اگر قاطع دعوي و در دادگاه باشد ، پذيرفته مي شود )1

  .نسبت به اموري كه قاطع دعوي است ،پذيرفته مي شود )2

  .ت ، پذيرفته نمي شودسبه اموري كه قاطع دعوي انسبت  )3

  . اقرار قاطع دعوي پذيرفته مي شود،قرار داشته باشداچنانچه وكيل وكالت در  )4

  ال نمايد ، دادگاه چه اقدامي انجام مي دهد؟مه در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه است-25

  .حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد )1

  . به مدت ده روز مهلت مي دهدحداكثر )2

  .جلسه رسيدگي را تجديد مي كند )3

  .مهلت متناسب خواهد داد )4

   چنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان ، با ذكر دليل ادعاي جعل شود ، اقدام دادگاه كدام است ؟-26

 .چنانچه سند عادي باشد ، خواهان بايد در همان جلسه ، اصل سند را ابراز نمايد  )1

 روز اصل سند را به 10چنانچه سند رسمي باشد، دادگاه به خواهان اخطار مي كند كه چنانچه به استفاده از سند باقي است ظرف تنها  )2

 .دفتر دادگاه تسليم نمايد

ا به  روز اصل سند ر10تنها چنانچه سند عادي باشد ، دادگاه به خواهان اخطار مي كند كه چنانچه به استفاده از سند باقي است ، ظرف  )3

 .دفتر دادگاه تسليم نمايد

 . روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد 10دادگاه به خواهان اخطار مي كند كه چنانچه به استفاده ار سند باقي است ظرف  )4

  

  


�.د. ���  
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   آيا در دعواي ممانعت از حق ، ورود شخص ثالث مجاز است ؟-27

  .مجاز نيست )1

  .تنها در مرحله نخستين ، مجاز است )2

  .تي كه رسيدگي خاتمه نيافته ، چه در مرحله بدوي باشد يا تجديد نظر ، مجاز استتا وق )3

  .تنها در مرحله نخستين و تا اولين جلسه دادرسي مرحله تجديدنظر ، مجاز است )4

  يد ؟ چنانچه هر يك از طرفين دعوا ، دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايد ، دادگاه تجديد نظر چه قراري صادر مي نما-28

  قرار عدم استماع دعواي تجديد نظر  )1

  قرار ابطال دادخواست تجديد نظر  )2

  قرار سقوط دعواي تجديد نظر )3

  قرار رد دعواي تجديدنظر )4

   ديوان عالي كشور در فرجام خواهي ، در كدام صورت مبادرت به نقض بالارجاع رأي مي كند؟-29

  .رأي، خالف شرع و موازين قانوني باشد )1

  .عد امره رعايت نشده باشداصول دادرسي و قوا )2

  .مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت نداشته باشد )3

  .زخواسته خواهان صارد شده باشدرأي دادگاه خارج ا )4

   هر گاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است ، مرتفع شود، كدام دادگاه آن دستور را لغو مي كند؟-30

   دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسيدگي كنندهدادگاه صادر كننده دستور موقت و اگر )1

  .دادگاه صادر كننده دستور موقت ، هرچند اصل دعوا در آن مطرح نباشد )2

  در هر حال دادگاه رسيدگي كننده به اصل دعوا )3

  در هر حال ، دادگاه صادركننده دستور موقت )4

  نجام مي دهد؟ اگر در جريان دادرسي خوانده ورشكسته شود، دادگاه چه اقدامي ا-31

  .م مي كندرسيدگي را متوقف و مراتب را به اداره تصفيه امور ورشكستگي اعال )1

  . مراتب را به طرف ديگر اعالم مي كند ورسيدگي را به طور موقت ، متوقف )2

  . و به طرف ديگر اعالم مي كندهقرار عدم استماع دعوا را صادر نمود )3

  .ستگي ابالغ مي كندقرار رد دعوا صادر نموده و به اداره امور ورشك )4

  ش ، در صورتي كه علي رغم ابالغ صحيح خوانده از حضور استنكاف نمايد ، دادگاه چه اقدامي انجام مي دهد؟ز در درخواست سا-32

  .مراتب را صورت مجلس كرده و به درخواست كننده ي سازش ، براي اقدامي قانوني اعالم مي نمايد  )1

  .دهد ي ، در نوبت رسيدگي قرار مدرخواست را براي رسيدگي به اصل دعوا )2

  .به رسيدگي خود ادامه داده و رأي صادر مي نمايد  )3

  .جلسه رسيدگي را تجديد مي نمايد  )4

 چنانچه دعواي اقامه شده بين همان اشخاص دردادگاه هم عرض ديگري قبالً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد، دادگاه چه رأيي صادر -33

  مي نمايد؟

  . ريال باشد ، قرار باشد، قابل تجديد نظر است3000000يدگي صادر و اگر خواسته دعوي بيش از قرار امتناع از رس )1

  . نظر استد ريال باشد ، قرار قابل تجدي3000000قرار رد دعوي صادر مي نمايد و اگر خواسته بيش از  )2

  .قرار امتناع از رسيدگي صادر و از اين قرار قطعي است )3

  . قطعي استقرار رد دعوي صادر و اين قرار )4
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   اثر تعليقي دادخواست واخواهي كه خارج از مهلت تقديم شده، نسبت به رأي غيابي كه ابالغ واقعي شده باشد ، از چه تاريخي است؟-34

  قطعيت قرار قبول دادخواست واخواهي )1

  ثبت دادخواست واخواهي )2

  ثبت دادخواست ، فقط در دعاوي مالي  )3

  صدورقرار قبولي دادخواست واخواهي  )4

 در مقام رسيدگي به دعوي تجديدنظر، چنانچه هزينه دادرسي مرحله ي نخستين و همچنين هزينه دادرسي مرحله ي تجديدنظر، كامل -35

