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به غير بفروشد کدام مورد صحیي   در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطالع وی آن را -1

 است؟
 اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است ، منوط به اجازه بهروز است.(1

 عوض منافع را از هوشنگ مطالبه کند. مله صحیح است و بهروز فقط میتواندامع(2

 ود.خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع ، فسخ ش(3

 معامله صحیح است ، ولی بهروز منحصرا در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.(4

 کدام مورد در خصوص توليت مال موقوفه ، صیي  است؟ -9
ی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عززل او (حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد ، متولی قرارداده شده است، عزل کند، ولی واقف در صورت1

 را دارد.

 رط مباشرت شده باشد، متولی میتواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگری تفویض کند.ش(چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف، 2

 ه خواهد کرد.وت هر یک، حاکم شخصی را ضمیمف(در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با 3

 (واقف می تواند خود را متولی قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.4

 کدام مورد زير، عقد خياری میسوب می شود؟ -7
 ( واجد خیار شرط باشد.2     واجد خیار تخلف شرط باشد                         (1

 ( واجد یکی از خیارات مختص باشد4     مشترک باشد                واجد یکی از خیارات (3

میمد اتومبيل متعلق به ثريا را که برای تعمير در اختيار او بود، به مبلغ سيصد ميليون ريال به بهروز می فروشد و سپس اتومبيحل در يحد  -4

 ست؟خريدار، بر اثر سيل تلف می شود درصورت رد معامله ، کدام مورد صیي  ا
 ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل ، فقط به بهروز مراجعه کند(1

 یا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرح روز، از محمد یا بهروز مطالبه کند.رث(2

 با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است، ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.(3

 دون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.با توجه به اینکه اتومبیل ب(4

 در خصوص ايرانيانی که تابعيت خارجی را تیصيل کنند، کدام مورد صیي  است؟ -5
 تابعیت ایرانی آنان در هر حال زایل میشود.(1

 موظف هستند ظرف شش ماه ، ترک تابعیت ایران کنند.(2

 یید تابعیت خارجی توسط هیات وزیران، تابعیت ایرانی آنها زایل میشود .در صورت تا(3

تابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارت ، نمایندگی مجلس ، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت، اشتغال به مشاغل دولتزی دیگزر بامزانع (4

 است.

 در قرارداد، کدام مورد صیي  است؟در خصوص عدم ايفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعيين شده  -8
 در تعهدات غیر پولی، متعهد له با انقضای مدت ، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.(1

 چنانچه تعهد پولی باشد ، با انقضای مدت ، متعهد له حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد.(2

 سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.متعهد له نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد (3

 حقوق مدنی
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در کلیه تعهدات متعهد له در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهزد خزودداری (4

 نماید.

 
 شرکت در کدام يک از موارد زير، زايل می شود؟ -3
 ( نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم2                      عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن(1

 ( از مالیت افتادن مال الشرکه 4        تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه               (3

 ر، در خصوص عقد مضاربه، صیي  است؟مطابق قواعد کلی قانون مدنی ، کدام يک از موارد زي -8
 ی را که صرفاً رجوع به اجیر در آنها الزم است. شخصاً انجام دهد.مضارب می تواند با اخذ اجرت ، اعمال(1

 مضارب می تواند به تشخیص خود با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.(2

 مضارب، در صورت اطاق عقد ، حق هر نوع تجارتی را دارد.(3

 مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.(4

قدار معينی شکر را به ديگری می فروشد، و پس از تیويل ، معلوم می شود که حين العقد معيوب بوده است، در کدام يحک از شخصی م -2

 است؟ رموارد زير، خريدار در فسخ يا مطالبه ارش مخي
 چنانچه خریدار، مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.(1

 مالیت افتاده باشد. در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از(2

 چنانچه شکرهای موردنظر ، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد.(3

 چنانچه بواسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.(4

هنگام تسليم  تاجری با ارائه يک نمونه برنج هندی به خريدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است، می فروشد، اما -11

 معلوم می شود که کاالی فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است، کدام ضمانت اجرايی، در دسترس خريدار خواهد بود؟
 فقط حق فسخ معامله دارد.(1

 فقط حق مطالبه ارش دارد.(2

 می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.(3

 موجود در انبار ، خسارت ناشی از عدم مطابقت کاال را مطالبه نماید.حق دارد با قبول برنج های (4

 کدام يک از موارد تعلق زير، مبطل عقد است؟-11
 در صورتی که مدیون پرداخت نکند ، من ضامن هستم.(1

 در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.(2

 باشد. من ضامن هستم. در صورتی که مدیون تا کنون ادای دین نکرده(3

 در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون ، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.(4

 ، صیي  است؟کدام مورد در خصوص اقدامات وکيل-19
 وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند.(1

 ، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است، ارسال گردد(2

 چنانچه نامه عزل به اطاع وکیل که در مسافرت است ، برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.(3

 نانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد ، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.(چ4
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بر مستآجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عين مستاجره قحرار دارد،  ،ه در ضمن عقد اجاره يکسال -17

به صورت رايگان آبياری نمايد . در صورت تخلف مستاجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوی موجر متصحور 

 است؟
 طالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و م(1

 پیش از فسخ قرارداد ، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.(2

 فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.(3

 ابتداً حق فسخ قرارداد را دارد.(4

 اموال خويش، کدام مورد صیي  است؟مطابق قانون حمايت خانواده در خصوص انجام هزينه توسط زوجه از  -14
هرگاه زوجه به اذن زوج ، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خود ادا نماید، صرفاً در صورتی که ثابزت شزود قصزد تبزرع نداشزته (1

 است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، مزی توانزد  ل خود پرداخت نماید،ار خود را از اموسهرگاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پ(2

 معادل آن را از زوج دریافت کند.

