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 ماهيت واليت فقيه، مصرح در اصل پنجاه و هفت قانون اساسي، كدام است؟ - 1

  ) مطلقه عام 4     ) عام قانوني 3     ) مطلقه و مشروط 2     انهعام فقي)  1   

 ر نظام پارلماني، چگونه است؟روابط قوا د - 2

  كنند. ) كامالً مستقل از هم عمل مي 2     هر يك از قوا از قدرت مطلق بر ديگري برخورداري است.)  1   

  ققنه بر ساير قوا برتري دارد.قوه )  4     ) مبتني بر اصل مسئوليت و همكاري است. 3   

 مبتني بر قانون است؟ ،كدام عبارت - 3

  تياز تشكيل شركت به خارجيان، ممنوع است مگر با تصويب مجلس.دادن ام)  1   

  ) تفسير قوانين عادي به عهده قضات و مجلس شوراي اسالمي است. 2   

  ها علني باشد. كند كه كليه جلسات دادگاه ) عدالت كيفري اقتضاء مي 3   

 ) حيثيت مال و مسكن افراد، مطلقاً از تعرض ممنوع است. 4   

 كند. كدام مورد، صحيح است؟ دهد اما هيأت وزيران آن را اصالح نمي عادي تشخيص ميقانون لس، مصوبه هيأت وزيران را مغاير رئيس مج -  4

  شود. به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي ،مصوبه براي حل اختالف)  1   

  كند. ) رئيس مجلس، دستور ابطال آن را صادر مي 2   

  شود. به شوراي نگهبان ارسال مي ) مصوبه براي اظهارنظر 3   

  كند. ) مجلس رأساً اقدام به اصالح مصوبه مي 4   

 كدام حق در قانون اساسي، حق مسلم شهروندان معرفي شده است؟ -  5

  ) تعيين سرنوشت 2       داشتن تابعيت ايران)  1   

  ) برخورداري از حقوق مساوي 4       ) مصونيت جان، حيثيت و حقوق 3   

  توان تغيير داد؟ ساس قانون اساسي، ارقام بودجه را چگونه ميبرا -  6

  تواند به صورت جزئي و در حدود سقف بودجه، نسبت به تغيير اقدام كند. پس از تصويب بودجه، دولت مي)  1   

  پذير است. ) هرگونه تغيير، صرفاً از طريق اليحه پيشنهادي دولت امكان 2   

  تواند ارقام را تغيير دهد. ميان محاسبات و در حدود سقف بودجه، ) دولت با كسب نظر از ديو 3   

  ) تابع مراتب مقرر در قانون است. 4   

  ؟نيستكدام مورد، صحيح  - 7

  شود. مي هاي خالف قانون را بر عهده دارد، زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل نامه ديوان عدالت اداري كه وظيفه رسيدگي به شكايات مردم عليه تصويب)  1   

  هايي را كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، باطل كنند. نامه توانند تصويب ها مي ) قضات دادگاه 2   

  زيران براي تجديدنظر ارسال كند.ها را خالف قوانين بيابد، با ذكر دليل به هيأت و شود تا اگر آن هاي دولت براي رئيس مجلس ارسال مي نامه ) آيين 3   

  تواند ابطال مقررات اجرايي خالف شرع را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. ) هر كس مي 4   

 در خصوص وظايف معاون اول رئيس جمهور، صحيح است؟ ،كدام مورد -  8

  ها اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت)  1   

  قوانين توشيحئيس جمهور با موافقت وي، به جز عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي و ) انجام وظايف ر 2   

  هيأت وزيران اتاجراي مصوب  ها و پيگيري ) اداره هيأت وزيران، مسئوليت هماهنگي ساير معاونت 3   

  ها ) اداره هيأت وزيرات با موافقت رئيس جمهور و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت 4   

  ؟نيستظارت بر كدام انتخابات، از وظايف و اختيارات شوراي نگهبان ن - 9

  ) مجلس شوراي اسالمي 4     ) خبرگان رهبري 3     ) رياست جمهوري 2     شوراها)  1   

 اختياري است؟ ،اعمال صالحيت قانوني، در كدام مورد -  10

  صالحيت ديوان عالي كشور، در ايجاد وحدت رويه قضايي)  1   

  هاي خالف قانون نامه صالحيت دادرس، در ترتيب اثر ندادن به آيين ) 2   

  ) صالحيت نمايندگي، درباره نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 3   

  حكم قضيه را نيابد. مدونه) صالحيت قاضي، در استناد به منابع معتبر اسالمي اگر در قوانين  4   
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ل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور و پس از رأي مجلس شوراي اسالمي به عدم براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسي، عز - 11

  مشمول كدام مورد است؟ ،كفايت وي

  ) پس از مشورت با شوراي عالي امنيت ملي، از جمله وظايف رهبري است. 2       حق و تكليف رهبري است.)  1   

  مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از جمله اختيارات رهبري است.پس از )  4       ) از جمله اختيارات رهبري است. 3   

  پذير است؟ سلب تابعيت اشخاص از سوي دولت، در كدام مورد، امكان -  12

  اگر شخص، درخواست ترك تابعيت نموده و يا به تابعيت كشور ديگري درآيد.)  1   

  ) چون مجازات است، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسالمي 2   

  ) اگر شخص بيگانه، به مجازات كيفري سنگين محكوم شود. 3   

  ت وزيران اختيار آن را دارد.أ، هيي) در هر مورد 4   

  اگر يكي از طرفين دعوا، توانايي انتخاب وكيل نداشته باشد، كدام مورد صحيح است؟ -  13

  امكانات براي انتخاب وكيل ندارد. دولت تكليفي در تهيه)  1   

  در دعاوي كيفري، دولت مكلف است امكانات تعيين وكيل را فراهم كند. ) فقط 2   

  ) دولت مكلف است امكانات تعيين وكيل را براي وي فراهم كند. 3   

  ) به تشخيص دادگاه، دولت مكلف است امكانات تعيين وكيل را براي وي فراهم كند. 4   

  ه است؟كدام مورد در قانون اساسي مطلقاً ممنوع اعالم شد - 14

  ) استخدام كارشناس خارجي از طرف دولت 2       برقراري حكومت نظامي)  1   

  ) دادن امتياز تشكيل شركت در امور تجاري به خارجيان 4       ملي به غير نفايس) انتقال  3   

  مي است؟قابل طرح در مجلس شوراي اسال ،به ترتيب با چه تعداد رأي نمايندگان ،سؤال و استيضاح از وزيران -  15

  يك سوم كل نمايندگان – ) يك چهام كل نمايندگان  2     حداقل ده نفر – هر يك از نمايندگان )  1   

  يك چهارم كل نمايندگان – ) حداقل ده نفر از نمايندگان  4     يك چهارم كل نمايندگان – ) هريك از نمايندگان  3   

  

ق ! ���
  

  يح است؟كدام مورد در خصوص رجوع از طالق، صح - 16

  ) از حقوق مربوط به شخصيت نيست. 2     به ديگري وكالت دهد. ،تواند براي اعالم رجوع شوهر نمي)  1   

  ) حق است نه حكم. 4     ) وقوع رجوع، منوط به ابالغ اراده شوهر به زن نيست. 3   

  سلب حق در كدام مورد ممكن است؟ -  17

  ) اقامه دعوي در مورد غيرجرايم 4     ) واليت 3     ) حضانت 2     زوجيت)  1   

  صحيح است؟ ،كدام مورد در خصوص صلح - 18

  كند. اي ايجاد نمي ) صلح در مقام بيع، براي شريك حق شفعه 2     در صلح دعاوي الزم است كه دعوي محقق باشد.)  1   

  تواند باعث تنفيذ معامله باطل شود. ن مي) صلح دعواي بطال 4     ) صلحي كه به قصد قرار از دين واقع شود، غيرنافذ است. 3   

  تابع مال منقول است؟ ،كدام دعوي -  19

  ) مطالبه اجاره بهاي ملك 4     المثل امالك ) اجرت 3     ) تعهد به تسليم ملك 2     تصرف)  1   

  كدام مورد در خصوص ابراء صحيح است؟ -  20

  كند. آن را معوض مي ،) شرط عوض در ابراء 2     ندارد. له (بدهكار) نياز به قبول موصي ،وصيت به ابراء)  1   

  كند. آن را باطل مي ،) شرط عوض در ابراء 4     ) ابراء از ديني كه سبب آن ايجاد شده است، نافذ نيست. 3   

  ده اوست؟هبه مشتري، بر ع صدر كدام خيار، تلف مبيع در زمان خيار مخت -  21

  ) مجلس 4     ن) حيوا 3     ) عيب 2     شرط)  1   

  صحيح است؟ ،كدام مورد -  22

  رود. اتر از بين نميهدين مربوط به انفاق، در اثر ت)  1   

  عنه مديون شود، موجب فراغ ذمه ضامن خواهد شد. له به مضمون ) اگر بعداً از ضمان، مضمون 2   

  شود. ) ديني كه دادگاه به مديون مهلت عادله داده است، با دين حال تهاتر نمي 3   

  تواند آن دو را تهاتر كند. ) دادگاه همين كه بر وجود دو طلب متقابل آگاه شده، بيش از اسناد يكي از دو طرف دعوي، مي 4   
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  كدام خيار، در معاوضه راه دارد؟ -  23

  ) مجلس 4     غبن)  3     ) حيوان 2     تأخير ثمن)  1   

  اجاره، در كدام مورد باطل است؟ - 24

  از قرار ،) بدون ذكر مدت 2       كلي مال)  1   

  جرأجر يا مستؤ) به مدت عمر م 4       ) مبيع شرطي به وسيله خريدار 3   

  صحيح است؟ ،در خصوص مزارعه د،كدام مور -  25

  الزم است متصرف زمين، مالك آن هم باشد.)  1   

  ) تعهد عامل به مواظبت از زراعت، از اقسام تعهد به نتيجه است. 2   

  شود. ها باطل مي ) عقد مزارعه، به فوت متعاملين يا احد آن 3   

  ) شرط تملك تمام محصول، از اقسام شرط خالف مقتضاي ذات عقد است. 4   

  كدام مورد صحيح است؟ - 26

  كند. ميدر اختالف ميان دو طرف معامله، اثبات نمايندگي از شخص ثالث، طرف عقد را از تعهدي كه پذيرفته است، معاف )  1   

  ) نكاح با شخص ثالث، به صورت شرط نتيجه قابل تحقق است. 2   

  گويد معامله به نمايندگي واقع شده است. است كه مي كسي ) در اختالف ميان نماينده و اصيل، مدعي 3   

