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  1صفحه 

صدي ا
طلبان د
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مدت ال

تعدادتحاني،

تعداد سؤاال
15  
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20  
20  
20  
20  
20  
20  

زمون نمره منف
كتاب قانون مج
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نوان مواد امتح

  كام مدني
  كيفريحكام

  )ره(حيدري

اين آز
از كاستفاده 

آبان

ن استخد
ويژ

تعداد سؤاال

عن

 نوان درس

ي و اجراي احك
فري و اجراي اح

  مي
  صاصي

  ي شرح لمعه
ستنباط عالمه ح

آزمون

عن
  قوق اساسي
  قوق مدني

  قوق تجارت
ن دادرسي مدني
ن دادرسي كيفر
قوق جزاي عموم
قوق جزاي اختص
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  ني

صوبات 

  ختاري

نينه اختيارات تق

شكيل گردد و مص

  ي اسالمي

  ن

دوگانگي ساخ)  4

محدود كنند)  4

علني تش ور غير

مجلس شوراي)  4

هيأت وزيران)  4
  د؟
  رهبري)  4

    4

  يه

    4

  .ست

 مي تواند به طو

  يندگان مجلس

  ي
  شور

  

4     ل كشور

  اليحه بدهند؟
4     ها 

شود تصويب مي
4     هبري

 
 

 يم رياستي

ظارت بر قوه مجري
  جود پارلمان

 جلس دوم
  ح است؟

ت آن ها كافي اس

شوراي اسالمي

  ع نمايندگان
  وع نمايندگان

ب سه چهارم نماي

وان عدالت اداري
وان محاسبات كش

.گردد ي صادر مي

  ايف قانوني
  وانايي وي

  ند؟
ازمان بازرسي كل

  .ت
شنهاد طرح يا ال
وراي عالي استان
له چه مرجعي ت
جلس خبرگان ره

  2صفحه 

رژي)  3   

نظ)  2     ارلمان
وج)  4   

مج)  3   
سالمي، صحيح
صرف عدم مغايرت

  .نيست

لسات مجلس ش

  ن
ب دو سوم مجموع
 سه چهارم مجمو
ي نگهبان و تصويب

  شود؟ ي مي
ديو)  2   
ديو)  4   
  يح است؟

  .گهبان برسد
گري قانون اساسي

  شود؟ جام مي
 

  كفايت وي
 تخلف وي از وظا
ه عدم كفايت و تو
وانند عرضه كنن

سا)  3   
  ح است؟

  .ت
  .است

سالمي مجاز است
اي اسالمي پيش

شو)  3     گان
م اكنون به وسيل

مج)  3   

  ت؟
 مطلق قوا
   است؟

ت دولت در برابر پا

 كننده
مجلس شوراي ا
ل قانون اساسي، ص
م مغايرت كافي ن

  .باشند
  .د

 مقامات زير، جل

 مجموع نمايندگا
 نگهبان و تصويب
نگهبان و تصويب

با حضور شوراي –
مرجع حسابرسي

ي تقنيني، صحي
.  

  .ر مي كند
ه تأييد شوراي نگ
رتي شوراي بازنگ
كشور، چگونه انج
جموع نمايندگان
سالمي به عدم ك
ن عالي كشور به

لحت نظام به مص
تو دام مرجع مي

 دالت اداري
حيحخارجي، ص

 وزيران مجاز است
ي اسالمي مجاز ا
مجلس شوراي اس
 به مجلس شور

نفر از نمايندگ 15
گان رهبري، هم

 شوراي نگهبان

 يك كشور است
تفكيك م)  2    

ني، كدام مورد
رابر مردم و هيأت

  
  ي است؟

كنترل ك)  2    
صوص مصوبات م
شند ولي با اصول
اشند و صرف عد
مغايرتي نداشته ب
امل داشته باشند
ي كدام يك از

  د؟
تصويب دو سوم 
با حضور شوراي 

با حضور شوراي ن
–ندگان مجلس

، توسط كدام م
  شوراي اسالمي

  
صوص همه پرسي
گان مجلس برسد
يس جمهور صادر
ت مجلس، بايد به
 از اخذ نظر مشو

گرفتن مصالح كش
ا رأي دو سوم مج
 مجلس شوراي اس
پس از حكم ديوان
 مجمع تشخيص
 مجلس را به كد

ديوان عد)  2    
دام كارشناس خ

  .ست
ه و تصويب هيأت

يب مجلس شوراي
يون امنيت ملي م
توانند مستقيماً

5حداقل )  2    
ط مجلس خبرگ

فقهاي ش)  2    

ن فدرال بودن
 لسي

قق رژيم پارلمان
سي پارلمان در بر

 قوا
ن، چگونه ارگاني

ارد زير، در خص
سالمي منطبق باش
سالمي منطبق با
 موازين اسالمي م
سالمي، انطباق كا
طراري، به تقاضا
معتبر خواهد بود

–يا يكي از وزرا 
–يا يكي از وزرا 
با –دگان مجلس 

و يا ده نفر از نماين
هاي دولتي ركت

و تفحص مجلس
 كشوري كل 

وارد زير، در خص
 دو سوم نمايندگ
 همه پرسي را رئي
سي مانند مصوبات
سي تقنيني، پس
مهور با در نظر گ
 شوراي اسالمي با
بري پس از رأي

 شوراي اسالمي پس
بري پس از رأي
خود از طرز كار

 تري
ر خصوص استخد
، مطلقاً ممنوع اس
 يا رئيس مؤسسه
ضرورت و با تصوي
ت دولت و كميسي
تو راجع زير، نمي
 قالب فرهنگي

به تعداد و شرايط
  نگهبان

ی   ق اسا
كدام مورد، مبين

پارلمان دو مجل) 
شرط اصلي تحق

مسئوليت سياس) 
تفكيك كامل ق) 

شوراي نگهبان
 مشورتي) 

كدام يك از مو
بايد با احكام اس) 
بايد با موازين ا) 
حكام وبايد با ا) 
بايد با احكام اس) 

در شرايط اضط
در چه صورتي م

رئيس جمهور ي) 
رئيس جمهور ي) 
ده نفر از نمايند) 
هيأت وزيران و) 

هاي شر حساب
هيأت تحقيق و) 
سازمان بازرسي) 

كدام يك از مو
بايد به تصويب) 
فرمان اين نوع) 
نتيجه همه پرس) 
فرمان همه پرس) 

عزل رئيس جم
توسط مجلس) 
توسط مقام رهب) 
توسط مجلس) 
توسط مقام رهب) 

مردم شكايت خ
محاكم دادگست) 

كدام مورد، در –
در زمان جنگ،) 
با تصميم وزير) 
فقط در موارد ض) 
با تصويب هيأت) 

كدام يك از مر –
شوراي عالي انق) 
قانون مربوط به –

مجلس شوراي) 
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قي ثمن 

داد چه 

، بيع را 

كدام . ت

  ي اسالمي

  ستري

س از اطالع، باقي

  .ده است

نعقد كند، قرارد

  .شود ملك نمي
ر پس از اطالع،

 آب مقطر است

  .ف، اثري ندارد
  .شد

  يع فضول

مجلس شوراي)  4

  سي است؟
وزارت دادگس)  4

پدر او پس. كند ي

  
مله را تنفيذ كرد

  وقف)  4
شد معامله را من

  قابل فسخ)  4

گهداري از اصل مل
هر دو نفر. وشد

 
  ي، مسعود
  قي دارد؟

  ث

شود مبيع  مي

 مشتري در وصف
صف را دارا مي باش

  .را اقاله كنند

خريدار در بيع)  4

    4

  صلحت نظام

به عهده چه كس
    4

ن را دريافت مي

.امله باطل است
ت باقي ثمن، معا

 

    4
وكيل در ايام رش

    4

  .ل انتقال است
 شامل مخارج نگ
فرو نب آنان مي

  حكمي، مسعود
حكمي حقيقي و

 مشتري چه حق
ا حق رجوع ثالث
  ناد انفساخ بيع
د و بعد معلوم

زيرا صرف اشتباه
ر، خيار تخلف وص

  .خ كرد
توانند آن ر ه، مي

4     ضاربه
 
 

  رد؟گي
 يأت وزيران

جمع تشخيص مص
  جلس خبرگان

جبران خسارت ب
 ه قضائيه

تومان آ ده هزار

ير، زيرا اساساً معا
ير، چون با دريافت

 .ين اختيار است
  .خاتمه دهد

 مري
ب كند، ليكن و

 نافذ ير

داي از ملك قابل
خارج تمّتع از آن،
تن وكالت از جا

  سي است؟ 
 بر نظريه كشف
 بر نظريه كشف
ثالث تلف شود،
يار تعذر تسليم يا
طالبه ثمن به استن

كند خريداري مي

بل فسخ نيست، ز
فذ است و خريدار

توان فسخ ن را نمي
اث طرفين معامله

ضارب در عقد مض

 3صفحه 

ان را به عهده بگ
هي)  3   

مج)  2   
مج)  4   

مقصر نباشد، ج
قوه)  3   

مان فروخته و د

خي)  2   
خي)  4   

صل عدم وجود اي
لح خ عليه را به ص

عم)  3   
ل محجور انتخاب

غير)  3   

جد)  2   
مخ)  4   

عود بدون داشت
تعلق به چه كس

بنا)  2   
بنا)  4   

شتري، توسط ثا
خي)  2   
مط)  4   

معدني است، خ

قابل)  2     .ت
نافذ)  4   

آن)  2   
ورا)  4   

مض)  3   

داره هيأت وزيرا
 جمهور

  ي دارد؟

د شود و قاضي م
 خود قاضي

 يكصد هزار توم
  ا فسخ كند؟

 .نافذ است ر

صي ترديد شود، اص
 مربوط به مولي
  .ده، باطل است

 يه
راي فروش مال

  فسخ
  است؟

غ متعلق به مسع
امله و اجازه، مت

 از تسليم به مش

ه تصور آن كه م

 واحد، باطل است
 .، باطل است

 در بيع فاسد

تواند اد  اول مي
رئيس جم)  2    

سئوليت سياسي
   
  

ري متوجه افراد
شخص خ)  2    

خود را به قيمت
تواند عقد را مي
 .اشد

ت باقي ثمن، غير

ام دادن كار خاص
م مي تواند دعوي
كم عزل انجام داد

  . دارد
  ست؟

عقد عاري)  2    
 عنوان وكيل بر

قابل غير)  2    
رتفاق، صحيح ا

  
 .د حق نيست

د را در قبال باغ
ه بين انعقاد معا

 يد
  

عين، مبيع قبل
  
  

 آب معين را به
  يح است؟

و اراده بر ماهيت
هيت عرفي مبيع،

  ه نيست؟
  
  

  ماني است؟
خريدار د)  2    

ام مورد، معاون

ل كدام مورد، مس
.ت سياسي ندارد

  نگهبان
تباه قاضي، ضرر

اي دوچرخه خ ه
آيا پدر كودك م
ت وجود داشته با

ه علي رغم دريافت
  حيح است؟

قيم نسبت به انجا
يب مدعي العموم
 پيش از ابالغ حك
، جنبه تأسيسي

آور اس صرفاً اباحه

ر، شخصي را به

ر خصوص حق ا
 .مين ندارد

ر آن، اماره وجود
 متعل به سعيد
فع باغ در فاصله
شف حقيقي، سعي

 ل، سعيد
تن برنج عين مع

 بيع
 ع به ثالث

هزار بطري صد
ن قرارداد، صحي
ناد عدم تطابق دو
اه مشتري در ماه
ز مختصات اقاله

 .ن اقاله كرد
 .فعه وجود ندارد

د، يد متصرف، ام

با موافقت كدا –
 رهبر) 
رهبر در مقابل –

اساساً مسئوليت) 
فقهاي شوراي) 
اگر در اثر اشت –

 دولت)  

ی ق   د
كودك نه ساله –

آ. كند ريافت مي
بلي، اگر خيارات) 
بلي، زيرا معامله) 
كدام مورد صح –

اگر در اختيار ق) 
قيم بدون تصوي) 
اعمالي كه قيم) 
حكم عزل قيم،) 
كدام مورد، ص –

 حبس مؤبد) 
اگر ولي صغير –

  مي دارد؟
 باطل) 
كدام مورد، در –

ص به زماختصا) 
صرف تصرف د) 
اكبر آپارتمان –

مناف. كنند ذ مي
بنا بر نظريه كش) 
بنا بر نظريه نقل) 
ت 10اگر در بيع  –

حق تعويض مب) 
فقط حق رجوع) 
شخصي يكص –

د، درخصوص اين
قرارداد به استن) 
به استناد اشتبا) 
كدام مورد، از –

توان اقاله را نمي) 
در آن، حق شف) 
در كدام مورد –
 آخذ بالسوم) 
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ط آن ها 

تواند  ي

ن قبول 

وي كند 

  حكمي دارد؟

.  
د زير، در روابط

 اقدام زير را مي

ه كند و محسن

فيل، اقامه دعو

  اجاره)  4

  جعاله)  4

دواج دوم چه حك

 دوم، مخير است
دام يك از موار

رت مزارع كدام

محسن حواله به

حق خود عليه كف

    4

    4

  .ند

  .رد

ز شرط كرد، ازد

 عقد خود يا عقد
دن آن شود، كد

در اين صور. زد

  .سارت كند
له ب يت مضمون

 براي مطالعه ح
  حيح است؟

 
 

 عاوضه

 ريه

ده، خود داري كن

بر يه را از بين مي
  .وع نيست

  . باشد

گر مرد تخلف از
  .حيح است

له در فسخ شروط
دعي تبرعي بو

ورز داري مي خود

تواند ادعاي خس ي
ضمان را با رضا

 حضور مكفول،
 كدام مورد، صح

  4صفحه 

معا)  3   

عار)  3   

ه به او تفويض شد

ق رجوع زن به فد
و طالق، قابل رجو
ش از مقدار مهريه

يگري نگيرد، اگ
صح)  2   
مش)  4   

 كند و شوهر مد

  .ابت كندن را ث
  . كند
  .ند

تعهد خز ايفاي

.  