  پرداخت نشده باشد، اقدام دادگاه تجديد نظر به ترتيب كدام است؟

   صدور اخطار رفع نقص_صدور اخطار رفع نقص  )1

   نقص به دادگاه نخستين ارسال پرونده جهت رفع_صدور اخطار رفع نقص  )2

  صدور اخطار رفع نقص-ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين )3

   ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين-ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين )4

   پس از تسليم نظريه كارشناس به دادگاه، تكليف دادگاه چيست؟-36

  .مكلف است از آن پيروي نمايددر موارد فني و تخصصي دادگاه  )1

  .چنانچه هيئت كارشناسان به اتفاق نظر داده باشند، دادگاه مكلف است از آن پيروي نمايد )2

چنانچه قرار كارشناسي راساً از سوي دادگاه صادر شده باشد و نظريه كارشناسي با اوضاع و احوال محقق معلوم پرونده مطابقت داشته  )3

  .ن پيروي نمايدباشد، دادگاه مكلف است از آ

  .باشدچنانچه نظريه كارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه مكلف پيروي از آن نمي )4

   اگر دادخواست تجديدنظرخواهي به علت تغيير نشاني تجديدنظر خوانده ابالغ نشود، كدام مورد صحيح است؟-37

  .شودظرخواهي صادر ميقرار رد دادخواست تجديدن )1

  .در صورت سابقه ابالغ نيازي به اعالم نشاني جديد نيست )2

  .باشدنياز به اعالم نشاني جديد از طرف تجديدنظرخواه مي )3

  .در صورت ابالغ واقعي دادنامه بدوي به تجديدنظر خوانده نيازي به اعالم نشاني جديد نيست )4

و حكم ودر صورت فرجام خواهي به دليل مغايرت دو حكم تكليف احكام صادره  در صورت پذيرش اعاده دادرسي به دليل تضاد د-38

  چيست؟

شود و حكم اول در اعاده دادرسي در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند و در فرجام خواهي در در هر دو شكايت، حكم دوم نقض مي )1

  .صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد

شود و حكم دوم در اعاده دادرسي در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند و در فرجام خواهي در در هر دو شكايت، حكم اول نقض مي )2

  .صورت مخالفت با آن نقض خواهد شد

شود و حكم اول در اعاده دادرسي در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهي در هر دو شكايت، حكم دوم نقض مي )3

  .باقي خواهد مانددر هر حال به قوت خود 

شود و حكم دوم در اعاده دادرسي در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهي در هر دو شكايت حكم اول نقض مي )4

  .در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند

  م مورد صحيح است؟ چنانچه طرفين اختالف سه نفر داور تعيين نمايند و داوران قبولي خود را اعالم نمايند كدا-39

  طرفين حق عزل آنها را ندارند مگر با تراضي )1

  طرفين حق عزل آنها را ندارند حتي با تراضي )2

  .تواند داور مشترك را عزل نمايدهريك از طرفين مي )3

  .تواند داور اختصاصي خود را عزل نمايدهريك از طرفين مي )4
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  :كند كدام مورد عبارت زير را به نحو صحيح كامل مي-40

شود كه متصرف انچه مال منقولي در تصرف شخصي غير از محكوم عليه باشد، تنها در صورتي به عنوان مال محكوم عليه بازداشت نميچن«

  »... نسبت به آن ادعاي مالكيت نمايد و 

  .دليل مالكيت خود را ارائه نمايد )1

  .سند رسمي مالكيت خود را ارائه نمايد )2

  .معرفي نمايدشخصي غير از محكوم عليه را مالك آن  )3

  .سند رسمي يا عادي مالكيت خود را ارائه نمايد )4

 

  كدام مورد ،صحيح است؟-41

  .است)بدواً به مديون اصلي  و سپس ضامنين (اگر ضمانت تضامني باشد ،مضمون له موظف به رعايت ترتيب رجوع به مسئولين  )1

  .جوع به مسئولين پرداخت را دارداگر ضمانت تضامني باشد ،مضمون له بر اساس توافق خود با ضامن ،حق ر )2

  .مضمون له بايد بدواً به مديون اصلي رجوع و در صورت عدم دريافت طلب خود ،به ضامن مراجعه كند )3

  .مضمون له حق دارد به هريك از ضامنين و مضمون عنه و بدون رعايت ترتيب رجوع نمايد )4

  ا اجازه هيئت مديره صحيح است؟كدام مورد در خصوص معامالت مديرعامل شركت سهامي با شركت ب-42

  .بدون تصويب مجمع عادي باطل است )1

  .معتبر است ونيازي به تصويب مجمع عمومي عادي ندارد )2

  .بدون تصويب مجمع عمومي ،در مقابل شركاء و اشخاص ثالث معتبر است )3

  .بدون تصويب مجمع عمومي عادي، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است )4

 سهامي ،معامالتي نظير معامالت شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجـام دهنـد، كـدام مـورد                     چنانچه مديران شركت   -43

  صحيح است؟

  .معامالت مزبور باطل است )1

  .معامالت مزبور صحيح است ولي مديران، مسئول خسارات وارده به شركت مي باشند )2

  .رده به شركت مي باشندمعامالت مزبور غير نافذ است و مديران، مسئول جبران خسارات وا )3

  .معامالت مزبور قابل ابطال است ولي مديران در هر حال ،مسئول خسارات وارده به شركت مي باشند )4

   در حقوق فعلي ايران، بازرسان شركت سهامي عام از ميان كدام يك از موارد زير انتخاب مي شوند؟-44

