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 حقوقی مدنی

 پس اگر. تاس شده تقسیم الفوت حین وراث میان او اموال و شده صادر مفقوداالثر غایب فرضی موت حکم -1

  است؟ صحیح مورد کدام شود، پیدا غایب اموال، تقسیم و فرضی موت حکم صدور از

 .ندارد وراث بر حقی اال و گردد،می باز غایب به. باشد موجود اموال عین اگر( ١

 . گرددمی باز غایب به باشد، موجود که آن عوض و منافع و اموال عین از آنچه( ۲ 

 .ندارد حقی غایب. شدنی مسرف اموال عوض مورد در اما. گرددمی باز غایب به. باشد موجود اموال عین اگر( ۳

 قیمت با ثلم پرداخت همچنین و آن منافع و اموال عین استرداد به موظف غایب، شخص مقابل در درهرحال وراث( ۴ 

 . هستند شده تلف اموال

  است؟ باطل زیر، موارد از یک کدام در وقف دعق -2

 . است دیگری شخص اجاره در که مالی وقف( ١

 . است مشاع علیه، موقوف و واقف میان که مالی وقف( ۲

  .دارد ارتفاق حق دیگری شخص آن، به نسبت که مالی وقف( ۳

 . است موقوفه منافع از او زوجه نفقه پرداخت متضمن واقف، اراده موجب به که وقفی( ۴

 غیر به علقمت مذکور اتومبیل اگر. فروشدمی به شخص به فضولی عنوان به را معینی اتومبیل ،«الف»شخص -3

  است؟ صحیح معامله، این درخصوص مورد کدام باشد،

  است. غیرنافذ حال هر در( ١

 . شودمی معتبر «الف» تنفیذ با تنها و است غیرنافذ( ۲

 . شودمی معتبر مال صاحب تنفیذ با تنها و است غیرنافذ( ۳
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 .است معتبر داشته، وکالت مال صاحب از «الف» شود معلوم اگر( ۴

 است؟ صحیح تعهد، انجام هایهزینه خصوص در مورد کدام -4

  .است موجر عهده بر اجاره انفضای فرض در مستاجره عین استرداد هزینه( ١

 . است فروشنده عهده به خریدار سوی از ثمن تأدیه هزینه( ۲

 .است معیر عهده به عاریه، مورد استرداد هزینه( ۳

  .است مودع عهده به ودیعه، مورد استرداد هزینه( ۴ 

  است؟ چگونه است، گرفته تعلق ترکه به دیونی که فرضی در وراث، توسط ترکه اعیان بیع -5

 . شودمی نافذ طلبکارانه تنفیذ با تنها و نیست نافذ( ١

  کنند. فسخ را معامله توانندمی طلبکاران اما. است نافذ( ۲

 . شودمی نافذ آنهاء دیون پرداخت با طلبکاران تنفیذ با و نیست نافذ( ۳

 . دارند را آنان به رجوع حق وراث، سهم نسبت به طلبکاران و است نافذ( ۴

 تعهد،م اختیار خصوص در مورد کدام. باشد شده وارد خسارتی قراردادی، تعهد نقض از که صورتی در -6

  است؟ صحیح

  .دارد را محتمل النفع عدم مطالبه حق اثبات، صورت در( ١

 .دارد را تعهد اصل اجرای و تعهد انجام عدم خسارت توام مطالبه حق( ۲

 . دارد را تعهد انجام در تأخیر خسارت مطالبه حق نیز، تعهد ایفای به الزام از پیش( ۳ 

 .ندارد حقی مطلقا. آینده خسارت به نسبت و دارد را فعلی خسارت مطالبه حق فقط( ۴
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  است؟ صحیح حیوانات، نگهداری از ناشی مسئولیت درخصوص مورد کدام -7

 . نیست ولمسئ مطلقأ نباشد، آگاه حمله خطر از حیوان صاحب چنانچه( ١

 . است تقصیر نفسهفی. ندارد را آن حفظ توانایی شخس که حیوانی نگهداری( ۲

 . شود اثبات حیوان از نگهداری در او تقصیر که است مسئول صورتی در تنها حیوان، نوع هر صاحب( ۳

 .باشد تهنداش را حیوان حفظ توانایی اینکه مگر است، مسئول باشد، آگاه حمله خطر از حیوان صاحب چنانچه( ۴

 مسبب راننده به دیده زیان خسارت جبران از پس تواندنمی گر بیمه مورد کدام در. ثالث شخص بیمه در -8

 کند؟ رجوع حادثه

 ( خسارت، ناشی از استعمال مواد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد. ١

 . باشد آگاه نقلیه وسیله بودن مسروقه از حادثه، مسبب راننده( ۲

 . باشد حادثه مسبب راننده مستی از ناشی خسارت( ۳

 .باشد گواهینامه فاقد دیده زیان( ۴

 در مورد امکد. کند منتقل غاصبان از یکی به را خود حق انحاء از نحوی به مالک اگر مدنی، قانون براساس -9

  است؟ صحیح غاصب، آن خصوص

 . ندارد را دیگر غاصبان به رجوع حق. باشد مجانی انتقال که صورتی در( ١

 . است شده تلف او ید در مال که کند رجوع غاصبی به تواندمی فقط( ۲

 . است بوده دارا مالک که بود خواهد حقی همان دارای( ۳

 .کند رجوع خود الحقین از یکی به تواندمی فقط( ۴
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 است؟ صحیح مورد کدام زیر، فرض دو در نکاح عقد در -1۰