 توسط احمد، مي
خت دين مورد ض

  .واد را دارد
  .كند

  . دارد
ه به دليل عدم

ورت، در اين ص
  .ا فسخ كند
  .د ادعا برآيد

  .رار گيرد
  .ت

  د؟

  ت؟

  
 

ز قبول سمتي كه
  ست؟

ند، اين اقدام حق
ود، فديه منحل و

تواند بيش د، نمي
  .طالق نيست

د كه مرد، زن د

ل ايام زناشويي

 او بايد خالف آن
ك عمل را پرداخت
 زوجه را ثابت كن

  .كند
كند ولي از ي مي

جراي عقد را كند
  .واهد

  .عالم كند
ن اجراي قرارداد
د خود به پرداخ

  ت؟
 حق رجوع به جو
ه به جواد رجوع ك

 رجوع به جواد را
له اگر مكفول. ت

ع نداشته است،
تواند آن را ل، مي

از عهده حق مورد
  . حق برآيد

  .ت

د طرف معامله قر
بر عدم نيابت است

  .كيل دارد

بس وجود ندارد
 نكاح)  2    

 مزارعه)  2    
المثل است ق مهر

.ر را نداشته باشد
 از وقوع نزديكي
ظر گرفته شده، از
ق خلع، صحيح ا
از طالق ايجاد كن
از تسليم تلف شو

كند شوهر بذل مي
ه، سبب بطالن ط
نكاح شرط شود

  
 .را دارد

المثل طالبه اجرت

در تبرع است؛ لذا
 زوج بايد اجرت ع
يد عدم استحقاق
دم تبرع را ثابت ك
در زمين معيني

 اجبار احمد به اج
سخ قرارداد را بخو
 را فسخ و آن را اع

ممكن بود  به غير
شده است، تعهد
ي خواهد داشت
داخت مبلغ دين،
راي آنچه پرداخته

  .دجواد را دار
وي محسن، حق

منعقد شده است
ر مكفول اطالع
ل عدم اطالع كفيل
فيل مكلّف است ا
ف است از عهده

 كفيل، باطل است

تواند خو كيل مي
اي باشد، اصل ب هه

به حق توكي، نياز
 . ضروري نيست

از عقود زير، حب

  هدي است؟

ت، زن مستحق
  .شده باشد

ر تسليم عين مهر
 تعيين مهر پس
 تعيين مهر در نظ
ر خصوص طالق
نعي براي رجوع ا
عين فديه پيش ا
 مالي كه زن به ش
نفوذ تمليك فديه
 در ضمن عقد ن

 فسخ عقد خود ر
شرف طالق، مط

 
سط زوجه ظاهر د
مل زوجه است و
 است و شوهر باي
ت و زوجه بايد عد
ه كشت گندم د

 كرده و تقاضاي
 كرده و اعالم فس
ه حاكم، قرارداد
كشف شده، نظر
ه ضامن جواد ش
، سعيد چه حقي
محسن پس از پرد
ن را بپردازد و بر
ن، حق رجوع به ج
داخت دين از سو
به نحو صحيح م
 به ثبوت حق بر
حيح ولي به دليل
كر حق نباشد، كف

حيح و كفيل مكلّف
 دليل عدم اطالع
  صحيح است؟

ق براي فروش، وك
ق هر جا كه شبهه
اي اجراي وكالت
ي، وكالت خاص

در كدام يك ا –
 هبه معوض) 
كدام عقد، عه –
 وكالت) 
در كدام صور –
عين مهر تلف ش) 
شوهر قدرت بر) 
عدم تراضي در) 
ثالثي كه براي) 
كدام مورد، در –

ماچنانچه مرد ) 
در صورتي كه ع) 
در طالق خلع،) 
بطالن يا عدم ن) 
در صورتي كه –

 .باطل است) 
له حق مشروط) 
اگر زوجه در ش –

  اعمال است؟
انجام عمل توس) 
اصل احترام عم) 
اصل عدم تبرع) 
اصل تبرع است) 
احمد تعهد به –

  م دهد؟
به حاكم رجوع) 
به حاكم رجوع) 
بدون مراجعه به) 
بطالن قرارداد ك) 
اگر سعيد كه –

، در اين صورت
حقي ندارد و م) 
بايد موضوع دين) 
با قبول محسن) 
فقط پس از پرد) 
عقد كفالتي ب –

يل مدعي شود
عقد كفالت صح) 
اگر مكفول منك) 
عقد كفالت صح) 
عقد كفالت به) 
كدام مورد، ص –
در وكالت مطلق) 
در وكالت مطلق) 
اجير گرفتن برا) 
در وكالت دعاوي) 
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  .ه است

  .ي كرد

  ارد؟

  تر از آن

  
ب بودن مال عاريه

توان او را زنداني ي

 

دا زد دريافت مي

. .....  

شي، الزامي و باالت

.شود ع ايجاد مي
ير در نتيجه معيوب

  
ت وجه التزام، مي

  .شود ي
 .شود ا انجام مي

 و در مقام كارمز
  دالل)  4

........م بگيرند، 

يه ثبتي يا افزايش

.  

مستعير حق انتفاع
ت وارد بر مستعير

.فيل دست است
ه احضار يا پرداخت

  ده
  رك

  

تجارتي انجام مي
ها مور تجارتي آن

  )امالك(قول 
  صفيه نمك

، معامالتي كرده
    4

ند از شركت وا
  بل ابطال است

  طل است

 يك دهم سرماي

شده، الزامي است
  .ت

  .ي است

 
 

  .طل است
  .ردد

ر عاريه، به سود م
عير مسئول خسارا

فالت مكفول از كف
ي اجبار كفيل به

هن براي دين آيند
هن براي ضمان د

.المثل است جرت

هاي ت سط شركت
ن دو تاجر براي ا

منق اللي اموال غير
سيس كارخانه تص
 حساب ديگري،

 العمل كار ق
توانن نمي) حقوقي

ها قا ين اقدام آن
ها باط ين اقدام آن

ل و تا رسيدن به

هم سرمايه ثبت ش
سرمايه الزامي است

يرمايه ثبتي الزام

  .مايند
  . منتشر كنند

  .شر كنند

 5صفحه 

 شرط و عقد، باط
گر  وثيقه آزاد مي

  .ت

در)  2   
معي)  4   

كف)  2   
برا)  4   

ره)  2   
ره)  4   

عامل، مستحق اج

توس)  2   
بين)  4   

دال)  2   
تأس)  4   

سم خود ولي به
حق)  3   
ص حثناي اشخا

و ا)  2     ب شود
و ا)  4   

  حيح است؟
هاي قبل اي سال

به حداقل يك ده
حداقل يك دهم س
داكثر يك دهم سر

ق قرضه منتشر نم
 تعويض با سهام

ض با سهام منتش

 مرهونه را ندارد،
ين نيز ابراء كند،

 رهن، جايز نيست
  .ت نيست

 .د
 .ت ندارد

  ت؟

 . عقد است

ل از آن مزارع و ع
  .شود سخ مي

  .ست ا

  ت؟

صي است كه به اس

به استث( سهامي
 عادي نيز تصويب

كت سهامي، صح
ها ي با وضع زيان

سيم و تا رسيدن به
 و تا رسيدن به ح
 تا رسيدن به حد

 مشاركت يا اوراق
ت قابل تبديل يا

  .مايندن
بل تبديل يا تعويض

 حق فروش عين
ت به بخشي از دي
ضي طرفين عقد
ن معاوضي، درست

جاره را عاريه دهد
 بودن آن، منافات
ت، صحيح است

   
زام، سبب بطالن

 . طلب است
  

طل شود، محصول
ا احد آن ها منفس
م تعهد به نتيجه

  .ت

اي است  معامله
  

 .شود جام مي
  ت؟

 سئوليت محدود
 جر

م توصيف شخص
 عامل)  2    

مديره شركت س
داده و در مجمع

 هد
خته قانوني شرك
 خالص سال مالي

از سود قابل تقس 
 از درآمد شركت
 خالص شركت و

توانند اوراق ص مي
انند اوراق مشاركت
مشاركت منتشر ن
ند اوراق قرضه قاب

  صحيح است؟
 باشد كه مرتهن

يون را فقط نسبت
 مال ديگر، به ترا
ان درك و ضمان
  صحيح است؟

واند مال مورد اج
ر عاريه، با مجاني

در خصوص كفالت
.نتقال دين است

 مدت يا اجل التز
  صحيح است؟

كه در حكم سند
 فلي

  صحيح است؟
 از ظهور ثمره باط
 فوت متعاملين يا
مواظبت، از اقسام
 عهده مزارع است

 
ي تبعي، چگونه

 .شود جام مي
تاجر انج و يك غير

اتاً تجاري نيست
مل شركت با مس
تاج بين دو نفر غير

وارد زير، در مقام
 تي

 اعضاي هيأت مد
أت مديره اجازه د
ره آن را اجازه ده
ر رابطه با اندوخ
نج درصد درآمد

.  
داقل يك بيستم
داقل يك بيستم
ك بيستم از سود
  صحيح است؟

هامي عام و خاص
توا هامي عامي مي

توانند اوراق م  مي
توانن هامي عام مي

كدام مورد، ص –
اگر شرط شده) 
اگر مرتهن، مد) 
تبديل رهن به) 
رهن براي ضما) 
كدام مورد، ص –
مستأجر نمي تو) 
شرط عوض در) 
كدام مورد، د –
كفالت، سبب ان) 
ماندن مجهول) 
كدام مورد، ص –
رهن اسنادي ك) 
رهن حق سرقف) 
كدام مورد، صح –

هرگاه عقد بعد) 
عقد مزارعه به) 
تعهد عامل به م) 
خراج زمين بر) 

 جارت ق
معامله تجارتي –

بين دو تاجر انج) 
بين يك تاجر و) 
كدام مورد، ذا –

مدير عامعامله ) 
معامله برواتي ب) 
كدام يك از مو –
قائم مقام تجارت) 
مدير عامل و –

مگر آن كه هيأ) 
مگر هيأت مدير) 
كدام مورد، د –

كسر حداقل پن) 
اختياري است   
كسر ساالنه حد) 
كسر ساالنه حد) 
ساالنه كسر يك) 
كدام مورد، ص –

هاي سه شركت) 
هاي سه شركت) 
ها كليه شركت) 
هاي سه شركت) 

  

   
 

36 –

   1
   2
   3
   4

37 –

   1
   3

38 –

   1
   3

39 –

   1
   3
40 –

   1
   2
   3
   4
  

وق
41 –

   1
   3

42 –

   1
   3

43 –

   1
44 –

   1
   3

45 –

   1
     

   2
   3
   4

46 –

   1
   2
   3
   4



  ت؟

نك در 

رد زير، 

 تكميل 

راهيم و 

. ه است

  رات

اعالم  9

وي، صحيح است

  محدود

  د در صدي
اين. گردد سخ مي

دام يك از موار

ر حدود اختيار

شد، در برابر ابر

دم تأديه نموده

تاريخ سر رسيد بر

1/6/92ر تاريخ 

رد در خصوص و
  

  ؟
با مسئوليت م)  4

تضامني و صد)  4
 سوي اميد فس

  د؟ 

 باشد، عليه كد

  كاً
 بعد سفته را در

  
  .نمايد ن مي

مضاء نكرده باش

ت، اعتراض عد

يك سال از ت)  4

ستگي حسن در

كدام مور.  است
. موضوع بخواهد

  يد؟

  .شند
 آراء منوط كرد

    4

    4
عيب در كاال، از
چه وضعيتي دارد

  
 

ا رعايت كرده

و مشتركت منفرداً 
وشنده يك ماه

 توسط فروشنده
نده را بهتر تأمين
جواد سند را ام

  .د
  .د

رداخت وجه برا
  يد؟

4     صدور برات

ورشكس. دهد ي

 
 