  . پروانه دريافت داشته اند1347يحه قانوني اصالح قانون تجارت  ال144بازرساني كه بر اساس آيين نامه اجرايي تبصره ماده  )1

  .حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كه شرايط فردي و اجتماعي مقرر را دارا باشند )2

  موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي )3

  حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار  )4

  ت سهامي موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را چه فردي انجام مي دهد؟ هرگاه رئيس هيئت مديره شرك-45

  مدير عامل شركت )1

  نايب رئيس هيئت مديره )2

  ت مديرهيئنايب رئيس هيئت مديره با موافقت ه )3

  يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره )4

  

���رت	��ق   
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   ،به عهده كدام مرجع است؟تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره شركت سهامي -46

  مجمع عمومي عادي )1

  فقط مجمع عمومي عادي ساليانه )2

  مجمع عمومي فوق العاده )3

  فقط مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )4

  .است........سرمايه شركت از ميان برود ،هيئت مديره مكلف به دعوت مجمع عمومي .......اگر بر اثر زيان هاي وارده به شركت سهامي، -47

  عادي-ش از نصفبي )1

  عادي -حد اقل نصف )2

  فوق العاده-بيش از نصف )3

  حد اقل نصف فوق العاده )4

  در شركت با مسئوليت محدود ،تصويب صورت هاي مالي ،با تصميم مجمع شركا و كسب حد نصاب صورت مي گيرد ،حد نصاب كدام است؟ -48

  اكثريت عددي بدون نياز به حضور در جلسه+ سرمايه4/3دارندگان  )1

  اكثريت عددي حاضر در جلسه+ سرمايه 4/3ن دارندگا )2

  دارندگان حد اقل نصف سرمايه حاضر در مجمع )3

  دارندگان بيش از نصف سرمايه حاضر در مجمع )4

  بستانكاران شركت تضامني، در كدام صورت، حق مراجعه به شركا را دارند؟ -49

  پس از انحالل شركت و عدم دريافت طلب خود )1

   شركتبه محض عدم دريافت طلب خود از )2

  پس از انحالل شركت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمي به كليه شركا )3

  به محض عدم دريافت طلب خود از شركت و ارسال اظهارنامه رسمي براي شركت )4

  ..............در شركت تضامني ،اگر در نتيجه ضرر هاي وارده ،سرمايه شركت نصف شود شركت -50
  ري تبديل شودبايد به نوعي ديگر از شركت هاي تجا )1
  مي تواند شركا را به تكميل سرمايه ملزم كند )2
  .مكلف به تكميل سرمايه است )3
  .منحل شده محسوب است )4
 چنانچه سفته به منظور پرداخت در داخل كشور صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، دارنده ظرف چه مدت مي تواند عليه صادر كننده                 -51

  اقامه دعوي نمايد؟
  ر رسيد سفتهيك سال از تاريخ س )1
  شش ماه از تاريخ سر رسيد سفته )2
  يك سال از تاريخ واخواست سفته )3
  شش ماه از تاريخ واخواست سفته )4
قرار مي دهد ،سپس » ج«قرار مي دهد و وي نيز آن را ظهر نويسي نموده، در اختيار » ب«بابت معامله اي چك صادر و در اختيار » الف«-52

كدام يك از اشـخاص زيـر مـي        .پرداخت مواجه مي گردد و دارنده عليه هر دو اقامه دعوي مي كند            معامله اول فسخ گرديده و چك با عدم         
  تواند به فسخ معامله استناد كند؟

  »ب«و » الف«هيچ كدام از دو شخص  )1
  » ب«و » الف«هر دو شخص  )2
  »الف«فقط شخص  )3
  »ب«فقط شخص  )4
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انچه بعداً معلوم شود صادر كننده به هنگام صدور، فاقد اهليـت بـوده و يـا امـضاي     چن.شخصي از صادر كننده چك ضمانت نموده است    -53

  ايشان جعل شده است، ضامن به كدام يك از موارد زير مي تواند استناد كند؟

  فقط به مجعول بودن امضاي مضمون عنه )1

  به هيچ كدام از عدم اهليت و جعل )2

  هم به عدم اهليت و هم به جعل )3

  ون عنهفقط به عدم اهليت مضم )4

   ساله در سفته در صورتي كه نسبت به سند اعتراض نشده باشد،از كدام تاريخ شروع مي شود؟5مرور زمان  -54

  .تاريخي كه به زيان دارنده از سند استفاده بال جهت شده باشد )1

  تاريخ پايان مهلت اعتراض )2

  تاريخ سر رسيد )3

  تاريخ صدور )4

   ،كدام يك از موارد زير را مي تواند به عنوان اقامتگاه خوانده قرار دهد؟دارنده چك براي اقامه دعوي عليه صادر كننده -55

  فقط اقامتگاه صادر كننده )1

  فقط محل بانك صادر كننده دسته چك )2

  فقط محل بانكي كه گواهي عدم پرداخت را صادر نموده،ولو آنكه شعبه بانك صادر كننده دسته چك نباشد )3

شعبه بانك صادر كننده دسته چك و يا شعبه اي كه گواهي عدم پرداخت را صادر نموده ولو                  هر يك از محل هاي اقامتگاه صادر كننده ،         )4