ز هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج ، هزینه سفر برای ماقات فرزندانشان را که در شهر دیگری تحصیل می کند تقبل کند حق مطالبه معادل آن را ا(3

 تبرع داشته باشد.زوج دارد، مگر اینکه قصد 

زوج هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج، هزینه تحصیل فرزندانشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده از (4

 مطالبه کند.

 ت؟کدام مورد صیي  اس ،اگر مالک ذمه يکی از ضامنين را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابرا نمايد -15
 مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.(1

 مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب ، فقط حق رجوع به الحقین را دارد(2

 مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد(3

 غاصبین را ندارد مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن حق رجوع به هیچ یک از(4

 در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صیي  است؟ -18
 عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع ، سه طهر است.(1

 عده وفات در نکاح دائم و منقطع یکسان است(2

 اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد عده فسخ نکاح دو طهر است.(3

 روز است 44دت زنانگی نبیند عده طاق در زنی که به اقتضای سن ، عا(4

 در خصوص وصيت، کدام مورد صیي  است؟ -13
 در صورت رد وصیت قبل از فوت ، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.(1

 در صورت قبول وصیت بعد از فوت موصی و بعد از قبض موصی به رد وصیت ممکن نیست(2

 ز فوت موصی و قبض موصی به ، وصیت قابل رجوع نیستدر صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل ا(3

 چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت الزم است(4

تجزيحه  رشخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به ديگری پرداخته و مقترض ادای دين نکرده است، کدام مورد از اقرارهحای زيح -18

 پذير است؟
 از مدعی پول گرفته ام ، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.(1

 از مدعی پول گرفته ام اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است(2
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 از مدعی پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است(3

 اتومبیل وی بوده استاز مدعی پول گرفته ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمیر (4

 در خصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، کدام مورد صیي  است؟ -12
 در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برند(1

 ثه به یک خاله، یک دایی و پسر عموی ابوینی ، همگی ارث می برندردر صورت انحصار و(2

 به دو پسرعموی ابوینی یک دایی و یک عمو، همگی ارث می برند در صورت انحصار ورثه(3

 در صورت انحصار ورثه به یک پسر عموی ابوینی و یک عموی ابی، فقط پسرعموی ارث می برد(4

را در ساعات اداری به موجب قرارداد به مهد کودک سپرده اند در همين مدت، صغير به ديگری خسحارت  والدين صغيری نگهداری او -91

 وارد می سازد ، کدام مورد در خصوص مسئوليت جبران خسارت، صیي  است؟
 اصوال والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تفصیری در تربیت طفل نکرده اند(1

 صغیر مسئول است و باید از مال او ، جبران خسارت شود(2

 صغیر، مهدکودک و والدین ، مسئولیت تضامنی دارند(3

 مهد کودک در هر حال مسئول جبران خسارت است(4

 
چنانچه اصل دعوای تیويل مال منقول، در صالحيت دادگاه عمومی تبريز باشد و موضوع درخواست تامين خواسحته همحان عحين معحين  -91

 باشد که در مقر دادگاه عمومی تهران موجود است ،درخواست تامين خواسته بايد به کدام دادگاه داده شود؟

 (تبریز1

 (تهران 2

 (تبریز یا تهران به انتخاب خواهان3

 (چون موضوع درخواست مال منقول است ، صدور قرار تامین خواسته ممکن نیست.4

چنانچه قرار اتيان سوگند بتی صادر شود و مدعی عليه سوگند ياد نمايد، آيا مدعی می تواند پس از اتيان سوگند محدعی عليحه، دعحوای  -99

 ل ديگری، اثبات نمايد؟خود را با دلي

       بلی، تنها در دعوای بر وراث میت می تواند.(1

 تنها در دعوای وراث بر میت نمی تواند.(2

          بلی، می تواند.(3

 خیر، نمی تواند.(4

 به فسخ نکاح که از دادگاه تجديد نظر استان صادر شده باشد، در کدام صورت نهايی میسوب می شود؟ع حکم راج -97

 حکم دادگاه تجدید نظر استان، نهایی است.(1

 فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.(2

 چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.(3

 فقط درصورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.(4

 ص گرفتن تامين از درخواست کننده دستور موقت، صیي  است؟کدام مورد در خصو -94

 الزامی نیست.(1

 آ.د.مدنی
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 الزامی است که باید وجه نقد باشد.(2

 الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.(3

 تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.(4

 تعلق به مجنونی باشد که جنون متصل به زمان صغر نيست، خواهان دعوا کيست ؟اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا م -95

 اداره سرپرستی صغار و مجانین(4   ولی خاص (3   قیم(2  محجور (1

 اگر روز جلسه دادرسی، با تعطيلی غير منتظره مصادف شود، وقت جلسه بايد چگونه تعيين شود؟ -98

    حضوراً اباغ شود.باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا (1

 باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا اباغ شود.(2

      باید یک ماهه تعیین شود و اباغ الزم نیست.(3

 ز تعطیل است.وفردای ر(4

 در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه، کدام مورد صیي  است؟ -93

 رای، آگاه بوده باشد.مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به (1

 در هر حال، مهلت آن دو ماه از تاریخ اطاع شخص ثالث از رای است.(2

 در هر حال، مهلت آن بیست روز از تاریخ اطاع شخص ثالث از رای است .(3

 مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رای، آگاه بوده باشد.(4

تصرف، ساختمان احداث کرده باشد وحکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود، در مورد اجحرای  چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد -98

 آن، کدام مورد صیي  است؟

بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اباغ حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامزه (1

 نماید.