ي محكوم شده
ميم در خصوص

ي را دعوت نماي

را مالك باشركت
اده را به اجماع

 هامي خاص
 

 سويه
ه دليل وجود ع
ر برابر بهرام، چ
.بل استناد نيست
 .بل استناد است

مواعد قانوني را

  ركت
دير عامل و شركت

فرو. گردد ده مي
  خ است؟

ريخ تكميل سفته
ريخي كه نفع دارن

اگر ج. جواد است

ز مسئوليتي ندارد
ز مسئوليتي ندار
ه لحاظ عدم پر
اقامه دعوي نماي
ك سال از تاريخ ص

  صحيح است؟
  .طل است

  .ير نافذ است
يار جواد قرار مي

  ت؟

  .شود ي
  .شود ول مي

 6صفحه 

در اموال عمومي
ه جهت اتخاذ تصم

  .رد

ه شركت سهامي

  .لك باشند
ه درصد سهام شر

العا  عمومي فوق
سه)  3   
است؟، چگونه

بالس)  3   
معامله به. كند ي

ء صدور چك در
قابل)  2   
قابل)  4   

اگر دارنده م. د

شر)  2   
مد)  4   

 تسليم فروشند
رت، كدام تاريخ

تار)  2   
تار)  4   

ل عليه برات ج

  .ي دارد
كن در برابر بهروز
كن در برابر بهرو
 مهلت مقرر به
ظرف چه مدتي ا

يك)  3     ض
ص معامالت او، ص

باط)  2   
غير)  4   

در اختي 7/93/
آن، صحيح است

  .شود صول مي
 حسن وصول مي
دارايي حسن وصو

قانوني د رف غير
عوت هيأت مديره
ت مدير عامل ندا

  .نمايد صادر مي

العاده ه طور فوق

سهام شركت را مال
داراني كه الاقل د
صميمات مجمع
 خاص و تعاوني

بت به يكديگر،
  آورده

جه وي صادر مي
داد منشاءخ قرار
 .د است

 .ل استناد است
كند  نويسي مي

روز بعد 10م و
رر در قانون تجا

محال. دهد ز مي

  .دارد
ز، مسئوليت براتي
يت براتي دارد ليك
يت مدني دارد ليك

در.  تأديه شود
ي نمايد، بايد ظ
ل از تاريخ اعتراض
ورد، در خصوص

 
/1  به سررسيد

 چك و وصول آ
  .ست

وص دارايي حسن
ت طلب از دارايي
درج در چك، از د

مي به جرم تصر
دعس شركت را به

ري در تداوم سمت
حكم عزل وي را ص

  .شود
عادي بهعمومي

الاقل ده درصد س
 شركت و سهامد

تواند تص زير، مي
سهامي خ)  2    

ئوليت شركا نسب
به ميزان)  2    

م، چكي در وج
د مبني بر فسخ
فسخ، قابل استناد
 وجود عيب، قابل
 چكي را ظهر

  
  
تنظيم 1/5/92خ 

سبه مواعد مقر
   
  

 آن را به بهروز

 نوع مسئوليتي ند
بر ابراهيم و بهروز
بر ابراهيم مسئولي
بر ابراهيم مسئولي
 بايد در ايران

اقامه دعويها  س
پنج سال)  2    

شكسته، كدام مو
 .دين باشد

.ه طلبكاران باشد
ريال 000,100

 طلب مربوط به
 ارائه و وصول نيس
لغ، به نسبت  از

غ، ارائه و به نسبت
 نسبت مبلغ مند

ك شركت سهام
ق دارد الزام بازرس

گونه تأثير ور هيچ
نفع حك اي هر ذي

ش كت منعزل مي
تواند مجمع ع ي
  يره

   بازرس شركت
 سهامداراني كه ال
ازرس يا بازرسان

هاي ز از شركت

ي تضامني، مسئ

ريد كاال از بهرام
 چك، ايراد اميد
ت آگاهي بهرام از ف
ت آگاهي بهرام به
شركت سهامي

  ي نمايد؟
 شركت متضامناً
 شركت مشتركاً

ن مبلغ به تاريخ
ورت، مبدأ محاس
سفته به فروشنده
 ندرج در سفته

ي صادر كرده و
  تي دارد؟
ها، هيچ دام از آن

فت محل، در براب
فت محل، در براب
فت محل، در براب
براتي است كه

 عليه ظهر نويس
 يخ اعتراض

توقف تاجر ورش
ر به قصد فرار از د
ر متضمن زيان به

,000ي به مبلغ 

د، درباره اعالم
بودن دين، قابل
طلب و كسر از مبل
ت و با همان مبلغ

اظهار و به 7/93/

مدير عامل يك –
نفع حق هر ذي) 
محكوميت مزبو) 
دادگاه به تقاضا) 
مدير عامل شرك) 
كدام مورد، مي –
فقط هيأت مدي) 
هيأت مديره و) 
هيأت مديره و) 
هيأت مديره، با) 
در كدام يك ا –

 تعاوني) 
هاي در شركت –

 نسبي) 
اميد بابت خر –

اي مطالبه وجه
فقط در صورت) 
فقط در صورت) 
مدير عامل ش –

واند اقامه دعوي
مدير عامل و ش) 
مدير عامل و ش) 
اي بدون سفته –

در اين صو. مايد
تاريخ تسليم س) 
تاريخ صدور من) 
ابراهيم براتي –

وز، چه مسئوليتي
كد در برابر هيچ) 
در صورت درياف) 
در صورت درياف) 
در صورت درياف) 
رضا دارنده ب –

چه وي بخواهد
يك سال از تار) 
بعد از تاريخ ت –
باطل است، اگر) 
باطل است، اگر) 
حسن، چكي –

كدام مورد. گردد
به دليل حال نب) 
پس از اظهار ط) 
به همان صورت) 
/1در سررسيد ) 
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چنانچ
   1

56 –

   1
   3

57 –

گ مي
   1
   2
   3
   4



خسارت 
سارات 
 صحيح 

ه آن را 

  ت؟

به شكل خ 139
 در تحويل و خس

استه خريدار،

  شاء حكم

دعواي مربوط به

ورد صحيح است

  ست؟

91تيرماه  30يخ 
خسارات تأخير
خصوص دو خو

زمان انش)  4    

  ضايت خوانده

رفين قرارداد، د

صورت، كدام مو

ر، امكان پذير اس

كاال در تاري. ست
 و نقل از باب خ
كدام مورد در خ

  .باشد ن مي

 يا انعقاد عقدي 

رسي، به شرط رض
  رسي

يكن يكي از طر

در اين ص.  دارند

 
 

ك از موارد زير

  .قت كنند
بوده است 1391د

ه متصدي حمل
فرض نماييم، ك

  .باشد مان مي
شمول مرور زمان

.  

  ست؟
حقق واقعه حقوقي

ر تمام مراحل داد
ر تمام مراحل داد

  .كافي است

لي. ل شده است

  .دهد جام مي
  .مايند

در محل تصرف

 7صفحه 

  صحيح است؟

  .نمايد ب مي
  .نمايد صوب مي

يك اقي بين كدام

ثريت شركا موافقت
خرداد 30تاريخ
عليه 1392داد
روزه ف 360 را

 مشمول مرور زما
 ناموجه بوده و مش

.باشد د اشكال مي

ي، كدام تاريخ اس
تح)  3   
  ير است؟

در)  2     .دد
در)  4   

  حيح است؟
له ك  سوي محكوم

به داوري موكول

دگي به دعوا را انج
د اختالف اعالم نم

ص ديگري نيز د

  .دهد ت مي

د، كدام مورد، ص

  .في ندارد
دير تصفيه منصوب
مدير تصفيه منص
عقاد قرارداد ارفا

در صورتي كه اكث
حويل مبيع به تا

خرد 30تاريخ ر
روزه و سال 3

تسليم ناموجه و
 خسارات بحري

  .ت
 از اين حيث فاقد

كننده به دعوي
 دخواست

پذي د زير، امكان
سي آن توديع گرد

 كدام مورد، صح
صات كامل آن از

ت راجع به آن به
  ست؟

ده و دادگاه رسيد
خويش را در مورد

  .نمايد ه مي

عليه، اشخاص كوم

  .شود ي
  .ي دارد

يين تكليف، مهلت

خ يا ابطال گردد
 گردد مياحيا د، 
نيز تكليفدادگاه  

كستگي مجدد، مد
ي صادر نموده و م
كت تضامني، انع

  لبكاران آن
  ي و طلبكاران

 و طلبكاران آن، د
ده مكلّف به تح

خريدار در. ردد
30ها را  ليه ماه

 دعواي تأخير در
م موجه و دعواي

 محكوم به رد است
ني مطرح شده و

ی   د
دگاه رسيدگي ك

تقديم دا)  2    
دام يك از موارد
شده، هزينه دادرس

  
ه ورثه محكوم،
كر نشاني و مشخص

 .راثت الزم است
  .الزم است ه

  .ب الزم است
و فصل اختالفات
 دادگاه كدام اس
انع رسيدگي نبود
مي نمايد تا نظر خ
پرونده را مختومه

  .د
د، عالوه بر محك

 .شود ن اجرا مي
م عليه خلع يد مي
و صرفاً اثر حقوقي
عه به دادگاه و تعي

داد ارفاقي، فسخ
صفيه خود به خود
صفيه احيا نشده و

صدور حكم ورشكس
 حكم ورشكستگي
شكستگي شرك

  . ممكن نيست
ي ورشكسته و طلب
ي شركت تضامني

ضامني ورشكسته
داد بيع، فروشند
گر ده خريدار مي

اگر كل. نمايد مي

ت بحري موجه و
ت تأخير در تسليم
دليل مرور زمان
خل در موعد قانون

ی د کام  ای ا
الحيت براي داد

 درسي
 خواسته، در كد
با دعواي طرح ش

 ولين جلسه
جراي حكم عليه
رثه محكوم با ذك
 گواهي انحصار ور
له ي توسط محكوم

أييدكننده مراتب
 قرارداد، حل و

وظيفه. ده است
ري در قرارداد، ما
ن طرفين ابالغ م
تماع يا رد دعوا، پ

كند حيت صادر مي
ي حكم خلع يد
ليه تمام متصرفين
ط شخص محكوم
بليت اجرا ندارد و
رفين براي مراجع

چنانچه قرارد –
سمت مدير تص) 
سمت مدير تص) 
دادگاه، بدون ص) 
دادگاه، مجدداً) 
در صورت ورش –
به هيچ عنوان،) 
شركت تضامني) 
فقط بين شركا) 
بين شركت تض) 
براساس قرارد –

ه تحويل نمايند
ي طرح دعوا م

  اشد؟
دعواي خسارات) 
دعواي خسارات) 
هر دو دعوا به د) 
هر دو دعوا داخ) 

ی و ا  دا
مناط ايجاد صال –

اولين جلسه دا) 
افزايش بهاي –

در صورتي كه ) 
فقط تا پايان او) 
در خصوص اج –
صرف معرفي و) 
ضميمه كردن) 
ابراز دليل كافي) 
معرفي شهود تأ) 
در ضمن يك –

ادگاه اقامه كرد
پيش بيني داور) 
به داور يا داوران) 
با قرار عدم است) 
رار عدم صالحق) 
در زمان اجراي –
حكم صادره علي) 
طبق حكم، فقط) 
صادره قاب حكم) 
دادورز به متصر) 
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ديده
بحري
با مي
   1
   2
   3
   4
  

آ
61 –

   1
62 –

   1
   3

63 –

   1
   2
   3
   4

64 –

در د
   1
   2
   3
   4

65 –

   1
   2
   3
   4



ي حكم، 
ورد، در 

ن اقامه 
 تهديد 

ه اموال 

د ملك 
جعه به 

. دهد ي

  كند؟ ي

 يك از 

براي اجراي. ت
كدام مو. ا دارد

قي عليه حسين
ت سند ابرازي با

دعاوي مربوط به

  ، ذاتي

  .شد

ي قبالً در مورد
ي است و با مراج
ي الزام، ارائه مي

چه رأيي صادر مي
  .كند

 
  د گرفت؟

 

ن صورت، كدام

حامد نموده است
 اجراي حكم ر

بروز اختالف، تق
ين مدعي است

  .ر اعالم كند

ي در خصوص د

نسبي، نسبي)  4

   طور كلي

  ست؟
جديدنظرخواه باش

د دادگاه ديگري
ه است و قطعي
سيدگي به دعواي

  .كند در مي
  .د

چه ت محلي بداند،
ك دگي ماهوي مي

 .كند يح ارسال م
تصميمي خواهد

 .قرار خواهد كرد

 