  .آنكه شعبه صادر كننده دسته چك نباشد

  .رأي داد.................به ورشكستگي شركت تضامني منحله  -56

  قبل از تقسيم دارايي شركت مي توان )1

  بعد از تقسيم دارايي شركت نيز مي توان )2

   تصفيه امور شركت مي توانبعد از ختم )3

  نمي توان )4

  .اقامه كند...............از تاريخ حكم ورشكستگي ،هر فردي نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي داشته باشد ،بايد بر -57
  مدير تصفيه فقط راجع به اموال غير منقول )1
  مدير تصفيه فقط راجع به اموال منقول )2
  مدير تصفيه )3
  مدير تصفيه و تاجر ورشكسته )4
  .........................»الف«در اين صورت تشخيص.است» ب«شريك ضامن شركت ورشكسته »الف«شخص  -58

  .كه حكم ورشكستگي اش صادر شده ،در صورتي حق اعاده اعتبار دارد كه ثابت نمايد تمام ديون شركت را پرداخته است )1
  .رداخته استدر صورتي حق اعاده اعتبار دارد كه ثابت نمايد تمام ديون شركت را پ )2
  . شركت را پرداخت شده باشدنحق اعاده اعتبار ندارد ،حتي اگر تمام ديو )3
  .به هيچ وجه نيازي به اعاده اعتبار ندارد )4
اداي دين يا براي اضرار به طلبكار ها معاملـه اي انجـام دهـد ،وضـع چنـين                   از در صورتي كه تاجر قبل از تاريخ توقف خود ،براي فرار           -59

  ست؟معامله اي چگونه ا
  .باطل است )1
  .غير نافذ است )2
  .قابل ابطال است )3
  .قابل فسخ است،مشروط بر اينكه دعواي فسخ ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله طرح شود )4
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  كدام مورد در خصوص ورشكستگي شركت تضامني ،مختلط يا نسبي ،صحيح نيست؟-60

  .شريكي كه با او قرارداد مخصوصي منعقد شده،از مسئوليت تضامني مبراست )1

  .دارايي شخصي شركايي كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده ،به غرما تقسيم خواهد شد )2

  .طلبكارها مي توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصرأ با يك يا چند نفر از شركاي ضامن منعقد كنند )3

  . نمايند،مگر از اموال شخصي خودشانشريك يا شركاي ضامني كه با او قرارداد مخصوصي منعقد شده ،نمي توانند تعهد حصه اي )4

 

  شود؟ كدام حكم، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل مي-61

 زوجيت )1

   بطالن )2

 جواز )3

 ضمان )4

، معادل با »مناسب است«عبارت » .مناسب است كه حكم حاكم شرع، مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد«. ا.م. ق101 مطابق ماده -62

  كدام حكم تكليفي زير است؟

 حباباست )1

 حرمت )2

 اباحه )3

 كراهت )4

  م تكليفي است؟ك كدام عبارت متضمن ح-63

 .طفل بايد مطيع ابوين خود باشد )1

 .نكاح نبايد در ايام عده صورت گيرد )2

 .عاقد بايد عاقل، بالغ و قاصد باشد )3

 . ي اشياء، مدت اجاره بايد معين باشددر اجاره )4

   كدام مورد داراي مفهوم مخالف است؟-64

 .رع ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را نداردضامني كه به قصد تب )1

 .هرگاه كسي مال ديگري را تلف كند، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد )2

 .هرگاه بالغ، نابالغ را بكشد، قصاص مي شود )3

 .تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است )4

   در كدام مورد، عدد قابل مفهوم گيري است؟-65

 .وع استجمع بين دو خواهر، ممن )1

 .دوره نمايندگي مجلس، چهار سال است )2

 .موصي مي تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي تعيين كند )3

 .در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي از آنها، وكالت ديگري باطل مي شود )4

   از عام هاي زير، كدام يك بدلي است؟-66

 .ال مشترك راضي باشند، تقسيم به نحوي كه شركا تراضي نمايند، به عمل مي آيدهرگاه تمام شركا به تقسيم م )1

 .براي تصويب قطعنامه در شوراي امنيت، بايد همه اعضاي دائم آن شورا، با آن قطعنامه موافق باشند )2

� �ل  ��ا �  
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 .هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد، تمام ارث را مي برد )3

 .كليه معامالت تجار، تجارتي است )4

پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ي ديگر ارجاع كرد، مگر «: دم كه مقرر داشته.آ. ق391ماده  -67

  ، بيانگر چه نوع مفهومي است؟»... .به تجويز قانون 

 وصف )1

 استثنا )2

 غايت )3

 لقب )4

د، اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد، مثل اقرار براي مقرله اگر به كلي مجهول باش«:  قانون مدني مقرر مي دارد1271ده ام -68

  ، مصداق كدام مورد است؟».يكي از دو نفر معين، صحيح است

 علم تفصيلي )1

 علم اجمالي )2

 قطع )3

 شك )4

   قاعده يقين، به كدام دليل اعتبار ندارد؟-69

 تقدم زمان، مشكوك بر متيقن )1

 تعدد متعلق يقين و شك )2

    عدم وجود شك الحق )3

   بقاي يقين گذشتهعدم )4

  : تحد محاربه يكي از چهار مجازات زير اس«:  قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد282 ماده -70

  اين ماده، مصداق كدام نوع واجب است؟   .» نفي بلد-قطع دست راست و پاي چپ، ت-صلب، پ- اعدام، ب-الف

 تعييني )1

 كفايي )2

 تخييري )3

 عيني )4

   اصل تخيير، در كدام مورد جاري است؟-71

 افراد واجب مخير )1

 دو دليل متعارض )2

 دو حكم متزاحم )3

 محذوريندوران بين  )4

   به وسيله استصحاب، كدام يك از آثار زير، ثابت مي شود؟-72

 فقط آثار شرعي بي واسطه ي مستحب )1

 آثار شرعي و غير شرعي مسحب )2

 شرعي و عقلي بي واسطه ي مستحبآثار فقط  )3

 قلي يا عادي مستحبعشرعي بي واسطه مستحب و آثار شرعي با واسطه ي آثار فقط  )4
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  ائت به معناي برائت از تكليف است؟ در كدام مورد، اصل بر-73