  ) امكان تعهد به سود ثالث، ويژه صلح، هبه و بيمه عمر است. 4   

  مله، كدام مورد صحيح است؟در خصوص اشتباه در شخص طرف معا -  27

  شود. اگر در قلمرو تراضي قرار گيرد، باعث بطالن عقد مي ،كه انگيزه اصلي عهد بستن است اساسياشتباه در وصف )  1   

  شود. ) اشتباه در قيمت، موجب جهل به ثمن شده و منجر به بطالن عقد مي 2   

  شود. ذيرد كه با او شباهت اسمي دارد، نكاح واقع مي) اگر پيشنهاد ازدواج به نامزد را دختر ديگري بپ 3   

  ) اشتباه در وصف اساسي همسر، موجب بطالن عقد است. 4   

  ؟شود نميدر كدام مورد اصل صحت جاري  - 28

  شك در وقوع عقد و تحقق تراضي)  1   

  مختار نبوده است. ،) ادعا شود، طرف قرارداد به دليل اكراه 2   

  ر شخصيت طرف معامله اشتباه شده است.) ادعا شود، د 3   

  ) اگر عقد با قانون مخالف باشد و ترديد شود، قانون امري است يا تكميلي 4   

  اگر قدرت بر تسليم مورد معامله، شرط صحت باشد، در مورد ترديد در وجود قدرت مذكور، معامله چه حكمي دارد؟ -  29

  ) باطل است، چون معامله غرري است. 2     به صحت عقد.صحيح است، به دليل عمومات فقهي مربوط )  1   

  ) صحيح است، به دليل اصل صحت 4     ) باطل است، به دليل استحصاب قدرت 3   

العمر پدر  اق به پدر خويش است، ضمن عقد خارج الزم پرداخت مبلغ معيني را به صورت مقطوع و مادامنفپسري كه به حكم قانون ملزم به ا - 30

  ن نفقه در مقابل وي به عهده گرفته است. كدام مورد، به وضع حقوقي شرط مذكور اشاره دارد؟به عنوا

  باطل است.)  1   

  ) چنانچه مبلغ در نظر گرفته شده در لحظه انعقاد قرارداد، برابر با بيش از نفقه پدر باشد، صحيح است، واال باطل است. 2   

  ان تجديدنظر در ميزان مبلغ در نظر گرفته شده را ندارد.) صحيح است و دادگاه به هيچ وجه امك 3   

  تواند به درخواست پدر ميزان مبلغ در نظر گرفته شده را افزايش دهد. ) صحيح است، ولي دادگاه در صورت تغيير فاحش شرايط، مي 4   

در ضمن عقد خارج الزم بر نامزد ديگر شرط شده اگر هبه بودن حلقه نامزدي يكي از نامزدها كه در قبض وي است، به عنوان شرط نتيجه  - 31

  باشد و نامزدي به هم بخورد. كدام مورد در خصوص امكان يا عدم امكام استرداد هبه به وسيله مشروط عليه، صحيح است؟

  (واهب) حق استرداد عين موهوبه را ندارد.عليه مشروط )  1   

  له حق فسخ قرارداد اصلي را نخواهد داشت. دارد ولي مشروط ) مشروط عليه (واهب) حق استرداد عين موهوبه را 2   

  ) شرط باطل است، چون ملكيت نيازمند سببي غير از شرط است. 3   

  تواند قرارداد اصلي را فسخ نمايد. له مي ) مشروط عليه (واهب) حق استرداد عين موهوبه را دارد و در اين صورت، مشروط 4   

  شبه عمد مورث خود شده باشد، كدام مورد در خصوص ارث وي از مقتول صحيح است؟ چنانچه اكبر مرتكب قتل -  32

  برد. ) ار كل ما ترك به استثناي ديه ارث مي 2       برد. ارث نمي)  1   

  برند. شوند و از مورث ارث مي مقام وي مي ) اوالد اكبر قائم 4     برد. ) از كل ما ترك حتي ديه ارث مي 3   
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33  - وراث كدام است؟ ثاالر ي پدر و مادر و دو برادر ابويني است، بدون اين كه از ارث ممنوع باشند، سهمت دارامي  

  برد. مادر يك سوم و پدر دو سوم از تركه را مي)  1   

  ) يك ششم از تركه، متعلق به مادر و بقيه مال پدر است. 2   

  شود. ) كل ما ترك به تساوي بين دو برادر تقسيم مي 3   

  شود. برد و بقيه به تساوي بين دو برادر تقسيم مي ) هر يك از پدر و مادر، يك ششم از تركه را مي 4   

تواند  ه داده شود و در خالل اجاره خودرو تلف شود، مشتري كدام اقدام را ميربه بايع اجا ،اگر در بيع خودرو، مبيع قبل از قبض مشتري - 34

 عليه بايع انجام دهد؟

  تواند اقدامي انجام دهد. دادن مبيع به بايع عرفاً در حكم قبض آن است و از حيث رابطه ناشي از عقد بيع نمي اجاره)  1   

  ) چون با تلف مبيع، تسليم آن متعذر شده، خيار تعذر تسليم خواهد داشت. 2   

  تواند ثمن پرداخت شده را مطالبه كند. ) چون بيع در اثر تلف مبيع منفسخ شده، مي 3   

  تواند به بايع رجوع كند، اگر تقصير بايع را اثبات كند. ) مشتري مي 4   

با توجه به اين كه مستأجر در انتفاع از موضوع اجاره دچار مشكل  .در عقد اجاره صحيحي، عيبي در اثناي مدت اجاره حادث شده است -  35

 شده است، كدام مورد صحيح است؟

  ) از ابتدا قابل فسخ است. 2       صحيح و غيرقابل فسخ است.)  1   

  شود. ) نسبت به مدت باقيمانده منفسخ مي 4     ) به مدت باقيمانده قابل فسخ است. 3   

 در كدام مورد، عقد باطل است؟ - 36

  كند. تصور اين كه تعيين محل سكونت با اوست، با حسن ازدواج مي همريم ب)  1   

  كند. شود، از مديوني ضمانت مي مديون ضميمه مي) سهيال به تصور اين كه ذمه او به ذمه  2   

  كند، به تصور اين كه گندم است. ) كريم مقداري جو از محسن قرض مي 3   

  كند به تصور اينكه فروشنده بايد الياف را در محل كارخانه به او تحويل دهد. اي مقداري الياف خريداري مي ) كارخانه 4   

 صحيح است؟ ،كدام مورد -  37

  توان به اتفاق يك نفر كبير، وصي قرارداد. ) صغير را مي 2     اختيارات ناظر را تعيين نكرده باشد، در حكم وصي است.  اگر موصي)  1   

  تواند بر صغير، وصي تعيين كند. ) قيم مي 4     ) وصي متعزل، ضامن نيست مگر در صورت تعدي و تفريط. 3   

 در كدام مورد مالك حق رجوع دارد؟ - 38

  ) رقبي 4     ) حبس مطلق 3     ) حبس موتد 2     عمري)  1   

 در مورد اقاله، در فرض قيمي بودن مال تلف شده، بهاي كدام زمان بايد داده شود؟ -  39

  ) عقد 2       تلف)  1   

  ) اقاله 4     ) باالترين قيمت از زمان عقد تا اقاله 3   

  ه ضمن عقد آورد؟توان به صورت شرط نتيج كدام مورد را مي -  40

  ) اقرار 4     ) طالق 3     ) عزل وكيل 2     نكاح)  1   

  

ق %$�رت��
  

  اعمال شركت سهامي، در كدام صورت تجارتي است؟ - 41

  ) هر عملي را كه انجام دهد. 2       اگر براي حوائج شخصي نباشد.)  1   

  انجام دهد، بجز اعمال مدني. ) هر عملي را كه 4     ) وقتي كه مربوط به غيرمنقول نباشد. 3   

در صورتي كه آمر از امر خود  .كند ي دارد. وي آن كاال را از خود خريداري ميارازبكار، مأمور به خريد كااليي شده است كه مظنه  العمل حق - 42

  رجوع كند، حكم اين معامله كدام است؟

  تواند شخصاً فروشنده واقع شود. شود، نمي طلعوع مكار قبل از ارسال خبر انجام معامله، از رج العمل اگر حق)  1   

  كار برسد، معامله نافذ و در غير اين صورت، فضولي است. العمل ) اگر خبر پس از انجام معامله به اطالع حق 2   

  شود. كار خود، ظرف معامله محسوب مي العمل ) معامله صحيح است و حق 3   

  ) معامله فضولي و غيرنافذ است. 4   
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  كدام دعوا تجارتي است؟ -  43

  ) طرفين آن تاجر هستند. 2       موضوع اختالف تجارتي است.)  1   

  ) موضوع اختالف تجارتي و خواهان آن تاجر است. 4     ) موضوع اختالف تجارتي و خوانده آن تاجر است. 3   

  ؟چه ميزان است ،هاي تعاوني حداقل سرمايه در شركت - 44

  شود. ت تعاون، كار و امور اجتماعي تعيين ميبه تشخيص وزار)  1   

  گذاري مورد نياز براي فعاليت موضوع تعاوني باشد. ) نبايد كمتر از ده درصد سرمايه 2   

  ) پنج ميليون ريال 3   

  ) يك ميليون ريال 4   

لغ پرداخت نشده سهام را مطالبه توسط سهامداران پرداخته نشده است شركت مبسهم مبلغ اسمي  ، تماميدر هنگام تأسيس شركتي - 45

  كند. كدام مورد، در خصوص سهامداران مزبور صحيح است؟ د، اما تعدادي از سهامداران، مبلغ مزبور را در موعد مقرر پرداخت نمينكن مي

  حق حضور در مجامع عمومي صاحبان سهام را دارند، اما حق رأي و ساير حقوق سهامداري را ندارند.)  1   

  شود. فاً حق حضور و رأي آنان در مجامع صاحبان سهام، معلق مي) صر 2   

ايه) ) حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام را ندارند و حق ايشان نسبت به دريافت سود و حق تقدم در خريد سهام (در صورت افزايش سرم 3   

  شود. معلق مي

 ،اما حق ايشان نسبت به دريافت سود و حق تقدم در خريد سهام (درصورت افزايش سرمايه) ،دارند ) حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام را 4   

  شود. معلق مي

مدير شركت سهامي در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام الزم به عنوان وثيقه نيست، او ظرف مدت يك ماه تعداد سهام الزم را به عنوان  - 46