در اين. ده است

ومان در حق ح
حامد درخواست

پس از ب.  دهند
حسي. ن را دارد

  د؟
دا جزايي صالحيت

 عمومي حقوقي

    4

ل استرداد آن به

 كدام دادگاه اس
قاضي تصحيح، تج

شود  متوجه مي
سند صادر كرده
 جلسه اول رس

 استماع دعوا صا
كند دعوا صادر مي

  .كند ي

ه، فاقد صالحيت
اً مبادرت به رسيد
را به دادگاه صالح
ند، دادگاه چه ت
 اقدام به صدور قر

  .ل تمديد است
 .ل تمديد نيست

  .لث
غايري صادر شد

  .ت

 
 

ست ميليون تو
ح.  نكرده است

  .شود

ه داوري ارجاع
ت ميليون توما
ا بايد انجام دهد
ب را به دادگاه ج

سبت به دادگاه
  م است؟

 تي، نسبي، ذاتي

قوط دعوا به دليل
  استطال دادخو

ح در صالحيت
جديدنظر، اگر متقا

  جديدنظر
د از طرح دعوا
زام به تنظيم س
طرح دعوا را در

ه است، قرار عدم
ه است، قرار رد د
ه آن رسيدگي مي

ي از طرف خوانده
ي را نقض و رأساً
ي را نقض و آن ر
 اجراي حكم كن
كند و اين دادگاه
د و اين مدت قابل
د و اين مدت قابل
پرونده اعتراض ثا
ه باشد، آراي مغ

مه نخواهند داشت
  . خواهد شد

.  
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 به پرداخت بيس
ضاي واخواهي

ش  اجرا صادر نمي
  .ست

مالت خود را به
م به ميزان بيست
دام اقدام زير را

ت تقي باشد، مراتب
  . كند
  .ند

ي حل اختالف نس
، به ترتيب كدام

ذات)  3   
  ردار است؟

سق)  2   
ابط)  4   

هي شود، تصحيح
تج)  2   
تج)  4   
بعد. كرده است

 است، حكم الز
كند و گواهي طر

ن دليل ارائه نشده
ن دليل ارائه نشده
 مطالبه و خود به

  .كند وقف مي
م صالحيت محلي

رأي)  2     .كند ي
رأي)  4   

رخواست تأخير
ي حكم را تقاضا ك
معيني صادر كند
معيني صادر كند
ز صدور رأي در پ
ف تغييري كرده

 اعتبار امر مختوم
عتباري آن اعالم
. نقض خواهد شد

غيابي محكوم
ده ولي وي تقاض

اض كند، دستور
سب از حامد نيس

  . كند
  .د

ت راجع به معام
ست صدور حكم
 صورت، داور كد

ستار مجازات خوا
رفين، رأي صادر

دار متوقف كن حيت

عمومي، شوراي
جديدنظر استان،

 اتي، ذاتي
اوت شده برخور

 ي

تجديدنظر خواه
 .خوانده باشد

يه جواد طرح ك
مين ملك بوده
ك راض ثالث مي

  د گرفت؟
سط جواد به عنوان
سط جواد به عنوان
 صادركننده رأي
عتراض ثالث، متو
م عدم ايراد عدم
گاه صالح ارسال مي

 .كند ي
گاه اعتراض و در
صدور تأخير اجراي
 حكم را تا مدت م
 حكم را تا مدت م
ر كند، مگر پس از
ا صورت اختالف

يك از دو رأي، چ
اع نفع، نقض و بي 

مخالفت با قانون،
  .ر است

 موجب حكم غ
 ابالغ واقعي شد

  ت؟
اجراي حكم اعترا

أمين متناس اخذ ت
من معتبر معرفي
ين متناسب بدهد
د كليه اختالفات
ي ابرازي درخواس

در اين.  نيست
صورتي كه حسين
ز مالحظه ادله طر
ي از دادگاه صالح

سبت به دادگاه ع
ت به دادگاه تج

نسبي، ذ)  2    
ز اعتبار امر قضا

ل از اتمام دادرسي
  به خوانده

أي، از دادنامه تج
حيح، تجديدنظرخ

  
يم سند بر علي
عي مالكيت هم
دادخواست اعتر
تصميمي خواهد
عتراض ثالث توس
عتراض ثالث توس
ثالث را از دادگاه

ن نتيجه دعواي اع
اه بدوي را به رغم
 را نقض و به دادگ
د، آن را تأييد مي
حكم قطعي دادگا
ه حكم قطعي، ص
رار تأخير اجراي
رار تأخير اجراي
اي حكم را صادر
ن كه طرفين يا

ر اين صورت، هيچ
ز به تقاضاي ذي

 اول در صورت مخ
اول، كامالً معتبر 

ي حسام را به
راييه به حسام
م، صحيح است
حسام نسبت به ا
ي ضامن معتبر يا
ست كه حامد ضام
ست كه حامد تأمي

كنند ن توافق مي
ساس سند عادي
ر واقع بدهكار
ي به دعوي، در ص
مه داده و پس از
صدور حكم نهايي

  .صادر كند
نواده نسگاه خا

ومي بدوي نسبت
 تي

قرارهاي زير، از
ل استرداد آن قبل
ل عدم توجه آن
ضاي تصحيح رأ
تقاضا كننده تصح

ي الزام به تنظي
ع احمد كه مدع

تقديم ددرت به 
دادگاه چه ت. رد

كه حكم موضوع اع
كه حكم موضوع اع

اض ث دعواي اعتر
زمان روشن شدن
تجديدنظر، دادگا
 صحيح نباشد، آن
صادره صحيح باشد
لث نسبت به حك
دادگاه صادركننده
د با اخذ تأمين، قر
د با اخذ تأمين، قر
رد قرار تأخير اج

احدي، بدون اين
  شود؟ ي

در. ض خواهد شد
بار و رأي دوم نيز
عتبار بوده و رأي
عتبار بوده و رأي

دادگاه حقوقي –
اجرييه صادر و

وص اجراي حكم
در صورتي كه ) 
منوط به معرفي) 
منوط به آن اس) 
منوط به آن اس) 
تقي و حسين -

ي نموده و براس
ي اخذ شده و د

ضمن رسيدگي) 
به رسيدگي ادا) 
رسيدگي را تا ص) 
قرار رد دعوي ص) 
صالحيت داد –

مي، دادگاه عمو
ذاتي، ذاتي، ذات) 
كدام يكي از ق –

رد دعوا به دليل) 
رد دعوا به دليل) 
اگر بعد از تقاض –

نخستين، اگر ت) 
 نخستين) 
دعوايحسين  –

ضوع دعوا به نفع
گاه مذكور، مباد
د نيز حضور ندار

به جهت اين كه) 
به جهت اين كه) 
پرونده موضوع) 
رسيدگي را تا ز) 
هرگاه دادگاه تج –
اگر رأي صادره) 
چنانچه رأي ص) 
اگر شخص ثال –
دادگاه بايد از د) 
تواند دادگاه مي) 
تواند دادگاه مي) 
تواند دادگاه نمي) 
در موضوع وا –

د زير، محقق مي
هر دو رأي نقض) 
اعتب رأي اول بي) 
اع رأي مؤخر بي) 
اع رأي مؤخر بي) 
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  ؟

ه دادگاه 

م مورد، 

 صحيح 

قات در 

ير، تقديم گردد؟

 
دادرسي، آن را به

اه بنمايد، كدام

  .قدم دارد

عليه، كومص مح

  .جرم نباشد
اگر تحقيق. شود

ك از مراجع زير

 .شور ارسال كند
 قرار قبول اعاده د

ختالف از دادگا

  يح است؟

  .ست
  ست؟

لهم حق تق محكوم

ورد، در خصوص

  .ت

  .ردد
كم متناسب با جر
ش ن دستگير مي

  اصفهان)  4

، بايد به كدام يك
  .كند عالم مي
  .كند سال مي

ه ديوان عالي كش
ي، پس از صدور

خواست رفع اخر

شود، صحي ر مي
  .باشد ظر مي

ديد نظر خواهي ا
مورد، صحيح اس

به بر ساير م حكوم
  . تقدم است

، كدام مونيايدت 

  كمي دارد؟
عليه جايز نيست وم

درسي مجنون گر
ي، كيفر مورد حك

وي در اصفهان 
  ا دارد؟

    4
  ت؟

 
 

م گرديده است،
وان عالي كشور اع
ده حكم قطعي ار
ي كسب مجوز به
هات اعاده دادرسي

ي از طرفين، در

  .افتد  تأخير مي
ت اجرايي صادر
رفاً قابل تجديدنظ
بل اعتراض و تجد
ل گردد، كدام م
مزبور به ميزان مح
 باشد، داراي حق

 از وي به دست

ط مالك، چه حك
ون رضايت محكو

  .ايز است

رتكب در حين داد
 علت اشتباه قاضي

.كند  ايجاد مي
ي به اين جرم را

 شهد
عطا كرده است

.  
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عالي كشور ابرام
باً مراتب را به ديو
 دادگاه صادركنند

 بايد پرونده را براي
ت احراز وجود جه

جاد شود و يكي

  .شود ف مي
  .شود ل مي

  .افتد تأخير مي
صميم دادگاه به

 ثالث به عمليات
صر)  2   
قابل)  4   

راي احكام واصل
ه نسبت به مال م
 نيز تقدم داشته

  .جود ندارد
  .قدم است

و مالي نيز رده

 .را بازداشت كرد
  .ت

عرفي مال توسط
بدو)  2   
جا)  4   

مر)  2   
به)  4   

زاحمت تلفني
الحيت رسيدگي

مش)  3   
 محاكم ايراني ا

.اند د مرتكب شده
  كشوري ايران

  سال

ي كه در ديوان ع
اين دادگاه كتب. د

 كشور، آن را به
د، اما اين دادگاه

ي كشور در صورت

جرا اختالف ايج

راي حكم متوقف
جراي حكم تعطيل

اي آن به تاه، اجر
ي حكم تا زمان تص
اعتراض شخص

ليه به دايره اجر
له ته باشد، محكوم
ريخ ابالغ اجرائيه
راي هيچ كس وج
شه داراي حق تق

نكر حكم را اجرا

توان وي ر ي، مي
بل بازداشت است

  .ازداشت است

به در صورت مع م
 .، جايز است

  ؟

 قابل گذشت
مد در مشهد مز
 كدام شهر، صال

حيت جهاني به
غل و وظيفه خود
مرتبه باالي كد كش
كمتر از هجده س

  گانه ي سه

سبت به حكمي
شود عي تقديم مي

ديوان عالي. شود
شود عي تقديم مي

ديوان عالي. شود 
  .د

م در مرحله اج

 رفع اختالف، اجر
 رفع اختالف، اجر
راي حكم از دادگا
ين اجرائيه، اجراي
مي كه در مقام ا

  
  

عليه محكوم عل
ي داشتقيف تأمين

ف كرده باشد و تار
عدد، حق تقدم بر

و تقدم دارد، هميش
 حل اختالف، ح

هاي مالي حكوميت
ه اجراي حكم، قاب
ل اختالف، قابل با

ي وصول محكوم
عليه خص محكوم

  

  ی
 دادرسي است؟

 .اشد
ق ي در جرايم غير

تلفن براي محمد
ه باشد، دادگاه

 تبريز)  2    
انون ايران صالح
كه در رابطه با شغ
ي داراي دامنه م
تفاده از اشخاص ك
 تحت كنترل قوا

عاده دادرسي نس
ركننده حكم قطع
ش  كشور تقديم مي
ركننده حكم قطع
 كشور تقديم مي

كند عي ارسال مي
كه در مفاد حكم

م دادگاه در مورد
م دادگاه در مورد
ور قرار تأخير اجر
ضاي يكي از طرفي
ر خصوص حكم

 .اض است
اي متعددي بر ع
بالً مال را در توق
بالً مال را توقيف
 اجرائيه هاي متع
ه تاريخ اجرائيه او

عليه شوراي وم

ن نحوه اجراي مح
 دادگستري حوزه
 حوزه شوراي حل

  .نيست
شخص ثالث براي
 كفايت اموال شخ

 .ست

کام  ای ا
زو موارد اعاده
بتني بر تخفيف با
 يا مدعي خصوصي

ه وسيله تران ب
بريز شروع شد

از موارد زير، قا 
مان دولت ايران ك
 از طريق تارنماها

است سوء متضمن 
اي هاي رايانه مانه

دادخواست اع –
به دادگاه صادر) 
به ديوان عالي) 
به دادگاه صادر) 
به ديوان عالي) 

ركننده حكم قطع
در صورتي ك –

  يح است؟
تا زمان تصميم) 
تا اتخاذ تصميم) 
در صورت صدو) 
در صورت تقاض) 
كدام مورد، د –
 .قطعي است) 
صرفاً قابل اعتر) 
ها اگر اجرائيه –
له قب اگر محكوم) 
له قب اگر محكوم) 
به دليل صدور) 
اي كه له محكوم) 
چنانچه محكو –
  ت؟
با توجه به قانون) 
با اجازه رئيس) 
با اجازه رئيس) 
قابل بازداشت ن) 
توقيف مال ش –

در صورت عدم) 
مطلقاً ممنوع اس) 

ی و ا  دا
كدام مورد، جز –

حق مبت قانون ال) 
گذشت شاكي) 
آرش در تهر –

گاه شهرستان تب
 تهران) 
در كدام يك –
جرايم مستخدم) 
جرايم ارتكابي) 
اي جرايم رايانه) 
جرايم عليه سام) 
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با . ست

  ست؟

. .........  

