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  ها اد امتحاني، تعداد و شمارة سؤالعنوان مو
  

  ضريب  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  3  20  1  20  حقوق مدني  1

  3  40  21  20  آيين دادرسي مدني  2

  2  60  41  20  حقوق تجارت  3

  1  80  61  20  المياصول استنباط حقوق اس  4

  2  100  81  20  حقوق جزاي عمومي و اختصاصي  5

  2  120  101  20  آيين دادرسي كيفري  6
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  اين آزمون نمره منفي دارد.

  باشد. استفاده از كتاب قانون مجاز نمي
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  ��� ���ق

در صورتي كه هوشنگ حق انتفاع از ملك خود را به بهروز واگذار كند و سپس بدون اطالع وي آن را به غير بفروشد، كدم مورد صحيح  –  1
  است؟

  وي راضي باشد. استفاده كند كه خريدار به ادامه تصرفات تواند از مال معامله صحيح است، ولي بهروز منحصراً در صورتي مي)  1   

  ع است، منوط به اجازه بهروز است.كه موضوع حق انتفا اي اعتبار معامله)  2   

  منافع را از هوشنگ مطالبه نمايد.تواند عوض  معامله صحيح است و بهروز فقط مي)  3   

  داري كند كه قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.رب نافع بهرهاز م تواند خريدار در صورتي مي)  4   

  كدام مورد در خصوص توليت مال موقوفه، صحيح است؟ –  2

  ه عنوان حق توليت براي خود تعيين كند.و از منافع موقوف، مبلغي ب د خود را متولي قرار دادهتوان واقف مي)  1   

  در ضمن عقد، متولي قرار داده شده است، عزل كند، ولي واقف در صورتي كه خيانت متولي ظاهر شود، حق عزل او را دارد. تواند كسي را كه حاكم نمي)  2   

  وكيل بگيرد يا توليت را به ديگري تفويض كند. تواند چنانچه در ضمن تعيين متولي براي وقف شرط مباشرت شده باشد، متولي مي)  3   

  در صورتي كه دو نفر به عنوان متولي تعيين شده باشند، در هر حال با فوت هر يك، حاكم شخصي را ضميمه خواهد كرد.)  4   

  شود؟ عقد خياري محسوب ميكدام مورد زير،  –  3

  واجد خيار تخلف شرط باشد.)  2     واجد يكي از خيارات مختص باشد.)  1   

  واجد يكي از خيارات مشترك باشد.)  4       واجد خيار شرط باشد.)  3   

در يد مبيل وشد و سپس اتوفر به مبلغ سيصد ميليون ريال به بهروز مي ،محمد اتومبيل متعلق به ثريا را كه براي تعمير در اختيار او بود –  4
  ت؟اس حكدام مورد صحي ،در صورت رد معامله شود. خريدار، بر اثر سيل تلف مي

  با توجه به اينكه اتومبيل بدون تقصير بهروز تلف شده است ثريا فقط حق مطالبه سيصد ميليون ريال را از وي دارد.)  1   

  قيمت اتومبيل، فقط به بهروز مراجعه كند. تواند براي مطالبه ثريا مي)  2   

  ومبيل را به نرخ روز، از محمد يا بهروز مطالبه كند.ثريا حق دارد قيمت ات)  3   

  .ريا فقط حق رجوع به محمد را داردبا توجه به اينكه اتومبيل بر اثر سيل تلف شده است، ث)  4   

  در خصوص ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كنند، كدام مورد صحيح است؟ –  5

  تابعيت ايراني آنها باقي است و جز وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتي ديگر بالمانع است.)  1   

  شود. تابعيت ايراني آنان در هر حال زايل مي)  2   

  ترك تابعيت ايران كنند. ،موظف هستند ظرف شش ماه)  3   

  شود. در صورت تأييد تابعيت خارجي توسط هيئت وزيران، تابعيت ايراني آنها زايل مي)  4   

  ؟در خصوص عدم ايفاي تعهدات از سوي متعهد در موعد تعيين شده در قرارداد، كدام مورد صحيح است –  6
  خسارت عدم انجام تعهد مطالبه كند كه متعهد، با وجود تمكن مالي از اجراي تعهد خودداري نمايد. تواند در كليه تعهدات متعهدله در صورتي مي)  1   

  غيرپولي، متعهدله با انقضاي مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد. اتدر تعهد)  2   

  ر را دارد.مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تأخيچنانچه تعهد پولي باشد، با انقضاي )  3   

  مگر آنكه موعد سپري شده و اجراي تعهد مطالبه شود.تواند مطالبه خسارت نمايد،  متعهدله نمي)  4   

  شود؟ د زير، زايل ميشركت در كدام يك از موار –  7

  عدم امكان تقسيم به علت ضرري بودن)  2       الشركه از ماليت افتادن مال)  1   

  الشركه تلف شدن بيش از نصف مال)  4     نقصان فاحش قيمت در صورت عدم تقسيم)  3   

  مطابق قواعد كلي قانون مدني، كدام يك از موارد زير، در خصوص عقد مضاربه، صحيح است؟ –  8

  مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.)  1   

  مضارب مي تواند با اخذ اجرت، اعمالي را كه عرفاً رجوع به اجير در آنها الزم است، شخصاً انجام دهد.)  2   

  با سرمايه مالك و به منظور سودآوري بيشتر، با ديگري مضاربه كند. به تشخيص خود، دتوان مضارب مي)  3   

  اطالق عقد، حق هر نوع تجارتي را دارد.مضارب، در صورت )  4   

معيوب بوده است. در كدام يك از موارد  العقد ينكه ح شود و پس از تحويل، معلوم مي دشوفر شخصي مقدار معيني شكر را به ديگري مي –  9
  فسخ با مطالبه ارش مخير است؟ زير، خريدار در

  چنانچه خريدار، مبيع را به ديگري هبه نموده باشد.)  2     چنانچه به واسطه عيب مزبور، كسر قيمتي در مبيع حاصل شده باشد.)  1   

  استفاده شده باشد. سازي چنانچه شكرهاي مورد نظر، در كارگاه نبات)  4     دار، مبيع از ماليت افتاده باشد.در صورتي كه به علت رطوبت انبار خري)  3   
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وشد، اما هنگام تسليم فر وي صد تن برنج است، ميتاجري با ارائه يك نمونه برنج هندي به خريدار، تمامي موجودي انبار خود را كه حا –  10
  كاالي فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است، كدام ضمانت اجرايي، در دسترس خريدار خواهد بود؟ شود كه معلوم مي

  موجود در انبار، خسارت ناشي از عدم مطابقت كاال را مطالبه نمايد. هاي حق دارد با قبول برنج)  1   

  حق فسخ معامله را دارد. فقط)  2   

  فقط حق مطالبه ارش دارد.)  3   

  فروشنده را به تسليم مبيع مطابق نمونه بخواهد. تواند الزام مي)  4   

  كدام يك از موارد تعليق زير، مبطل عقد است؟ –  11

  از سوي مديون، من ملتزم به تأديه خواهم بود. در صورت عدم ايفاي دين)  1   

  در صورتي كه مديون پرداخت نكند، من ضامن هستم.)  2   

  هستم. در صورتي كه ديني بر عهده مديون ثابت باشد، من ضامن)  3   

  در صورتي كه مديون تاكنون اداي دين نكرده باشد، من ضامن هستم.)  4   

  كدام مورد در خصوص اقدامات وكيل، صحيح است؟ –  12

  ي كه در مسافرت است واصل گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست.چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وكيل)  1   