 ترديد در انتساب جرم به متهم )1

 ترديد در قلمرو مفهومي جرم )2

 ترديد در ميزان مجازات )3

  ترديد در ثبوت ضمان قهري )4

با استصحاب نكاح به طور . پس از مدتي شوهر بذل مدت كرده است ولي نميدانيم نكاح دائم بوده يا موقت.  عقد نكاحي واقع شده است-74

  ي، كدام يك از آثار زير، مترتب مي شود؟كل

 فقط توارث و وجوب نفقه )1

 فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه )2

 حليت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و وجوب نفقه )3

  فقط حليت تمتع و حرمت ازدواج زن )4

   حكم دو ماده زير، به ترتيب مصداق كدام مورد است؟-75

  »... .ه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند قرض عقدي است ك«:  قانون مدني648ماده ي 

مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل «:  قانون مدني375ماده 

  ». شده باشدديگر باشد و يا در ضمن بيع، محل مخصوصي براي تسليم معين

  مقتضاي اطالق عقد بيع-مقتضاي اطالق عقد قرض )1

  مقتضاي ذات عقد بيع-مقتضاي اطالق عقد قرض )2

  مقتضاي ذات عقد بيع-مقتضاي ذات عقد قرض )3

  مقتضاي اطالق عقد بيع-مقتضاي ذات عقد قرض )4

   لزوم حضور كارمندان در محل كار در ساعات اداري، مثال براي كدام مورد است؟-76

 فوريواجب  )1

 واجب غيرفوري )2

 واجب مضيق )3

 واجب موثق )4

   در كدام مورد، تخصيص به دليل لفظي است؟-77

 تخصيص به سنت )1

 تخصيص به بناء عقال )2

 تخصيص به حكم عقل )3

 تخصيص به اجماع )4

   كدام مورد، حكم واقعي اولي است؟-78

 جواز تلقيح مصنوعي )1

 موظف بودن زن به سكونت در منزل شوهر )2

 .لزم اضرار به همسايه استممنوعيت تصرف مالك كه مست )3

 خير اجراي حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر براي حملألزوم ت )4

   اختالف نظر اخباريان و اصوليان، مربوط به كدام مورد است؟-79

 شبهات حكمي و موضوعي تحريمي )1

 شبهات حكمي تحريمي )2
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 شبهات حكمي تحريمي و وجوبي )3

 شبهات حكمي وجوبي )4

  صوليان در شبهات محصوره و غير محصوره، به ترتيب كدام اصل جاري است؟ بنا به نظر مشهور ا-80

  برائت-احتياط )1

  احتياط–برائت  )2

  برائت–برائت  )3

  احتياط-احتياط  )4

 

 

   حكم به نگهداري در كانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته، در مورد كدام گروه از اطفال و نوجوانان بزهكار جايز است؟-81

  اي سني به جز اطفال و نوجوانان بالغتمام گروه ه )1

  اطفال و نوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسي )2

  نوجوانان پانزده تا هيجده سال تمام شمسي )3

  تمام گروه هاي سني )4

  تواند محكوم را از كيفر معاف كند؟ در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت، دادگاه با چه شرايطي مي-82

  ادگاه، پيش بيني اصالح مرتكب، فقدان سابقه كيفري موثر، گذشت شاكي و جبران ضرر و زيانتعهد به اجراي دستورهاي د )1

  احراز جهات تخفيف، پيش بيني اصالح مرتكب، فقدان سابقه كيفري موثر، گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان )2

  تعهد به اجراي دستورهاي دادگاه، پيش بيني اصالح مرتكب، فقدان سابقه كيفري موثر )3

  .ن مورد، معافيت از كيفر به هيچ شرطي موكل نيستدر اي )4

   چنانچه مجرم در زمان ارتكاب جرم، دچار اختالل رواني باشد، كدام مورد صحيح است؟-83

  .به شرط فقدان اراده، مسؤوليت كيفري ندارد )1

  .شود و مسؤوليت كيفري نداردمجنون محسوب مي )2

  .كيفري نداردشود و مسؤوليت فقدان اراده يا قوه تميز محسوب مي )3

  .به شرط فقدان اراده يا قوه تميز، مسؤوليت كيفري ندارد )4

   صدور حكم و اجراي مجازات در مورد كداميك از جرايم زير، قابل تعويق است؟-84

  معاونت در قتل عمد )1

  جرايم عليه عفت عمومي )2

  تعزير بدل از قصاص نفس )3

  معاونت در اسيد پاشي )4

  ه تبدل حبس به مجازات جايگزين نيست؟ ملزم ب در كدام جرم زير، دادگاه-85

  .جرم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن، شش ماه تا يك سال حبس است )1

  .ر آن، در قانون معين نشده استزيجرم عمدي كه ميزان تع )2

  .جرم غير عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن، كمتر از دو سال است )3

  .ش ماه حبس است روز تا ش91جرم عمدي كه مجازات قانوني آن، بين  )4

  

ا�	��ق  �  
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  شود؟ چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، چه تصميم درباره او اتخاذ مي-86

  .شودمجازات تكميلي ديگري، جايگزين مجازات اوليه مي )1

  .شودمجازات تكميلي لغو و مجازات اصلي به موقع اجرا گذاشته مي )2

  .يابدكميلي مندرج در حكم، تا يك سوم افزايش ميبراي بار اول، مدت مجازات ت )3

  .شودبراي بار اول، بقيه مدت محكوميت، به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت و هشت تبديل مي )4