  ست؟

.........  

  ي نظامي

ل تحمل كيفر اس

 
  ست؟

 
وظيفه چيس. د 

..در اين صورت 

م مورد، صحيح اس

   دارد؟

.يد نظر خواهي 

  .طع عضو است

  
  ستان
  د؟

  م نبودن عمل
شايستگي دادسراي

  تراض است؟

  نظامي)  4
عليه در حال كوم

 منع تعقيب)  4
وميت قطعي اس

 قتل عمدي)  4
كند  مخالفت مي

  .كند مي
  

  . كرد
ي كشف شود، د

برئه نمايد، كدام

ضعيتيار چه و
  .ض است

  . است
ورت تجديدر ص

  صادر كرد؟
ها قط ت قانوني آن
  .ب فساد باشد

دستان شهرستان
يا دادستان شهرس

شود س تلقي مي
قيب به دليل جرم

ت به دليل شالحي
قابل اعت مرجع 

  ن

    4
محك. ديده است

    4
قره سابقه محكو

    4
اوداشت موقت 

ن رفع اختالف م
.گاه عمومي است

ل اختالف خواهد
ب، داليل جديدي

جزايي متهم را تب

  .نمايد اللت مي
ه باشد، اين قرا

دستان قابل اعتراض
هم قابل اعتراض
وم شده باشد، د

 
 

جلب متهم را ص
رايمي كه مجازات
دي متهم موجب

  پذيرد؟ ي
يس دادگاه يا داد

البدل ي درس علي
به عنوان دادرس
دور قرار منع تعقي
دور قرار عدم صال
 باشد، در كدام
دگاه كيفري استا

  دگاه عمومي
  ارد؟
 مومي

حكم، قطعي گرد

 قوفي اجرا
 حداقل يك فق

 ربايي م
 دادستان با بازد
دگاه كيفري استا
ل اختالف با دادگ

  صحيح است؟

  .د
ادگاه عمومي حل
قرار منع تعقيب

  .ت

 باشد و دادگاه ج

  .رد
دادگاه حقوقي دال
جزايي صادر شد
ط به تقاضاي داد
ط به تقاضاي مته
ز جرم نيز محكو

 10صفحه 

ه شود، دستور ج
جر)  2   
آزا)  4   

مرجع صورت مي
ئير)  2   
داد)  4   

وجبات رد وي به
صد)  2   
صد)  4   

هم قتل عمدي
داد)  2   
داد)  4   

م دادگاه قرار دا
عم)  3   

حكوم شده و ح

مو)  3   
منوط به داشتن

آدم)  3   
س برخالف نظر

داد)  2   
حل)  4   

ص، كدام مورد،

  . را كامل بداند
حقيقات را بپذيرد
حدوث اختالف د
 پس از صدور ق

سيدگي مجدد است
  .ت

م نمودهيي تقدي
  . صادر نمايد
 .كند  ارسال مي

سيدگي نخواهد كر
 ضرر و زيان در د
دگاه عمومي جز

فقط)  2   
فقط)  4   

 و زيان ناشي از
 .يي معاف است

  .را بپردازد
  .زد
  .زد

خطاريه فرستاده
 .ل حبس است

 .ت
ي توسط كدام م

 مقدماتي، از مو
 

  متهم
چنانچه اتهام مته

ر صالحيت كدام
  حكومتي

ش ماه حبس مح

 تعقيب
زداشت موقت، م

ب شده و بازپرس

ص تشخيص دهد،
  .كند  صادر مي

س تحقيقات خود
 بازپرس نقص تح
صورت، به لحاظ ح

شود، چنانچه ي
ت دادگاه قابل رسي
يدگي مجدد است

  .ست

گاه عمومي جزايي
 و حكم مقتضي
 به دادگاه حقوق
رسيدگي و اّلا رس
قديم دادخواست
شاكي، توسط دا

 .ست

 قانوني به ضرر
مر حقوقي و جزاي

امر جزايي رقي و
ر جزايي را بپرداز
ر حقوقي را بپرداز

كه بدواً اخ ن اين
ها بيش از ده سال
ها حبس ابد است
ي احكام كيفري

 البدل علي
 حوزه بخش

رحله تحقيقات
الكيتت احراز م

ل توجه اتهام به
 ضبط وثيقه، چ

  
 ز استان

الح و مهمات، در
تعزيرات)  2    

ب كرده و به شش
  شود؟ ي

موقوفي ت)  2    
الزامي قرار باز ر
 ارتشاء)  2    

شم جواد تعقيب
  
   

ازپرس را ناقص
س كيفر خواست

لو اين كه بازپرس
شروط بر اين كه
خواهد و در اين ص
دادگاه مطرح مي

و موافقتادستان
ادستان قابل رسي

اعاده دادرسي است
  .ارد

رر و زيان به دادگ
 و زيان رسيدگي
وص ضرر و زيان

باشد، دادگاه ري
ه و شاكي را به تق
بنا به تقاضاي ش
بل تجديد نظر اس

  
يت به مجازات

خواهي نسبت به ام
سبت به امر حقوق
اهي نسبت به امر
اهي نسبت به امر

توان بدون د، مي
ه جازات قانوني آن
ه جازات قانوني آن

يي بخش، اجراي
ضايي يا دادرس ع
دل يا دادستان ح
ظر بازپرس در مر
ه به دليل ضرورت
ين كيفري به دليل
تان در خصوص

 ظر استان
ي و انقالب مركز
ش غيرمجاز سال

محمود را تخريب
م قرار صادر مي

 ي
ها، صدور ز جرم

 نابينا كردن چش
 .االتباع است زم

.الزم االتباع است
تان تحقيقات با
 را تكميل و سپس
ل آن را بخواهد و

ل آن را بخواهد مش
يقات را بخل تحق

ه مستقيما در د
نا به درخواست د
نا به درخواست د
جديد از موجبات ا
بار امر مختومه دا
 دادخواست ضر
 دادخواست ضرر
پرونده را در خصو

گير ن معد تصميم
پرونده را مختومه
تأمين خواسته ب
كي و دادستان قاب

 .ض است
عالوه بر محكومي
ينه تجديد نظر خ

خواهي نس ديد نظر
ه تجديد نظر خوا
ه تجديد نظر خوا

در كدام موارد –
جرايمي كه مج) 
جرايمي كه مج) 
در حوزه قضا –
رئيس حوزه قض) 
البد دادرس علي) 
نظ كدام اظهار –
صدور قرار اناطه) 
صدور قرار تأمي) 
دستور دادست –
دادگاه تجديدنظ) 
دادستان عمومي) 
خريد و فروش –
 انقالب) 
علي خودرو م –

شت شاكي، كدام
توقيف رسيدگي) 
يك ا در كدام –

 پاشي اسيد) 
احمد به اتهام –

نظر بازپرس الز) 
نظر دادستان ال) 
چنانچه دادست -

رأساً تحقيقات) 
تواند تكميل مي) 
توان تكميل مي) 
تواند تكميل نمي) 
در جرايمي كه –
براي يك بار بن) 
براي يك بار بن) 
كشف داليل ج) 
قرار صدره اعتب) 
چنانچه شاكي –

مكلّف است به) 
دادگاه جزايي پ) 
اگر ضرر و زيان) 
دادگاه جزايي پ) 
چنانچه قرار ت –
به تقاضاي شاك) 
قابل اعتراض غير) 
هرگاه متهم ع –

از پرداخت هزي) 
بايد هزينه تجد) 
بايد فقط هزينه) 
بايد فقط هزينه) 

  

   
 

84 –

   1
   3

85 –

   1
   3

86 –

   1
   3

87 –

   1
   3

88 –

   1
89 –

گذش
   1
90 –

   1
91 –

   1
   3

92 -
   1
   2
   3
   4

93 –

   1
   2
   3
   4

94 –

   1
   2
   3
   4

95 –

   1
   3

96 –

   1
   2
   3
   4



  .ستا
  ديد نظر

  ن عاليا

  يرد؟

و حكم 

ر است، 

راني از 

هاي  گاه

  ؟

يوان عالي كشور ا
سرقت دادگاه تجد

ص قتل عمد، ديوا

گي جع، انجام مي
  ي كننده

  حل وقوع جرم
ست، رسيدگي و

  
ختومه برخوردار

يابد، تبعه اير مي

كا گردد و دادگ
  

  

نظر كدام است؟

ر هر دو مورد، دي
ر و در خصوص س

د نظر در خصوص

وافقت كدام مرج
ح، قاضي رسيدگي
يد نظر استان مح
اه نظامي دو اس

كننده رأي بدوي
از اعتبار امر مخ

ر ايران حضور م

 و به نفع آمريك
دهند؟ نجام مي

.كنند جازات مي

 مرجع تجديد ن
  . كشور است

جع تجديد نظر د
ديوان عالي كشور

 كه مرجع تجديد

ه پيشنهاد و مو
يي نيروهاي مسلح
جرم، دادگاه تجد
 صالحيت دادگا

  تهران
هم عرض صادر ك
وع محكوميت ا

  .ند
  .كند مي

اه كه ضارب در

  .سيدگي است

  صحيح است؟
  سي، مرور زمان

رانسهيران و ف
م اقدام زير را ان

وي را در ايران مج

  ه دو يا سه

 
 

سيدگي كننده و
ورد، ديوان عالي

 جزايي، ولي مرج
ص قتل عمدي د

ك مي جزايي است

، به ترتيب بنا به
يس سازمان قضاي
دگاه محل وقوع ج
جرايمي كه در

  ست؟
دگاه نظامي يك ت
دگاه نظامي يك ه
ص دهد كه موضو

كن دوي ارسال مي
نده حكم ارسال م

بعد از چند ما. د

 
ين ايران قابل رسي

  .ن نيست
ر وضع قانون، ص
حكم، شيوه دادرس

 
  جازات

هوري اسالمي اي
ر مورد وي، كدام

جدد قرار داده و و
  باشد؟ ام مي

بس تعزيري درجه
  بس ابد

 11صفحه 

ست، دادگاه رس
 نظر در هر دو مو
ت دادگاه عمومي

يد نظر در خصوص

حيت دادگاه عموم

م خاص نظامي،
ئير)  2   
داد)  4   

 نظامي دو، به ج
د فوق، كدام اس

داد)  2   
داد)  4   

د نظر، تشخيص

كننده حكم بد ادر
كنن م عرض صادر

شود ح واقع مي

.شود سيدگي مي
برئه، مطابق قواني
رسيدگي در ايران
ه جرايم سابق بر
 پيش از اجراي ح

تعليق مجازات ت،
جازات، تعليق مج

  ، مرور زمان
ليه منافع جمهو
ه هاي ايران در

  .د
  . كنند

 .كنند حاسبه مي
 مورد محاكمه مج
حيات است، كدا

حب)  2   
حب)  4   

جب حد شده اس
د و مرجع تجديد

سرقت در صالحيت
 ولي مرجع تجدي

 سرقت در صالح
  .ستان است

 ديگر، در جرايم
 استان

 ي كشور
ستقرار دادگاه

مي يك در مورد

 تقاضاي تجديد

يري به دادگاه صا
يري به دادگاه هم

رد ضرب و جرح

 .شود ن انجام مي
بق قانون ايران رس
عدم محاكمه يا تب
ور كيفري، قابل ر
 جديد نسبت به
دله اثبات دعوا تا
ي، تشديد مجازات
 جديد، تشديد مج
ت، تعليق مجازات
م جاسوسي عل
در گردد، دادگا
ختومه نسبي دارد
 مجدداً محاكمه

ت اجرا شده را مح
ل دستگير شود،
وني آن سلب ح

و سرقت مستوج
شود  رسيدگي مي

كيفري استان و س
ري استان است،

 كيفري استان و
گاه تجديد نظر اس
ستان به استان
دگاه نظامي يك ا
مسلح، ديوان عالي
 به دليل عدم ا
آراي دادگاه نظام

  
  بدوي

قام رسيدگي به

 
  .ند

گي ر جهت تصميم
گي ر جهت تصميم

 تبعه تركيه مور
 كايت چيست؟

رسيدگي در ايران
 جرم، صرفاً مطاب
حل وقوع جرم و ع
 وقوع جرم در امو
ل فوري قانون
ي و صالحيت، اد
ديد، كيفر گذاري
جرم انگاري هاي
ت، تشديد مجازات
سه مرتكب جرم
كوميت وي صاد
ران، اعتبار امر مخ

توانند وي را يو م
 ميزان محكوميت
ارج توسط اينترپل
 كه مجازات قانو

  
  