  در مورد وكالت اقدام كند. تواند تحت هيچ شرايطي نمي ،وكيل پس از استعفا)  2   

  چنانچه نامه عزل وكيل كه در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست.)  3   

  او نسبت به موكل نافذ نيست. اقدامات ،چنانچه نامه عزل به اطالع وكيل كه در مسافرت است، برسد)  4   

بر مستأجر شرط شده است كه در مدت اجاره، باغچه موجر را كه در مجاورت عين مستأجره قرار دارد، به  ساله، در ضمن عقد اجاره يك –  13
  خلف مستأجر در سه ماهه اول و خشك شدن برخي درختان، كدام اقدام از سوي موجر متصور است؟صورت رايگان آبياري نمايد، در صورت ت

  ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.)  1   

  فعل و مطالبه خسارت عدم اجراي شرط را بخواهد. تواند الزام به اجراي شرط فقط مي)  2   

  از فسخ قرارداد، بايد الزام مستأجر را به ايفاي شرط بخواهد. پيش)  3   

  خسارت ناشي از عدم اجراي شرط فعل را بخواهد. تواند فقط مي)  4   

  مطابق قانون حمايت خانواده در خصوص انجام هزينه توسط زوجه از اموال خويش، كدام مورد صحيح است؟ –  14

  آنچه را كه هزينه نموده، از زوج مطالبه كند. تواند معادل هر شرايطي ميا امر زوج، هزينه تحصيل فرزندشان را پرداخت نمايد. تحت يهرگاه زوجه به اذن )  1   

  دنتوا صورتي كه ثابت شود قصد تبرع نداشته است، مي مخارج متعارف شخصي خود را از اموال خود ادا نمايد، صرفاً درهرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه )  2   

  فت كند.معادل آن را از زوج دريا         

  را از تواند معادل آن اذن زوج، هزينه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نمايد، در صورتي كه ثابت شود قصد تبرع نداشته است، ميزوجه به  هرگاه)  3   

  زوج دريافت كند.        

  مطالبه معادل آن را از زوج دارد،كند، حق قبل تكند  هرگاه زوجه به پيشنهاد زوج، هزينه سفر براي مالقات فرزندشان را كه در شهر ديگري تحصيل مي)  4   

  مگر اينكه قصد تبرع داشته باشد.        

  اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نمايد، كدام مورد صحيح است؟ –  15

  مالك براي مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هيچ يك از غاصبين را ندارد.)  1   

  مالك حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبين سابق دارد.)  2   

  مالك براي مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقين را دارد.)  3   

  بعدي را دارد. مالك براي مطالبه قيمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبين)  4   

  در ارتباط با احكام عده، كدام مورد صحيح است؟ –  16

  روز است. 45عده طالق در زني كه به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند، )  1   

  .در مورد نكاح منقطع، سه طهر است عده فسخ نكاح)  2   

  عده وفات در نكاح دائم و منقطع، يكسان است.)  3   

  اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده است، عده فسخ نكاح، دو طهر است.)  4   

  در خصوص وصيت، كدام مورد صحيح است؟ –  17

  قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت الزم است. به چنانچه وصيت در زمان حيات موصي قبول شده باشد، ولي موصي)  1   

  بعد از فوت بدون قبض اثري ندارد. له در صورت رد وصيت قبل از فوت، قبول موصي)  2   

  .ن نيسترد وصيت ممك به، در صورت قبول وصيت بعد از فوت موصي و بعد از قبض موصي)  3   

  وصيت قابل رجوع نيست. به، قبل از فوت موصي و قبض موصي له قبول وصيت از سوي موصيدر صورت )  4   
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  پذير است؟ شخصي مدعي است پولي را به عنوان قرض به ديگري پرداخت و مقترض اداي دين نكرده است. كدام مورد از اقرارهاي زير، تجزيه –  18

  اما بابت خدمات مربوط به تعمير اتومبيل وي بوده است. ام، از مدعي پول گرفته)  1   

  را پرداخت كردم. به اما نيمي از مدعي ام، پول گرفتهاز مدعي )  2   

  اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است. ام، از مدعي پول گرفته)  3   

  .آن در يك سال آينده شرط شده است اما تأديه ام، از مدعي پول گرفته)  4   

  در خصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، كدام مورد صحيح است؟ –  19

  برد. ي ابي، فقط پسرعمو ارث ميبه يك پسرعموي ابويني و يك عمودر صورت انحصار ورثه )  1   

  برند. ميي ابويني، همگي ارث يك پسرعمو در صورت انحصار ورثه به دو عمو و)  2   

  برند. ي ابويني، همگي ارث ميدر صورت انحصار ورثه به يك خاله، يك دايي و پسرعمو)  3   

  برند. ي ابويني، يك دايي و يك عمو، همگي ارث ميدر صورت انحصار ورثه به دو پسرعمو)  4   

همين مدت، صغير به ديگري خسارت وارد در  اند. ساعات اداري به موجب قرارداد به مهدكودكي سپردهوالدين صغيري، نگهداري او را در  –  20
  مورد در خصوص مسئوليت جبران خسارت، صحيح است؟كدام  سازد. مي

  مهدكودك در هر حال، مسئول جبران خسارت است.)  1   

  اند. جبران خسارت هستند، مگر اينكه ثابت كنند تقصيري در تربيت طفل نكرده اصوالً والدين مسئول)  2   

  صغير مسئول است و بايد از مال او، جبران خسارت شود.)  3   

  صغير، مهدكودك و والدين، مسئوليت تضامني دارند.)  4   

  

��� �	
 دا���  

خواسته همان عين معين باشد  موضوع درخواست تأمينچنانچه اصلِ دعواي تحويل مال منقول، در صالحيت دادگاه عمومي تبريز باشد و  –  21
  ادگاه عمومي تهران موجود است، درخواست تأمين خواسته بايد به كدام دادگاه داده شود؟كه در مقرّ د

  چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمين خواسته ممكن نيست.)  1   

  تبريز)  2   

  تهران)  3   

  تبريز يا تهران به انتخاب خواهان)  4   

دعواي خود را  عليه، پس از اتيان سوگند مدعي تواند سوگند ياد نمايد، آيا مدعي مي عليه و مدعيچنانچه قرار اتيان سوگند بتّي صادر شود  –  22
  با دليل ديگري، اثبات نمايد؟

  تواند. بلي، تنها در دعواي بر وراث ميت مي)  2       .تواند خير، نمي)  1   

  تواند. بلي، مي)  4     تواند. تنها در دعواي بر وراث ميت نمي)  3   

  ؟شود حكم راجع به فسخ نكاح كه از دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، در كدام صورت نهايي محسوب مي –  23
  فقط در صورتي كه در ديوان عالي كشور ابرام شود و فسخ نيز در دفتر اسناد ثبت شود.)  1   

  حكم دادگاه تجديدنظر استان، نهايي است.)  2   

  فقط در صورتي كه در ديوان عالي كشور ابرام شود.)  3   

  ه در ديوان عالي كشور ابرام شود و يا مهلت فرجام آن منقضي شود.چنانچ)  4   

  كدام مورد در خصوص گرفتن تأمين از درخواست كنند دستور موقت، صحيح است؟ –  24

  وجه نقد نباشد.تواند  است كه مي يتنها اگر مستند دعوا سند رسمي نباشد، الزام)  1   

  الزامي نيست.)  2   

  .الزامي است كه بايد وجه نقد باشد)  3   

  وجه نقد نباشد. تواند الزامي است كه مي)  4   

  ه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنوني باشد كه جنون او متصل به زمان صغر نيست، خواهان دعوا كيست؟اگر وج –  25