 می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.قبل از قطعیت اجرا (2

 بافاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.(3

 بافاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.(4

 ف، اگر خوانده در خواست صدور قرار تامين خسارات احتمالی وارد به خود را نمايد ، دادگاه چه تصميمی اتخاذ می کند؟در دعوای عليه متوق -92

 با تعیین میزان خسارات احتمالی، قرار تامین صادر می کند.(1

 بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تامین صادر می کند.(2

 قرار رد درخواست تامین صادر می کند.(3

 قرار تامین صادر می کند، اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود.(4

 دعوای مطالبه مهريه غير منقول را زوجه، در کدام دادگاه می تواند اقامه نمايد؟  -71

 محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه (2       محل وقوع مال غیر منقول(1

 ا محل سکونت زوجهیمحل وقوع مال غیر منقول (4     محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج(3

 اگر در وکالتنامه وکيل دادگستری تصري  نشده باشد، وکيل حق اقدام در کدام يک از موارد زير را دارد؟ -71

 درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور (1

 درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل (2

 درخواست تامین خواسته، افزایش خواسته، اعتراض به حکم غیابی (3

 درخواست تامین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته (4
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 به اموال غير منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقويم نمايد، کدام يک از موارد زير صیي  است؟ عدر دعاوی راج -79

 درسی موثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر نیست.در هزینه دا(1

 در هزینه دادرسی موثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی موثر است.(2

 در هردو مورد، موثر است.(3

 در هیچ یک، موثر نیست.(4

 به رسيدگی ماهيتی می باشد؟ در صورت فسخ کدام يک از قرارهای زير در دادگاه تجديد نظر استان، همان دادگاه تجديدنظر ملزم -77

 قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث (1

 قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده(2

 قرار ابطال دادخواست تجدید نظر، قرار رد دعوا(3

 کلیه قرارهای دادگاه بدوی (4

 شت شود، اما ثالث از تسليم آن به مامور اجرا خودداری نمايد، مامور اجرا کدام اقدام زيحرچنانچه وجه نقد میکوم عليه نزد ثالث بازدا -74

 را انجام ميدهد؟

 باید وجه توقیف شده به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.(1

 محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.(2

 اید علیه ثالث اقامه دعوای مطالبه وجه نماید.محکوم له، ب(3

 به میزان وجه مذبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.(4

اثبحات  چنانچه در دعوای زوجيت حکم دادگاه تجديد نظر عليه خواهان صادر شود اما اين حکم، پس از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر -75

 قدامی می تواند انجام دهد؟زوجيت صادر شود، میکوم عليه اين حکم چه ا

 فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.(1

 می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.(2

 حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.(3

 فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجدداً اعاده دادرسی نماید.(4

 وص گزارش اصالحی، صیي  است ؟کدام مورد در خص -78

 حکم تلقی می شود و قابل تجدید نظر است.(1

 حکم تلقی می شود وپس از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد.(2

 مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی نیست.(3

 قابل تجدید نظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختاف صادر شده باشد. مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و(4

 اعاده دادرسی طاری، درکدام مرجع مورد رسيدگی قرار می گيرد؟ -73

 دیوان عالی کشور(1

 دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی (2

 دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.(3

 گاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده است.داد(4

چنانچه هيئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر يک از طرفين و داور مرضی الطرفين تعيين شود، در مورد عزل داور توسحط  -78

 مورد صیي  است ؟ يکی از طرفين کدام

 هریک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.(1
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 هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.(2

 هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.(3

 چ یک از داوران را عزل نماید.هیچ یک از طرفین نمیتواند هی(4

در مرحله  اجرای حکم  قطعی میکوميت به پرداخت وجه و عدم امکان استيفای میکوم به، در کدام صورت میکوم عليه ححبس نمحی  -72

 شود؟

        روز از تاریخ اباغ اجراییه، دادخواست اعسار بدهد.33ظرف (1

 کیل معرفی کند.روز از تارخ اباغ اجراییه، کفیل یا و33ظرف (2

       ظرف سه ماه از تاریخ اباغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.(3

 در هر صورت ، به تقاضای محکوم له حبس می شود.(4

در صورتی که يکی از دو قاضی شعبه تجديد نظر ديوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود در رايی که صحادر نمحوده پحی ببحرد، چحه  -41

 انجام دهد؟اقدامی بايد 

 هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.(1

 مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعام و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستد.(2

 مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعام و در هر حال، پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.(3

 تب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعام و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.مرا(4
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کدام مورد در خصوص خريد لوازم خانگی توسط تاجر برای جهيزيه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صیي  است؟ -41

 ود، مشمول عمل تجاری است.(چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت ش1

 (در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.2

 (عمل تجاری محسوب می شود.3

 (به هیچ وجه تجاری نیست.4

 متصدی حمل و نقل، کار حمل را به ديگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صیي  است؟ -49

 ه متصدی بعدی محفوظ است.(شخصاً مسوول بوده و حق رجوع وی ب1

 (هیچ مسوولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسوولیت مستقیم دارد.2

 (شخصاً مسوول بوده و نمی تواند به متصدی بعدی رجوع کند.3

 (با متصدی بعدی، متضامناً مسوول است.4

 چنانچه دوره مديريت اعضای هيئت مديره شرکت سهامی پايان يابد، کدام مورد صیي  است؟ -47

 (مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کان هستند.1

 (اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.2

تجارتحقوق   
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 (مدیران مجاز به انجام عمل حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.3

 کت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.(مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند، ولی معامات آنها برای شر4