  كدام است؟ ،سپارد، وضعيت مديريت وي ت نميوثيقه تهيه نكرده و به صندوق شرك

  تواند عزل او را از دادگاه بخواهد. هر ذينفع مي)  1   

  شود. ) مستفي محسوب مي 2   

  ) انتحاب چنين شخصي به عنوان مدير، واجد اثر قانوني نيست. 3   

  تقاضا كرد. يقه راثتوان الزام وي به تهيه سهام و ) تأثيري در سمت وي ندارد و تنها مي 4   

  مدت مديريت مديران شركت سهامي، دو سال است .......... . - 47

  بيني نكرده باشد. ) مشروط بر اين كه اساسنامه بيشتر از آن پيش 2     بيني كرده باشد. حتي اگر اساسنامه خالف آن را پيش)  1   

  حسب تصميم مجمع عمومي. ،تر از آن) يا كم 4     نظر از اين كه اساسنامه چه مقرر كرده باشد. ) صرف 3   

يك شخص حقوقي در هيأت مديره يك شركت سهامي خاص، عضو است. شخص حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي مزبور در هيأت  - 48

  بر عهده كيست؟ ،شود. مسئوليت مدني عمل كند كه سبب خسارت شركت سهامي خاص مي كند، تخلفي مي مديره انجام وظيفه مي

  ) نماينده و شخص حقوقي متبوع، متضامناً 2     نماينده و شخص حقوقي متبوع، مشتركاً)  1   

  ) صرفاً شخص حقوقي 4       ) صرفاً نماينده مزبور 3   

 كند. سند با ظهرنويسي در رام و عهده جواد، كه همزمان با صدور قبول كرده، صادر ميه، در وجه ب10/02/92احمد براتي را به سررسيد  -  49

كند. در صورتي كه معلوم شود امضاي داود  به داود پرداخت مي 09/02/92گيرد. جواد وجه سند را در تاريخ  حميد قرار مي اختيار داود و نهايتاً

  توسط وهاب جعل شده است، كدام مورد در خصوص مسئوليت و حق رجوع صحيح است؟

  به وهاب رجوع كند.جواد بايد مجدداً، وجه برات را به داود بپردازد و )  1   

  الذمه است و داود صرفاً حق دارد به وهاب رجوع كند. ء) جواد بري 2   

  الذمه است و داود حق دارد به نحو تضامن، به احمد، بهرام و حميد رجوع كند. ء) جواد بري 3   

  و بهرام رجوع كند.) جواد بايد مجدداً وجه برات را به داود بپردازد و حق دارد به نحو تضامن، به احمد  4   

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

  صحيح است؟

  شوند. هاي بعد از او، بري مي ظهرنويس)  1   

  م حقوق و وظايف دارنده برات را دارد.شوند و ثالث به عنوان دارنده برات، تما يك بري نمي ) هيچ 2   

  شوند. هاي قبل از او، بري مي ) ظهرنويس 3   

  شوند. الذمه مي ها بري ) تمام ظهرنويس 4   
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حسن چكي در وجه يك شركت تضامني صادر و شركت آن را با ظهرنويسي به جواد انتقال داده است. در صورتي كه جواد بخواهد همزمان  -  51

  ، كدام اشخاص در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند؟اقامه دعوي كند

  ) حسن، شركت تضامني و شركاء شركت تضامني 2       حسن و شركاء شركت تضامني)  1   

  ) حسن و شركت تضامني 4       ) شركت تضامني و شركاء آن 3   

  د؟هاي دادرسي را تقديم كن تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه كدام شركت مي -  52

  ) هيچ شركتي 2     هر شركتي بجز شركت تضامني با نسبي)  1   

  ) هر شركتي، مشروط بر آن كه دعوا جنبه مدني داشته باشد. 4     ) تنها شركت سهامي و آن هم اگر از نوع تعاوني باشد. 3   

  اص، مشمول مقررات ورشكستگي هستند؟كدام اشخ -  53

  هاي تجارتي خصوصي ) فقط شركت 2     هاي دولتي و خصوصي فقط شركت)  1   

  هاي تعاوني، اگر به كار تجارتي بپردازند. هاي تجارتي و اتحاديه ) شركت 4     هاي تعاوني هاي تجارتي و اتحاديه ) شركت 3   

  در خصوص وضعيت اقرار تاجر ورشكسته مبني بر بدهكار بودن، صحيح است؟ ،كدام مورد - 54

  باطل است. ،) مطلقاً 2       غيرنافذ است. ،مطلقاً)  1   

  برد. له سهم غرمايي نمي) صحيح است، ولي مقرّ 4     برد. له سهم غرمايي مي) صحيح است و مقرّ 3   

در خصوص  ،دهد. اگر اتومبيل در سانحه رانندگي تلف شود احسان در دوران توقف، يك دستگاه اتومبيل به عنوان هبه به بهروز مي - 55

  م مورد صحيح است؟مسئوليت بهروز، كدا

  مسئوليت ندارد. ) مطلقاً 2     دارد. تفقط در خصوص عين، مسئولي)  1   

  ) فقط ضامن منافع قبل از تلف است. 4       ) ضامن عين و منافع است. 3   

 دهد؟ به، به كدام پول حكم مي اي به يورو است. اگر در دادگاه ايران عليه متعهد سفته، اقامه دعوي شود، دادگاه در مورد محكوم مبلغ سفته -  56

  معادل ريالي مبلغ سفته مطابق نرخ رسمي بانك مركزي)  1   

  ) به يورو به ميزان تعيين شده در سفته 2   

  ميزان تعيين شده در سفته به) اگر محل پرداخت آن ايران نباشد، به يورو  3   

  فته مطابق نرخ رسمي بانك مركزي) اگر محل پرداخت سفته ايران باشد، معادل ريالي مبلغ س 4   

 كدام مورد، در خصوص ماهيت تعهد براتي، صحيح است؟ - 57

  ) مبتني بر تعهد يك جانبه است. 2       نوع عقد مشروط است.)  1   

  ) مبتني بر تشريفات قبض است. 4     كلي نيست.ش) مبتني بر تشريفات  3   

 اي سهامي صحيح است؟ه كدام مورد در خصوص كاهش سرمايه در شركت -  58

  االنتشار آگهي كند.هيأت مديره حداكثر ظرف يك ماه قبل از اقدام به كاهش سرمايه، بايد تصميم مجمع عمومي در اين مورد را در روزنامه رسمي و روزنامه كثير)  1   

ها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مربوط به كاهش  شأ طلب آنمنوط به موافقت دارندگان اوراق قرضه و بستانكاراني است كه من ،) كاخش اختياري سرمايه 2   

  سرمايه باشد.

  گيرد. ها صورت مي با تعداد آن ا يا) كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام شرك 3   

  ) كاهش اختياري سرمايه، منوط به موافقت دارندگان دو سوم سهام شركت است. 4   

 ر سفته تجاري توسط مدير شركت متوجه كيست؟مسئوليت حقوقي صدو -  59

  ) فقط مدير 2     شركت و مدير، مسئوليت عرضي دارند.)  1   

  ) شركت و مدير، مسئوليت تضامني دارند. 4       ) فقط شركت 3   

 مرور زمان تعقيب كيفري و حقوقي چك پرداخت نشدني، به ترتيب كدام است؟ -  60

  دو سال – ) شش ماه از تاريخ صدور  2     سه سال – دم پرداخت شش ماه از تاريخ گواهي ع)  1   

  پنج سال – ) شش ماه از تاريخ صدور يا از تاريخ گواهي عدم پرداخت  4     سه سال – ) شش ماه از تاريخ صدور يا از تاريخ گواهي عدم پرداخت  3   

  

'�م ! �   �/.- دا+�� و ا(ا� ا)

  اي است؟ به ترتيب چه نوع اماره ،محل اطالعات حاصل از تحقيق و معاينه - 61

  ) اولي اماره قانوني و دومي اماره قضايي 2     اولي اماره قضايي و دومي اماره قانوني)  1   

  ) هر دو اماره قانوني 4       ) هر دو اماره قضايي 3   
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 صادر كرده است كدام مورد صحيح است؟واقع در بخش دو تهران را  6، 5حكم بر خلع يد اكبر از پالك ثبتي  ،دادگاه آلمان - 62

  مطلقاً قابل اجرا نيست. ،) حكم 2     له هر دو ايراني باشد، قابل اجرا است. عليه و محكوم اگر محكوم)  1   

  قابل اجرا نيست. ،شندله تبعه خارجي با عليه و محكوم ) اگر يكي از محكوم 4     ) حكم به شرط داشتن رابطه متقابل با كشور آلمان، قابل اجرا است. 3   

  صحيح است؟ ،ها در خصوص قطعيت آراء دادگاه ،كدام مورد - 63

  است بر خالف قرارها  ) اصل بر قطعيت احكام 2     اصل بر قطعيت قرارها است برخالف احكام)  1   

  ) اصل بر قطعيت است. 4       ) اصل بر عدم عدم قطعيت است. 3   

در روز جلسه دادرسي به دادگاه نرسد و دادگاه هم نتواند به دليل عدم اخذ توضيح از  ،پست ارسال كرده اي كه خواهان با اگر اليحه - 64

  كدام تصميم اتخاذ خواهد شد؟ ،ا خوانده در ماهيت دعوا رسيدگي كندي خواهان

  ) قرار رد دادخواست 2       قرار ابطال دادخواست)  1   

  شود و حتماً بايد به خواهان فرصت ارائه دليل داده شود. ري صادر نمي) قرا 4       ) قرار عدم استماع دعوا 3   

  كند، وظيفه دادگاه چيست؟ در اثناء رسيدگي وكيل خواهان استعفاي خود را به دادگاه تقديم مي -  65

  شود. ند و دادرسي به مدت ده روز متوقف ميك مراتب را به خواهان اعالم مي)  1   

  دهد. ميمه ) به رسيدگي خود ادا 2   

  شود تا خواهان وكيل جديد معرفي كند. ) مورد از مصاديق توقيف دادرسي بوده و پرونده از آمار كسر و بايگاني مي 3   

  شود. ا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب كند و دادرسي حداكثر تا يك ماه متوقف مييكند يا شخصاً  ) به خواهان اخطار مي 4   

  از شعب ديوان عالي كشور، يكي از مستشاران، مشمول قاعده رد دادرس است وظيفه دادگاه چيست؟ يشده در يكدر دعواي مطرح  -  66

  كند. رأي خود را صادر مي ،) با دو عضو ديگر 2     دهد.  ارجاع مي اولاز رسيدگي امتناع كرده و پرونده را به شعب )  1   

  كند. ) با دعوت يكي از مستشاران شعب ديگر، به پرونده رسيدگي مي 4     دهد. به ديگر ارجاع مي) از رسيدگي امتناع كرده و پرونده را به شع 3   