  موکل مصلحت رعایت عدم -اول فرض

  وکیل توسط اختیارات حدود از خروج - دوم فرض

 . است موکل تنفیذ به منوط و غیرنافذ نکاح فرض، دو هر در (١

 . است فسخ قابل و صحیح نکاح دوم، فرض در و است غیرنافذ نکاح اول، فرض در( ۲

 .است غیرنافذ نکاح دوم، فرض در و است فسخ قابل و صحیح نکاح اول، فرض در( ۳

 . است غیرنافذ نکاح دوم، فرض در و است فسخ غیرقابل و صحیح نکاح اول، فرض در( ۴

 است؟ صحیح مورد کدام شود، داده ثالث شخص به مهر تعیین اختیار که صورتی در -11

 . کند معین مهرالمثل از بیش تواندنمی ثالث شخص( ١

 . کند معین مهرالمتعه از بیش تواندنمی ثالث شخص( ۲

 . است مختار میزان، هر به مهر تعیین در ثالث شخص اصوالً( ۳

 . کند معین آزادی بهار سکه حدوده از بیش تواندنمی ثالث شخص( ۴

 حاسبهم چگونه عیب خیار در ارش معامله، ثمن با عیبیبی وضعیت در مبیع قیمت تفاوت صورت در -12

 شود؟می

 . بپردازد مشتری هب ارش عنوان به را ،معامله ثمن با عیبیبی وضعیت در مبیع قیمت التفاوت مابه است موظف فروشنده( ١

 مشتری به ارش عنوان به را عیبی بی وضعیت و معیوبی وضعیت در مربع قیمت التفاوت مابه است موظف فروشنده( ۲

 . بپردازد
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 ثمن از ایدب فروشنده و شودمی تعیین عیبیبی وضعیت در آن حقیقی قیمت و معیوبی وضعیت در مبیع حقیقی قیمت( ۳

 . دارد نگه را مابقی و کند رد مشتری به را نسبت همان به مقرر

 ثمن از ایدب فروشنده و شودمی تعیین عیبیبی وضعیت در آن حقیقی قیمت و معیوبی وضعیت در مبیع حقیقی قیمت( ۴

 .کند رد مشتری به ارش، عنوان به را بقیه و داشته نگه نسبت همان به مقرر

 است؟ صحیح. خسارت جبران بابت فضولی، فروشنده به خریدار رجوع درخصوص مورد کدام -13

 . کند جبران را خریدار خسارت باید فروشنده حال هر در. آن اثبات و خسارت وقوع صورت در( ١

  هناآگا یا باشد آگاه عبی فساد به( فروشنده) او خود خواه است، فساد از ناآگاه خریدار خسارت جبران به موظف فروشنده( ۲

 یا باشد آگاه بیع سادف به خریدار خواه. است ضامن خریدار مقابل در حال هر در. است آگاه عبی فساد به که ایفروشنده( ۳

 . ناآگاه

 خسارت جبران هب موظف فروشنده. است ناآگاه بیع فساد از خریدار و آگاه بیع فساد از فروشنده که فرضی در تنها( ۴

 است خریدار

 موقع به تپرداخ عدم صورت در است، ساختمان فروش پیش قانون تابع طرفین قرارداد که فرض این با -14

  دارد؟ حقی چه فروشنده پیش خریدار، پیش توسط فروشپیش قرارداد اقساط

 حق فروشنده یشپ نکند، اقدام بها پرداخت به نسبت دفترخانه اخطار ابالغ از پس ماه یک ظرف خریدار پیش چنانچه( ١

 . دارد را قرارداد فسخ

 فروشنده پیش الزام نامکا عدم درصورت و کند مطرح را قرارداد بهای پرداخت به الزام دعوای ابتدا باید فروشنده پیش( ۲

 . دارد فسخ حق

  .دارد را دقراردا فسخ حق یادشده، مدت در بها پرداخت عدم و دین سررسید تاریخ از پس ماه یک فروشنده پیش( ۳
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 . دارد ار دین ادای به خریدار الزام یا فروش پیش قرارداد فسخ حق. بها پرداخت عدم محض به فروشنده پیش( ۴

 است؟ حیحص ،مشاع مال در شرکا تصرف خصوص در مورد کدام -15

 . است باطل شود، انجام شریک اذن بدون چنانچه کل، به نسبت حقوقی رفتص( ١

  .نیست شریک اذن نیازمند خوده به متعلق مشاع جزء در شریک هر حقوقی و مادی تصرف( ۲

 . است شریک اذن نیازمند مشترک، مال کل یا مشاع جزء در حقوقی خواه مادی خواه تصرفی، نوع هر( ۳

 اذن نیازمند خود، به متعلق مشاع جزء در شریک هر حقوقی تصرف اما. است شریک ذنا به منوط مادی تصرف نوع هر( ۴

  .نیست شریک

 پرداخت، مرحله در هرگاه. باشد گرفته اذن عنه مضمون از ضمان، عقد حین در ضامن اینکه فرض با -16

  است؟ صحیح مورد کدام کند، پرداخت لهمضمون به را دین ثالثی شخص

 . ندارد را عنهمضمون به رجوع حق مطلقاً ضامن،( ١

 . دارد را عنهمضمون به رجوع حق هرحال در ضامن،( ۲

 . ندارد را عنهمضمون به رجوع حق ضامن. باشد کرده پرداخت را دین تبرعاً ثالث، شخص اگر( ۳

 .اردد را عنه مضمون به رجوع حق ضامن. تبرع قصد به ولو باشد، پرداخته ضامن اذن با ثالث، شخص اگر( ۴

 کدام. شود علومم بیع بطالن بعد و بدهد شخصی به را ثمن مشتری که باشد داده حواله بایع بیع، در اگر -17

  است؟ صحیح حواله، درخصوص مورد

 . باشد محیل مدیون علیهمحال نیست الزم ،حواله صحت برای هرچند است، باطل ( ١

 . باشد محیل مدیون علیهمحال نیست الزم حواله، صحت برای زیرا. است صحیح( ۲

 . باشد محیل مدیون علیهمحال است الزم حواله، صحت برای زیرا است، باطل( ۳
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  .شودمی بری علیهمحال لکن. است صحیح( ۴