 خاب نمايد، اين انتخاب .......نتچنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعايت حد نصاب قانون تشکيل و مديران را ا -44

 (و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است.1

 بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است.(قابل ابطال در دادگاه 2

 (و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیرقابل ابطال می باشد.3

 (بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.4

 جرای ثبت، عليه چه کسی)کسانی( امکان پذير است؟مطالبه وجه چک از طريق ا -45

 (صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس2       (صادرکننده و ضامن وی1

 (صادرکننده4       (صادر کننده و ظهر نویس3

 بانک مکلف است به میض ارائه چک، ............. سند را کارسازی کند. -48

 توجه به تاریخ مندرج در آن  (بدون2       (تنها در تاریخ مندرج در آن1

 ماه از تاریخ صدور آن 6(حداکثر تا 4     (در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ3

 انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صورت می گيرد؟ -43

 (بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت2        (بانک مرکزی1

 (سازمان بورس اوراق بهادر4      (وزارت امور اقتصادی و دارایی3

 تقويم آورده غيرنقدی در شرکت های سهامی و در شرکت های با مسووليت میدود به ترتيب از کدام طريق انجام می شود؟ -48

       توافق شرکا -(توافق شرکا1

 توافق شرکا -(کارشناسان رسمی دادگستری2

     کارشناسان رسمی دادگستری -(توافق شرکا3

 کارشناسان رسمی دادگستری -رسمی دادگستری (کارشناسان4

 کدام مورد در خصوص کسی که جديداً وارد شرکت تضامنی می شود، صیي  است؟ -42

 (مسوول قروض قبل از ورود خود خواهد بود.1

 (فقط مسوول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.2

 قبل از ورود خود نخواهد بود. قروض(به هیچ وجه، مسوول 3

 روض قبل از ورود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.قصورتی مسوول  (فقط در4

 در نظر گرفته شود؟ نمی توانددر حقوق ايران، کداميک از موضوعات زير به عنوان آورده شرکت با مسووليت میدود،  -51

 (حقوق ارتفاقی4   (نفوذ سیاسی3   (سرقفلی2   (حق اختراع1

 صوص شرکت های سهامی، صیي  است؟کدام مورد در خ -51

ایط عزادی و (دریافت وام با اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است. مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیزود و شزر1

 جاری

 شخاص ثالث معتبر نیست.(معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل ا2

 (معامات مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.3

 (تضمین با تعهد وام مدیران، توسط شرکت، معتبر است.4

 اگر مديران يک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم مواجه شود، کدام مورد صیي  است؟ -59

 (فقط شرکت، مسوول پرداخت چک خواهد بود.1

 ه لحاظ حقوقی، هیچگونه مسوولیتی نخواهند داشت.(مدیران ب2

 (مدیران امضاکننده و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی خواهند داشت.3
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 (مدیران و شرکت، در قبال دارنده، مسوولیت تضامنی نخواهند داشت. مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشد.4

 توقف تاجر، صیي  است؟کدام مورد در خصوص تاريخ  -57

 (تا یکسال قبال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.1

 (فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.2

 (اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود.3

 یین شده در حکم ورشکستگی، در قابل اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.(تاریخ توقف تع4

 چنانچه شخصی حقوقی پس از میکوميت قطعی، قادر به پرداخت میکوم به نباشد، .......... -54

 (می تواند دادخواست اعسار بدهد.1

 اعام کنند.(مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را 2

 (شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیرتجاری باید دادخواست اعسار بدهد.3

 (شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد.4

))شرکت های سهامی(( و ))شرکت با مسحووليت میحدود(( صحیي   کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی)يک بيست و پنجم(، به ترتيب در -55 

 است؟

 اجباری است. -(اجباری است2      اختیاری است. -(اجباری است1

 اختیاری است. -(اختیاری است4       اجباری است. -(اختیاری است3

 انی انتخاب می شوند؟مديران در شرکت های سهامی و در شرکت با مسووليت میدود، به ترتيب از بين چه کس -58

 شرکا -(سهامدارن2       شرکا و غیرشرکا -الف(سهامداران

 شرکا -(غیرسهامداران4       شرکا -چ(سهامداران و غیرسهامداران

 هرگاه تاجر ورشکسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به ديگری هبه نمايد، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعيتی دارد؟ -53

  (قابل فسخ 4    (باطل3   (غیرنافذ2   بل ابطال (قا1

 اولين انتقال برات و چک به ديگری، به ترتيب از کدام طريق صورت می گيرد؟ -58

 اضبظهرنویسی یا قبض و اق -(ظهرنویسی2      ظهرنویسی -(ظهرنویسی1

 ظهرنویسی یا قبض و اقباض -ظهرنویسی یا قبض و اقباض (4    ظهرنویسی -(ظهرنویسی یا قبض و اقباض3

کدام مورد در خصوص معامالتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکحم بطحالن يحا فسحخ آن  -52

 قرارداد انجام داده است، صیي  می باشد؟

 (به هیچ وجه باطل نمی شود.1

 نباشد، باطل است. نمصلحت طلبکارا (در صورتی که به2

 (در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده، باطل می شود.3

 (در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.4

 وص اين شرط، صیي  است؟ظهرنويس چک به هنگام ظهرنويسی، در چک شرط عدم مسووليت نموده است، کدام مورد در خص -81

 (صحیح است و در مقابل همه دارندگان)مستقیم و غیرمستقیم(، قابل استناد است.1

 (صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.2

 (قابل ابطال است.3

 (باطل است.4
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 کدام مورد، بيان کننده حکم تکليفی است؟ -81