ب به قتل عمد و
اه كيفري استان
صالحيت دادگاه ك
حيت دادگاه كيفر

صالحيت دادگاه
صوص سرقت، داد

 جزايي از يك اس
شعبه اول داد بدأ،

قضايي نيروهاي م
اه نظامي يك،
تجديد نظر از آ

 شور
صدر كننده رأي
لي كشور در مق

  دهد؟ جام مي
 .كند ارجاع ميال 

كن عقيب صادر مي
دوي، پرونده را در
دوي، پرونده را در

  ی
ر تركيه توسط

تكليف شك. كند
حل وقوع جرم، ر
 قانون محل وقوع
ودن عمل در مح
يت دادگاه محل
در خصوص اعما

ه تشكيالت قضايي
ه جرم انگاري جد
ه به ادله اثبات، ج
ه تخفيف مجازات
ايراني در فرانس
كمه و حكم محك

هاي اير اي دادگاه
ر اعتنايي نكرده و

هاي تعزيري، زات
فت شود يا در خا

در جرايمي نت
 و يا سه

 ك

شخص مرتكب –
هر دو در دادگا) 
قتل عمد در ص) 
الحهر دو در ص) 

  .استان است  
قتل عمد در ص) 

كشور و در خص  
احاله دعواي –
رئيس حوزه مب) 
رئيس سامان ق) 
چنانچه دادگا –

ر نمايد، مرجع ت
ديوان عالي كش) 
گاه نظامي صداد) 
اگر ديوان عال –

م اقدام زير را انج
ديوان نقض بال) 
قرار موقوفي تع) 
با نقض رأي بد) 
با نقض رأي بد) 

ی ق و ای ع
يك ايراني در –

ك ن شكايت مي
مطابق قانون مح) 
وجه بهبدون ت) 
به شرط جرم بو) 
به دليل صالحي) 
كدام مورد، د –
قواين مربوط به) 
قواين مربوط به) 
قواين مربوط به) 
قواين مربوط به) 
هرگاه يك ا –

ري فرانسه محاك
حكم صادره برا) 
به حكم مذكور) 
در تعيين مجاز) 
اگر در ايران ياف) 
مجازات معاو –
تعزير درجه دو) 
تعزير درجه يك) 
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محكوم 

 معاون، 

ه تحت 

  .ده است

ه حكم 

كدام مجازات م

سئوليت جنايي

 

در مدرسه) مود

شدكب قتل عمد 

   حكم

گاه صادر كنند

كرت، معاون به 

مس. شود نيز مي

 .دشو ه حكم مي

فرزند محم(د او 

دارد و سعيد مرتك

  است؟

 

تعويق صدور)  4

يروي نكند، داد

 

  يف

در اين صور. د

  تر  جرم شديد
  تر  جرم خفيف

مرتكب سرقت ن

  .ست
دگاه صادر كننده

ز ثبت نام فرزند
  ؟ 

هيچ مسئوليتي ند

النتشار الزامي ا

 ك ميليارد ريال

4     ط

رهاي دادگاه پي

  ه مدت تعليق
  اجراي مجازات

  د؟
  

ايت مقررات تخفي
 
 

شو  مرتكب مي

جازات معاونت در
جازات معاونت در

گام تخريب، من

تشديد مجازات اس
خيص قاضي يا دا

  .شود وم مي

 قتل نرساند، از
م سعيد چيست؟

ي نداشته است، ه

  . نيست
اال هاي كثير زنامه

  ساد في االرض
يك ختالس بيش از

  ؟
ظام آزادي مشروط

  .م شود
  .جرم شود

  .د
  

 موجه از دستور

زودن يك سال به
غاي قرار تعليق و

شود ر اعمال مي
ط كيفر تكميلي
يفر تكميلي با رعا

 12صفحه 

ن بوده است،

مج)  2   
مج)  4   

ه ولي مباشر هن

 .شود محكوم مي
 .شود محكوم مي

يم برابر موجب تش
ثر دو برابر به تشخ

حد و تعزير محكو
  .ت اشد است

  .ت است
  .ت است

اگر جعفر را به
اتهام. درسان مي

ه و هيچ اختياري

تي متوجه سعيد
ي يا يكي از روز

افس)  2   
اخت)  4   

ت محكوم است؟
نظ)  3   

  ست؟
م آن، مرتكب جرم
حقوقي، مرتكب ج
 مرتكب جرم شود
.رتكب جرم شود
زات، بدون عذر

افز)  2   
الغا)  4   

شد، كدام كيفر
فقط)  2   
كي)  4   

چه مقصود معاو

 ابي

جام تخريب بوده

  .ود
  .شود

عاون در تخريب م
عاون در سرقت م

  م است؟
  .شود نمي

حداكثر تا يك و ني
مجازات تا حداكثر

كب به مجازات ح
جب اجراي مجازا
جب جمع مجازات
جب جمع مجازات

كند كه ا يد مي
جعفر را به قتل م

  .ت
درت به قتل كرد

 لذا هيچ مسئوليت
ي در رسانه ملي

شروط به رضايت
 آزادي   مه

ئوليت كيفري ا
ص حقوقي يا به نام
 منافع شخصي ح
 شخص حقوقي،

شخص حقوقي، مر
يق اجراي مجاز

قانون يكسان با

شديدتر از آنچ

جازات جرم ارتكا
 صلي

 به مرتكب، انج
  شود؟ مي

شو قت محكوم مي
ش ريب محكوم مي
ت و به مجازات مع
ب و به مجازات مع
مطبوعاتي، كدام
طبوعاتي اعمال ن

  . خاص ندارد
ك تا شش باشد، ح
م موجب تشديد م

 حدي باشد، مرتك
جرم موج د مادي

د مادي جرم موج
د مادي جرم موج
 محمود را تهدي

محمود نيز ج. د
تل عمد شده است
ت تأثير تهديد مباد

مود سلب نكرده،
محكوميت قطعي

  
  

 كيفري زير، مش
نظام نيمه)  2    

ورت، داراي مسئ
تاي منافع شخص
خود و در راستاي
تاي منافع خود و
ي دستور مدير ش
م در مدت تعلي

  دهد؟ 
   

 زات
 و تكميلي در ق

  
   ي

 جرم، جرمي ش

تر از مج رجه پايين
زات جرم فاعل اص
ن جرم از كمك
 چگونه تعيين م
ونت در جرم سرق
ونت در جرم تخر
ل جرم در سرقت
ل جرم در تخريب
جرم در جرايم م
جرم، در جرايم مط
ومي است و حكم
عزيري درجه يك
وعاتي، تكرار جرم
  صحيح است؟

ي از جنس جرم
، تعدد7ري درجه 
، تعدد8ري درجه 
، تعدد6ري درجه 

مدرسه است و
داري خواهد كرد
است و مرتكب قت
 كه محمود تحت

   عمدي
اختيار را از محم ،

د، انتشار حكم م

  هر مبلغي
ك از نهادهاي ك

 مجازات
ي، در كدام صو
ص حقوقي در راست
ص حقوقي به نام خ
ص حقوقي در راست

ص حقوقي در اجراي
كوم براي بار دو
زير را انجام مي

به مدت تعليقل 
ق و تشديد مجاز
كيفرهاي اصلي

 ي
ر اصلي و تكميلي

فاعل اصلي –
  شود؟

مجازات يك در) 
به حداقل مجاز) 
مقصود معاون –

ق قانون ايران،
به مجازات معاو) 
به مجازات معاو) 
به مجازات فاعل) 
به مجازات فاعل) 
حكم تكرار ج –
مقررات تكرار ج) 
تابع قواعد عمو) 
چنانچه جرم تع) 
در جرايم مطبو) 
كدام مورد، ص –
اگر جرم تعزيري) 
در جرايم تعزير) 
در جرايم تعزير) 
در جرايم تعزير) 
سعيد مدير م –

خودد  ريت خود
مباشر معنوي ا) 
با توجه به اين) 
معاون در قتل) 
اين نوع تهديد،) 
در كدام مورد –
 محاربه) 
كالهبرداري با) 
اعمال كدام يك –
تعليق اجراي م) 
شخص حقوقي –
نماينده شخص) 
نماينده شخص) 
نماينده شخص) 
نماينده شخص) 
چنانچه محك –

ي، كدام اقدام ز
افزودن دو سال) 
الغاي قرار تعليق) 
چنانچه نوع ك –
فقط كيفر اصلي) 
هر دو نوع كيفر) 
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  شش

  ي

ي چاهي 

  حاكميت

مجازات تا درجه ش

 مسئوليت كيفري

گذاشته و دومي

در موارد اعمال ح
  مال تصدي

 
  ص

جرايم تعزيري با م
  حيح  است؟

ق جرم و شرايط

  . گرفته باشد

  ور
  شور

  عمدي غير)  4
ا در معبر عام گ

  جه كيست؟

 

دولتي د مومي غير
ولتي در موارد اعم

 شوند؟ مال مي
ط حدود و قصاص
حدود، قصاص و ج
، كدام مورد، صح

 

   شبهه مذكور
ثبات شرايط تحقق

  ت كيفري
  

ل بزه ديه صورت

يج تقلّبي به كشو
يج مخدوش به كش

    4
، اولي سنگي ر

مسئوليت متوج 

 
 

 ختياري است؟
  .د

شخاص حقوقي عم
شخاص حقوقي دو
كدام موارد، اعم

فقط –جباري است 
ح –ختياري است 

س محكوم شود،
 .ط ممنوع است

  گيرد؟ ي
جود دليل بر نفي
جود دليل براي اث

  ط تحقق جرم
ت شرايط مسئوليت

شود؟ جازات مي
  م محاربهر

رم زنا كه با اغفال

رد كردن سكه راي
رد كردن سكه راي

  ه

  س تاكسي متر

 دون نفس
 و براي اين كار

.شود صدوم مي

 13صفحه 

، براي دادگاه اخ
ش ماه حبس باشد

  .ل حبس است
  .بس است
  .س است

اشخ)  2   
اشخ)  4   

تي دارند و در ك
اجب)  2   
اخت)  4   

ل از قصاص نفس
 اجرا در هر شرايط

  .گي دارد

رايط صورت مي
عدم وج –ري؛ ب
عدم وج –جرم؛ ب

 براي اثبات شرايط
 دليل براي اثبات
 سقوط كلي مج

جر)  2   
جر)  4   

وار)  2   
وار)  4   

متقلبانهبه وسايل
  .ه است

ز مسافر بر اساس
  شود؟

ماد)  3   
گيرند سومي مي

مص فتان در چاه

ك از موارد زير،
ها بيش از شش آن

ي بيش از دو سال
رتكابي سه ماه حب

ي تا دو سال حبس
 زات نيستند؟

 ت و غير آن
 حاكميت
ه وضعيتميلي چ

س تعزيري بدل
اشته ولي تعليق

خيص دادگاه بستگ
  .يق نيست

 .بل تعليق است
المي، با كدام شر
ط مسئوليت كيفر
 و شرايط وقوع ج
عدم وجود دليل

عدم وجود – ب
ت جرم، موجب

   شود؟

ي خود با توسل ب
 نزد يكي از ورثه
خذ كرايه بيشتر از
ش ديه جاري نمي

 خاص نابالغ
كردن شخص س
ورد با سنگ و ا

 
  . آورده است

  .ود آورده است

بس، در كدام يك
ت قانوني يكي از آ
نوني جرم ارتكابي
ت قانوني جرم ار
نوني جرم ارتكابي
ي زير، قابل مجاز
د اعمال حاكميت
موارد غير اعمال ح

هاي تكم مجازات
  

 اي  هر درجه
، به ده سال حبس

راتب رسيدگي دا
جراي آن به تشخ
قابل تعويق و تعلي
لكن اجراي آن قا
ون مجازات اسال
قوع جرم و شرايط
سئوليت كيفري

–ق جرم؛ ب حق
سئوليت كيفري؛
وبه قبل از اثبات

  
  

  ن جرم است؟
 ي

 ز كشور
رداري محسوب

   حيله و تقّلب
يااليي مشابه كاال

منقول مورث كه ر
اننده تاكسي و اخ
، حكم تغليظ د

عليه اشخ)  2    
ميم به مجروح ك
ثالث بر اثر برخو

.يين خواهد شد
 تأثير را به وجود
 حدوث را به وجو

ت جايگزين حب
متعدد كه مجازات
ي كه مجازات قا

كه حداكثر مجازات
ي كه مجازات قا
اشخاص حقوقي
ي دولتي در موارد

دولتي در م ي غير
ازات اسالمي، م

 فقط تعزيرات –
همه جرايم با – 

ه محكوم عليه،
حكم بستگي به مر
حكم و يا تعليق اج
جراي مجازات، قا
ل تعويق نبوده، ل

در قانو» دراء«  
شبهه در شرايط وق
شبهه در شرايط مس
شبهه در شرايط تح
شبهه در شرايط مس
 از موارد زير، تو