 است؟ صحیح، مرهونه عین منافع درخصوص مورد کدام مدنی، قانون برمبنای -18

 . نیست رهن در داخل مرهونه، عین منافع است، باطل منفعت رهن که آنجا از( ١

 . نیست رهن در داخل منفصل، منافع و است رهن در داخل متصل، منافع( ۲

 .است رهن در داخل دهد، تشکیل را مستقلی عین منافع، اگر( ۳

  .است رهن در داخل منفصل، یا باشد متصل خواه منافع( ۴

 است؟ صحیح فرد تعیین درخصوص مورد کدام. باشد کلی به موصی اگر -19

 . کند انتخاب را مصداقی هر تواندمی او و است لهموصی با( ١

 . کند انتخاب متوسط فرد از تواندمی او و است لهموصی با( ۲

 .هستند متوسط داقمص انتخاب به موظف آنان و است ورثه با( ۳

 . کنند انتخاب. نباشد معیوب عرفاً که مصادیقی بین از باید آنان و است ورثه با( ۴ 

 است؟ صحیح ارث، مانع عنوان به قتل خصوص در مورد کدام -2۰

  خاصی مورد در غیرعمدی، قتل و همواره عمده قتل( ١

  غیرعمدی یا عمدی خواه موارده تمام در قتل( ۲

  عمد قتل تنها موارد، تمام در( ۳

 اًمطلق عمده شبه و عمد قتل( ۴
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 آیین دادرسی مدنی

 ست؟ا حیحص مورد کدام بداند، شرع خالف را دعوا بر حاکم قانون و باشد مجتهد قاضی چنانچه -21

  .ندارد اثری دعوا نوع و کند امتناع رسیدگی از تواندمی (١

 .کند امتناع رسیدگی از تواندمی غیرمالی دعاوی در فقط( ۲

 .باشد طالق یا و نکاح اصل به راجع مطروحه دعوای مگر. کند امتناع رسیدگی از باید( ۳

 . باشد طالق یا و نکاح اصل به راجع مطروحه دعوای اگر حتی کند، امتناع رسیدگی از باید( ۴

 و گیرد رارق انتظامی پیگرد تحت شده، مرتکب قضاوت زمان در که انتظامی تخلف علت به قاضی چنانچه -22

  است؟ صحیح مورد کدام. شود منفک دائم طور به قضائی خدمت از وی، تخلف به رسیدگی جریان در

 هیئت در یو تخلف به صورت، این در که باشد شده منتقل اداری شغل به که مگران شودمی موقوف انتظامی تعقیب( ١

 . شودمی رسیدگی اداری تخلفات به رسیدگی

 مراجع در یو تخلف به صورت، این در که باشد شده منتقل اداری شغل به که مگران شودمی موقوف انتظامی تعقیب( ۲

 . شودمی رسیدگی قضات انتظامی

 .باشد شده منتقل اداری شغل به اگر حتی شود می موقوف انتظامی تعقیب( ۲

 . یابدمی ادامه پایان تا حال هر در انتظامی تعقیب( ۴

. شود ادهد تشخیص «دادگستری وکالت پروانه اخذ کیفیت» قانون در مقرر شرایط فاقد وکیلی چنانچه -23

  است؟ صحیح مورد کدام

 در. کند رسیدگی واستدرخ و اعالم وکال انتظامی دادگاه به را مراتب باید اما. است دادگستری وکالی کانون با تشخیص( ١

  .شود صادر قطعی حکم صدور تا وکیل تعلیق حکم باید صورت، این
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 رسیدگی درخواست و اعالم قضات انتظامی عالی دادگاه به را مراتب باید اما. است دادگستری وکالی کانون با تشخیص( ۲

 . شود صادر قطعی حکم صدور تا وکیل تعلیق حکم باید صورت، این در. کنند

. کند رسیدگی واستدرخ و اعالم وکال انتظامی دادگاه به را مراتب باید اما. است دادگستری وکالی کانون با تشخیص( ۳

 . کند ادرص را وکیل تعلیق حکم وکال، میظاانت دادگاه اینکه مگر است، معتبر قطعی حکم صدور تا وکالت پروانه

 رسیدگی درخواست و اعالم قضات انتظامی عالی دادگاه به را مراتب باید اما. است دادگستری وکالی کانون با تشخیص( ۴

 .کند صادر را کیلو تعلیق حکم تواندمی کانون انتظامی دادگاه اما است، معتبر قطعی رأی صدور تا وکالت پروانه. کند

 اغلش کارمندان توسط دادگستری، رسمی کارشناسان کانون از کارشناسی پروانه گرفتن خصوص در -24

  است؟ صحیح مورد کدام آنها، به دادگاه توسط کارشناسی امر ارجاع و قضائی

 کارشناس رشته آن رد مگر کنند، ارجاع آنها به را کارشناسی امر توانندنمی هادادگاه اما. کنند دریافت توانندمی ( ١

 . نباشد دیگری

 ولی کنند ارجاع آنها به را کارشناسی امر توانندنمی صورتی هیچ در هادادگاه اما کنند، دریافت توانندمی( ۲

  .توانندمی مراجع سایر

 است پذیرامکان طرفین توافق با فقط آنها، به کارشناسی امر ارجاع اما کنند، دریافت توانندمی( ۳

 . شوند منتقل اداری شغل به مگر. کنند دریافت توانندنمی( ۴

 رای ورتیص چه در. شود صادر مختلفی آرای قوانین، از متفاوت استنباط با مشابه، موارد به نسبت چنانچه -25

  شود؟می صادر کشور عالیدیوان عمومی هیئت رویه وحدت

 ادگسترید وکالی. کنند درخواست عمومی هیئت از و شده مطلع کشور کل دادستان با و کشور عالیدیوان رئیس( ١