  شود؟ مجازات تبعي قاتل عمدي كه به قصاص نفس محكوم شده، از چه تاريخي آغاز مي-87

  صدور حكم )1

  آزادي مجرم )2

  رضايت اولياي دم )3

  قصاصتوقف اجراي حكم  )4

  او چه اوصافي دارد؟) اتهامات( اگر زنداني براي فرار از زندان، در زندان را شكسته و بيرون از زندان دستگير شود، اتهام -88

  تخريب عمدي و شروع به جرم فرار از زندان )1

  عنوان خاص تخريب عمدي و فرار از زندان )2

  فرار از زندان )3

  شروع به فرار از زندان )4

  كند؟ه اي مرتكب جرم حدي شود، دادگاه چه تصميم درباره او اتخاذ مي هرگاه كودك هشت سال-89

  اقدام تاميني و تربيتي )1

  هيچ تصميمي )2

  مجازات سبك تر نسبت به بزرگساالن )3

  نگهداري در كانون اصالح و تربيت )4

   مورد صحيح است؟ هرگاه حكم صادره توسط دادگاه كيفري، فراتر از ميزان كيفيتي باشد كه در قانون مقرر شده است، كدام-90

جهت حاصل گردد، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد، حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و اين چنانچه صدمه و خسارتي از  )1

  .شودو در غير اين صورت خسارت از بيت المال جبران مي مدني است

  .دشوصادركننده حكم مسؤوليت كيفري دارد، ولي خسارت وارده از بيت المال جبران مي )2

  .در هر صورت خسارت وارده به محكوم عليه بايد از بيت المال جبران شود )3

  .صادر كننده حكم در هر صورت، داراي مسؤوليت كيفري و مدني است )4

   محروميت از حقوق اجتماعي چه نوع مجازاتي است؟-91

  فقط  مجازات تبعي )1

  فقط مجازات تكميلي )2

  فقط مجازات تكميلي يا تبعي )3

   تكميلي، اصلي يا تبعيحسب مورد فقط مجازات )4

   در صورت اجتماع مباشر و سبب، كدام مورد صحيح است؟-92

  .مباشر ضامن است )1

  .سبب ضامن است )2

  .عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است )3

  .هردو به نسبت مساوي ضامن هستند )4
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  كداميك از جهات زير، ممكن است باعث سقوط، تقليل يا تبديل حدود شرعي شود؟-93

  توبه )1

  ر زمانمرو )2

  نسخ قانون جزا )3

  گذشت شاكي يا مدعي خصوصي )4

   در صورت ارتكاب مجدد رانندگي بدون پروانه رسمي، مجازات اصلي مرتكب چيست؟-94

  محروميت از حق رانندگي به مدت سه سال )1

   و جزاي نقديمجازات حبس )2

  حبس )3

  جزاي نقدي )4

  زات آنها اصوالً چيست؟ اگر اولياي دم پس از گذشت از حق قصاص نفس، قاتل را بكشند، مجا-95

  تعزير و ديه )1

  قصاص نفس )2

  فقط تعزير )3

  .مجازاتي ندارد )4

   مجازات كسي كه مجنوني را عمداً به قتل رساند چيست؟-96

  ضمان ديه )1

  قصاص نفس )2

  ديه و تعزير )3

  قصاص نفس مگر در موارد استثناء )4

  اولياي دم زن چه حقوقي دارند؟.  مردي زني را به قتل رسانده است-97

  يا گرفتن ديه با رضايت مرتكب قصاص يا رد فاضل ديهحق عفو، حق  )1

  حق عفو، حق قصاص با رد فاضل ديه يا گرفتن ديه ولو بدون رضايت مرتكب )2

   ديهلفقط حق عفو يا حق قصاص با رد فاض )3

  حق عفو، حق قصاص يا اخذ ديه )4

  د، حكم ضمان چيست؟ هرگاه بين دو نفر بر اثر عوامل قهري، برخوردي به وجود آيد كه منتهي به جنايت شو-98

  .هريك ضامن نصف ديه ديگري است )1

  .ضمان منتفي است )2

  .هريك ضامن تمام ديه ديگري است )3

  .عاقله هريك ضامن ديه است )4

   توهين به رييس كشور خارجي كه وارد قلمرو ايران شده، در كدام شرايط جرم است؟-99

  در صورت علني بودن و به شرط معامله متقابل )1

  متقابلصرفاً به شرط معامله  )2

  در صورت علني بودن يا به شرط معامله متقابل )3

  .مطلقاً جرم است )4
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  يابد؟ خيانت در امانت، با كدام افعال زير تحقق مي-100

  سوءاستفاده يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن اشياء )1

  سوءاستفاده يا تصرف يا تلف يا مفقود كردن اشياء )2

  استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن اشياء )3

  استعمال يا تصرف يا تلف يا مفقود كردن اشياء )4

 

ـ يطب ست،منابعيز طيمح از تيحما نهيزم در آنها اساسنامه كهي  نهاد مردمي  ها سازمان نقش خصوص در عبارت كدام-101  بهداشـت  وي  ع

  ست؟ين حيصح مربوط،ي فريكي دعوي دادرس و بيتعق جهت در است،ي عموم

  .كنند جرم فوق،اعالمي ها نهيزم دري ارتكاب ميجرا به نسبت توانندي م )1

  .دارند را الذكر فوق موضوعات درخصوص ها دادگاه از هصادر آراء به نسبتي خواه نظر ديتجد حق )2

  .كنند شركت فوقي ها نهيزم دري ارتكاب جرائم به مربوطي دادرس مراحل تمام در توانندي م )3