اند مهلت  به موجب دادنامه غيرقطعي، اصغر (مقيم خارج از كشور) و بهرام (مقيم داخل كشور) به انجام تعهدي محكوميت يافته -  67

  تجديدنظرخواهي از حكم كدام است؟

  ) براي هر دو نفر دو ماه 2       فر بيست روزبراي هر دو ن)  1   

  ) براي اصعر دو ماه و براي بهرام يك ماه 4     ) براي اصغر دو ماه و براي بهرام بيست روز 3   

 با صدور قرار تأمين خواسته، عين مال موضوع دعوي توقيف شده است، اگر رأي دادگاه مبتني بر استرداد عين مال باشد، در كدام صورت -  68

 شود؟ له منتقل مي عين مال به محكوم

  ) از مستثنيات دين نباشد. 2     عليه تاجر ورشكسته نباشد. محكوم)  1   

  ) در هر صورت حتي اگر آن مال از مصاديق مستثنيات دين باشد. 4     شده باشد.نعليه پذيرفته  ) اعتبار محكوم 3   

  كدام است؟ ،مرجع اعاده دادرسي از رأي قطعي دادگاه بدوي - 69

  ) شعبه هم عرض دادگاه بدوي بدون صادر كننده رأي قطعي 2     دگاه بدوي صادر كننده رأي قطعيدا)  1   

  ) ديوان عالي كشور 4       ) دادگاه تجديدنظر استان 3   

 شود كدام مورد در خصوص تجديدنظرخواهي صحيح است؟ عليه در مهلت تجديدنظرخواهي، محجور مي محكوم -  70

  شود. ) مهلت تجديدنظرخواهي از زمان رفع حجر شروع مي 2     كند. دادستان به نمايندگي از محجور تجديدنظرخواهي مي)  1   

  شود. ) مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابالغ حكم به قيم شروع مي 4     شود. ) مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ تعيين قيم شروع مي 3   

  چگونه است؟ ،هاي دولتي به دليل تصميمات اشتباه آنان وارد شده از ناحيه دستگاه تعيين ميزان خسارات -  71

  شود. همزمان با صدور رأي در ديوان عدالت اداري، راجع به خسارت نيز حكم مقتضي صادر مي)  1   

  با دادگاه عمومي است. ،) پس از تصديق خسارت در ديوان عدالت اداري 2   

  شود. حكم مقتضي صادر مي ،أي در ديوان عدالت اداري و به شرط مطالبه شاكي) همزمان با صدور ر 3   

  هاي عمومي صالح، طرح موضوع كند. مستقالً در دادگاهيا تواند در ديوان عدالت اداري و  ) خواهان مي 4   

 كند؟ اتخاذ ميرا   كند. دادگاه كدام تصميم خواهان پس از ختم مذاكرات، از دعواي خود به كلي صرف نظر مي -  72

  دهد. به استرداد دعوا ترتيب اثر نمي)  1   

  نمايد. ) خوانده را به منظور اعالم رضايت با عدم رضايت نسبت به استرداد دعوا از ناحيه خواهان، دعوت مي 2   

  كند. ) قرار سقوط دعوا صادر مي 3   

  كند. ) قرار رد دعوا صادر مي 4   
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  ، كدام مورد صحيح است؟بينهقامه در دعواي بر ميت پس از ا -  73

  شود. حق وي ساقط مي ،سوگند خواهان الزامي است و در صورت امتناع از سوگند)  1   

  شود. ناكل محسوب مي ،) سوگند خواهان الزامي است و در صورت امتناع از سوگند 2   

  قرينه بر عدم استحقاق است. ،) سوگند خواهان اختياري است و عدم سوگند 3   

  ) اگر مستند دعواي خواهان، سند رسمي باشد، سوگند اختياري است. 4   

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

  ه گزارش اصالحي) دادگاه تجديدنظر صادر كنند 2     بينسدادگاه عمومي با رعايت صالحيت محلي و )  1   

  ) دادگاه تجديدنظر هم عرض دادگاه صادر كننده گزارش اصالحي 4     ) در صورت تنظيم در دادگاه قابل ابطال نيست. 3   

خواهد با تسليم دادخواست تجديدنظرخواهي،  حميد مي ،حميد بر عليه كريم اقامه دعوا كرده و كريم محكوم شده است پس از صدور رأي -  75

  را از عين مال به بهاي آن تبديل كند، كدام مور صحيح است؟به  محكوم

  پذير است. امكان ،) اگر مال قيمي باشد 2     ست.نيمسموع  ،چون ادعاي جديد است)  1   

  چون ادعاي جديد نيست، مسموع است.)  4       ) چنين تقاضايي مسموع نيست. 3   

  معاف از دادن تأمين است؟ ،اگر تبعه بيگانه خواهان باشد، در كدام صورت - 76

  ) اگر كشور متبوع او رفتار متقابل داشته باشد. 2     االجرا باشد. دعوا مستند به سند الزم)  1   

  ) دعواي جلب ثالث باشد. 4     ) اگر مستند دعوا سند تجاري باشد. 3   

  شود؟ عمل مي در صورتي كه رأي داور، مخالف با آنچه كه در دفتر امالك است باشد، چگونه -  77

  طرفين دعوا بايد تقاضاي رسيدگي ماهوي از دادگاه كنند.)  1   

  ) در صورت عدم قبول طرف دعوا دادگاه بايد رسيدگي ماهوي كند. 2   

  شود. ) دادگاه وارد رسيدگي ماهوي مي 3   

  ) رأي باطل است و قابليت اجرايي ندارد. 4   

  ت مهريه توسط زوج صادر شده و زوج مدعي اعسار باشد. چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟چنانچه اجرائيه ثبتي مبني بر پرداخ –  78

  ) دادگاه عمومي محل اقامت زوج صالح بوده و بايد دعوي اعسار در آنجا مطرح شود. 1   

  ) دادگاه محل وقوع اداره ثبت به دعوي اعسار رسيدگي مي كند. 2   

  مهريه در دادگاه، اساساً امكان طرح دعوي اعسار وجود ندارد.) به لحاظ عدم طرح دعوي مطالبه  3   

  ) به لحاظ صدور اجرائيه در اداره ثبت، موضوع اعسار در اداره ثبت مطرح و رئيس اتخاذ تصميم مي كند. 4   

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

  ) صرفاً با گواهي دو مرد 2     ) گواهي يك مرد، توأم با سوگند گواه 1   

  ) گواهي يك مرد، توأم با سوگند مريم 4     ) گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن 3   

  محل هستند. چه بايد كرد؟ ز متصرفدر جريان اجراي حكم خلع يد، مشخص مي شود به غير از محكوم عليه، اشخاص ديگري ني  -  80

  ) مأمور اجرا از دادگاه صادر كننده حكم كسب تكليف مي كند. 1   

  ) فقط شخص محكوم عليه از محل خلع يد مي شود. 2   

  ) كليه متصرفين از محل خلع يد مي شوند، هر چند خوانده دعوا نبوده اند. 3   

  قابليت اجرا ندارد.) حكم صادره بدون توجه به متصرفين صادر شده و  4   

  

'�م �0123   �/.- دا+�� و ا(ا� ا)

  اجراي حكم قصاص، وظيفه كدام مرجع است؟ –  81

  ) دادگاه كيفري استان 2       ) دادسرا 1   

  ) دادگاه تجديدنظر صادر كننده حكم قطعي 4       ) دادگاه بدوي صادر كننده حكم 3   

  اض است؟كدام قرار بازپرس، قطعي و غير قابل اعتر –  82

  ) اخذ وثيقه 4     ) تشديد تأمين 3     ) تأمين خواسته 2     ) عدم صالحيت محلي 1   

  است؟ نشده در ساختار كدام دادسرا، نهاد بازپرسي پيش بيني –  83

  ) انقالب 4     ) انقالب شهرستان مركز استان 3     ) ويژه روحانيت 2     ) نظامي  1   
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  اشخاص انجام مي شود؟معاينه محلي، توسط كدام  –  84

  ) فقط كارشناس مورد وثوق به دستور قاضي 2       ) قاضي شخصاً 1   

  ) قاضي و يا كارشناس مورد وثوق به دستور او 4     ) فقط ضابط دادگستري مورد وثوق به دستور قاضي 3   

  ر صالحيت كدام مرجع است؟مريم شكايت كرده است كه آرمان به عنف با او زنا كرده است. رسيدگي مقدماتي، د –  85

  ) بازپرسي 4     ) دادگاه كيفري استان 3     ) دادستاني 2     ) دادگاه عمومي جزايي 1   

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

  كدام است؟

  تحقيق و تعقيب را انجام مي دهند و اگر محل وقوع جرم مشخص نشود، اقدام به صدور رأي نيز مي كنند. ) كليه مراحل 1   

  ) كليه مراحل تحقيق و تعقيب حتي صدور رأي را انجام مي دهند، هر چند در حين مراحل، محل وقوع جرم مشخص شود. 2   

  حل وقوع جرم مشخص نشود، پرونده را براي صدور رأي نزد رئيس حوزه قضايي خود مي فرستند.) كليه مراحل تحقيق و تعقيب را انجام مي دهند و اگر م 3   

  ) كليه مراحل تحقيق و تعقيب را تا صدور رأي انجام مي دهند و اگر محل وقوع جرم مشخص نشود، پرونده تا مشخص شدن آن بايگاني مي شود. 4   

  احمد عليه بهرام شكايت كيفري مطرح مي كند. در كدام صورت، بازپرس مي تواند بهرام را احضار كند؟ –  87

  ) داليل كافي براي احضار موجود باشد. 2       ) مشهور به فساد باشد. 1   

  ) فراري باشد. 4       ) داراي سابقه كيفري باشد. 3   

  دگي به جرايم اطفال، صحيح است؟كدام مورد، در خصوص دادگاه عمومي ويژه رسي –  88

  ) پس از رسيدگي و اتخاذ تصميم، حق تجديدنظر در تصميم قبلي را ندارد. 1   

  ) رسيدگي به جرايم اطفال طبق نظر قاضي دادگاه، مي تواند علني يا غيرعلني باشد. 2   

  جام شود، رأي دادگاه حضوري محسوب مي شود.) اگر مصلحت طفل اقتضاء كند كه رسيدگي در قسمتي از مراحل در غياب طفل ان 3   

  ) در صورت مشاركت طفل و بزرگسال در ارتكاب جرم، به اتهام هر دو نفر، دادگاه اطفال رسيدگي مي كند. 4   

  كدام مورد، در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور، صحيح است؟ –  89