  .تواندمی دادگستری وکالی کانون اما کنند، درخواست مزبور مقامات قطری از توانندنمی
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 کانون و فعین ذی هر. کنند درخواست عمومی هیئت از و شده مطلع کشور کل دادستان یا و کشور عالیدیوان رئیس( ۲

  کنند. درخواست مزبور مقامات طریق از توانندمی دادگستری وکالی

 نیز ادگسترید وکالی کنند، درخواست عمومی هیئت از و شده مطلع کشور کل دادستان با و کشور عالیدیوان رئیس( ۳

  .کنند درخواست مقامات این طریق از توانندمی

 . شود مطلع که طریقی هر از کشور عالیدیوان عمومی هیئت( ۴

 عتراضا خود به نسبت شهرداری کارگزینی مدیرکل تصمیم به شهرداری، کارمندان از یکی چنانچه -26

. شد خواهد ناپذیرجبران        خسارات ورود به منجر مذکور، تصمیم اجرای که باشد مدعی ضمناً و باشد داشته

  است؟ صحیح مورد کدام

 . ندارد قتمو دستور صدور حق موضوع، این در هیئت و است اداری تخلفات به رسیدگی هیئت صالحیت در امر این( ١

 دستور واستدرخ و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( ۲

  .نیست تأمین تودیع و دادرسی هزینه پرداخت مستلزم موقت، دستور قرار صدور و موقت

 واستدرخ و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( ۳

 .است تأمین تودیع و دادرسی هزینه پرداخت مستلزم موقت، دستور قرار صدور و موقت دستور

 دستور واستدرخ و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( ۴

  .است تأمین تودیع مستلزم قراره صدور ولی ندارد، دادرسی هزینه پرداخت به نیاز. موقت
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 خصوص در. شودمی مطرح صالح دادگاه در و ایجاد اختالفاتی مردی، و زن میان طالق در رجوع به راجع -27

 است؟ صحیح مورد کدام. اختالف حل شورای به امر ارجاع

  .سازش و صلح برای حتی. ندارد اختالف حل شورای به ارجاع قابلیت امر این( ١

  .شود ارجاع ماه سه حداکثر مدت به سازش و صلح جهت ،یکبار برای فقط اختالف، حل شورای به تواندمی امر این( ۲

 . شود رجاعا سازش و صلح جهت ماه یک برای حداکثر و یکبار برای فقط اختالف، حل شورای به تواندمی امر این( ۳

 پرونده ازش،س و صلح نتیجه شدن روشن تا و شود ارجاع سازش و صلح جهت اختالف حل شورای به تواندمی امر این( ۴

 .شودمی ادهد عودت صالح دادگاه به پرونده سازش، و صلح حصول عدم صورت در و ماندمی مفتوح اختالف حل شورای در

 عادی سندی به پاسخ مقام در دعوا خوانده. شودمی اقامه ملکی از عدوانی تصرف رفع خواسته به دعوایی -28

 وردم کدام خصوص، این در. کندمی جعل ادعای دلیل، ذکر با سند این به نسبت دعوا خواهان. کندمی استناد

  است؟ صحیح

 . گیردنمی قرار دادگاه توجه مورد سند به استناد عدوانی، تصرف دعوای در( ١

 شود مشخص جهنتی و رسیدگی کیفری مرجع در آن، دلیل و جعل دعوای به تا نموده متوقف را رسیدگی باید دادگاه (۲

  .شودنمی رعایت دادرسی تشریفات عدوانی، تصرف دعوای در چون. نیست الزم خوانده به آن دلیل و جعل دعوای ابالغ( ۳

 باید باشیم باقی سند از استفاده به خوانده اگر و شودمی ابالغ خوانده به دادگاه تشخیص به آن، دلیل و جعلیت دعوای( ۴

  .کند تسلیم دادگاه دفتر به را سند اصل روزه ١۰ ظرف

 است؟ ممکن زیر هایصورت از یک کدام در درخواست، یا خواسته با دعوا نحوه تغییر یا خواسته افزایش -29

 . شود اعالم گاهداد به دادرسی جلسه اولین پایان تا و باشد داشته واحدی منشأ و بوده مربوط شده طرح دعوای با( ١

  .شود اعالم ادگاهد به دادرسی جلسه اولین پایان تا و باشد داشته واحدی منشا با بوده مربوط شده مطرح دعوای با( ۲
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 دعوای با( ۴. شود الماع دادگاه به دادرسی جلسه اولین تا و باشد داشته واحدی منشأ و بوده مرتبطشده  طرح دعوای با( ۳

  .شود اعالم دادگاه به دادرسی اول هسجل تا و باشد داشته واحدی منشأ با بوده مرتبط شده مطرح

 اقامه یالر میلیارد یک خواسته به ،«الف» خاص سهامی شرکت از وکالت به دادگستری وکالی از یکی -3۰

 مدیر. باشد شرکت مهر و مدیرعامل امضای به باید شرکت اسناد کلیه ،شرکت مصوبات طبق. کندمی دعوا

 به را هخواند نخستین، دادگاه. است شرکت مهر فاقد وکالتنامه این اما کرده امضا را وکیل وکالتنامه عامل

 چه تجدیدنظر دادگاه. شود تجدیدنظرخواهی رای این از چنانچه. است کرده محکوم مزبور مبلغ پرداخت

  دارد؟ تکلیفی

 صادر نقص رفع راخطا دادگاه، این دفتر مدیر تا دهدمی عودت نخستین دادگاه به را پرونده و نقض را نخستین حکم( ١

  کند.