  .كنند اخذ ديبا زين را دهيد بزه تيجرم،رضا الماعي باشد،برا خاص دهيد بزهي دارا شده واقع جرم كهي صورت در )4

 ارز، و كاال قاچاق تخلفات درخصوصي  حكومت راتيتعز سازمان شعب از هصادري  قطع آراء در وارز كاال قاچاق با مبارزه قانون بقامط -102

  د؟ينما نظر ديتجدي تقاضا تواندي م قانون باي رأ انطباق عدم احراز ر،درصورتيز مقام كدام

  يحكومت راتيتعز سازمان سيرئ )1

  هيقضا قوه سيرئ )2

  كشور كل دادستان )3

  يدادگستر ريوز )4

  است؟ مطالبه قابلي فريك دادگاه در جرم ازي ناشي خصوصي دعوا ر،دريز خسارات از ك ي،كداميفريكي دادرس نديفرا در -103

  الير ونيليم ده بر بالغي ماد خسارات فقط )1

  يمعنو خسارت و الحصول ممكن منافع تمام )2

  يشرع ريتعز مستوجب ميجرا استثناء بهي معنو وي ماد خسارات فقط )3

  هيد وي شرع ريتعز مستوجب ميجرا استثناء به الحصول ممكن منافع وي معنو خسارات زين وي ماد خسارات تمام )4

  ست؟ينيي قرار،نها كدام-104

  يدادرس به جلب )1

  بيتعقي موقوف )2

  بيتعق منع )3

  اناطه )4

  است؟ زيجا ،مستقالًيقضائ نظارت قرار ر،صدوريزي ريتعز ازاتمج مستوجب ميجرا از ك يكدام در -105

  8 درجهي ريتعز )1

  6 درجهي ريتعز )2

  8 و 7 درجهي ريتعز )3

  8 و 7 ، 6 درجهي ريتعز )4

  

  

��  � � � د
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ي الزام نوجوانان و اطفال مورد در تيشخص پرونده لير،تشكيز ميجرا از ك ي كدام در ، ك.د.آ.ق  302 ماده در مذكور موارد بر عالوه -106

  است؟

  6 و 5 درجهي ريتعز مياجر )1

  7 و 6 درجهي ريتعز ميجرا )2

  8 و 7 درجهي ريتعز ميجرا )3

  يريتعز ميجرا هيكل )4

ي ريگيپ وي دعو طرح به مكلفي عموم حقوق به وارد خسارات وي مل مصالح و منافع هيعل ميجرا خصوص در ر،يز مقامات از ك يكدام-107

  است؟ي الملل نيب مراجع در آن

  خارجه امور ريوز )1

  هيقضائ وهق سيرئ )2

  يدادگستر ريوز )3

  كشور كل دادستان )4

ي دادگـستر ي رسـم ي وكال نيب از را خودي  وكال ا ي ليوك ديباي  دعو نير،طرفيز ميجرا از دسته كدام دري  مقدمات قاتيتحق درمرحله -108

  كنند؟ انتخاب هييقضا قوه سيرئ ديتأئ مورد

ـ  قـانون  302 ماده در مقرر مجازات ولمشم آنها مجازات كهي  خارج اي ي داخل تيامن هيعل ميجرا در فقط )1  1392ي فـر يكي  دادرسـ  نيآئ

  .است

ي دادرسـ  نيآئ قانون 302 ماده در مقرر مجازات مشمول آنها مجازات كه افته ي سازمان ميجرا وي  خارج اي ي داخل تيامن هيعل ميجرا در )2

  .است 1392ي فريك

   1392ي فريكي دادرس نيآئ نقانو 302 ماده در مقرر مجازات مشمول افته يمانزسا ميجرا در فقط )3

  مجازات زانيم هر با افته يسازمان ميجرا زين وي خارج اي يداخل تيامن هيعل ميجرا هيكل در )4

  است؟ي الزامي نظام مراجع توسط موقت بازداشت قرار صدور ريز طيشرا از ك يكدام تحت -109

  ي ارتكاب ميجرا مطلق جنگ،در زمان در )1

  يخارج اي يداخل تيامن هيعل ميجرا صلح،در زمان در )2

  قانون در شده احصاء موارد و ميجراي برخ در جنگ، زمان در )3

  يخارج اي يداخل تيامن هيعل ميجرا در فقط جنگ، زمان در )4

  شوند؟ي مي دگيرس و مطرح صالح دادگاه در ميمستق طور به ريز ميجرا از دسته كدام -110

  سال 15 ريز افراد ميجرا و عفتي مناف و 8 و 7 درجهي ريتعز ميجرا )1

  سال 15 ريز افراد ميجرا و 8 و 7 درجهي ريتعز ميجرا فقط )2

  سال 18 ريز افراد ميجرا و لواط و زنا مستوجب ميجرا )3

  8 و 7 درجهي ريتعز و عفتي مناف ميجرا فقط )4

  است؟ي عمومي دعوا بيتعقي قانون موجبات از صورت كدام در جرم اعالم -111

 نداشـته  وجودي  و اظهاراتي  نادرست بري  تنبمي  امارات و قرائن عالوه به و باشد گذشت رقابليغ جرم و بوده جرم وقوع ناظر كننده اعالم )1

  .باشد

  .باشد گذشت رقابليغ ا يگذشت قابل مذكور جرم خواه باشد، جرم وقوع ناظر كننده اعالم )2

  .باشد آن وقوع ناظر كننده اعالم و بوده گذشت قابل ميجرا از جرم فقط )3

  .باشد مشهود حال نيع در و گذشت رقابليغ جرم )4

  



١٨         88986277 – 8:  تلفن                     ) قديم37(29خيابان فلسطين، پايين تر از بلوار كشاورز، خيابان شهيد حجت دوست، پالك ����  