 8تا  6 درجه 

ی   صا
طبق قانون ايران
ن سكه رايج داخلي
كه رايج تقلّبي از

تواند كالهبر مي
از پرداخت وام با
 مردم از خريد كا
خشي از اموال غير

ضروري يك را غير
ك از جنايات زير

 انسلمان
ني يكديگر تصم

شخص ث. كند ي
  ساوي

، به قيد قرعه تعي
ه سبب مقدم در
ه سبب مؤخر در

اعمال مجازات –
جرايم عمدي م) 
مديع جرايم غير) 
جرايم عمدي ك) 
عمدي جرايم غير) 
كدام يك از ا –
اشخاص حقوقي )

اشخاص حقوقي) 
در قانون مجا –
–اجباري است ) 
اختياري است) 
در صورتي كه –
تعويق صدور ح) 
تعويق صدور ح) 
صدور حكم و ا) 
صدور حكم قابل) 
اعمال قاعده –
ايجاد شب –الف ) 
ايجاد شب –الف ) 
ايجاد شب –الف ) 
ايجاد شب –الف ) 
در كدام يك –
 جرم قذف) 
جرايم تعزيري) 

ص ق ای ا
كدام عمل، ط –
مخدوش كردن) 
خارج كردن سك) 
كدام مورد، م –
تمديد مهلت با) 
منصرف كردن) 
عدم معرفي بخ) 
هاي غ دور زدن) 
در كدام يك – 

مس وارده بر غير) 
دو نفر با تبان –

قابل آن حفر مي
هر دو فرد به تس) 
شخص مسئول) 
شخص اول، كه) 
شخص دوم، كه) 
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  . گردد

غي را از 

  ند؟

يري در 

 

  . جب حد است

ن معلوم خالف آ
  . نباشند

  

شته است، مبلغي

  اي  رايانه
ت مچ قصاص كن

 

شود و چه تأثي 

  ت؟

 م عنوان است؟

ايط ديگر، مستوج

 وارد كند، سپس
 نظر مهدور الدم
. بر ديگري است

ك بر روي آن نوش

كالهبرداري)  4
جاني را از قسمت

 .ت كيفري است

خش مطرح مي

  .گردد  مي

رد، صحيح است

 
  .ب هم برسد

و مشمول كدام

  ت؟

صورت وجود شرا
  . حد است

  .شود  مي

 است، جنايتي را
يه و نه فرد مورد
عاً موجب جنايت

 رمزي كه مالك

    4
ي تواند دست ج

  تواند ي
  تواند

ز موانع مسئوليتا
  .جرم نيست

جرم در كدام بخ

مسئوليت كيفري
 
 

 شود، كدام مور

  .ست
  صحيح است؟

هم او به حد نصاب

عمل ا. ده است
  يانت در امانت
  ر حكم اختالس

ورد، صحيح است

  .ي است
  .گردد ت مي

شود و در ص ب مي
ه است، مستحق
ت حدي محكوم

 رفتار وي حيوان
 كه نه مجني علي
ت كه اقدام او نوع

  .ه جنايت كمتر
و با استفاده از

 اي رقت رايانه
عليه مي ا مجني

رضايت جاني مي
ت ر هر صورت نمي

خريب مال مشاع ا
خريب مال مشاع ج
شكيل دهنده ج

  .شود ي
  .گيرد

يجه مانع ايجاد مس

 14صفحه 

 يا صدمه بدني

 برائت، ضامن نيس
يد، كدام مورد،
شته و مازاد بر سه

  

مداً تخريب كرد
خي)  2   
در)  4   

ه شود، كدام مو

.  
به قوت خود باقي
ايي ساقط يا ثابت

ند، مباشر محسوب
آن را سرقت كرد
ود، فقط به مجازا

  .سد
  شود؟

به اين كه موضوع
 شود، در صورتي

آگاه و متوجه است
ي است، نسبت به
يت صاحب آن و

 كند؟ صدق مي
سر)  3   

 كرده است، آيا
با ر)  2   
در)  4   

تخ)  2   
تخ)  4   

حليل اركان تش

ئوليت كيفري مي
گ رد توجه قرار مي
حقق جرم و در نتي

گاه موجب تلف

  .ت
  .ضامن نيست

 عالوه بر آن اخذ
شاع سرقت نماي
توجب حد را داش
.توجب حد است

 شده به او را عم

قتل اكراه كننده

ديه و تعزير ندارد
ساقط، ولكن ديه ب

ها به تنها  مجازات

ز از حرز خارج كن
شد، شريكي كه آ
سرقت تعزيري شو
ضو مخالف مي رس
ش  محسوب مي

 آن كه با اعتقاد ب
جنايتي بر ديگري
ند، در حالي كه آ
شتر از مقصود وي
بد و بدون رضاي

رفتار وي ص ن بر
 در امانت

داً از آرنج قطع

  دارد؟
 . است

 .ت
يه اموال، در تح

  .ندارد
جرم و ايجاد مسئ
رم عليه اموال مور
قدان آن مانع تحق

دهد، هرگ ام مي

ورت ضامن نيست
در علم و عمل، ض

مل ودر علم و ع
م خود از مال مش
شرايط سرقت مست

برسد، مست  نصاب

هرداري سپرده
 موال دولتي

  
اكراه، مرتكب ق

  . دارد
مشروع، قصاص، د

س مشروع، قصاص
حكم، هر يك از

وسط صغير مميز
 بيش از نصاب باش
سرقت حدي و س
اشد، نوبت به عض
يت شبه عمدي
داشته باشد مانند
هويت، مرتكب ج
خواب جنايتي كن
 رفتار ارتكابي بيش
ي ديگري را بياب
كند، كدام عنوان

خيانت د)  2    
ت ديگري را عمد

  
 تواند جاني مي

ريب، چه اثري د
ب مال مشاع جرم
يف مجازات است
ي در جرايم علي

رايم عليه اموال ن
ت و مانع تحقق ج
شي از ارتكاب جر
ه اموال است و فق

عالجاتي كه انجا
 

 برائت، در هر صو
 قصور يا تقصير د
 قصور يا تقصير د
ك، بيش از سهم
 است، هرچند شر
ر سهم او به حد

  .ت است
  .ندارد

داري، اموال شه
ف غير قانوني در ام

 براي رهايي از ا
طي، ديه و تعزير
ت شرايط دفاع م
ت شرايط دفاع م

ضي صادر كننده ح
  صحيح است؟

شخصي مال را تو
ارزش مال مشاع

شخصي مرتكب س
ضو متعلق باقد ع

موارد زير، جناي
 جهل به موضوع د
 علت اشتباه در ه
مرتكب در حال خ
 فردي كه نتيجه

صي كارت بانكي
 بانك دريافت ك

 .ه كيفري است
ه شخصي دست

 تواند مي
 و بدون رضايت ج
وضوع جرم تخر
م نيست و تخريب
شاع از موارد تخفي
ق مال به ديگري

  رتكب دارد؟
ع يا عدم وقوع جر
در ركن رواني است
ئوليت كيفري ناش

عليه مادي جرايم 

پزشك در مع –
 .ضامن نيست) 
در صورت اخذ) 
در صورت عدم) 
در صورت عدم) 
هرگاه شريك –
سرقت تعزيري) 
چنانچه مازاد بر) 
خيانت در امانت) 
وصف كيفري ند) 
كارمند شهر –
در حكم تصرف) 
 يبتخر) 
اگر شخصي – 

تحت هر شرايط) 
در صورت رعايت) 
در صورت رعايت) 
با تشخيص قاض) 
كدام مورد، ص –
در صورتي كه ) 
در صورتي كه ) 
در صورتي كه ) 
هرگاه سارق فاق) 
كدام يك از م –
هرگاه مرتكب،) 
هرگاه كسي به) 
در صورتي كه م) 
جنايت عمدي) 
چنانچه شخص –

تگاه خود پرداز
عمل فاقد جنبه) 
در موردي كه – 

در هر صورت م) 
با اذن ولي امر) 

اشاعه در مو – 1
مانع وقوع جرم) 
تخريب مال مش) 
عنصر تعلق – 

ئوليت كيفري مر
تأثيري در وقوع) 
از اجزاي علم د) 
در بررسي مسئ) 
از اجزاي ركن) 
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ل اكبر 

ديار را 

ر مهلت 

ر األول 

  ن عموماً

  .شود مي
 

عمل. نمايد ر مي

  مالت
شكايت از اسفند

  وقي است؟ 
   شبه عمد

حض شده و در

  خواهد آمد؟

  صاعداً

شترط المستأجر

  

   و معها األصل

ه و وفاي به آنود

م وفاي به عقود م
 .وا بالعقود است

  .ود است

 به بابك واگذا

تباني در معام)  4
بهروز قصد ش. د

  توهين)  4

  اعدام)  4
ك از عناوين حقو

قتل در حكم)  4
جنايت خطاي مح

  .شود 

اي متهم پيش خ

االب و االم فص) 4

  . مؤجل باشد

يوجر، إال أن يش

  منفعه له
لمنفعه له بنفسه

فمعه الظاهر)  4

واز اين معامله بو

صل صحت و عموم
مشمول عموم اوفو
ومات اوفوا باالعقو

ته و سپس ارز،

    4
دهد ز نسبت مي

    4

    4
شمول كدام يك

     4
كند، مرتكب ج

ولت پرداخته مي
  

چه وضعيتي برا

  .شود حكوم مي

4     الد فنازالً

خواه حال يا. ت
  .ؤجل باشد

  .ض نشده باشد

ح له حينئذ أن ي

استيفاء الم - فسه
استيفائه الم -  فسه

4      الظاهر

ند زيرا اصل، جو

اصعامله مشمول 
و من معامله است 

صل و عمول آن، ا
 
 

 را تحويل گرفت

 لشويي
حقيقت به بهروز

 ترا
  م است؟

 جم
ايت ارتكابي مش
ل خطاي محض
ك ران زندگي مي

دل ديه توسط دو
.شود ه ساقط مي

ه قسام نشود، چ
  .شود رئه مي

 پرداخت ديه مح

ب فصاعداً و االوال

«  
حيح است باشد، ص

 اين كه حال يا مؤ
يون يا غير او قبض

فال يصح.......... 

ستيفاء المنفعه لنف
ستيفاء المنفعه بنف

معه األصل و معها

  »بالعقود
 ديگري واگذار كن

ه دهد زيرا اين مع
را اصل، جواز اين

د و دليلاجاره ده
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، از او وجوهي

پول)  3   
ي را بر خالف حق

افت)  3   
ازات زانيه كدام

رج)  3   
گناه شود، جنا ي

قتل)  3   
ايرساسي كه در

معا) 2   
ديه)  4   

ند و او حاضر به
تبر)  2   
به)  4   

االب) 3   

 الدين ام مؤجالً
ر چه قبض نشده

اعم از. شده باشد
مدي  ثمن هنوز از

  .ؤجل باشد
  تر است؟ سب

..جر األول عليه

است)  2   
است)  4   

........«  
فم)  3   

وم االمر بالوفاء ب
 همان اجرت به

ه به ديگري اجاره
اجاره دهد زير) ي

 خود به ديگري ا

ك مطلع است،

 ل ناشي از جرم
 ارشاد، مطالبي

 يب مطبوعاتي
 نابالغ باش، مجا

 ه شالق
ب قتل انسان بي

 ه عمد
ده در قانون اس
  حكمي دارد؟

 .ست

واست قسامه كن

 چيست؟ »دان

 البن فنازالً

يره، حاالً كانغ
ل ثمن حال، اگر
ز مديون قبض نش
ست، اگر چه آن
گر چه حال يا مؤ
يت ترتيب، مناس
مع شرط المؤجر

 فسه
.. ساره و أنكرته

 ألصل
  ست؟
صل و عموبه لال

أجره را در ازاي

شتر از مال االجاره
چندنفري(يشتري

ش از مدت اجاره

فرار مالياتي بابك

اخفاء مال)  2    
مجوز از وزارت

  ام است؟
نشر اكاذ)  2    

انيه بالغ و زاني
صد ضربه)  2    

ر هويت، مرتكب
قتل شبه)  2    

ني شناخته شد
، پرداخت چه حد

ه پرداخت ديه اس
  

ي از متهم در خو
  

 .كي رد كند

 
عمود«، مراد از 

االب و اال)  2    
  ست؟

من المديون و غ
 غير از او در مقابل

اگر چه از. ح است
من حال صحيح اس

اگ. ل صحيح است
دام مورد با رعاي
 استأجرها، إال م

 »ر أيضا األول
 منفعه لنفسه

ستيفاء المنفعه بنف
اجتماعهما و يس

فمعهما ا)  2    
م مورد صحيح ا
 مما استأجرها ب
ري از عين مستأ

ه را به مبلغي بيش
ه را به اشخاص بي

ره را در مدتي بيش

ام اكبر كه از ف
   است؟

 ي از جرم
ر نشريه بدون م
نه اسفنديار كد

 مومي
صنه، چنانچه زا

  شالق
 علت اشتباه در

هاي دين ز اقليت
نباشداخت ديه 

ود جاني مكلف به
 .ه بدهد

مدي، اگر شاكي
 .شود كوم مي

اً قسامه را به شاك

ه رح ل  ی 
)ره( ر از شهيد
  » العمودان
 الد فنازالً

ت زير، كدام اس
 و ان لم يقبض م
 شخص مديون و
 ثمن حال صحيح
ل يا مؤجل به ثم
 ثمن معين و حال