  .کنندمی صادر را بدوی دعوای رد فرار و نقض را نخستین حکم مزبور، دادگاه و ارسال نخستین دادگاه به را پرونده( ۲

  .کند صادر نقص رفع اخطار دادگاه این دفتر مدیر تا کندمی اعاده نخستین دادگاه به را پرونده( ۳

 .است قطعی قرار این و کندمی صادر را بدوی دعوای رد قرار و نقض را نخستین حکم( ۴

 کتباً  رفینط نخستین، دادرسی جریان در. شودمی اقامه ملکی تیّوقف بر حکم صدور خواسته به دعوایی -31

 ادرص را خود رای کارشناس باشد، دعوا قاطع کنند،می تعیین تراضی به که کارشناسی رأی که کنندمی توافق

 امکد ،دادگاه حکم بودن شکایت قابل خصوص در. کندمی حکم صدور به اقدام اساس، همین بر نیز دادگاه و

  است؟ صحیح مورد

 . است تجدیدنظر قابل فقط دادگاه حکم( ١

  .است فرجام قابل فقط دادگاه حکم( ۲
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 . نیست فرجام و تجدیدنظر قابل دادگاهم حکم( ۳

 . است فرجام و تجدیدنظر قابل دادگاه حکم( ۴

 خوانده خصش حضور دادرسی، جلسه اولین از پس دادگاه اما باشند، داشته وکیل دعوا، اصحاب چنانچه -22

 صحیح وردم کدام. نماید تصریح را امر این اخطاریه در و نموده تجدید علت همین به را جلسه و بداند الزم را

  است؟

. کند صادر حکم هان،خوا توضیحات با نتواند دادگاه و نشود حاضر مقرر جلسه در اخطاریه، ابالغ علیرغم خوانده، اگر( ١

  .شودمی صادر دادخواست ابطال قرار

 ایر صدور به مبادرت و ماعال را دادرسی ختم باید دادگاه. شود حاضر مقرر جلسه در اخطاریه، ابالغ علیرغم خوانده، اگر( ۲

  .نماید

 .است نشده تصریح نونقا در چون ندارد، اجرایی ضمانت. نشود حاضر مقرر جلسه در اخطاریه، ابالغ رغمعلی ،خوانده اگر (۳

  .نماید اخطار دادرسی جلسه در حضور برای خوانده شخص به وکیل، وجود با تواندنمی دادگاه( ۴

 رسمی ندیس استناد به شده تقویم ریال میلیارد یک که خودرو دستگاه یک تحویل خواسته به دعوایی -33

  است؟ صحیح مورد کدام. کند خودرو بازداشت بر مبنی موقت دستور درخواست خواهان اگر. شودمی اقامه

  .نباشد نقد وجه تواندمی که است تأمین دادن مستلزم قرار صدور اما. است پذیرش قابل درخواست( ١

 .است رسمی سند دعوا مستند زیرا نیست، تأمین دادن به نیاز اما. است پذیرش قابل درخواست( ۲

  .باشد نقد وجه باید که است تأمین دادن مستلزم قرار صدور اما. است پذیرش قابل درخواست (۳ 

 .شود درخواست هخواست تأمین قرار باید زیرا نیست، پذیرش قابل درخواست( ۴



1397سواالت آزمون وکالت   
 سایت حقوق گستر

https://lawgostar.com 
  

 

  

احسان نصوحیآماده سازی:   14 

 

 حکم، اجرای روز در. شودمی االجراالزم و صادر لهمحکوم به معینی عین تحویل بر مبنی دادگاه حکم -34

  است؟ صحیح مورد کدام است، علیهمحکوم از غیر شخصی تصرف در به محکوم عین

 صالح دادگاه هب هفته یک ظرف باید متصرف اما است، اجرایی اقدامات مانع امر این. باشد غیرمنقول مال اگر فقط( ١

  .بگیرد روز ١۵ ظرف را الزم قرار و کرده مراجعه

 و بوده آن منافع یا عین از حقی مدعی منصرفه مگر. نیست اجرایی اقدامات مانع امر این باشد، غیرمنقول مال اگر فقط( ۲

  .کند ارائه هم دالیلی

 ١۵ الزم را ظرف قرار و کرده مراجعه صالح دادگاه به هفته یک ظرف باید متصرف اما. است اجرایی اقدامات مانع امر این( ۳

 .بگیرد روز

 .کند ارائه مه دالیلی و بوده آن منافع یا عین از حقی مدعی منصرف، مگر نیست، اجدابی اقدامات مانع امر این (۴

، دادرسی جلسه ناولی پایان از پس خواهان لوکی شده، اقامه ریال میلیارد یک خواسته به که دعوایی در -35

  است؟ صحیح مورد، کدام. کندمی دادگاه تسلیم دعوا، استرداد بر مبنی ایالیحه

 تصریح وکالتنامه رد اگر حتی. پذیردمی را دعوا استرداد. باشد داشته دادرسی جلسه تجدید به تصمیم دادگاه چنانچه( ١

  .باشد نشده

 رد قرار  ،باشد دهش تصریح وکالتنامه در دعوا استرداد و باشد داشته دادرسی جلسه تجدید به تصمیم دادگاه چنانچه( ۲

 . کندمی صادر دعوا

 .کندمی صادر دعوا رد قرار حال، هر به دادگاه. باشد شده تصریح وکالتنامه در دعوا استرداد چنانچه (۳

 .است خوانده رضایت به منوط دعوا استرداد پذیرش دادرسی، جلسه اولین بافتن پایان به توجه با( ۴
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 ؟شودنمی متوقف دادرسی زیر، موارد از یک کدام در -36 

 را فرار اجرای هک مواردی در نخستین، مرحله در خواهان توسط محل معاینه با و تحقیق قرار اجرای وسیله تهیه عدم( ١

 . کند رأی انشای نتواند دادگاه و نباشد مقدور قرار اجرای آن، اجرای وسیله تهبه بدون و بداند الزم دادگاه

 الزم دادگاه را ارقر اجرای که مواردی در تجدیدنظرخواه توسط محل معاینه یا و تحقیق قرار اجرای وسیله تهیه عدم( ۲