 

  است؟ هيالرعا الزم گريدي ها دادگاه كدام در كي يفريكي ها دادگاهي دادرس مقررات -112

  اطفال دادگاه )1

  يقاض تعدد موارد در انقالب دادگاه )2

  انقالب دادگاه )3

  يفريكي ها دادگاه همه )4

  ست؟يك عهده به نهيهز پرداخت د،ينما وتف استي دادرس نهيهز پرداخت مسئولي فريك دادگاه حكم موجب كهي شخص هرگاه -113

  استي و وارث عهده به )1

  استي و عاقله عهده به )2

  شودي م پرداخت هييقضا قوه اعتبارات از )3

  شودي م وصولي و ماترك از )4

  رد؟يگي م صورت دادسرا كدام توسط نباشد، معلوم آن وقوع محل كهي ا انهيرا جرمي مقدمات قاتيتحق -114

   دهيد بزه اقامت محلي دادسرا )1

  كشف محل استان مركز يدادسرا )2

  كشف محلي دادسرا )3

   تهراني ا انهيرا اموري دادسرا فقط )4

  ندارد؟ صدور تيقابلي حقوق اشخاص خصوص در ريزي نيتأمي قرارها از ك يكدام -115

  زا جرمي شغلي ها تيفعالي بعض انجام تيممنوع )1

  گريد شركت در شركت ادغام منع )2

   شركت انحالل منع )3

  قهيوث )4

 كـشور، ي  عال وانيد شعبه شود،ي  دادرس اعادهي  تقاضا كشوري  عال وانيد از استي  بدن مجازات متضمن كهي  حكم خصوص در اههرگ -116

  است؟ فيتكل كدام با مواجه آني اجرا عدم ا ياجرا خصوص در

 را حكـم ي اجـرا  توقـف  دستور باشد، درخواست رشيپذ بر شعبهي اعضا نظر كهي  صورت در و كندي  مي  بررس را تقاضا اًبدو وانيد شعبه )1

  .دهدي م

  .ستيني فيتكل با مواجه اجرا توقف عدم ا يتوقف مورد در و كندي م نظر اظهاري دادرس اعاده زيتجو خصوص در اًصرف وانيد شعبه )2

  .دهديم را حكمي اجرا توقف دستور تقضا، باره در ميتصم اتخاذ از قبل وي دادرس اعادهي تقاضا وصول باي عال وانيد شعبه )3

 .شودي م متوقفي قطع حكمي كشور،اجراي عال وانيد سيرئ موافقت به مشروط وي دادرس اعاده زيتجو از پس اًصرف )4

 در كدام مورد، شخصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي به هر علت بازداشت شده باشد، مي تواند درخواست جبـران خـسارت ايـام                         -117

  بازداشت را نمايد؟

 صدور قرار بايگاني نمودن پرونده )1

 صدور قرار موقوفي تعقيب )2

 صدور قرار منع تعقيب )3

 صدور قرار تعليق تعقيب )4

شخصي مرتكب يك فقره كالهبرداري در تهران و يك فقره جعل مبايعه نامه در ورامين شد است، ليكن در كرج دستگير مـي شـود،                     -118

  رسيدگي به اتهامات متهم در صالحيت كدام مرجع است؟

 دادسراي عمومي و انقالب كرج )1

 ادسراي عمومي و انقالب تهراند )2
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 دادسراي عمومي و انقالب ورامين )3

 جرم كالهبرداري در دادسراي عمومي و انقالب تهران و جرم جعل در دادسراي عمومي و انقالب ورامين )4

 هيئـت   رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در صالحيت كدام دادگاه است و جلسه رسيدگي دادگاه با حضور حداقل چه تعـداد از اعـضاي                      -119

  منصفه رسميت مي يابد؟

  نفر11 -حسب مورد اتهام، دادگاه كيفري يك يا دو محل وقوع جرم )1

  نفر7 -دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم )2

  نفر11 -فقط دادگاه كيفري يك استان تهران )3

  نفر7 -دادگاه كيفري يك محل وقوع جرم )4

  ادگاه انقالب اسالمي نيست؟رسيدگي به كداميك از جرايم زير، در صالحيت د -120

 دخالت غيرمجاز در امور پزشكي و دارويي )1

 دخالت غيرمجاز در امور سمعي و بصري )2

 خريد و فروش غيرمجاز اسلحه جنگي )3

  قاچاق كاالهاي ممنوع )4

  

  

  

 

  

 

  



 

نوین اندیشه طرح مؤسسه فرهنگی 

 94سؤاالت آزمون وکالت اولیه کلید 

سؤال  1 2 3 4سؤال  1 2 3 4سؤال  1 2 3 4سؤال  1 2 3 4

    91     61     31     1 

    92     62     32     2 

    93     63     33     3 

    94     64     34     4 

    95     65     35     5 

    96     66     36     6 

    97     67     37     7 

    98     68     38     8 

    99     69     39     9 

    100     70     40     10 

    101     71     41     11 

    102     72     42     12 

    103     73     43     13 

    104     74     44     14 

    105     75     45     15 

    106     76     46     16 

    107     77     47     17 

    108     78     48     18 

    109     79     49     19 

    110     80     50     20 

    111     81     51     21 

    112     82     52     22 

    113     83     53     23 

    114     84     54     24 

    115     85     55     25 

    116     86     56     26 

    117     87     57     27 

    118     88     58     28 

    119     89     59     29 

    120     90     60     30 
 

. کلید نهایی هتعاقباً پس از اعالم رسوی اتحادیه کانونهای وکالی دادگستری تقدین خواهد شد: 1 توجه
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