  ) تأثيري در اجراي حكم ندارد. 1   

  تشخيص دادستان، اجراي حكم را به تعويق مي اندازد. ) به 2   

  ) اجراي حكم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد، به تعويق مي اندازد. 3   

  ) به دستور رئيس ديوان عالي كشور، اجراي حكم را به تعويق مي اندازد. 4   

تگاه خودرو متعلق به خود، مطرح كرده است. سينا با ارائه يك استشهاديه، مدعي مالكيت امير عليه سينا، شكايتي داير به فروش يك دس - 90

  خودرو است. بازپرس بايد كدام تصميم را اتخاذ كند؟

  ) ارشاد شاكي براي تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي 2     ) صدور قرار اناطه به علت اختالف در مالكيت 1   

  ) صدور قرار مجرميت در صورت احراز مالكيت شاكي 4     به علت حقوقي بودن موضوع) صدور قرار منع تعقيب  3   

  بازپرس، محسن را براي بازجويي احضار كرده است. او سكوت مي كند. وظيفه بازپرس چيست؟ –  91

  ) حمل سكوت بر توجه اتهام به وي 2     ) وادار كردن وي به بيان مطالب، به هر طريق ممكن 1   

  ) درج سكوت در صورت جلسه 4       ل سكوت او بر بي گناهي) حم 3   

  تحقيق از گواهان در دادسرا و دادگاه، به ترتيب چگونه انجام مي شود؟ –  92

  جمعي -) جداگانه  4     جداگانه – ) جمعي  3     جداگانه – ) جداگانه  2     جمعي – ) جمعي  1   

  شود؟ انفاق در كرج است. به اتهامات وي در كدام دادگاه رسيدگي ميفرهاد متهم به قتل عمد در تهران و بزه ترك  –  93

  ) قتل عمد، دادگاه كيفري استان تهران و ترك انفاق، دادگاه عمومي جزايي كرج 1   

  ) به هر دو اتهام، دادگاهي كه متهم در حوزه آن، دستگير شده است. 2   

  ) به هر دو اتهام، دادگاه كيفري استان تهران 3   

  ) به هر دو اتهام، دادگاهي كه زودتر رسيدگي را شروع كرده است. 4   

  رأي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي در امور كيفري، چه اثري دارد؟ –  94

  افتد. ) اگر امكان جلوگيري از فرار محكوم عليه باشد، اجراي حكم به تعويق مي 1   

  افتد. ه، اجراي حكم به تعويق مي) بنا به نظر قاضي رسيدگي كنند 2   

  ) تأثيري در اجراي حكم ندارد. 3   

  اندازد. ) حكم را در صورت عدم اجرا به تعويق مي 4   
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  خسرو مرتكب حمل هروئين به ميزان يك كيلوگرم شده كه مجازات آن اعدام است. كدام دادگاه، صالحيت رسيدگي دارد؟ –  95

  ) كيفري استان 2     سرو) عمومي كيفري محل دستگيري خ 1   

  ) عمومي كيفري مركز استان 4       ) انقالب 3   

  كدام مورد، در خصوص اعالن حكم برائت متهم در جرايد كثيراالنتشار، صحيح است؟ –  96

  ) برعهده قاضي مجري حكم است. 1   

  ) به درخواست و هزينه شخصي وي انجام مي شود. 2   

  ي كه مبلغ مورد اتهام باالي يكصد ميليون ريال باشد، به دستور قاضي انجام مي شود.) در جرم اختالس، در صورت 3   

  ) فقط در صورت تصريح در حكم دادگاه، انجام مي شود. 4   

  سهيال عليه همسرش شكايت كرده كه نفقه او را نمي دهد. همسرش منكر زوجيت اوست. كدام اقدام، صورت مي گيرد؟ –  97

  ) صدور قرار منع تعقيب 2       اطه) صدور قرار ان 1   

  ) صدور قرار موقوفي تعقيب 4     ) رسيدگي به شكايت بدون توجه به دفاع زوج 3   

  به جرايم ربا، نگهداري اسلحه(گرم) و قاچاق مشروبات الكلي، به ترتيب در كدام دادگاه رسيدگي مي شود؟ –  98

  ) انقالب، انقالب، عمومي 4     ) انقالب، انقالب، انقالب 3     ، عمومي) عمومي ، عمومي  2     ) عمومي، عمومي، انقالب 1   

  علني بودن دادگاه، به كدام معني است؟ –  99

  ) حضور خبرنگاران و مردم، موكول به تشخيص دادگاه است. 1   

  ند.) خبرنگاران با اجازه دادگاه مي توانند حضور يافته و از جريان رسيدگي، فيلم و عكس تهيه كن 2   

  ) مانعي براي حضور مردم و خبرنگاران در دادگاه ايجاد نشود. 3   

  ) حضور مردم نياز به اجازه دادگاه ندارد، ولي حضور خبرنگاران مستلزم اجازه است. 4   

  كدام شخص، حق واخواهي از حكم دارد؟ –  100

  ن) رئيس دادگستري شهرستان يا استا 2       ) متهمي كه محكوم شده است. 1   

  ) دادستان 4       ) شاكي خصوصي 3   

  

ق ���4  7ا� 56

  مجرميت متقابل در اصل صالحيت مبتني بر تابعيت بزه ديده، در جرايم مستوجب كدام مجازات، اعمال مي شود؟ –  101

  ) تعزيرات منصوص و غير منصوص 2       ) قصاص، ديات و تعزيرات 1   

  ) قصاص و تعزيرات 4       ) تعزيرات غير منصوص 3   

  يما به موجب حكم قطعي به حبس ابد محكوم مي شود. اين محكوميت، او را براي چه مدت از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟ن –  102

  ) دوازده سال از تاريخ توقف اجراي حكم 2     ) پانزده سال از تاريخ توقف اجراي حكم 1   

  ) هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم 4       ) تا پايان عمر 3   

  مرد عادي اثبات مي شود؟ 2كدام يك از حدود، با شهادت  –  103

  ) لواط 4     ) زنا 3     ) مساحقه 2     ) محاربه 1   

  مدير يكي از شعب بانك، در راستاي منافع بانك، مرتكب جرم جعل سند مي شود. كدام مورد، صحيح است؟ –  104

  مرتكب جرم شود، تنها شخص حقوقي منتفع از جرم مسئوليت كيفري دارد.) اگر مدير، نماينده قانوني بانك باشد و به نام بانك  1   

  ) جرم جعل از جمله جرايمي است كه فقط توسط اشخاص حقيقي امكان ارتكاب آن وجود دارد و قابل انتساب به شخص حقوقي نيست. 2   

ر شخص حقيقي، شخص حقوقي بانك نيز مسئوليت كيفري دارد و صرف اين ) اگر ارتكاب جرم هم در راستاي منافع بانك و هم به نام بانك باشد، عالوه ب 3   

  كه جرم به نام بانك باشد، كافي نيست.

  نيز است. اگر مدير، نماينده قانوني بانك محسوب شود و به نام بانك مرتكب جرم شود، مسئوليت كيفري عالوه بر شخص مرتكب، متوجه شخصيت حقوقي بانك)  4   

  در جرم چيست؟معيار شركت  –  105

  ) شركت همه اشخاص در عمليات مقدماتي جرم 2     ) انجام جرم به حساب و به نام همه اشخاص 1   

  ) استناد جرم به همه اشخاص، تنها در جرايم عمدي 4     ) شركت در عمليات اجرايي و استناد جرم به رفتار همه اشخاص 3   
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  ه است. مجازات وي كدام است؟معاونت نمود 5اميد در جرم تعزيري درجه  –  106

  7يا  6) حبس تعزيري درجه  2       ) حداقل مجازات مباشر 1   

  ) معادل مجازات مباشر جرم 4     ) در هر مورد، دو درجه كمتر از مجازات مباشر جرم 3   

  در برابر او مقاومت كرد؟ نمي توانمأمور نيروي انتظامي از حدود وظيفه خود خارج شده است. اگر موجب تعرض به كدام مورد شود،  –  107

  ) آزادي تن 4     ) مال 3     ) ناموس 2     ) تماميت جسماني 1   

  ؟نيست در خصوص مجازات تكميلي، كدام مورد صحيح –  108

  ) مدت مجازات تكميلي، بين دو تا پنج سال است. 1   

  لي تعيين نمود.) در جرايم مستوجب تعزير درجه شش تا يك، مي توان مجازات تكمي 2   

  ) دادگاه مي تواند محكومين به جرايم حدي را نيز به مجازات تكميلي محكوم نمايد. 3   

  ) اگر مجازات اصلي و تكميلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد. 4   

  .نيستاگر مجازات جرمي .......... باشد، شروع به آن، قابل مجازات  –  109

  ) قطع عضو 4     ) سلب حيات و حبس دايم 3     8تا  6) تعزير درجه  2     ) شالق حدي 1   

  ؟نيست كدام مورد، از شرايط دفاع مشروع –  110

  ) تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع 2     ) مستند بودن دفاع به قرائن معقول يا خوف عقاليي 1   

  احل دفاع) رعايت مر 4       ) تناسب دفاع با حمله 3   

  كدام مورد، در خصوص محكوميت هاي كيفري اطفال و نوجوانان، صحيح است؟ –  111

  ) فاقد آثار كيفري است. 1   

  ) محكوميت در كليه جرايم، سابقه كيفري موثر محسوب مي شود. 2   

  ) محكوميت به جرايم حدي، موجب محروميت دايم از اشتغال در دستگاه هاي دولتي مي شود. 3   

  ) محكوميت به جرايم مستوجب حد يا قصاص، سوء پيشينه محسوب مي شود. 4   

  سهراب اداره يك گروه مجرمانه را كه اعضاي آن مرتكب ده فقره قتل عمد شده اند، بر عهده دارد. مجازات وي كدام است؟ –  112

  ) به عنوان سبب اقوي از مباشر، مسئوليت داشته و به قصاص محكوم مي شود. 1   

  ) مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي گروه مرتكب شده اند. 2   

  ) معاونت در قتل عمد 3   

  ) حداكثر مجازات معاونت در قتل عمد 4   

بهنام در حال تحمل مجازات زندان است كه با وضع قانون جديد، عنوان مجرمانه عمل وي كه باعث مجازاتش شده، زايل مي شود. زوال  –  113

  كدام تأثير زير را بر وضعيت وي دارد؟عنوان مجرمانه، 

  ) توقف اجراي مجازات و باقي ماندن آثار كيفري 2     ) توقف اجراي مجازات و زوال هر گونه اثر كيفري 1   