 . کند رای انشای نتواند دادگاه و نباشد مقدور قرار اجرای آن، تهیه بدون و بداند

 بدون و بداند زمال دادگاه را کارشناسی قرار اجرای که مواردی در تجدیدنظر مرحله در کارشناسی هزینه پرداخت عدم (۳

  .کند رأی انشای نتواند آن، اجرای

 .ندهد تامین خواهان که وقتی تا واهی دعوای در (۴

 محل از دین، تادیه عدم قصد به ابتدا همان از و گیردمی قرض دیگری از ریال میلیارد یک مبلغ شخصی -37

   فوق غمبل پرداخت به محکوم االجرا،الزم حکم با مدیون داین، دعوای اقامه با. کندمی خریداری مسکنی آن،

  است؟ صحیح مزبور، مسکن محل از حکم اجرای خصوص در مورد کدام. شودمی

  .است مجاز( ١

 .است ممنوع حال هر در (۲

 باشد. وی نشأ حدّ در که نیست مجاز صورتی در( ۳

 . نیست مجاز باشد، او نشأ حدّ در و نیاز مورد چنانچه( ۴
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 با خوانده. شودمی اقامه عمومی دادگاه در ،عادی سندی استناد به ریال میلیارد ده هخواست به دعوایی -38

 مورده کدام. است شده جعل. عدد این در و بوده ریال میلیارد یک سند واقعی مبلغ که کندمی ادعا دلیل ذکر

  است؟ صحیح

 از پس چنانچه و کندمی ممهرومو را آن فوراً دادگاه کند، تسلیم دادگاه دفتر به مقرر مهلت در را سند اصل باید خواهان( ١

  .ستا کیفری مرجع از یرأ صدور مستلزم سند، بردن بین از تکلیف دهد، تشخیص وارد را جعل ادعای رسیدگی،

 چنانچه و نیست الزم سند مهروموم اما ،کند تسلیم دادگاه دفتر به مقرر مهلت در را سند اصل باید خواهان (۲

 از سند نماید مقرر باید جمله از ،کندمی صادر که حکمی در ،دهد تشخیص وارد را جعل ادعای رسیدگی، از پس دادگاه

  .شود برده بین

 زا پس چنانچه و کندمی وممهروم را آن فوراً دادگاه. ،کند تسلیم دادگاه دفتر به مقرر مهلت در را سند اصل باید خواهان (۳

 داده تغییر جعولم کلمه نماید مقرر باید جمله از کند،می صادر که حکمی در دهد، تشخیص وارد را جعل ادعای رسیدگی،

 .شود

 پس دادگاه چنانچه و تنیس الزم ،سند مهروموم اما ،کند تسلیم دادگاه دفتر به مقرر مهلت در را سند اصل باید خواهان( ۴

 تغییر مجعول هکلم نماید مقرر باید جمله از ،کندمی صادر که حکمی در دهد، تشخیص وارد را جعل ادعای رسیدگی، از

 .شود داده
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 است؟ صحیح مورد کدام محل، معاینه از حاصل اطالعات خصوص در -39

 اثربی مخالف اماره یا و کند اقناع را دادرس وجدان که است مؤثر ادعا اثبات در صورتی در و است قانونی امارات از( ١

 . شودنمی

 اثربی مخالف اماره اب اما. کند اقناع را دادرس وجدان که است مؤثر ادعا اثبات در صورتی در و است قضانی امارات از( ۲

  .شودمی

 .شودنمی اثربی مخالف اماره با اما. شودمی تحمیل دادرس به حال هر در و است قانونی امارات از (۳

  .شودمی اثربی مخالف اماره با اما. شودمی تحمیل دادرس به حال هر در و است قضائی امارات از (۴

 است؟ صحیح میت، بر دعوای در نهبیّ  اقامه از پس ،سوگند خصوص در مورد کدام -4۰

 توسط سوگند نشد واگذار و آن رد یا و سوگند ادای از علیه مدعی امتناع و سوگند اتیان از مدعی نکول درصورت( ١

  .شودمی صادر دعوا استماع عدم قرار وی، خودداری و عیمد به دادگاه

 حکم وگند،س ادای از خودداری صورت در و شودمی رد علیهمدعی به سوگند سوگند، اتبان از مدعی نگول درصورت (۲

 . شودمی صادر وی علیه

 صادر واستدادخ ابطال قرار مدعی، خودداری و دادگاه اخطار بار سه و سوگند ادای از مدعی خودداری درصورت (۳

  .شودمی

 .شودمی ساقط وی حق سوگند، ادای از مدعی امتناع صورت در( ۴
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 تجارت حقوق

 ت؟اس صحیح تاجر، غیر با معامله از ناشی دیون ادای از تاجر ناتوانی درخصوص مورد کدام -41

  .است تاجر توقفه موجبات از نباشد، یا باشد تجاری حوائج برای خواه هرحال، در( ١

 . شود منجر تاجر توقف به تواندمی ولی شودمی محسوب غیرتجاری باشد، تجاری حوائج برای اگر (۲

  .شود منجر تاجر توقف به تواندمی و شودمی محسوب بازرگانی ،باشد تجاری حوائج برای اگر صرفاً ( ۳

 .بینجامد تاجر توقف به تواندمی و شده محسوب تجاری هرحال در ،نباشد تجاری حوائج برای اگر حتی( ۴

 است؟ صحیح مورد، کدام (42

  .است ممنوع ،حامل وجه در سفته صدور ولی بالمانع حامل، وجه در برات صدور( ١

  .است مجاز ل،حام با دهنده برات خودِ کرد حواله به با دیگر شخص کرد حواله به معین، شخص وجه در برات صدور( ۲

  .ستا مجاز دهنده، برات خود کرد حواله به یا دیگر شخص کرد حواله به معین، شخص وجه در برات صدور( ۳

 کرده حواله به با معین شخص وجه در سفته صدور ولی است مجاز کرده حواله به با معین شخص وجه در برات صدور( ۴