       اشد.عین مستأجره باید معین ب(1

 د باشد.قاصعاقد باید عاقل و بالغ و (2

     امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید.(3

 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشد.(4

 کدام مورد، بيان کننده حکم وضعی است؟ -89

 باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند. وصی(1

 سلیم مبیع ملزم می نماید.عقد بیع، بایع را به ت(2

 بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.(3

 هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اوالد خود والیت دارند.(4

 در کدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟ -87

 هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.(1

 می توان خواستگاری کرد. هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد،(2

 هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.(3

 هر گونه حفاری و کاوش، به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است.(4

 است؟ وصف مفهوم دارای مورد کدام -84

 مغصوب وارد شده باشد.غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او، به مال (1

 ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است، غیر منقول است.(2

 از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.(3

 نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.(4

ست، منکر گردد، از تاريخ انکار در اگر کسی که مالی به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست او»قانون مدنی:  711مطابق ماده  -85

ناظر به  711قانون مدنی که غصب را استيالء بر حق غير به نیو عدوان معرفی کرده است. ماده  918با توجه به ماده «. حکم غاصب است

 کدام مورد است؟

 اماره قضایی(4   اصل عملی(3   اماره قانونی(2  فرض قانونی(1

 ب( کدام مورد صیي  است؟درباره استصیاب قهقری )مقلو -88

 فقط در استصحاب احکام، حجت است.(2       مطلقا حجت است.(1

 فقط در استنباط معانی الفاظ، حجت است.(4       مطلقا حجت نیست.(3

 تاريخ اقالهبعد از فروش سهم يکی از دو شريک مال غير منقول، دو حادثه رخ می دهد: اقاله متبايعين و اخذ به شفعه توسط شفيع، اگر  -83
 و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبيعه از آن چه کسی است؟

 شفیع اگر اقاله، معامله باشد.(2     فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.(1

 شفیع اگر اقاله، معامله نباشد.(4     مشتری اگر اقاله، معامله باشد.(3

طاصول استنبا  
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همچنين برابر «. ی آن بايد تنها از طريق دادگاه صال  و به موجب قانون باشدحکم به مجازات و اجرا» اساسی : قانون 78مطابق اصل  -88

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر »قانون اساسی:  183اصل 

 ، از چه بابی است؟78بر  183وق، تقدم اصل بنا به مراتب ف ...«.اسالمی يا فتاوی معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد 

 تخصص(4   حکومت(3   تخصیص(2  ورود(1

 کدام مورد در خصوص اصاله االباحه، صیي  است؟ -82

 بیانگر حکم ظاهری است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.(1

 بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.(2

 در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است. بیانگر حکم واقعی است و(3

 بیانگر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.(4

 اصول لفظيه در کدام مورد، قابل استناد است؟ -31

 سنت(4    بنای عقا(3    اجماع(2   حکم عقل(1

لوم و ديگری نامعلوم باشد، دو معامله مزبور چه حکمی هرگاه دو معامله تعارض کنند، به گونه ای که تاريخ وقوع يکی از آن دو مع -31

 دارند؟

 معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، باطل می باشد.(1

 معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است، صحیح می باشد.(2

 معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، صحیح می باشد.(3

 هر دو باطل می باشند.(4

 ، ناظر به کدام داللت است؟«ضمان دينی که هنوز سبب آن ايجاد نشده، باطل است.»م: ق.  821ماده  -39

 داللت اقتضاء به مدلول سیاقی(2      داللت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی(1

 داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی(4       داللت اشاره به مدلول سیاقی(3

، حال اگر «مستی يا بيهوشی يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است اگر کسی در حال»ق. م:  125ماده  -37

 گفته شود معامله غير مميز باطل است. حکم مزبور مستند به کداميک از اقسام قياس است؟

 قیاس مستنبط العله(4   قیاس منصوص العله(3   قیاس مع الفارق(2  قیاس اولویت(1

 از مواد قانونی زير، مفهوم ندارد؟کدام يک  -34

 ق.م.ا( 49اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند. )م (1

 ق.م( 398اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد. )م (2

 ق.م( 24مسدود نیست، تملک نماید. )م هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها (3

 ق.م( 838تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می آید. )م  قابل هرگاه مال غیر منقول(4

 کدام يک از مواد قانونی زير، دارای مفهوم است؟ -35

 ق.م.( 638عاریه عقدی است جایز. )م (1

 ق.م.( 348)م  بیع چیزی که منفعت عقایی ندارد، باطل است.(2

 ق.م.( 1118زن مستقا می تواند در دارایی خود، هر تصرفی را که بخواهد بکند. )م (3

 ق.م.( 1344زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی است. )م (4

 ت می شود؟در صورت مفهوم داشتن جمله شرطيه ای، داللت آن بر انیصار سببيت، از کدام طريق ثاب -38

 به حکم عقل مستقل(4   با قرینه لفظی(3  از اطاق کام گوینده(2  به واسطه وضع(1
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 شرايط استعمال مجازی کدام اند؟ -33

 وجود عاقه مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی(2    قرینه صارفه و وجود عاقه بین معنای حقیقی و مجازی(1

 دم تبادر و وجود قرینه لفظیع(4      صحت سلب و وجود قرینه معینه(3

 به عنوان يکی از ارکان استصیاب، کدام مورد است؟« شک»منظور از  -38

 وهم و احتمال مساوی(2       خصوص احتمال مساوی(1

 ظن غیر معتبر و احتمال مساوی(4      احتمال مساوی، ظن غیر معتبر و وهم(3

ام کاری در يک بازه زمانی معين شده است. چنانچه متعهد به تعهد خود در بازه به موجب قراردادی، يکی از طرفين، متعهد به انج -32