  محجور)  2       اداره سرپرستي صغار و مجانين)  1   

  ولي خاص)  4       قيم)  3   

  اگر روز جلسه دادرسي، با تعطيلي غيرمنتظره مصادف شود، وقت جلسه بايد چگونه تعيين شود؟ –  26

  بايد دوماهه تعيين و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود.)  2       فرداي روز تعطيل است.)  1   

  تعيين شود و ابالغ الزم نيست. ماهه  بايد يك)  4     بايد دوباره تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ شود.)  3   
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  خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلي به رأي دادگاه، كدام مورد صحيح است؟در  –  27

  مهلت ندارد، حتي اگر معترض از دادرسي منتهي به رأي، آگاه بوده باشد.)  1   

  مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسي منتهي به رأي، آگاه بوده باشد.)  2   

  در هر حال، مهلت آن دو ماه از تاريخ اطالع شخص ثالث از رأي است.)  3   

  در هر حال، مهلت آن بيست روز از تاريخ اطالع شخص ثالث از رأي است.)  4   

چنانچه متصرف عدواني، در ملك مورد تصرف، ساختمان احداث كرده باشد و حكم به رفع تصرف عدواني صادر شود، در مورد اجراي آن،  –  28
  ؟است حيكدام مورد صح

  .گردد و ساختمان تخريب مي شود بالفاصله بعد از قطعيت اجرا مي)  1   

  عواي مالكيت ملك را اقامه نمايد.كه متصرف، ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ حكم، د ماند ن در صورتي باقي ميشود و ساختما بعد از قطعيت اجرا مي)  2   

  واي مالكيت ملك را اقامه نمايد.از تاريخ اجراي حكم، دعماه متصرف، ظرف يك  ماند كه و ساختمان در صورتي باقي مي شود قبل از قطعيت اجرا مي)  3   

  .گردد و ساختمان تخريب مي شود بالفاصله بعد از صدور اجرا مي)  4   

  كند؟ چه تصميمي اتخاذ ميدادگاه  ،در دعواي عليه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمين خسارات احتمالي وارد به خود را نمايد –  29

  شود. اما براي تعيين خسارت به كارشناس رجوع مي كند قرار تأمين صادر مي)  1   

  كند. با تعيين ميزان خسارت احتمالي، قرار تأمين صادر مي)  2   

  كند. بدون تعيين خسارت احتمالي، قرار تأمين صادر مي)  3   

  كند. قرار رد درخواست تأمين صادر مي)  4   

  تواند اقامه نمايد؟ دعواي مطالبه مهريه غيرمنقول را زوجه، در كدام دادگاه مي –  30

  محل وقوع مال غيرمنقول)  2     حل وقوع مال غيرمنقول يا محل سكونت زوجهم)  1   

  غيرمنقول يا محل اقامت زوجمحل وقوع مال )  4     محل اقامت زوج يا محل سكونت زوجه)  3   

  اگر در وكالتنامه وكيل دادگستري تصريح نشده باشد، وكيل حق اقدام در كدام يك از موارد زير را دارد؟ –  31

  درخواست دستور موقت، افزايش خواسته، تعيين داور)  2     تأمين خواسته، درخواست دستور موقت، افزايش خواستهدرخواست )  1   

  درخواست تأمين خواسته، افزايش خواسته، اعتراض به حكم غيابي)  4     لباي متقادرخواست دستور موقت، ارجاع به داوري، دفاع از دعو)  3   

  در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول چنانچه خواهان خواسته را كمتر از بهاي واقعي تقويم نمايد، كدام يك از موارد زير صحيح است؟ –  32

  در هزينه دادرسي مؤثر است، اما در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر نيست.)  2       در هيچ يك، مؤثر نيست.)  1   

  در هر دو مورد، مؤثر است.)  4     در هزينه دادرسي مؤثر نيست، اما در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر است.)  3   

  باشد؟ در صورت فسخ كدام يك از قرارهاي زير در دادگاه تجديدنظر استان، همان دادگاه تجديدنظر ملزم به رسيدگي ماهيتي مي –  33

  شخص ثالثقرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب )  2       كليه قرارهاي دادگاه بدوي)  1   

  قرار ابطال دادخواست تجديدنظر، قرار رد دعوا)  4     قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهليت خوانده)  3   

 اجرا كدام اقدام زير رانزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسليم آن به مأمور اجرا خودداري نمايد. مأمور  عليه چنانچه وجه نقد محكوم –  34
  دهد؟ انجام مي

  به ميزان وجه مزبور، از دارايي ثالث توقيف خواهد شد.)  1   

  معرفي گردد.عليه  بايد وجه توقيف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال ديگري از محكوم)  2   

  عليه، بايد عليه ثالث اقامه دعواي مطالبه وجه نمايد. محكوم)  3   

  بايد عليه ثالث اقامه دعواي مطالبه وجه نمايد. له، محكوم)  4   

چنانچه در دعواي زوجيت حكم دادگاه تجديدنظر، عليه خواهان صادر شود اما اين حكم، پس از اعاده دادرسي، فسخ و حكم بر اثبات  –  35
  تواند انجام دهد؟ چه اقدامي مي عليه اين حكم ود، محكومزوجيت صادر ش

  خسارت اقامه نمايد. تواند دعواي فقط مي)  2     مجدداً اعاده دادرسي نمايد. د نسبت به حكم اثبات زوجيت،توان فقط مي)  1   

  حق هيچ اقدامي ندارد زيرا حكم قطعي و امر مختومه شده است.)  4     خواهي نمايد. به اين حكم فرجام تواند نسبت مي)  3   

  كدام مورد در خصوص گزارش اصالحي، صحيح است؟ –  36

  نيست، مگر اينكه از شوراي حل اختالف صادر شده باشد. شود و قابل تجديدنظر مانند حكم دادگاه به موقع اجرا گذاشته مي)  1   

  تجديدنظر است. شود و قابل حكم تلقي مي)  2   

  پس از قطعيت، اعتبار امر مختومه دارد.شود و  حكم تلقي مي)  3   

  و قابل واخواهي و تجديدنظرخواهي نيست. شود شته ميمانند حكم دادگاه به موقع اجرا گذا)  4   
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  گيرد؟ اعاده دادرسي طاري، در كدام مرجع مورد رسيدگي قرار مي –  37

  ي مورد اعاده دادرسي را صادر كرده است.از دادگاهي باشد كه رأ تر دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است، مگر اينكه درجه دادگاه پايين)  1   

  ديوان عالي كشور)  2   

  كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسيدادگاه صادر )  3   

  دادگاهي كه در آنجا، حكم به عنوان دليل ابراز شده است.)  4   

اور مرضي الطرفين تعيين شود، در مورد عزل داور توسط چنانچه هيئت سه نفره داوري متشكل از داور اختصاصي هر يك از طرفين و د –  38
  كدام مورد صحيح است؟ يكي از طرفين

  هيچ يك از داوران را عزل نمايد. واندت يكي از طرفين نمي هيچ)  1   

  خود را عزل نمايد مگر اينكه صريحاً حق عزل را ساقط نموده باشد. تواند داور اختصاصي هر يك مي)  2   

  را عزل نمايد. الطرفين اختصاصي خود و داور مرضيد داور نتوا هر يك مي)  3   

  خود را عزل نمايد. تواند داور اختصاصي هر يك فقط مي)  4   

  ؟شود نميحبس  عليه در كدام صورت محكومبه،  در مرحله اجراي حكم قطعي محكوميت به پرداخت وجه و عدم امكان استيفاي محكوم –  39
  غ اجراييه، دادخواست اعسار بدهد.روز از تاريخ ابال 30ظرف )  2     شود. حبس مي له در هر صورت، به تقاضاي محكوم)  1   

  ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ حكم قطعي، دادخواست اعسار بدهد.)  4     معرفي كند. روز از تاريخ ابالغ اجراييه، كفيل يا وثيقه 30ظرف )  3   

به اشتباه شكلي خود در رأيي كه صادر نموده پي ببرد، چه اقدامي در صورتي كه يكي از دو قاضي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري،  –  40
  ام دهد؟بايد انج

  .ارجاع دهد عرض شعبه هم پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دنتوا مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و رئيس ديوان مي)  1   

  تواند انجام دهد. هيچ اقدامي نمي)  2   

  فرستد. را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و رئيس ديوان پرونده را نزد رئيس قوه قضائيه ميمراتب )  3   

  عرض ارجاع شود. مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و در هر حال، پرونده بايد جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم)  4   

  

  ���رت ���ق

  صحيح است؟ خرده فروشي،م مورد در خصوص خريد لوازم خانگي توسط تاجر براي جهيزيه دختر خود از مغازه كدا –  41

  .چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاري است)  2       به هيچ وجه تجاري نيست.)  1   

  شود. عمل تجاري محسوب مي)  4     در صورتي كه فروشنده تاجر باشد، عمل تجاري است.)  3   

  متصدي حمل و نقل، كار حمل را به ديگري واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، كدام مورد صحيح است؟ –  42

  است.شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وي به متصدي بعدي محفوظ )  2     با متصدي بعدي، متضامناً مسئول است.)  1   

  به متصدي بعدي رجوع كند. تواند يمشخصاً مسئول بوده و ن)  4     سئوليت مستقيم دارد.مهيچ مسئوليتي نداشته و متصدي بعدي، )  3   

  يت اعضاي هيئت مديره شركت سهامي پايان يابد، كدام مورد صحيح است؟چنانچه دوره مدير –  43

  ي معامالت آنها براي شركت، تنها با تنفيذ مجمع عمومي معتبر است.مديران حق دخالت در امور اجرايي شركت را دارند، ول)  1   

  ه جز امور كالن هستند.مديران مجاز به انجام امور شركت، ب)  2   

  اختيارات هيئت مديره، كماكان به قوت خود باقي است.)  3   

  باشند. مال حقوقي، به جز امور اداري و روزمره شركت نميعمديران مجاز به انجام ا)  4   

  چنانچه مجمع عمومي عادي، بدون رعايت حد نصاب قانوني تشكيل و مديران را انتخاب نمايد، اين انتخاب .......... –  44

  .باشد بوده و اعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، كان لم يكن مي اعتبار بي)  1   

  و اعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، باطل ولي نسبت به شركت و سهامداران معتبر است.)  2   

  ل حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، داراي اعتبار است.قابل ابطال در دادگاه بوده، ولي اعما)  3   

  باشد. و اعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث و شركت، معتبر و غيرقابل ابطال مي)  4   

  پذير است؟ مطالبه وجه چك از طريق اجراي ثبت، عليه چه كسي (كساني) امكان –  45

  صادر كننده و ضامن وي)  2       صادر كننده)  1   

  صادر كننده و ظهرنويس)  4     صادر كننده، ضامن وي و ظهرنويس)  3   

  بانك مكلف است به محض ارائه چك، ..........، سند را كارسازي كند. –  46

  تنها در تاريخ مندرج در آن)  2     ماه از تاريخ صدور آن 6حداكثر تا )  1   

  در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن تاريخ)  4     آنبدون توجه به تاريخ مندرج در )  3   
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  گيرد؟ انتشار اوراق مشاركت، با مجوز كدام نهاد صورت مي –  47

  بانك مركزي)  2       سازمان بورس اوراق بهادار)  1   

  وزارت امور اقتصادي و دارايي)  4     بانك كارگزار انتشار اوراق مشاركت)  3   

  شود؟ طريق انجام مي ، به ترتيب از كدام»شركت با مسئوليت محدود«و در  »هاي سهامي شركت«تقويم آوردة غيرنقدي در  –  48

  شركاتوافق  – شركا توافق )  2     رسمي دادگستريكارشناسان  – كارشناسان رسمي دادگستري )  1   

  رسمي دادگستريكارشناسان  – توافق شركا )  4     شركاتوافق  – كارشناسان رسمي دادگستري )  3   

  صحيح است؟ شود، كدام مورد در خصوص كسي كه جديداً وارد شركت تضامني مي –  49

  فقط در صورتي مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود كه در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.)  1   

  عد از ورود خود خواهد بود.مسئول قروض قبل از ورود و ب)  2   

  فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.)  3   

  به هيچ وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.)  4   

  در نظر گرفته شود؟ تواند نمي، در حقوق ايران، كدام يك از موضوعات زير، به عنوان آورده در شركت با مسئوليت محدود –  50

  نفوذ سياسي)  4     سرقفلي)  3     حق اختراع)  2     حقوق ارتفاقي)  1   

  هاي سهامي، صحيح است؟ كدام مورد در خصوص شركت –  51

  م مديران، توسط شركت، معتبر است.يا تعهد واتضمين )  1   

  و با رعايت قيود و شرايط عادي و جاري.هاي مالي و اعتباري  و شركت ها دريافت وام يا اعتبار مديران از شركت، خود به خود باطل است، مگر در مورد بانك)  2   

  .معامله مديران شركت سهامي با شركت در صورت تصويب مجمع عمومي در مقابل اشخاص ثالث، معتبر نيست)  3   

  معامالت مديران كه متضمن رقابت با شركت باشد، باطل است.)  4   

  اگر مديران يك شركت تجاري، چكي صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، كدام مورد صحيح است؟ –  52

  سئوليت تضامني نخواهند داشت، مگر اينكه ظهر چك را به عنوان ضامن امضا كرده باشند.مديران و شركت، در قبال دارنده، م)  1   

  فقط شركت، مسئول پرداخت چك خواهد بود.)  2   

  مسئوليتي نخواهند داشت. گونه مديران به لحاظ حقوقي، هيچ)  3   

  و شركت، در قبال دارنده، مسئوليت تضامني خواهند داشت.مديران امضا كننده )  4   

  كدام مورد در خصوص تاريخ توقف تاجر، صحيح است؟ –  53

  قابل استناد نيست. اند، قبال اشخاصي كه در دادرسي شركت نداشته تاريخ توقف تعيين شده در حكم ورشكستگي، در)  1   

  كستگي، قابل تعيين است.تا يك سال قبل از تاريخ صدور حكم ورش)  2   

  دو سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي يا كمتر، تعيين شود. تواند براي فقط مي)  3   

  شود. اگر در حكم معين نشده باشد، تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاريخ توقف محسوب مي)  4   

  به نباشد .......... چنانچه شخص حقوقي پس از محكوميت قطعي، قادر به پرداخت محكوم –  54

  باشد تنها مجاز به تقديم دادخواست ورشكستگي ميتواند دادخواست اعسار بدهد و  شخص حقوقي نمي)  1   

  تواند دادخواست اعتبار بدهد مي)  2   

  مديران شخص حقوقي بايد ورشكستگي خود و شخص حقوقي را اعالم كنند)  3   

  شخص حقوقي تجاري بايد دادخواست توقف و شخص حقوقي غيرتجاري بايد دادخواست اعسار بدهد)  4   