  ) عدم توقف مجازات و زوال آثار كيفري 4       ) عدم تأثير در اجرا و آثار كيفري 3   

  پذير است؟ تعويق صدور حكم، در كدام مورد، امكان –  114

  ) صدور قرار تعويق به صورت غيابي 4     ) جرم تعزيري درجه شش 3     ) جرم تعزيري درجه پنج 2     ) قبل از احراز مجرميت 1   

 كدام مورد، از اختيارات قاضي در مقام تخفيف مجازات تعزيري است؟ -  115

  ) تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه چهار 2     ) تبديل انفصال دايم به موقت به ميزان دو تا چهار سال 1   

  ) تبديل حبس به جزاي نقدي درجه يك تا سه 4     ) كاهش حبس به ميزان چهار درجه 3   

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

  كدام است؟

  ) جهل مطلقاً از موانع مسئوليت كيفري است. 1   

  ) جهل به نوع و ميزان مجازات، مانع از مجازات نيست. 2   

  ) جهل به نوع مجازات، مانع از مجازات است ولي جهل به ميزان، مانع مجازات نيست. 3   

  شود. مجازات نمي ،) اگر تحصيل علم عادتاً براي وي مقدور نبوده است 4   

 شود؟ فرهاد به مجازات كالهبرداري، خيانت در امانت و تخريب محكوم شده است. كدام مجازات در مورد وي اجرا مي –  117

  ) جمع و اجراي مجازات هر سه جرم 2       ) حداكثر مجازات اشد 1   

  ت دو جرم ديگر) مجازات اشد، به عالوه نصف مجازا 4     نصف كيفر اشد. ه) حداكثر مجازات هم جرايم، به عالو 3   

  از شمول تكرار جرم، خارج است؟ ،كدام جرم –  118

  ) قاچاق مشروبات الكلي كمتر از ده ميليون ريال 2       ) مواد مخدر 1   

  ) سياسي 4       ) محاربه 3   
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ن پذيرش اتهام، از دادگاه خسرو به اتهام اسيدپاشي تحت تقعيب دادسرا قرار گرفته است. پس از صدور كيفرخواست در جلسه محاكمه، ضم –  119

  كند، كدام مورد، در خصوص تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات، صحيح است؟ ا تعليق اجراي آن را مييدرخواست تعويق صدور حكم 

  ) اولي ممنوع و دومي بالمانع است. 2     ) هر دو به تشخيص قاضي صادر كننده رأي بستگي دارد. 1   

  ) اولي مجاز و دومي ممنوع است. 4       ت.) هر دو ممنوع اس 3   

 در خصوص تعويق و تعليق مجازات اطفال و نوجوانان، كدام مورد صحيح است؟ –  120

  ) امكان تعليق اجراي مجازات و نه تعويق صدور حكم در كليه جرايم تعزيري 1   

  ) امكان تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات در كليه جرايم تعزيري 2   

  ) امكان تعليق اجراي مجازات يا تعويق صدور حكم در كليه جرايم 3   

  ) امكان نعويق صدور حكم و نه تعليق اجراي مجازات در كليه جرايم. 4   

  

ق 7ا� ا;:�8�9��
  

 مهلت و نحوه پرداخت ديه در جنايت خطاي محض، چگونه است؟ –  121

  ي براي پرداخت ساليانه مقرر نشده است.) سه سال قمري از زمان وقوع، ولي مقدار مشخص 1   

  ) سه سال قمري از زمان وقوع و هر سال يك سوم ديه 2   

  ر سال يك سوم ديهه) سه سال شمسي از زمان وقوع  3   

  ) سه سال شمسي از زمان صدور حكم محكوميت، ولي مقدار مشخصي براي پرداخت ساليانه مقرر نشده است. 4   

 عل و مفعول، در غير موارد عنف و اكراه، كدام است؟حد لواط براي فا –  122

  ) فاعل اعدام، مفعول صد ضربه شالق 2     ) فاعل صد ضربه شالق، مفعول اعدام 1   

  ) در صورتي كه مفعول محصن باشد، هر دو اعدام 4       ) هر دو اعدام 3   

بازپرس به جرم ارتكابي اقرار كرده ليكن در دادگاه منكر اقارير  سينا به اتهام سرقت مشمول حد، پس از تعقيب در دادسرا در محضر –  123

  كند با تهديد، مجبور به اقرار شده است، كدام مورد صحيح است؟ قبلي خود شده و ادعا مي

  ) صرف اداء سوگند، براي اثبات ادعايش كافي است. 2     شود. ادعاي او پذيرفته نمي ،) تحت هيچ شرايطي 1   

  ) بايد براي ادعاي خود بينه ارائه كند. 4     شود. و بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي) ادعاي ا 3   

شود مقتول فردي غير از حميد و داراي محكوميت قطعي به ارتكاب  پس از تيراندازي فرشيد به سوي حميد و تحقق قتل، مشخص مي –  124

  ت؟جرم حدي مستوجب سلب حيات بوده است. حكم فرشيد كدام اس

  ) تعزير 4     ) ديه و حبس تعزيري 3     ) قصاص 2     ) ديه و تعزير 1   

وجه پرداخت  ،كند. پس از توافق طرفين ساسان براي تسريع در صدور مجوز درخواستي، پرداخت مبلغي را به كارمند اداره پيشنهاد مي –  125

 ح است؟صحي ،شوند كدام مورد ولي قبل از صدور مجوز، هر دو نفر دستگير مي

  ) اقدام هر دو نفر، در حد شروع به جرم رشاء و ارتشاء است. 2     ) ساسان در حكم راشي و كارمند در حكم مرتشي است. 1   

  جرمي واقع نشده است. ،) چون مجوز صادر نشده 4     ) ساسان مرتكب جرم نشده، ولي كارمند شروع به ارتشاء كرده است. 3   

  مشمول كدام حكم است؟ ،اي را اغفال كرده و با جلب رضايت او با وي زنا كند غ باكرهاگر كسي دختر نابال –  126

  ) صرفاً پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل 2     ) اعدام، پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل 1   

  ) صد ضربه شالق و پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل 4       ) اعدام و پرداخت مهرالمتعه 3   

 ،شوند، كدام مورد خودروي وي واژگون و سرنشيناي آن مصدوم ميكه مسعود در حال رانندگي در جاده بوده كه بر اثر جاري شدن سيل  –  127

  صحيح است؟

  ) مسعود ضامن ديه كامل همه سرنشينان است. 1   

  ) مسعود ضامن نصف ديه سرنشينان است. 2   

  ) مسعود ضامن ديه نيست. 3   

  رت عدم رعايت سرعت مجاز و نداشتن مهارت در رانندگي، ضامن ديه است.) فقط در صو 4   

كند.  در غير موارد جلب قانوني و بدون حكم قضايي، با جعل حكم قاضي دادگاه كيفري، شخصي را توقيف مي ،يكي از كاركنان دادگستري –  128

  اقدام او مشمول كدام مورد است؟

  ) تعدد مادي و مستوجب تعدد مجازات 2     .) تعدد معنوي و مستوجب مجازات اشد 1   

  شود. توقيف غيرمجاز از طريق جعل سند رسمي بوده و به يك مجازات محكوم مي)  4     ) تعدد نتايج و مستوجب مجازات اشد. 3   
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  اگر غير مسلمان در حال مستي، در امان عمومي ظاهر شود، چه مجازاتي دارد؟ –  129

  اهر به عمل حرامتظ) حد مصرف مسكر و  2       ) حد مصرف مسكر 1   

  ) تظاهر به عمل حرام 4     شود. ) اساساً به مجازات محكوم نمي 3   

  در خصوص جرم توقيف يا حبس غيرقانوني، صحيح است؟ ،كدام مورد –  130

  اب است.است كه توسط همه افراد، اعم از اين كه مقام دولتي داشته يا نداشته است، قابل ارتكآني ) جرمي  1   

  تواند مقام دولتي يا غيردولتي باشد. ) جرمي مستمر است كه مرتكب آن مي 2   

  ) جرمي مستمر است كه فقط توسط مقامات دولتي قابل ارتكاب است. 3   

  مات دولتي، قابل ارتكاب است.اور توسط مقص) جرمي آني است كه تنها در صورت نگاه داشتن فرد در يك مكان مح 4   

اد در حالي كه در خواب بوده، جنايتي بر امير وارده كرده است او پيش از خواب آگاه بوده كه اقدام وي در خوابيدن در آن محل، نوعاً زبه –  131

  شود جنايت از كدام نوع است؟ موجب جنايت مي

  ) خطاي محض است و عاقله بايد ديه بپردازد. 2       ) شبه عمد 1   

  ست ولي خودش بايد ديه بپردازد.) خطاي محض ا 4       ) عمد 3   

 شود؟ در صورت عدم تمكن مالي عاقله براي پرداخت ديه در مهلت مقرر، چگونه عمل مي –  132

  شود. شود و در صورت عدم تمكن حبس مي ) توسط مرتكب پرداخت مي 1   

  شود. ) از مال ساير خويشاوندان با رعايت االقرب فاالقرب پرداخت مي 2   

  شود. تا زمان پرداخت كامل ديه، محسوب مي ) عاقله 3   

  پردازد. المال مي و در صورت عدم تمكن، بيت دشو ) توسط مرتكب پرداخت مي 4   

 ؟شود نمينايت، حكم تغليظ ديه جاري جدر كدام  –  133

  ) عليه اشخاص نابالغ 2       ) وارده بر غيرمسلمان 1   

  شود. عدم امكان قصاص، ديه پرداخت مي ) قتل عمد كه به علت 4       ) مادون نفس 3   

اي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده، دستري يافته است. عمل او مشمول كدام جرم  هاي رايانه فرشاد به طور غيرمجاز به داده –  134

  اي است؟ رايانه

  ) سرقت 4     ) تخريب 3     ) شنود غيرمجاز 2     ) دسترسي غيرمجاز 1   

 قتل عمدي موجب قصاص، قاتل فرار كرده و به او دسترسي نباشد، اولياي دم چه حقي دارند؟اگر در  –  135

  ) اساساً تا زمان مرگ قاتل، حق مطالبه ديه ندارند. 2       ) فقط حق قصاص دارند. 1   

  ) حق مطالبه ديه دارند. 4     ) تا زماني دسترسي به قاتل، حق قصاص و مطالبه ديه ندارند. 3   

  رسد، كدام مورد صحيح است؟ سميرا توسط همسرش به قتل مي –  136

  شود. اضل ديه پرداخت ميف) در قتل زوجه توسط زوج، ت 2     ) فرزندان سميرا حق قصاص پدر را ندارند. 1   