 مزبور عمل نکند و معلوم نباشد که زمان تعيين شده، قيد تعهد بوده يا نه، روابط طرفين چگونه قابل تیليل است؟

 متعهدله فقط می تواند قرارداد را فسخ کند.(1

 دله فقط می تواند خسارت بگیرد.متعه(2

 متعهدله فقط می تواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند.(3

 متعهدله می تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگیرد.(4

 درتعارض اصل استصیاب با اصل تخيير، به ترتيب، کدام اصل بر ديگری مقدم می شود و از چه بابی؟ -81

 ورود –استصحاب(4   ورود -تخییر(3  حکومت -استصحاب(2  حکومت -تخییر(1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مالک شرکت در جرم،در قانون مجازات اسالمی چيست؟ -81

 مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب.(1
 هر کس عالماً، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید.(2
 جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد.(3
 ت در عملیات اجرایی جرم.شرک(4
 مسئوليت کيفری به علت رفتار ديگری، با کدام شرايط میقق می شود؟ -89

 شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.(1
 رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه (2
 شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.(3
 شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.(4

جزا عمومی و حقوق 

 اختصاصی
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اصابت می کند، ليکن مجنی عليه پس از درمان از مرگ  "ج"تيری به سمت او شليک می کند که به علت اشتباه به  "ب"قصد قتل به  "الف" -87

 به کدام اتهام تیت تعقيب قرار می گيرد؟ "الف"نجات پيدا می کند. 

 جنایت خطای محض(4       ایراد جرح و صدمات عمدی(3  شروع به جرم قتل عمدی(2 جرم عقیم (1
 کدام يک از قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود؟ -84

 قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.(1
 قانونی که مدت زمان تحت نظر متهمان را کاهش دهد.(2
 قانونی که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.(3
 ت زمان اعام عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.قانونی که مد(4
 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصري  نشده باشد، کدام يک از موارد زير، صیي  است؟ -85

 شاکی مطلقاً نمی تواند گذشت کند.(1
 شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.(2
 جرم از حقوق الناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاکی می تواند گذشت کند. اگر(3
 شاکی می تواند به طور مشروط گذشت کند، در این صورت، متهم با قرار تامین مناسب آزاد می شود.(4
 در جرايم مستوجب حد، مرتکب با کدام شرايط زير، مسئول است؟ -88

 رتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه و متوجه باشد.عاوه بر داشتن علم و قصد، مرتکب در صو(1
 عاوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامه تکلیف باشد.(2
 رمت شرعی آگاه و متوجه باشد.عاوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به ح(3
 عاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.(4
 کدام مورد در خصوص مرتکبان جرايمی که نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، صیي  است؟ -83

 وم می گردند.به تدابیر جایگزین مجازات محک(1
 به کیفر جایگزین مجازات حبس محکوم می شوند.(2
 به علت ارتکاب عمل حرام، به نظر قاضی محکمه تعزیر می شوند.(3
 به علت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابل تعقیب و مجازات نمی باشند.(4
 و میکوميت تعليقی نمی شود؟ارتکاب کدام يک از جرايم زير، در دوران تعليق مجازات، موجب لغ -88

 شرب خمر(4    ایراد ضرب عمدی(3  7تعزیر درجه (2 قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی(1
 امکان تبديل مجازات حبس به نظارت الکترونيکی، در کدام جرايم و با چه شرايطی وجود دارد؟ -82

 جلب رضایت مجنی علیه – 8تا  3تعزیرات درجه (2              فقدان سوء سابقه کیفری موثر – 8تا  6تعزیرات درجه (1
 جبران ضرر و زیان – 8تا  4تعزیرات درجه (4               جبران ضرر و زیان – 8تا  4تعزیرات درجه (3
 اگر کسی ديگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بميرد، وصف جنايت چيست؟ -21

 در حکم شبه عمدی(4      محض خطای(3      شبه عمدی(2   عمدی(1
 در کدام يک از جرايم زير، صرف وجود شبهه،  موجب عدم تیقق جرم می شود؟ -21

 محاربه(4         سرقت حدی(3       زنای محصنه(2   قذف(1
قرار داده است. استفاده و با  با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه "ب"پس از سرقت از مغازه جواهر فروشی، برای فرار از اتومبيلی که  "الف" -29

 صیي  است؟ "ب"راندن آن متواری می شود. کدام مورد در خصوص اقدام 

 جرم نمی باشد.(4                معاونت در سرقت است.(3     مشارکت در سرقت است.(2      معاونت در فرار است.(1
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 ه به گيجگاه( اتفاق افتد، در کدام شرايط قتل عمدی ثابت می شود؟اگر جنايت به علت حساسيت زياد موضع اصابت )مثالً ورود صدم -27

 اقدام مرتکب معموالً کشنده نباشد، ولی به علت حساسیت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد.(1
 ه و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه واقع شد(2
 حساسیت زیاد موضع آسیب، غالبا شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد.(3
 جنایت به علت وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.(4
 ور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمی است؟تیريک مردم به درگيری با نيروهای دولتی، با انگيزه اصالح ام -24

 جرم نظامی(4     در صورت موثر بودن، جرم عمومی(3  جرم سیاسی(2  جرم عمومی(1
می فروشد. اين اقدام، حايز کدام عناون جزايی زير  "ج"را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص  "ب"ساختمان مسکونی متعلق به  "الف" -25

 است؟

 معامله معارض، فقط(4       کاهبرداری و انتقال مال غیر(3  انتقال مال غیر، فقط(2  هبرداری، فقطکا(1
 مرتکب چه جرم يا جرايمی شده است؟ "الف"، او را زنازاده می نامد. "ب"با توهين به شخص  "الف" -28