  ، صحيح است؟»شركت با مسئوليت محدود«و » هاي سهامي شركت«بيستم، به ترتيب در  خصوص كسر اندوخته قانوني يككدام مورد در  –  55

  اختياري است. – اجباري است )  2       اختياري است. – اري است يتاخ)  1   

  اجباري است. – اختياري است )  4       اجباري است. – اجباري است )  3   

  شوند؟ ، به ترتيب از بين چه كساني انتخاب مي»با مسئوليت محدود  شركت«و در » سهامي هاي شركت«مديران در  –  56

  شركا و غيرشركا – سهامداران )  2       شركا – غيرسهامداران )  1   

  شركا – سهامداران و غيرسهامداران )  4       شركا – سهامداران )  3   

  خود را به ديگري هبه نمايد، معامله مزبور از نظر حقوقي چه وضعيتي دارد؟هرگاه تاجر ورشكسته بعد از توقف، مالي از اموال  –  57

  باطل)  4     غيرنافذ)  3     قابل ابطال)  2     قابل فسخ)  1   

  گيرد؟ به ديگري، به ترتيب از كدام طريق صورت مي» چك«و » برات«اولين انتقال  –  58

  ظهرنويسي – ظهرنويسي  ) 2     ظهرنويسي يا قبض و اقباض – ظهرنويسي يا قبض و اقباض )  1   

  ظهرنويسي – ظهرنويسي يا قبض و اقباض )  4     ظهرنويسي يا قبض و اقباض -ظهرنويسي  ) 3   




 و��
  ن ����ن�ز��  �١٣٩ داد����
 ��ل

  

   
   8صفحه 

  

فسخ كدام مورد در خصوص معامالتي كه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي و قبل از صدور حكم بطالن يا  –  59
  باشد؟ آن قرارداد انجام داده است، صحيح مي

  در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد، باطل است.)  1   

  شود. به هيچ وجه باطل نمي)  2   

  شود. در صورتي كه به مصلحت طلبكاران نباشد، باطل مي)  3   

  شود. فرار از دين بوده، باطل ميدر صورتي كه معلوم شود به قصد )  4   

  ظهرنويس چك به هنگام ظهرنويسي، در چك شرط عدم مسئوليت نموده است. كدام مورد در خصوص اين شرط، صحيح است؟ –  60

  باطل است.)  1   

  صحيح است و در مقابل همه دارندگان (مستقيم و غيرمستقيم)، قابل استناد است.)  2   

  در مقابل دارنده مستقيم، قابل استناد است.صحيح است ولي فقط )  3   

  قابل ابطال است. ) 4   

  

����ط ���ق ا�����  ا��ل ا

  ؟كننده حكم تكليفي است كدام مورد بيان –  61

  عين مستاجره بايد معين باشد.)  2     متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.)  1   

  امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است، رد نمايد.)  4     باشد.عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد )  3   

  كننده حكم وضعي است؟ كدام مورد، بيان –  62

  وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند.)  2     هر يك از پدر و جد پدري، نسبت به اوالد خود واليت دارند.)  1   

  بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع مسكن نيست.)  4     نمايد. ميع ملزم بيعقد بيع، بايع را به تسليم )  3   

  در كدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟ –  63

  هر گونه حفاري و كاوش، به قصد به دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي ممنوع است.)  1   

  هر صلح نافذ است، جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد.)  2   

  توان خواستگاري كرد. خالي از موضع نكاح باشد، مي هر زني را كه)  3   

  تواند براي عقد نكاح، وكالت به غير دهد. هر يك از زن و مرد مي)  4   

  كدام مورد داراي مفهوم وصف است؟ –  64

  نكاح مسمله يا غيرمسلم جايز نيست.)  1   

  صوب وارد شده باشد.غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او، به مال مغ)  2   

  نمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است، غيرمنقول است.)  3   

  من شخصي مثل مبيع شخصي است.از حيث احكام عيب، ث)  4   

از تاريخ انكار در حكم غاصب  گردداگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست، منكر «قانون مدني:  310مطابق ماده  –  65
  ناظر به كدام مورد است؟ 315الء بر حق غير به نحو عدوان معرفي كرده است، ماده قانون مدني كه غصب را استي 308ده با توجه به ما» است.

  اصل عملي)  4     اماره قانوني)  3     فرض قانوني)  2     اماره قضايي)  1   

  (مقلوب)، كدام مورد صحيح است؟درباره استصحاب قهقري  –  66

  مطلقاً حجت است.)  2     فقط در استنباط معاني الفاظ، حجت است.)  1   

  مطلقاً حجت نيست.)  4     فقط در استنباط احكام، حجت است.)  3   

توسط شفيع، اگر تاريخ اقاله و  دهد. اقاله متبايعين و اخذ به شفعه بعد از فروش سهم يكي از دو شريك مال غيرمنقول، دو حادثه رخ مي –  67
  اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبيعه از آن چه كسي است؟

  فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.)  2       شفيع اگر اقاله، معامله نباشد.)  1   

  مشتري اگر اقاله، معامله باشد.)  4       شفيع اگر اقاله، معامله باشد.)  3   

همچنين برابر اصل ». حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد«قانون اساسي:  36مطابق اصل  –  68
 يواتفبيايد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا  فتاويقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين «قانون اساسي:  167

  »حكم قضيه را صادر نمايد. معتبر،
  حكومت)  4     تخصيص)  3     ورود)  2     تخصص)  1   
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  االباحه، صحيح است؟ لةكدام مورد در خصوص اصا –  69

  بيانگر حكم ظاهري است و فقط در شبهات تحريمي جاري است.)  2     بيانگر حكم ظاهري است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است.)  1   

  بيانگر حكم واقعي است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است.)  4     بيانگر حكم واقعي است و فقط در شبهات تحريمي جاري است.)  3   

  اصول لفظيه در كدام مورد، قابل استناد است؟ –  70

  بناي عقال)  4     اجماع)  3     حكم عقل)  2     سنت)  1   

  اي كه تاريخ وقوع يكي از آن دو معلوم و ديگري نامعلوم باشد، دو معامله مزبور چه حكمي دارند؟ گونههرگاه دو معامله تعارض كنند، به  –  71

  باشد. نامعلوم است، باطل مي شاي كه تاريخ وقوع معامله)  2       باشند. هر دو باطل مي)  1   

  باشد. كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، صحيح مياي  معامله)  4     باشد. اي كه تاريخ وقوعش معلوم است، صحيح مي معامله)  3   

  ناظر به كدام داللت است؟». ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده، باطل است«ق.م:  691ماده  –  72

  داللت تنبيه و ايماء به مدلول سياقي )  2     داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سياقي)  1   

  داللت اشاره به مدلول سياقي)  4       داللت اقتضاء به مدلول سياقي)  3   

، حال اگر گفته »باطل استاگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد. آن معامله به واسطه فقدان قصد «ق.م:  195ماده  –  73
  يك از اقسام قياس است؟ شود معامله صغير غيرمميز باطل است، حكم مزبور مستند به كدام

  لعلّةقياس منصوص ا)  4     الفارق قياس مع)  3     قياس اولويت)  2     لعلّةمستنبط اقياس )  1   

  ؟ندارديك از مواد قانوني زير، مفهوم  كدام –  74
  )ق.م 808م آيد. ( هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد، حق شفعه به وجود مي)  1   

  ق.م.ا) 49مبرّا از مسئوليت كيفري هستند. (م  اطفال در صورت ارتكاب جرم،)  2   

  ق.م) 398اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از حين عقد، اختيار فسخ معامله را دارد. (م )  3   