  .شود ) مرد براي قتل زن قصاص مي 4     اضل ديه، تهاتر نمود و او را قصاص كرد.فتواند مهريه سميرا با ت ) مي 3   

 سارقاني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مردم شوند، مشمول كدام عنوان هستند؟ –  137

  ) سرقت مسلحانه 4     ) بعي 3     ) سرقت حدي 2     ) محاربه 1   

  مورد صحيح است؟ ها نيست، كدام ولي صاحبان حق قصاص، غيبت طوالني داشته و اميدي به بازگشت آن ،شخصي به قصاص محكوم شده است –  138

  شود. ) محكوم با مراجعه صاحبان حق قصاص، با اخذ تأمين مناسب آزاد مي 1   

  گيرد. ئب تصميم به حبس يا قصاص يا آزاد با تأمين مناسب ميا) قاضي صادر كننده حكم به عنوان ولي غ 2   

  شود. ص، با تأمين مناسب آزاد ميسال در حبس مانده و در صورت عدم مراجعه صاحبان حق قصا 5) محكوم، مدت  3   

  گيرد. ) مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان تصميم مي 4   

  اي است؟ كدام مورد جاسوسي رايانه –  139

  هاي سري در حال انتقال ) شنود غيرمجاز داده 2     ها هاي سري و اختالل در آن ) متوقف كردن داده 1   

  هاي سري از طريق رمزنگاري ) ممانعت از دسترسي به داده 4     اي سري قابل استناده ) تغيير با ايجاد داده 3   

آرمان ملك سينا را بدون سمت قانوني به جمشيد منتقل كرده است، ولي سينا پس از اطالع از وقوع معامله، هيچ عملي براي مطلع كردن  –  140

  ان قابل تعقيب است؟آورد. سينا تحت كدام عنو جمشيد از مالكيت خود به عمل نمي

  ) معاونت در انتقال مال غير بدون مجوز قانوني 2       ) تباني براي تحصيل مال ديگري 1   

  ) معاونت در خيانت در امانت 4     ) مالك بزه ديده بوده و مرتكب جرمي نشده است. 3   
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  در كدام مورد، وقف صحيح است؟ –  141

  مه) الوقف علي الذهاب الي الجهات المحرّ 2       مهلذّ) الوقف علي اهل ا 1   

  الوقف علي البيع و الكنانس)  4     الوقف علي فسقه المسلمين من حيث هم كذلك)  3   

  كدام مورد، در خصوص ثبوت و رفع حجر سفيه، صحيح است؟ –  142

  ) يثبت الحجر بحكم الحاكم و يزول بظهور الرشد 1   

  حكم الحاكم ) ال يتوقفان علي 2   

  ) يتوقفان علي حكم الحاكم 3   

  ) يثبت الحجر بظهور السقه و أن لم يحكم الحاكم به و ال يزول عنه اال بحكمه 4   

  ما هو الخطأ؟ –  143

  ) يجوز بيع دود القزّ 2     ) يجوز بيع نفس القزّ و ان كان الدود فيه 1   

  ) ال يجوز بيع سمك االحام 4     ) يجوز بيع االصواف و االشعار علي االنعام 3   

  االجير الخاص ان عمل لغيره في الوقت المختص، .......... –  144

  المسمي ةالمثل و عدمه فيرجع باجر ةر مع عدم فسخ اجارته بين اجازته فيأخذ اجريخ، تةـ) ان كان عمله بجعال 1   

  سه و بين ابقائهر المستأجر بين فسخ عقد نف، يتخيةبعقد اجار) ان كان عمله  2   

  لو حاز شيئاً من المباحات و لو بنيه التملك لم يملكه)  3   

   4  (خ، تةفي العاد ةا له اجران عمل تبرعاً و كان العمل ممالمسمي ةباخر من شاء منهما ةـر مع عدم فسخ عقده بين مطالبي  

  در اختالف جاعل و عامل، محل تحالف كدام است؟ –  145

  ) في ان المردود هو المجعول 2       ةـلجعا) في اصل ال 1   

  ) في السعي 4     ةـ) في جنس المجعول مع اختالفه بالقيم 3   

  درباره شفعه، كدام مورد صحيح است؟ –  146

  ) ال تثبت الشفعه في غير المشترك مطلقاً 2     ) تثبت الشفعه للغائب و ان طالت غيبته 1   

  ) يمنع االخذ من التخاير 4     للبيع بتقايل او فسخ بعيب ) تسقط الشفعه بالفسخ المتعقب 3   

  كدام مورد، صحيح است؟ –  147

  ) حامل المتاع يضمن لو اصاب به انساناً في ماله 2       ف بزوجته جماعاً) ال يضمن المعنّ 1   

  ماله) النائم يضمن ما يجنيه في  4     ين غفله يضمن في مال العاقلهح) الصالح بالطفل علي  3   

  و يدخل في العقل .......... –  148

  ) العمودان 4     ) المرأه 3     ) المجنون 2     ) الصبي 1   

  ، كدام است؟»زهمافي الضمان ال يشترط علمه بالمستحق و ال الغريم بل تمي«معني عبارت  –  149

  باشد. ميان اين دو نيز شرط نمي ) در عقد ضمان علم ضامن به مال مضمون و مضمون عنه شرط نيست، بلكه تمايز 1   

  ) در عقد ضمان علم ضامن به مضمون له و مضمون عنه شرط نيست، بلكه آنچه شرط است تمايز ميان اين دو است. 2   

  باشد. ) در عقد ضمان علم ضامن به مضمون له و مضمون عنه شرط نيست، بلكه تمايز ميان اين دو نيز شرط نمي 3   

  علم ضامن به مال مضمون و مضمون عنه شرط نيست، بلكه آنچه شرط است تمايز ميان اين دو است.) در عقد ضمان  4   

  كند؟ كدام مورد، جمله زير را تكميل مي –  150

  .......»من افتض بكرا باصبعه فازال بكارتها لزمه ....«

  عشر قيمتها)  4     ةـمهرالسن)  3     مهرالمسمي)  2     ) مهر نسائها 1   

  به نظر شهيدين، ارث زوجه از زمين متوفي، چگونه است؟ –  151

  برد مطلقاً ) زوجه از زمين ارث نمي 2     برد. ) زوجه در همه حال از قيمت زمين ارث مي 1   

  برد مطلقاً زوجه از زمين ارث مي)  4     برد اگر فرزند داشته باشد. زوجه از زمين ارث مي)  3   

  شود. در اين صورت، .......... ه ولي قبل از قصاص به دست قاتلي كه ولي دم نيست، كشته ميحكم قصاص مردي صادر شد –  152

  دهد. ) قاتل ديه مي 2       ) اختيار با حاكم است. 1   

  شود. ) قاتل قصاص مي 4       ) اختيار با ولي دم قبلي است. 3   
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  ها است؟ ثلث، فريضه كدام يك از مورث –  153

  ) مادر در صورت عدم حجب و برادران و خواهران مادري 2     جود حاجب و برادران و خواهران پدري) مادر در صورت و 1   

  ) پدر، مادر در صورت عدم حجب و برادران و خواهران مادري 4     ) مادر در صورت وجود حاجب و پدر 3   

  درباره نكاح موقت، كدام مورد صحيح است؟ –  154

  ) لو وهبها بعض المده قبل الدخول لم يسقط من المهر شيء 2     ان لم يشترط ةـ) ال يجوز العزل عن الزوج 1   

  عليه قبل الدخول فال شيء ة) لو وهبها المد 4     اختياراً بعد الدخول ال يسقط من المهر شيء ة) لواخلت بشيء من المد 3   

  شود؟ كدام مورد، به شاهد و يمين ثابت مي –  155

  ) الطالق 4     ةـللدي ةـالموجب ةـ) الجناي 3     النساء بعيو ) 2     ةـ) الرجع 1   

  كدام مورد، مانع از قبول شهادت نيست؟ –  156

  ةـالدنيوي ة) العداو 4     ع) التبرّ 3     السهو ة) كثر 2     ةـالديني ة) العداو 1   

  .....ها قبل الدخول رجع .....لو اعتاضت عن المهر بدونه او ازيد منه ثم طلقّ –  157

  ) بنصف المسمي 4     ) بالمسمي 3     ) بالعوض 2     ) بنصف العوض 1   

  تعريف كدام مورد است؟» هو الذي يأخذ المال جهراً و يهرب مع كونه غير محارب«عبارت  –  158

  ) مختلس 4     ) مستلب 3     ) لص 2     ) محتال 1   

  ثبات است؟، با كدام مورد، مطلقاً قابل ا»تزوير الشهود« -  159

  ) علم الحاكم بالتزوير 4     ) يمين المنكر 3     ) اقرارهما 2     غيرهما ة) شهاد 1   

  في مال المغصوب؟ ةـالحاصل ةما هو الخطأ في الزياد –  160

  لو زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب فال شيء له)  2     فهو من مال الغاصب عيناً ةان كانت الزياد)  1   

  ان لم يقبل العين الفصل فهو من مال المالك)  4     المغصوب بفعل الغاصب فال شيء عليه ةـدت قيملو زا)  3   

  

ل ا�LMNOط FG HIJ	ر� (ر�):Pا :�BC لPا  

  كدام مورد، در خصوص حقيقت شرعيه، صحيح است؟ –  161

  ةـبقرين – بادي االمر  –  مجازاً ةـللمعاني اللغوي ةـمناسب ةـ) الحق ثبوتها بمعني انّ الشارع استعمل تلك االلفاظ في معاني شرعي 1   

  للشارع في الموضوعات ةـالحق عدم ثبوتها النّه ال مداخل)  2   

  الحق ثبوتها بمعني انّ الشارع استعمل تلك االلفاظ ابتداء لمعاني مخترعه وضعاً حقيقياً)  3   

  ةًـه حقيقللمعاني اللغويً ةـمناسب ةـفي معاني شرعيالحق ثبوتها بمعني انّ الشارع استعمل تلك االلفاظ )  4   

  كدام مورد، از ثمرات قول به اعم است؟ –  162

  ةشيء لعباد ةـفيما اذا شك في جزئي ةـ) الرجوع الي اصل البرائ 1   

  ) الرجوع الي االطالق اللفظي العرفي السم العباده ان كان ذلك االطالق وارداً مورد البيان 2   

  ةاو شرطتيـ ة، شيء لعبادةفيما اذا شك في جزئيـ ةاو البرائـرجوع الي اصل االحتياط ) ال 3   