  .نیست مجاز

 چیست؟ تجارت قانون 289 ماده در مقرره مواعد از منظور -43

 هر عواید همچنین و هاظهرنویس بر برات دارنده دعوای ،فوق مواد در مقرره مواعد انقضای از پس: 289 ماده»

 «.شد نخواهد پذیرفته محکمه در خود سابق دی بر هاظهرنویس از یک

 . شودنمی سال یک ظرف دعوی اقامه به ،شود پرداخت ایران در باید که براتی دارنده حق شامل( ١

 سال دو ای سال کی ظرف ترتیب، به دعوی، اقامه به ،شود پرداخت خارج یا ایران در باید که برانی دارنده حق شامل( ۲

 . شودنمی
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 وسیله به تأدیه دمع اعتراضی تاریخ از روز ده ظرف برات واگذارنده به دارنده سوی از تأدیه عدم رسانیاطالع شامل( ۳

 . شودمی هم قبضهدو سفارشی نامه ای اظهارنامه

 وسیله به تأدیه معد اعتراض تاریخ از روز ده ظرف برات واگذارنده به دارنده سوی از تأدیه شدم رسانیاطالع شامل( ۴

 .شودنمی قبضهدو سفارشی نامه با اظهارنامه

 است؟ صحیح دالل، مسئولیت درخصوص مورد کدام -44

 طرفین میان وا واسطه به که است اسنادی در طرفین امضای صحت احراز مسئول قرارداد، طرفین با متضامناً دالل( ١

 . باشد شده منعقد وی وساطت با معامله آنکه به مشروط ،است شده مبادله

 و صحت ضامن لدال شود، مبادله وی توسط طرفین میان معامله با مرتبط اسنادی و واقع دالل توسط معامله هرگاه( ۲

 . اندکرده معامله دالل توسط که است اشخاصی اسناد امضای اعتبار

 امضای ضامن لدال ،شود مبادله وی توسط طرفین میان معامله با مرتبط اسنادی و واقع دالل توسط معامله چنانچه( ۳

 .است معامله طرفین اعتبار و اسناد

 . دارد برعهده را معامله طرفین امضای صحت احراز مسئولیت هرحال در دالر( ۴

 است؟ منطبق ر،زی توصیف کدام با ،مشترک منافع با اقتصادی گروه -45

 مگر است، نسبی شرکت دیون به نسبت آن اعضای مسئولیت که است حقوقی شخصیت بدون و شده ثبت قراردادی( ١

  .باشد شده توافق دیگری گونه به ثالث اشخاص با کهنآ

 ت،اس تضامنی شرکت دیون به نسبت آن اعضای مسئولیت که است حقوقی شخصیت بدون و شده ثبت مدنی شرکت ۲

  .باشد شده توافق دیگری نحو به ثالث اشخاص با کهآن مگر
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 شرکتی( ۴ .است تضامنی. ثالث اشخاص برابر در آن اعضای مسئولیت که است حقوقی شخصیت با شده ثبت قراردادی( ۳

 .است نسبی ثالث اشخاص برابر در آن اعضای مسئولیت که است حقوقی شخصیت با

 است؟ صحیح خسارات، و چک وجه مطالبه جهت شده برگشت چک دارنده درخصوص مورد کدام -46

 اقامت محل گاهداد به رجوع امکان علیه،محال بانک استقرار محل یا چک صدور محل دادگاه به مراجعه حق ربعالوه( ١

 . دارد را خواننده

  .کند راجعهم پرداخت عدم گواهی کننده صادر بانک با چکدسته کننده صادر بانک محل دادگاه به تواندمی تنها( ۲

 .دارد را چک دسته کننده صادر بانک محل دادگاه به مراجعه حق تنها( ۳

 . داراست را چک مسئولین اقامتگاه در دعوی اقامه امکان تنها( ۴

 است؟ صحیح مورد کدام مشروط، چک صدور خصوص در -47

 . کند خودداری مشروط جک پرداخت از باید بانک( ١

  .رفت خواهد میان از جک کیفری جنبه ،شود قید چک متن در صرفاً شرط اگر( ۲

 . رفت خواهد میان از دارنده کیفری تعقیب حق شود، قید چک متن از خارج یا چک متن در شرط خواه( ۳

 .ترف خواهد میان از ظهرنویسان به دارنده مراجعه حق تنها و داد نخواهد اثر ترتیبشرط،  به بانک( ۴

  ؟نیست صحیح مورد کدام -28

  .کند تجاوز مدیرههیئت موظف اعضای پاداش حداقل از تواندنمی غیرموظف مدیر هر پاداش( ١

  .اشدب بیشتر وی پایه حقوق سال یک معادل از تواندنمی هرحال در سهامی هایشرکت موظفه رمدی هر پاداش( ۲

 صاحبان هب سال همان در که سودی درصد ۳ و درصد ۶ از ترتیب به خاص، و عام سهامی هایشرکت مدیران پاداش( ۳

 . کند تجاوز نباید. است پرداخت قابل سهام
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 صاحبان هب سال همان در که سودی درصد ۵ و درصد ١۰ از ترتیب به خاص، و عام سهامی هایشرکت مدیران پاداش( ۴

 . کند تجاوز نباید است پرداخت قابل سهام

 شرکت، موضوع حدود در معامالت انجام برای عام سهامی تعاونی شرکت مدیران اختیارات خصوص در -49

  است؟ صحیح مورد کدام

  .شودمی تعیین اساسنامه در آن، حدود( ١

  .شودمی تعیین عادی عمومی مجمع مصوبات و اساسنامه در( ۲

  .است نامحدود عمومی، مجامع هایصالحیت مورد در جز( ۳

 . است شده تعیین مدیران، و مدیرعامل اختیارات و وظایف تعیین نامهآیین موجب به( ۴

 جمعم حدنصاب کدام با ترتیب، به محدود، مسئولیت با شرکت در «اقامتگاه تغییر» و «مدیران عزل» -5۰