  ق.م.) 24هايي را كه آخر آنها مسدود نيست، تملّك نمايد. (م  تواند طرق و شوارع عامه و كوچه كس نمي هيچ)  4   

  يك از مواد قانوني زير، داراي مفهوم است؟ كدام –  75

  ق.م.) 1054زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است، موجب حرمت ابدي است. (م )  1   

  ق.م.) 638عاريه عقدي است جايز. (م )  2   

  ق.م.) 348بيع چيزي كه منفعت عقاليي ندارد، باطل است. (م )  3   

  ق.م.) 1118تواند در دارايي خود، هر تصرّفي را كه بخواهد بكند. (م  ميزن مستقالً )  4   

  شود؟ اي، داللت آن بر انحصار سببيت، از كدام طريق ثابت مي در صورت مفهوم داشتن جمله شرطيه –  76

  با قرينه لفظي)  4     از اطالق كالم گوينده)  3     به واسطه وضع)  2     به حكم عقل مستقل)  1   

  اند؟ شرايط استعمال مجازي كدام –  77

  قرينه صارفه و وجود عالقه بين معناي حقيقي و مجازي)  2       عدم تبادر و وجود قرينه لفظي )  1   

  صحت سلب و وجود قرينه معينه)  4     وجود عالقه مشابهت بين معناي حقيقي و مجازي)  3   

  ب، كدام مورد است؟به عنوان يكي از اركان استصحا» شك«منظور از  –  78

  خصوص احتمال مساوي)  2      ظن غيرمعتبر و احتمال مساوي)  1   

  احتمال مساوي، ظن غيرمعتبر و وهم)  4       وهم و احتمال مساوي)  3   

در بازه مزبور به موجب قراردادي، يكي از طرفين، متعهد به انجام كاري در يك بازه زماني معين شده است. چنانچه متعهد به تعهد خود  –  79
  عمل نكند و معلوم نباشد كه زمان تعيين شده، قيد تعهد بوده يا نه، روابط طرفين چگونه قابل تحليل است؟

  تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگيرد. متعهدله مي)  1   

  تواند قرارداد را فسخ كند. متعهدله فقط مي)  2   

  تواند خسارت بگيرد. فقط ميمتعهدله )  3   

  تواند متعهد را به انجام تعهد الزام كند. متعهدله فقط مي)  4   

  شود و از چه بابي؟ در تعارض اصل استصحاب با اصل تخيير، به ترتيب، كدام اصل بر ديگري مقدم مي –  80

  ورود – تخيير )  4     حكومت – استصحاب )  3     حكومت – تخيير )  2     ورود – استصحاب )  1   

  

  )ا' &%��� و ا#"!� � ���ق

  مالك شركت در جرم، در قانون مجازات اسالمي چيست؟ –  81

  مشاركت در عمليات اجرايي جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتكب)  2       شركت در عمليات اجرايي جرم)  1   

  جرم ارتكابي مستند به عمل همه آنها باشد.)  4     هر كس عالماً، عامداً با ديگري در ارتكاب جرم مشاركت نمايد.)  3   
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  شود؟ مسئوليت كيفري به علت رفتار ديگري، با كدام شرايط محقق مي –  82

  طور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب تقصير شود. شخص به)  1   

  اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجة رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود. طور قانوني، مسئول شخص به)  2   

  طور قانوني، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب تقصير شود.  شخص به)  3   

  جه رفتار ديگري، مرتكب تقصير شود.طور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتي شخص به)  4   

عليه پس از درمان از  كند. ليكن مجني اصابت مي» ج«كند كه به علت اشتباه، به  ، تيري به سمت او شليك مي»ب«به قصد قتل » الف« –  83
  گيرد؟ به كدام اتهام تحت تعقيب قرار مي» الف«كند.  مرگ نجات پيدا مي

  ايراد جرح و صدمات عمدي)  4     شروع به جرم قتل عمدي)  3     عقيمجرم )  2     جنايت خطي محض)  1   

  شود؟ يك از قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا مي كدام –  84

  زمان اعالم عقيده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزايش دهد. قانوني كه مدت)  1   

  زمان تعقيب را افزايش دهد. زمان مرور قانوني كه مدت)  2   

  نظر متهمان را كاهش دهد. زمان تحت قانوني كه مدت)  3   

  را كاهش دهد.تعقيب زمان اعتراض به قرار تعليق  قانوني كه مدت)  4   

  يك از موارد زير، صحيح است؟ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، كدام –  85

  شود. صورت، متهم با قرار تأمين مناسب آزاد مي طور مشروط گذشت كند، دراين تواند به ميشاكي )  1   

  تواند گذشت كند. شاكي مطلقاً نمي)  2   

  تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. شاكي مي)  3   

  گذشت كند. تواند الناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاكي مي اگر جرم از حقوق)  4   

  در جرايم مستوجب حد، مرتكب با كدام شرايط زير، مسئول است؟ –  86

  عالوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت كيفري، به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.)  1   

  ارتكابي نيز آگاه و متوجه باشد. عالوه بر داشتن علم و قصد، مرتكب در صورتي مسئوليت كيفري دارد كه به حرمت شرعي رفتار)  2   

  عالوه بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عامه تكليف باشد.)  3   

  عالوه بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب جرم احراز و مرتكب به حرمت شرعي آگاه و متوجه باشد.)  4   

  دام مورد در خصوص مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، صحيح است؟ك –  87

  باشند. به علت حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قابل تعقيب و مجازات نمي)  1   

  گردند. به تدابير جايگزين مجازات محكوم مي)  2   

  شوند. جازات حبس محكوم ميبه كيفر جايگزين م)  3   

  شوند. به علت ارتكاب عمل حرام، به نظر قاضي محكمه تعزير مي)  4   

  ؟شود نمييك از جرايم زير، در دوران تعليق مجازات، موجب لغو محكوميت تعليقي  ارتكاب كدام –  88
  قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي)  2       شرب خمر)  1   

  ايراد ضرب عمدي)  4       7تعزير درجه )  3   

  امكان تبديل مجازات حبس به نظارت الكترونيكي، در كدام جرايم و با چه شرايطي وجود دارد؟ –  89

  فقدان سوءسابقه كيفري مؤثر –  8تا  6تعزيرات درجه )  2     جبران ضرر و زيان –  8تا  4تعزيرات درجه )  1   

  جبران ضرر و زيان –  8تا  5تعزيرات درجه )  4     عليه مجنيجلب رضايت  –  8تا  3تعزيرات درجه )  3   

  اگر كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث بميرد، وصف جنايت چيست؟ –  90

  خطاي محض)  4     عمدي شبه)  3     عمدي)  2     عمدي  در حكم شبه)  1   

  شود؟ عدم تحقق جرم مييك از جرايم زير، صرف وجود شبهه، موجب  در كدام –  91

  سرقت حدي)  4     زناي محصنه)  3     قذف)  2     محاربه)  1   

با هماهنگي قبلي در مقابل مغازه قرار داده است، استفاده و با » ب«پس از سرقت از مغازه جواهرفروشي، براي فرار از اتومبيلي كه » الف« –  92
  ، صحيح است؟»ب«اقدام شود. كدام مورد در خصوص  راندن آن متواري مي

  معاونت در سرقت است.)  4     مشاركت در سرقت است.)  3     معاونت در فرار است.)  2     باشد. جرم نمي)  1   

  شود؟ اگر جنايت به علت حساسيت زياد موضع اصابت (مثالً ورود صدمه به گيجگاه) اتفاق افتد، در كدام شرايط قتل عمدي ثابت مي –  93

  عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشد. به علت وضعيت خاص مجني جنايت)  1   

  اقدام مرتكب معموالً كشنده نباشد، ولي به علت حساسيت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهي و توجه او نيز اثبات نگردد.)  2   

  عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشد. اص منجيجنايت به علت وضعيت خاص زماني و مكاني و به دليل وضعيت خ)  3   

  حساسيت زياد موضع آسيب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهي و توجه مرتكب اثبات گردد.)  4   
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  تحريك مردم به درگيري با نيروهاي دولتي، با انگيزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمي است؟ –  94

  جرم عمومي)  2       جرم نظامي)  1   

  در صورت مؤثر بودن، جرم عمومي)  4       جرم سياسي)  3   

فروشد. اين اقدام، حايز كدام عنوان جزايي زير  مي» ج«به شخص را به عنوان مال متعلق به خود، » ب«ساختمان مسكوني متعلق به » الف« –  95
  است؟

  كالهبرداري و انتقال مال غير)  4     انتقال مال غير، فقط)  3     كالهبرداري، فقط )  2     معامله معارض، فقط)  1   

  مرتكب چه جرمي يا جرايمي شده است؟» الف«نامد.  ، او را زنازاده مي»ب«با توهين به شخص » الف« –  96

  قذف و افترا)  4     توهين)  3     قذف و توهين)  2     قذف و نشر اكاذيب)  1   

  نمايد. او به كدام اتهام، قابل تعقيب كيفري است؟ كارمند دولت، وجوهي را كه اشتباهاً به حساب او در بانك واريز شده، برداشت مي –  97

  تحصيل مال از طريق نامشروع)  2       هيچ اتهامي)  1   

  تصرف غيرقانوني اموال دولتي)  4       اختالس)  3   

  شود؟ به چه كساني اطالق مي از نظر قانونگذار،» دشمن«مفهوم  –  98

  هايي كه قصد براندازي نظام جمهوري اسالمي را داشته باشند. اشرار و گروه)  1   

  جمعي به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند. كساني كه با سالح گرم يا سرد، به صورت دسته)  2   

  بندي شده را در اختيار دولت خارجي قرار دهند. مذاكرات، تصميمات يا اطالعات طبقهكساني كه اسناد و مدارك، )  3   

  جمهوري اسالمي دستگير شوند.نظاميان مسلح بيگانه كه در قلمرو حاكميت دولت )  4   

  شود؟ يك از تعاريف زير، تعريف قانوني قاچاق كاال و ارز محسوب مي كدام –  99

  نيربط قانو ارز بدون اخذ مجوز قبلي از مرجع ذيورود يا صدور كاال و )  1   

  الورود گردد. الصدور و ممنوع هر اقدامي كه موجب كسر ارزش مال موضوع درآمد دولت يا كاالهاي ممنوع)  2   

  هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كاال و ارز گردد.)  3   

  كاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمركي ورود يا خروج )  4   

اگر كسي با حضور و معرفي خود به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمي را به جاي او امضاء كند و ثمن معامله را دريافت نمايد، مرتكب  –  100
  يك از جرايم زير شده است؟ كدام

  استفاده از سند مجعول و كالهبرداري )  2       كالهبرداري)  1   

  جعل و استفاده از سند مجعول و كالهبرداري)  4       جعل سند رسمي و كالهبرداري)  3   

  

')*+, �	
 دا���  

  آيد؟ به تقاضاي چه شخصي و توسط كدام پزشك به عمل مينظر،  معاينه پزشكي در مورد افراد تحت –  101

  پزشك تعيين شده توسط دادستان – نظر  فقط شخص تحت)  1   

  نظر يا بستگان وي پزشك منتخب شخص تحت – نظر يا يكي از بستگان نزديك وي  شخص تحت)  2   

  يكي از پزشكان به تعيين دادستان – نظر يا يكي از بستگان نزديك وي  شخص تحت)  3   

  پزشك مورد اعتماد ضابط دادگستري – نظر  ضابط دادگستري و يا شخص تحت)  4   

  يك از موارد زير، ضروي است؟ در جرايم تغزيري درجه شش ، تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت طرفين توسط دادگاه تجديدنظر استان، در كدام –  102

  جرم، حبس باشد.در كليه مواردي كه مجازات قانوني )  2     حكم مورد اعتراض، متضمن محكوميت كيفري به حبس باشد.)  1   

  حكم مورد اعتراض، متضمن محكوميت كيفري به جزاي نقدي باشد.)  4     در كليه احكام متضمن محكوميت، مطلقاً ضروري است.)  3   

  يك از موارد زير در خصوص صدور قرار ترك تعقيب توسط دادسرا، صحيح است؟ كدام –  103

  ديده، توسط بازپرس ت زياندر جرايم قابل گذشت و در صورت جبران خسار)  1   

  در جرايم قابل گذشت و قبل از صدور كيفرخواست، در صورت درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي، توسط دادستان)  2   

  قابل گذشت، توسط دادستان و قبل از صدور كيفرخواستحسب مورد، در جرايم قابل گذشت و غير)  3   

  ر كيفرخواست، در صورت اعالم گذشت از سوي شاكيدر جرايم قابل گذشت و قبل از صدو)  4   

  در صورت حدوث اختالف بين دادگاه كيفري يك و دادگاه كيفري دو، واقع در حوزه قضايي يك استان، مرجع حل اختالف كدام است؟ –  104

  ديوان عالي كشور)  2     شعب تشخيص ديوان عالي كشور)  1   

  دادگاه تجديدنظر همان استان)  4       عرض دادگاه كيفري يك هم)  3   
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  شود؟ قرار رسيدگي، توسط كدام مرجع قضايي و در چه مواردي صادر مي –  105

  وقتي كه به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخيص دهد. – حسب مورد دادگاه كيفري يك يا دو )  1   

  كند. رسيدگي مي» به طور مستقيم«آنگاه كه به پرونده  – دادگاه كيفري يك )  2   

  هرگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا، خود را صالح به رسيدگي تشخيص دهد. – حسب مورد، دادگاه كيفري يك يا دو )  3   

  ت به آن را موجه تشخيص دهد.هرگاه كه به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسب – دادگاه كيفري يك )  4   

  ؟نيستپرونده قابل اعتراض يك از قرارهاي بازپرس كه مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحيه طرفين  كدام –  106
  منع تعقيب)  2     ممنوعيت خروج از كشور به عنوان قرار نظارت قضايي)  1   

  موقوفي تعقيب)  4       عدم صالحيت)  3   

دادسراي عمومي و انقالب تهران، با صدور قرار نيابت قضايي، انجام تحقيقات در خصوص اتهامي را از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان  –  107
شود. دادستان و دادگاه كدام شهرستان، تكليف  كند و در دادسراي اصفهان، قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم صادر مي درخواست مي

  قرار تأمين صادره و همچنين رسيدگي به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را بر عهده دارد؟ اظهارنظر در مورد

  دادگاه تهران  – دادستان تهران )  2     دادگاه اصفهان – دادستان اصفهان )  1   

  دادگاه تهران – دادستان اصفهان )  4     دادگاه اصفهان – دادستان تهران )  3   

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته صادره توسط بازپرس، كدام است و مرجع رسيدگي به  –  108
  كند؟ طبق كدام قانون يا مقررات رسيدگي مي

  طبق مقررات اجراي احكام كيفري  – دادگاه كيفري دو )  2     طبق مقررات اجراي احكام كيفري – دادگاه حقوقي )  1   