   4 لعباده ) الرجوع الي اصل االحتياط فيما اذا شك في شرطيه شيء  

  است؟ هچگون» حجيت قول لغوي«از نظر مصنف كتاب اصول استنباط،  –  163

  افاده وثوق و اطمينان نيست.) از باب رجوع به اهل خبره است، اما مشروط به  1   

  ) تعبدي و مشروط به حصول اطمينان است. 2   

  ) از ظنون معتبر است و مشروط به هيچ شرطي نيست. 3   

  ) از باب رجوع به اهل خبره و مشروط به وثوق و اطمينان است. 4   

  ارد؟تمسك به عموم عام در موردي كه خاص به لحاظ مصداقي مشتبه است، چه حكمي د –  164

   1 در مخصص لفظي جايز است. 2     ي جايز نيست.) در مخصص لفظي و لب (  

  ي جايز است.) در مخصص لفظي و لب 4       ) در مخصص لفظي جايز نيست. 3   

  براي تحقق تعارض بين دو دليل، اتحاد مورد شرط است. بنابراين، كدام مورد صحيح است؟ –  165

  ) بين حاكم و محكوم و نيز بين وارد و مورود عليه تعارض وجود دارد. 2     نيست. ) بين حاكم و محكوم تعارضي 1   

  ) بين وارد و مورود عليه تعارض وجود دارد. 4     ) بين عام و خاص من وجه تعارضي نيست. 3   
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، »ظالم«كدام توضيح در مورد واژه با توجه به بحث مشتق، ». الينال عهدي الظالمين«خداوند در مسأله امامت در قرآن فرموده است:  –  166

  صحيح است؟

  ) استعمال لفظ ظالم در مورد شخصي كه قبالً ظلم كرده، مجاز است. 1   

  شود، حقيقت است. ) استعمال لفظ ظالم در مورد كسي كه در گذشته مرتكب ظلم شده، مجاز و در مورد شخصي كه در حال حاضر مرتكب ظلم مي 2   

  لم در مورد مرتكب ظلم حقيقت است، خواه در حال حاضر به ظلم مشغول باشد يا در گذشته ظلم كرده باشد.) استعمال لفظ ظا 3   

  كند، حقيقت است. ) استعمال لفظ ظالم در مورد شخصي كه در حال حاضر ظلم مي 4   

همين قانون، اتباع خارجه مقيم ايران از حيث  7ق.م. كليه سكنه ايران... مطيع قوانين ايران خواهند بود و به موجب ماده  5طبق ماده  –  167

ت بيگانگان ترديد احوال شخصيه مطيع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود. حال اگر در خصوص شمول مفهوم احوال شخصيه نسبت به وصي

  داشته باشيم، وصيت بيگانه مشمول كدام قانون خواهد بود؟

  ون ايران به عنوان قانون مقر دادگاه به دليل اجمال قانون) قان 2       ) قانون دولت متبوع بيگانه 1   

  ق.م. 5قانون ايران به استناد ماده )  4     با دولت متبوع بيگانه به انتخاب دادرس ) قانون ايران 3   

  ، به عنوان يك حالت نفساني و نتايج مترتب بر آن، صحيح است؟»قطع«كدام مورد، در خصوص  –  168

  ، مستحق عقاب است.رنظر اكث) منجري طبق  1   

  تواند طبق آن عمل كند. ) اگر قاطع از طريق عقل، به حكمي قطع پيدا كند، نمي 2   

  قطع في نفسه حجت نيست، بلكه حجيت آن نيازمند جعل و تأييد شارع است.)  3   

  قطع قطاع مادام كه خالف آن بر وي كشف نشده باشد، حجت است.)  4   

  خصوص عمل به عام قبل از فحص در مورد مخصص، طبق نظر عالمه حيدري (ره)، صحيح است؟ كدام مورد، در –  169

  عمل به عام قبل از فحص جايز است.)  1   

  عمل به عام قبل از فحص، در سنت جايز است لكن در كتاب جايز نيست.)  2   

  عمل به عام قبل از فحص، در كتاب جايز است لكن در سنت جايز نيست.)  3   

  عمل به عام قبل از فحص جايز نيست.)  4   

بر حجيت خبر واحد، كدام اشكال وارد » فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون«به نظر مؤلف اصول استنباط، بر استدالل به آيه شريفه  –  170

  است؟

  شود. ) مراد از اهل ذكر، خصوص ائمه عليهم السالم هستند و شامل خبر واحد نمي 1   

  در آيه، اجمال دارد.» اهل الذكر« ) 2   

  در مقام بيان شرايط قبول خبر واحد نيست.)  3   

  ها مراد از اهل ذكر، خصوص اهل كتاب است نه غير آن)  4   

  امر به شيء .......... –  171

   1 2     عام است. ) فقط مقتضي نهي از ضد عام است. ) فقط در عبادات مقتضي نهي از ضد  

  خاص است. ) فقط مقتضي نهي از ضد 4     خاص عام است نه ضد ضي نهي از ضد) نه مقت 3   

  مقدمه واجب، با كدام داللت، واجب است؟ –  172

  ) داللت مطابقي 4     ) داللت تضمني 3     ) حكم عقل 2     ) داللت التزامي 1   

  است؟ قكدام مورد، تعريف واجب مطل –  173

  ت آن نيست.) وجوب آن متوقف بر وجود مقدما 1   

  ف واجب نيست.) وجوب آن مشروط به وجود مقدماتي است كه تحصيل آن مطلقاً بر مكلّ 2   

  ف واجب است.) وجوب آن مشروط به وجود مقدماتي است كه تحصيل آن بر مكلّ 3   

  ف اطالق دارد.) وجوب آن از حيث زن يا مرد بودن مكلّ 4   

  شود؟ احكام وضعيه، استصحاب جاري ميآيا به هنگام شك در رافعيت موجود در  –  174

  خير، چه شبهه موضوعي باشد و چه حكمي.)  2       آري، اگر شبهه حكمي باشد.)  1   

  آري، اگر شبهه موضوعي باشد.)  4     آري، چه شبهه موضوعي باشد و چه حكمي.)  3   

كنيم كه آيا گوشت آن به واسطه ذبح صحيح،  ست. شك ميدانيم حالل گوشت است، ذبح شرعي شده ا حيواني مانند سمور را كه نمي –  175

  شود يا خير. حكم كدام است و به استناد كدام اصل؟ حالل مي

  احتياط – حرام )  4     استصحاب – حالل )  3     عدم تذكيه -حرام )  2     برائت – حالل )  1   
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  كند؟ تكليف كفايت ميچه حكمي دارد؟ آيا در انجام » امتثال اجمالي«در تكاليف تعبدي  –  176

تكرار نبوده و با اتيان جميع  كند كه نيازمند ) اگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي وجود نداشته باشد، امتثال اجمالي تنها در موردي كفايت مي 1   

  محتمالت آن باشد.

  ي كند كه امتثال اجمالي با تكرار عمل محقق شود.وجود نداشته باشد، تنها در صورتي كفايت ماگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي )  2   

  دانند. في مياگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي وجود داشته باشد، چنانچه امتثال اجمالي نيازمند تكرار عمل باشد، اكثر فقها امتثال اجمالي را كا)  3   

  دانند. امتثال اجمالي را كافي نميامتثال اجمالي نيازمند تكرار عمل باشد، اكثر فقها اگر امكان به دست آوردن علم تفصيلي وجود داشته باشد، چنانچه )  4   

  مطابق نظر مرحوم حيدري (ره)، چه چيزي در حديث رفع، محذوف واقع شده است؟ –  177

  ) مطلق آثار 4     ) اثر مخصوص 3     ة) مؤاخذ 2     ) حكم 1   

  ميه در مورد اجمال نص چيست؟نظر اصوليون و اخباريون در شبهه تحري –  178

  اصوليون قايل به احتياط و اخباريون قايل به برائت هستند.)  2     هر دو گروه، قايل به اجراي برائت هستند.)  1   

  هر دو گروه، قايل به اجراي احتياط هستند.)  4     كنند. و اخباريون احتياط را جاري مياصوليون برائت )  3   

  استثنا بعد از چند عام واقع شود، طبق نظر عالمه حيدري (ره)، كدام مورد صحيح است؟در صورتي كه  –  179

  مشترك لفظي بين رجوع به اخير و رجوع به كل است.)  2     كند. استثنا فقط به جمله اخير رجوع مي)  1   

  كند. رجوع مياستثنا به همه جمالت )  4     مشترك معنوي بين رجوع به اخير و رجوع به كل است.)  3   

  تقدم اماره بر اصل برائت عقلي، از كدام باب است؟ –  180

  تخصص)  4     حكومت)  3     ورود)  2     تخصيص)  1   

  

  



 39پاسخنامه آزمون قضاوت 

 توجه : پاسخنامه این سواالت پیشنهادی بوده و پاسخنامه نهایی توسط سازمان سنجش ارائه می گردد. 

 

 پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال

1 3 64 2 31 3 194 1 

2 1 64 1 32 2 194 3 

9 2 64 2 39 1 194 2 

6 2 63 1 36 3 193 4 

5 4 55 1 35 1 165 4 

4 3 51 4 34 2 161 3 

4 2 52 2 34 4 162 2 

4 3 59 3 34 4 169 1 

3 4 56 1 33 1 166 4 

15 4 55 3 155 4 165 1 

11 1 54 2 151 1 164 2 

12 4 54 2 152 3 164 4 

19 1 54 1 159 4 164 2 

16 3 53 3 156 3 163 4 

15 4 45 4 155 1 155 3 

14 1 41 3 154 2 151 1 

14 3 42 3 154 3 152 2 

14 2 49 4 154 4 159 4 

13 3 46 4 153 2 156 4 

25 4 45 2 115 1 155 1 

21 2 44 4 111 4 154 3 

22 4 44 2 112 3 154 2 

29 1 44 4 119 4 154 1 

26 3 43 1 116 1 153 2 

25 3 45 4 115 2 145 2 

24 1 41 2 114 2 141 1 

24 4 42 3 114 4 142 3 

24 4 49 1 114 3 149 2 

23 2 46 3 113 1 146 4 

95 3 45 3 125 2 145 1 

91 4 44 2 121 4 144 4 



92 2 44 4 122 3 144 2 

 2و1 144 1 129 1 44 2 99

96 4 43 3 126 2 143 3 

95 1 45 3 125 3 145 4 

94 1 41 4 124 3 141 1 

94 2 42 3 124 1 142 3 

94 1 49 2 124 4 149 1 

93 3 46 3 123 2 146 4 

65 2 45 1 195 4 145 3 

61 2 44 4 191 1 144 2 

62 1 44 2 192 2 144 1 

69 1 44 1 199 1 144 4 

66 2 43 4 196 3 143 4 

65 3 35 3 195 2 145 3 

 