زير، كد  عبارت
ؤجر العين التي

فيصح أن يؤجر. 
استيفاء الم - لهه 

اس - عه له بنفسه
زوج اإلنفاق مع ا

 
بارت زير، كدام
ه اجارتها باكثر
اند قسمت بيشتر

ند عين مستأجره
ند عين مستأجره
واند عين مستأجر

صرّافي به نا – 
مول كدام مورد

اشيانتقال مال ن) 
اسفنديار در – 

، عنوان مجرمان
اكاذيب عمنشر ) 

در زناي محص – 1
نود و نه ضربه) 

اگر كسي به – 1
 قتل عمد) 
فردي از اگر – 

سب قادر به پردا
در هر حال، خو) 
عاقله او بايد ديه)
در جنايت عم –
به قصاص محك )

مجدداًتواند  مي) 

و ث  با
در عبارت زير –

دخل في العقل
الوالدين و االوال) 
ترجمه عبارت –

صح بيعه بحال
فروش دين به) 
فروش دين به) 
فروش دين حال) 
فروش دين به) 
براي تكميل – 

لمستأجر أن يؤ
............. الثاني

استيفاء المنفعه) 
استيفائه المنفع) 
لو ادعي الز« –
فمعهما الظاهر) 
با توجه به عب – 

ستأجر عيناً فله
تو مستأجر مي) 

  .واجب است  
توان مستأجر مي) 
توان مستأجر مي) 
مستأجر مي تو) 
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لحه  صا

  ها

  »ه
  

الن العين تامه

جر عن االنتفاع به

 

  د بها الثمن

  صل

والكه بغير إذنه. 
بإذنه -بِأذنه )  4

  التوليه)  4
  د است؟

الدر علي ابداله، 

تعذر المستأج)  4

  
  بشاهد و يمين

  حكم
  ت؟

4  (ألنّه رجوع  

اثبات صناعه يزيد

  

المشتري لالص)  4

  مطلقا

.............ل ذا دخ
    4

    4
عليل كدام مورد
ق متاعه و اليقد

4     داله

  جدك عذراء
   ألبيك

ن يتعتع الشاهد
د و امرأه ال يثبت

لي حين صدور الح
قض حكم چيست

4     دعوي

  .رد

  ه
 لو ادعي المالك ا

  رد است؟
 به چيزي از مال

  

4     ر

ي غير المشترك م
  لتخاير

 
 

فال ضمان كما اذ
 بغير أذنه - ذنه

  »ي ام ال
 مساومه

 زير، در مقام تع
جر حانوتاً فسرق

دم القدره علي ابد

لم اج: ا قال الزوج
لست: ا قال لولده

كره علي القاضي أن
بشاهد ل ما يثبت

  ت التحمل
ن حيل التحمل ال

، دليل نقض»حكم
ه قاطع بفساد الد

  شود؟ مي
تهن سوگند بخور

  .دهد مي

 اختلفا في القيمه
لف الغاصب فيما

كدام مور»تياض
عاوضه حق القسم
اده روي در قسم

عمأل بالظاهر .ايع

ثبت الشفعه في ت
يمنع االخذ من ال
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ف............  غيره

بِإذ)  3   

ء علمه المشتري
الم)  3   

در جمله »زوم
ها، كما لو استأج

عد)  3   

إذا)  2   
أذا)  4   

يكر)  2   
كل)  4   

وقت)  2   
من)  4   

نقض الح - حاكم
النه)  3   

ورد، استنباط م
تواند به نفع مر ي

رتهن را سوگند م
.  

لو)  2   
حل)  4   

اعت« ، معناي»ض
معا ) 2   
زيا)  4   

  ؟د

البا)  3    

  لعمل و العوامل

ال)  2   
الي)  4   

كند؟ تكميل مي
 في ملكه فأكله

 إجازته
  ير است؟

بالثمن، سوابار
 ه

 فيستصحب اللز
عليه االنتفاع به

 الن االجاره

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

كعلم الح -  قاطع
 

، كدام مو»رتهن
ن تباني كرده، مي
ن تباني كرده، مر

.خورد  سوگند مي
  .خورد وگند مي
  ل است؟

 فيجب رد العوض

شود ب، كامل مي
  ».......... ف

نه يحتاط لنفسه
  ست؟

  رضا
ن االخر البذر و ال

 فسخ بعيب

 عبارت زير را ت
ي طعام نفسه او

بإ - بِإذنه)  2    
هاي زي ك از بيع

غير تعرض لالخب
هالمواضع)  2    

حه لالنتفاع بها
بلغ حداً يتعذرع

عدم بطال)  2    
  ت است؟

  
  
  
   

 شاهد
..ه في الشهاده

  
   اء

بقتزوير الشهود
للتعارض)  2    
فله احالف المر ة

 نمايد كه با مرتهن
 نمايد كه با مرتهن

عاي سازش كند،
 توطئه كرده، سو

رد، برخالف اصل
  
  

اض عن القسم
   
  

ورت مناسبه ص
ميع المبيع حلف

ال .البايع)  2    
ورد، صحيح اس

  ب البذر
 ضرراً من المعين
الر علي الزارع مع

نالرض حسب و م
   است؟

 للبيع بتقايل او ف
 ل غيبته

به نحو مناسبي
ي يقتل مثله في

 نه
 تعريف كدام يك
فقان عليه من غ

 العين تامه صالح
ال يبطلها و ان ب

  »صحب اللزوم
 له

د، حد قذف ثابت
 و ولد حرام
 رب الخمر

ح، كدام است؟
وعظ الحالف قبله
ضي أن يتعتع الش
رهلشروط المعتب

مل الي حين األدا
لو ثبت ت«بارت 

ةو ادعي المواطا
رار به قبض ادعا
رار به قبض ادعا

اقرار به قبض ادعا
كند كه در قبض
دن در كدام مور

 رد
 ب التلف

وال يصح االعتيا
 به چيزي از مال

 ز رعايت قسم
با كدام مورد، به
 عدم اقباض جم

  يحتاط لنفسه
كدام مو مزارعه،

حصه حلف صاحب
ون المزروع اقل ض

االرض الخرص عب 
ون من احدهما اال
از احكام شفعه
بالفسخ المتعقب
لغايب ان لم تطل

كدام مورد، ب –
وضع السم الذي

بِإذن - بغير إذنه) 
عبارت زير، – 

هي البيع بما يتف
 المرابحه) 
الن«عبارت – 

عذر المستأجر ال
فاع بها فيستص

القدره علي ابدا) 
در كدام مور –
هو: كل من قال) 
هو شار: أذا قال) 
عبارت صحيح –
يجب للحاكم و) 
يحرم علي القاض) 
المعتبر في ال –
 وقت األداء) 
من حيل التحم) 
با توجه به عب –
 لتبين فساده) 
لو«از عبارت  – 

اگر راهن در اقر) 
اگر راهن در اقر) 
اگر مرتهن در ا) 
اگر راهن ادعا ك) 
سوگند خورد – 

لو اختلفا في الر) 
لو ادعي الغاصب) 
و«در عبارت  – 
مصالحه قسمت)

امتناع كردن از) 
عبارت زير، ب - 

دعي المشتري
النه.المشتري ) 
در خصوص م – 

اختلفا في الح لو) 
كوال يجوز ان ي) 
ال يجوز لصاحب)

ال يجوز ان يكو) 
كدام مورد، ا – 

تسقط الشفعه ب) 
ت الشفعه للتثب )
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  س آن را

  ست؟

سپس. شترك باشد

 مورد، صحيح اس

  ري است؟
  .د

  

د بين ايشان مش

  ييد

  تخيير) 4
ن صورت، كدام

  وضو)  4

 

  .ل است
 چه حكمي جار

توان رجوع كرد مي
  .از تمام است

.شان حجت است
  .ت

  كدام است؟

   است؟

خرند  هر كدام مي

.... .  
   عدم التقييد

ل بهما و عدم التقي

    4
وره كنيم، در اين

    4

 عي وضو و غسل
  وضو و غسل

  .است
ت نه شرعاً و باطل
چه نوع است و
ه دليل عموم، نم

نما ، ه دليل عموم

 تعدد لغوي، قولش
باشد، حجت است
 و ذيل روايت، ك

  مارات
 
 

كدام» ه العنان

مالي كه د و هر

  لعامل

...... ب و السلب
جب العمل بهما و
 اشكال في المعل

 ئت
ك در جزئيت سو

  .د

 هاد

جوب عقلي و شرع
ط وجوب عقلي و

  ضعيتي دارد؟
هي عنه و باطل ا

قالً منهي عنه است
ر است، شبهه چ

به –بهه مفهوميه 
به - بهه مصداقيه

ر صورت وثاقت و
ر مفيد اطمينان ب

در صدر» يقين

  ي قطع وجداني
جداني و طرق و ا

 17صفحه 

شركه«، مراد از»

كنند خريداري مي
  .تعلق يابد دو
  ؟

   النماء للعامل
   النماء لهما

صاحب االرض و ا

فين في االيجاب
يج)  2   
ال)  4   
 شود؟ تفاده مي
برا)  3   

شود و سپس شك

  .ي است
كنند ره را نفي مي

جه)  3   
 توان فهميد؟ ي

وج)  2   
فقط)  4   

، عبادت چه وض
منه)  2   
عق)  4   

عي به چه مقدا
شب)  2   
شب)  4   

 
در)  2   
اگر)  4   

ي«، مراد از »آخر

 يقين الحق يعني
ق، اعم از قطع وج

»ل و ال المفاوضه

  .ستند
 .كار شريك باشد

لي چيزهايي را خ
آيد به هر د فه مي

است؟كدام » سه
لصاحب االرض و
لصاحب االرض و

  بينهما
ل و النماء لصللعام

(  
و موجباً و مختلف

 اصل عملي است
 ب

زاي نماز فرض ش
  .ند
  .كند ي

ند، زيرا امر، لفظي
ند و جزئيت سور
 تعييني است؟

م نكته زير را مي
 عي يا لفظي آن

ترك شود،  اهم

سفر شرع ندانيم
 .ع كرد

 .ت
 صحيح است؟

 .ست

ل انقضه بيقين آ

  مارات
عي ور حجج شر

ر مورد يقين الحق

لعنان ال االعمال
  .ست

د و زيان سهم هس
ند و در حاصل ك
 ندارند، با ثمن كل
آنچه از ثمن اضاف

مغارس«مراد از » 
 علي ان الغرس ل

الغرس ل علي ان
 علي ان الغرس ب

ي ان الغرس ل عل

یدری ره( 
متحدين حكماً و

  
   

، كدام» الشك
استصحاب)  2    

در مقام بيان اجز
كن الق تمسك مي

ي برائت جاري مي
كنن ق تمسك مي
كنن ق تمسك مي

عبدي، غيري و ت
 زكات)  2    

، كدام»الّ بطهور
لت بر وجوب شرع

   ل
هم عبادي، اگر

  
  

ن، اگر » المسافر
توان رجوع م، نمي

م، نماز تمام است
وي، كدام مورد،
زيرا لغوي خبره اس

 .ت است
يقين بالشك بل

  وجداني
جداني و طرق و ام
ن وجداني و ساير
قطع وجداني و در

لمعتبر شركه ال
رابر با يكديگر اس
 سرمايه، در سود
 به تنهايي كار كن
ومند كه سرمايه

آن را بپردازند و آ
»لمغارسه باطله
لي غيره ليغرسها
لي غيره ليغرسها
لي غيره ليغرسها
لي غيره ليغرسها

باط عال ل ا
 و مقيد و كانا م
 لي عدم التقييد

مطلق علي المقيد
يقين ال يدخله

د» ةاٌقم الصال«فه 
صل و اعمي به اطال

كند و اعمي ط مي
مي هر دو به اطالق
مي هر دو به اطالق
 واجبات زير، تع

 و نهي از منكر
اال ةالالص«وايت 

 طهور بدون داللت
رعي وضو و غسل
و واجب اهم و مه

 .يح است
 .ل است

المصلي يتم إالّ
به دليل عموم - ه
به دليل عموم – 

حجيت قول لغو
قاً حجت است، ز

اشد، قولش حجت
التنقض الي«يت 

، خصوص قطع و
، اعم از يقين وج

 سابق، اعم از يقين
 سابق، خصوص قط

ا«در عبارت  –
سرمايه شركا بر) 
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