  طبق مقررات اجراي احكام مدني – دادگاه حقوقي )  4     طبق مقررات اجراي احكام مدني – اه كيفري دو دادگ)  3   

  يك از مراجع قانوني زير، الزامي است؟ تشكيل جلسه مقدماتي، براي كدام  –  109

  هاي انقالب در موارد تعدد قاضي  دادگاه كيفري يك، دادگاه نظامي يك و دادگاه)  1   

  هاي كيفري يك  فقط دادگاه)  2   

  هاي كيفري يك و دو فقط دادگاه)  3   

  هاي كيفري و نظامي كليه دادگاه)  4   

  دهد؟ عليه، چه اقدامي انجام مي در خصوص درخواست اعاده دادرسي، شعبه ديوان عالي كشور، پس از رسيدگي به درخواست محكوم –  110

  ه حكم قطعي را تعيين و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به ديوان ارسال و يا اينكه حكم صادره راموارد نقض تحقيقات دادگاه صادركنند)  1   

  كند. ابرام مي         

  كند. رأي دادگاه صادركننده حكم قطعي را ابرام يا نقض مي)  2   

  كند. حسب مورد، درخواست اعاده دادرسي را تجويز يا قرار رد صادر مي)  3   

  دارد. كند و در صورت احراز نقض قواعد صالحيت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي فقط در خصوص صالحيت دادگاه صادركننده حكم قطعي، رسيدگي مي)  4   

  گيرد، كدام است؟ اعتبار و ضمانت اجراي تحقيقات و اقداماتي كه توسط ضابط فاقد كارت ويژه ضابطان دادگستري صورت مي –  111

  اعتبار است و موجب محكوميت به حبس از يك ماه تا شش ماه است. ممنوع و از نظر قانوني بي)  1   

  اعتبار است و موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است. ممنوع و از نظر قانوني بي)  2   

  يك سال انفصال از خدمات دولتي است. نون ممنوع است و موجب محكوميت به سه ماه تافقط از منظر قا)  3   

  از نظر قانوني معتبر است، ليكن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي را در بر دارد.)  4   

  در مرحله تحقيقات مقدماتي، سلب حق همراه داشتن وكيل و همچنين عدم تفهيم اين حق به متهم، چه آثاري را در بر دارد؟ –  112

  شود. كل تحقيقات مقدماتي را سبب مياعتباري  فقط بي)  1   

  اعتباري تحقيقات انجام شده و مجازات انتظامي درجه چهار مقام قضايي را در بر دارد. به ترتيب، بي)  2   

  اعتباري تحقيقي است كه بدون حضور وكيل صورت پذيرفته است. فقط منجر به بي)  3   

  مجازات انتظامي درجه هشت و سه مقام قضايي است.به ترتيبف موجب )  4   

حسب نوع ابالغ، مهلت واخواهي نسبت به احكام غيابي كيفري چند روز است و مرجع رسيدگي به درخواست واخواهي، كدام دادگاه  –  113
  است؟

  دادگاه صادركننده حكم غيابي  – روز از تاريخ اطالع  10ابالغ قانوني:  – روز از تاريخ ابالغ  10ابالغ واقعي: )  1   

  دادگاه تجديدنظر استان – روز از تاريخ ابالغ  10ابالغ قانوني:  – روز از تاريخ اطالع  20ابالغ واقعي: )  2   

  دادگاه تجديدنظر استان -روز از تاريخ اطالع  20ابالغ قانوني:  – روز از تاريخ ابالغ  10ابالغ واقعي: )  3   

  دادگاه صادركننده حكم غيابي  – روز از تاريخ اطالع  20ابالغ قانوني:  – روز از تاريخ ابالغ  20ابالغ واقعي: )  4   
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يك از مراجع  در مواردي كه احاله پرونده كيفري به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي الزم باشد، به ترتيب، بنا به درخواست و تجويز كدام –  114
  پذيرد؟ رت مييا مقامات زير، احاله صو

  رئيس حوزه قضايي مبدأ – ديوان عالي كشور )  2     رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور – ديوان عالي كشور )  1   

  دادستان محل وقوع جرم – شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان )  4     رئيس حوزه قضايي مبدأ – شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان )  3   

متهمي با صدور قرار كفالت، به علت عجز از معرفي كفيل بازداشت شده است. در همان روز، بعد از اتمام وقت اداري، يكي از آشنايان وي  –  115
  مورد صحيح است؟كدام  كند. ائه سند مثبت مالئت، تقاضاي كفالت از متهم را ميبا ار

  پذيرش تقاضاي مذكور از سوي قاضي كشيك، منوط به كسب موافقت بازپرس پرونده است.)  1   

  مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك، در صورت وجود شرايط قانوني، مكلف به پذيرش آن و صدور قرار قبولي كفالت است.)  2   

  شود. با توجه به اتمام وقت اداري، بررسي تقاضا و احياناً صدور قرار قبولي، به اول وقت اداري روز بعد موكول مي)  3   

  قد مجوز قانوني براي پذيرش تقاضا است.به علت عدم دسترسي به پرونده متهم، قاضي كشيك فا)  4   

  ؟نيستهاي كيفري  از موجبات شروع به رسيدگي در دادگاهكدام يك از موارد زير،  –  116
  ره توسط دادگاهر جلب به دادرسي صاداقر)  2       كيفرخواست دادستان)  1   

  قرار جلب به دادرسي صادره توسط بازپرس)  4       ادعاي شفاهي دادستان)  3   

  شود؟ قرار توقف تحقيقات، در كدام يك از جرايم و با وجود چه شرايطي صادر مي –  117

  جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود.مرتكب  – كليه جرايم تعزيري )  1   

  شناسايي دستگير نشود. رغم دو سال از وقوع جرم، عليگذشت  از جرم پسمرتكب  – جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت )  2   

  جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود.مرتكب  – جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت )  3   

  جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود.مرتكب  – جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت )  4   

  حداكثر زمان بازداشت متهم در جرايم مستوجب سلب حيات، چقدر است؟ –  118

  سال، در صورت صدور قرار بازداشت موقت و يك سال در ساير قرارهاي منتهي به بازداشت سه)  1   

  دو سال، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت)  2   

  دو سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت)  3   

  يك سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت)  4   

  نظامي تجويز شده است؟ هاي در كدام يك از موارد زير، حضور وكيل داراي تابعيت خارجي در دادگاه –  119

  .ع تصريح شده باشدبه اين موضو المللي، رتي كه در تعهدات بيندر صو)  1   

  در كليه موارد، به استثناي جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي با موافقت دادستان نظامي استان)  2   

  در كليه موارد، با موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح)  3   

  هاي نظامي در هيچ كدام از موارد مشمول صالحيت دادگاه)  4   

چه  ،المال چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب شود، در موارد لزوم پرداخت ديه توسط بيت –  120
  گيرد؟ اقدامي صورت مي

  شود. برداشت و پرداخت مي المال ديه به دستور مستقيم دادستان محل وقوع جنايت، از بيت)  1   

  شود. و با دستور دادستان، براي صدور حكم مقتضي در مورد ديه به دادگاه صالح ارسال مي پرونده بدون كيفرخواست)  2   

  به دادگاه حقوقي تقديم كند. دادسرا در اين خصوص تكليفي ندارد و خواهان ديه بايد دادخواست مطالبه ديه را)  3   

  شود. رسال ميپرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي تعيين تكليف نزد رئيس كل دادگستري استان ا)  4   

  