 قذف و نشر اکاذیب(4         قذف و افترا(3    توهین(2  قذف و توهین(1
 کارمند دولت، وجوهی را که اشتباهاً به حساب او در بانک واريز شده، برداشت می نمايد. او به کدام اتهام قابل تعقيب کيفری است؟ -23

 هیچ اتهامی(4            تصرف غیر قانونی اموال دولتی(3           اختاس(2        تحصیل مال از طریق نامشروع(1
 نگذار، به چه کسانی اطالق می شود؟از نظر قانو "دشمن"مفهوم  -28

 کسانی که با ساح گرم یا سرد، به صورت دسته جمعی به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند.(1
 کسانی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطاعات طبقه بندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهد.(2
 مسلح بیگانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسامی دستگیر شوند.میان (3
 شرار و گروه هایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسامی را داشته باشند.(4
 کدام يک از تعاريف زير، تعريف قانونی قاچاق کاال و ارز میسوب می شود؟ -22

 کاالهای ممنوع الصدور و ممنوع الورود گردد. هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا(1
 هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد.(2
 ورود و خروج کاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمرکی(3
 انونیورود یا صدور کاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلی از مرجع ذی ربط ق(4

يک اگر کسی با حضور و معرفی خود به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را به جای او امضا کند و ثمن معامله را دريافت نمايد، مرتکب کدام  -111

 از جرايم زير شده است.

 جعل سند رسمی و کاهبرداری(2      استفاده از سند مجعول و کاهبرداری(1
 کاهبرداری(4     ول و کاهبرداریجعل و استفاده از سند مجع(3
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 معاينه پزشکی در مورد افراد تیت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آيد؟ -111

 ا بستگان وییپزشک منتخب شخص تحت نظر  –(شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی 1

 شکان به تعیین دادستانیکی از پز -(شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی 2

 پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری –(ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر 3

 پزشک تعیین شده توسط دادستان –(فقط شخص تحت نظر 4

در جرايم تعزيری درجه شش، تشکيل جلسه رسيدگی و دعوت طرفين توسط دادگاه تجديدنظر استان، در کدام يحک از محوارد زيحر  -119

 ست؟ضروری ا

 (در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم،حبس باشد1

 (در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقا ضروری است2

 (حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.3

 (حکم مورد اعتراض ،متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.4

 تعقيب توسط دادسرا ،صیي  است؟کدام يک از موارد زير در خصوص صدور قرار ترک -117

 (در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی ،توسط دادستان1

 ( حسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،توسط دادستان و قبل از صدور کیفر خواست.2

 است در صورت اعام گذشت از سوی شاکی( در جرایم قابل گذشت و  قبل از صدور کیفرخو3

 ( ( در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده توسط بازپرس4

 در صورت حدوث اختالف بين دادگاه کيفری يک و دادگاه کيفری دو، واقع در حوزه قضايی يک استان، مرجع حل اختالف کدام است؟-114

 فری یک هم عرض (دادگاه کی2        (دیوان عالی کشور1

 (شعب تشخیص دیوان عالی کشور4       (دادگاه تجدید نظر همان استان3

 قرار رسيدگی ، توسط کدام مرجع قضايی و در چه مواردی صادر می شود؟ -115

 آنگاه که به پرونده به طور مستقیم  رسیدگی می کند.-(دادگاه کیفری یک1

 از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد. هر گاه پس-(حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو2

 هرگاه که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد. –(دادگاه کیفری یک 3

ا اعتراض شزده و اعتزراض نسزبت بزه آن را موجزه وقتی که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسر –(حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو 4

 تشخیص دهد.

 کدام يک از قرار های بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحيه طرفين پرونده قابل اعتراض نيست؟-118

 (عدم صاحیت 2       (منع تعقیب 1

 ارت قضایی(ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظ4       (موقوفی تعقیب 3

دادسرای عمومی و انقالب تهران ، با صدور قرار نيابت قضايی ، انجام تیقيقات در خصوص اتهحامی را از دادسحرای عمحومی و انقحالب -113

اصفهان درخواست می کند و در دادسرای اصفهان ، قرار تامين منتهی به بازداشت متهم صادر می شود.دادستان و دادگاه کحدام شهرسحتان ، 

 اظهار نظر در مورد قرار تامين صادره و همچنين رسيدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را برعهده دارد؟ تکليف

 دادگاه اصفهان –(دادستان تهران 2      دادگاه تهران-(دادستان تهران1

آيین دادرسی 

 کیفری
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 دادگاه اصفهان –(دادستان اصفهان 4      دادگاه تهران-(دادستان اصفهان3

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشی از اجرای قرار تامين خواسته صادره توسط بازپرس ، کدام اسحت مرجع رسيدگی به  -118

 و طبق کدام قانون يا مقررات رسيدگی ميکند؟

 طبق مقررات اجرای احکام مدنی-(دادگاه کیفری دو2    طبق مقررات اجرای احکام کیفری -(دادگاه کیفری دو1

 طبق مقررات اجرای احکام کیفری  –(دادگاه حقوقی 4    مقررات اجرای احکام مدنیطبق  –(دادگاه حقوقی 3

 تشکيل جلسه مقدماتی ، برای کدام يک از مراجع قانونی زير الزامی است ؟ -112

 (فقط دادگاه های کیفری یک1

 (فقط دادگاه های کیفری یک و دو2

 (کلیه دادگاه های کیفری و نظامی3

 د تعدد قاضیاردگاه های نظامی یک و دادگاه های انقاب در مودادگاه کیفری یک ،دا-4

 درخصوص درخواست اعاده دادرسی ،شعبه ديوان عالی کشور ، پس از رسيدگی به درخواست میکوم عليه ، چه اقدامی انجام می دهد؟ -111

 (رای دادگاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقص می کند1

 دادرسی را تجویز یا قرار رد صادر می کند(حسب مورد درخواست اعاده 2

(فقط در خصوص صاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، رسیدگی می کند و در خصوص احراز نقص قواعد صاحیت پرونزده را بزه دادگزاه 3

 صالح ارسال می دارد.

نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسال و یا اینکه حکزم  (موارد نقص تحقیقات دادگاه صادرکننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع4

 صادره را ابرام می کند

 اعتبار و ضمانت اجرای تیقيقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ويژه ضابطان دادگستری صورت می گيرد کدام است؟ -111

 نفصال از خدمات دولتی است.(ممنوع از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال ا1

 (فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است2

 (از نظر قانونی معتبر است ،لیکن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی را در بر دارد.3

 حکومیت به حبس از یک تا شش ماه است.(ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب م4

 درمرحله تیقيقات مقدماتی ،سلب حق همراه داشتن وکيل و همچنين عدم تفهيم اين حق به متهم ، چه آثاری را دربر دارد؟-119

 (به ترتیب، بی اعتباری تحقیقات انجام شده و مجازات انتظامی درجه چهار مقام قضایی را در بر دارد.1

 ی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است(فقط منجر به ب2

 (به ترتیب ، موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است.3

 (فقط بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی را سبب می شود.4

 ه درخواست واخواهی ، کدام دادگاه است؟حسب نوع ابالغ ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غيابی کيفری چند روز است و مرجع رسيدگی ب-117

 دادگاه تجدید نظر استان-روز از تاریخ اباغ 14اباغ قانونی : -روز از تاریخ اطاع 24( اباغ واقعی : 1

 دادگاه تجدید نظر استان-روز از تاریخ اطاع  24اباغ قانونی : -روز از تاریخ اباغ 14( اباغ واقعی : 2

 دادگاه صادر کننده حکم غیابی-روز از تاریخ اطاع  24اباغ قانونی : -روز از تاریخ اباغ 24( اباغ واقعی : 3

 دادگاه صادر کننده حکم غیابی -روز از تاریخ اطاع  14اباغ قانونی : -روز از تاریخ اباغ  14( اباغ واقعی : 4

می الزم باشد، به ترتيب ، بنا به درخواست و تجويز کحدام يحک از درمواردی که احاله پرونده کيفری به منظور حفظ نظم و امنيت عمو -114

 مراجع و يا مقامات زير ، احاله صورت می پذيرد؟

 رییس حوزه قضایی مبدا –(شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان 2        رییس حوزه قضایی مبدا-(دیوان عالی کشور1
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 رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور –(دیوان عالی کشور 4      قوع جرم دادستان محل و –(شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان 3

متهمی با صدور قرار کفالت ، به علت عجز از معرفی کفيل بازداشت شده است، در همان روز بعد از اتمام وقت اداری يکی از اشنايان  -115

 مورد صیي  است؟ وی با ارايه سند مثبت مالئت تقاضای کفالت از متهم را می کند، کدام

 (مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک در صورت وجود شرایط قانونی مکلف به پذیرش آن و صدور قرار قبولی کفالت است.1

 (با توجه به اتمام وقت اداری بررسی تقاضا و احیانا صدور قرار قبولی به اول وقت اداری روز بعد موکول می شود.2

 ده متهم قاضی کشیک فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است.ه علت عدم دسترسی به پرونب(3

 (پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشیک منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است.4

 ؟نيستکدام يک از موارد زير از موجبات شروع به رسيدگی در دادگاههای کيفری -118

 عای شفاهی دادستان (اد2      (قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه1

 (کیفرخواست دادستان4      ( قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس3

 قرار توقف تیقيقات در کدام يک از جرايم و با وجود چه شرايطی صادر می شود؟-113

 شود.سال از وقوع جرم علی رغم شناسایی دستگیر ن 2مرتکب جرم پس از گذشت  –(جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 1

 سال از وقوع جرم معلوم نشود. 2مرتکب جرم پس از گذشت  –(جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 2

 مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقیب معلوم نشود. –(جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 3

 د.سال از شروع به تعقیب معلوم نشو 2مرتکب جرم پس از گذشت  –(کلیه جرایم تعزیری 4

 حداکثر زمان بازداشت متهم در جرايم مستوجب سلب حيات چقدر است؟ -118

 سال ، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت 2(1

 سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت  2(2

 سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت 1( 3

 سال در سایر قرار های منتهی به بازداشت 1سال ، در صورت قرار بازداشت موقت و  3(4

 در کداميک از موارد زير حضور وکيل دارای تابعيت خارجی در دادگاه های نظامی تجويز شده است؟ -112

 می استان(در کلیه موارد ، به استثنا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظا1

 لحس(درکلیه موارد ، با موافقت رییس سازمان قضایی نیرو های م2

 (در هیچکدام از موارد مشمول صاحیت دادگاههای نظامی 3

 (در صورتی که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.4

تعقيب شود ، در موارد لزوم پرداخت ديه توسط بيحت المحال  چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجربه صدور قرار منع يا موقوفی -191

 چه اقدامی صورت ميگيرد؟

 (پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود.1

 ه دادگاه حقوقی تقدیم کند(دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را ب2

 (پرونده بدون کیفرخواست و دستور دادستان برای تعیین تکلیف نزد رییس کل دادگستری استان ارسال می شود3

 (دیه به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنایت از بیت المال برداشت و پردخت می شود4
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