 گیرد؟می ورتص

  شرکا عددی اکثریت عالوه به سرمایه چهارم سه حداقل دارندگان به اول جلسه در سرمایه نصف حداقل دارندگان( ١

  شرکا عددی تاکثری عالوه به سرمایه چهارم سه حداقل دارندگان به اول جلسه در سرمایه نصف از بیش دارندگان( ۲

  حاضر آرای دوسوم - اول جلسه در حاضر رایآ نصف از بیش دارندگان( ۳

 حاضر آرای دوسوم - اول جلسه در حاضر آرای نصف حداقل دارندگان( ۴

 زیر، اصاشخ کدام میان از عام، سهامی شرکت تابعه خاص سهامی شرکت حسابرس با قانونی بازرسان -51

 شوند؟می انتخاب

  ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حقیقی حسابداران( ١

  ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات( ۲
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 امور وزارت سطتو نامشان که تجارت قانون از قسمتی اصالح قانون ١۴۴ ماده تبصره اجرای نامهآیین مشمول اشخاص( ۳

  .است شده اعالم دارایی و اقتصادی

 ورشکسته و محجور جمله از ،١۳۴۷ تجارت قانون از قسمتی اصالح قانون ١۴۷ ماده در مقرر شرایط واجد اشخاص( ۴

  اجتماعی حقوق از محرومیت به منجر کیفری محکومیت نداشتن یا نبودن

 شود؟یم ایجاد زمانی چه آن، دارایی بر افزون دیون بابت تضامنی شرکت شرکای تضامنی مسئولیت -52

  تعهد انجام یا ندی پرداخت از شرکت ناتوانی یا خودداری محض به( ١

   دادگاه حکم موجب به شرکت بدهی شدن حال و قطعی با( ۲

 شرکا از تن چند یا یک ورشکستگی ای و شرکت انحالل با (۳

  شرکت دارایی تکافوی عدم احراز و شرکت انحالل با( ۴

  است؟ تقلب به ورشکستگی مصادیق از ،زیر موارد از یک کدام -53

 دفتر نداشتن( ١

  ورشکسته توسط دفاتر کردن مفقود( ۲

 ترتیببی دفاتر نگهداری( ۲

  او طلب پرداخت و طلبکارها از یکی دادن ترجیح( ۴

 ممکن یرز موارد از یک کدام در تقصیر، به ورشکستگی عنوانبه تصفیه مدیر توسط ورشکسته تعقیب -54

  است؟

 حاضر طلبکارهای اکثریث موافقت( ١

  دادگاه موافقت و طلبکارها اکثریت تقاضای( ۲
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 او از ناظر عضو درخواست (۳

  او به دادگاه اجازه( ۴

 ورود ،زیر شرایط کدام تحت کند،می مطرح دادگاه در ورشکسته جانشینی به تصفیه مدیر که دعوایی در -55

  است؟ ممکن ثالث، شخص عنوان به ورشکسته

 . دهد اجازه دادگاه و کند موافقت دعوی طرف بخواهد، ورشکسته( ١

  .کند موافقت نیز دعوی طرف و بخواهد ورشکسته( ۲

  .بداند مصلحت دادگاه و بخواهد تاجر (۳

 .کند تقاضا تاجر( ۴

 چیست؟ توقف تاریخ تعیین بدون ورشکستگی حکم صدور اجرای ضمانت -56

 .است الزم مجدد دعوای طرح توقف، تاریخ تعیین برای ولی نیست باطل حکم( ١

  .شودمی محسوب توقف تاریخ دادخواست، تاریخ و نیست باطل حکم( ۲ 

 .شودمی محسوب توقف تاریخ. حکم تاریخ و نیست باطل حکم( ۳

  .است باطل حکم( ۴

 است؟ باطل توقف، از بعد ورشکسته تاجر بالعوض معامالت زیر، فروض از یک کدام در -57

 . باشد غیرمنقول مال به راجع انتقال و نقل اگر( ١

  .باشد طلبکاران انزی به که انتقالی و نقل( ۲

 . باشد منقول مال به راجع وانتقال نقل اگر( ۳

  انتقالی و نقل هر( ۴
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 است؟ صحیح مورد کدام شوند، ورشکسته چک ظهرنویس دو و کننده صادر که صورتی در -58

  .دارد را خود لبط تمام برای ورشکسته ظهرنویسی دو از یک هر و کننده صادر یهتصف مدیران به مراجعه حق دارنده،( ١

 تصفیه اداره دیرم به مراجعه حق وجه هیچ به ،بپردازد را دارنده طلب نصف ،دوم ظهرنویس تصفیه اداره /مدیر اگر( ۲

  .ندارد را اولنویس ظهر

 ظهرنویس ود تصفیه مدیران از هریک به و خود طلب تمام برای کننده صادر تصفیه مدیر به مراجعه حق دارنده،( ۳

  .دارد را خود طلب نصف برای ورشکسته

 تصفیه اداره یرمد و دارد را خود طلب تمام برای ظهرنویس در و صادرکننده تصفیه مدیران به مراجعه حق ( دارنده،۴

 .هستند او طلب کل پرداخت به مکلف ظهرنویس،

 است؟ صحیح شده منحل یا ورشکسته که سهامی شرکت مدیران خصوص در مورد کدام -59

  ندارند. شرکت دیون قبال در مسئولیتی گونه هیچ( ١

  هستند. شرکت دیون مسئول خود، سهام نسبت به باشد، هاآن تخلفات از ناشی شرکت ورشکستگی اگر( ۲

 .دارند نسبی مسئولیت ،باشد هاآن تخلفات معلول انحا از نحوی به شرکت، دارایی نبودن کافی یا ورشکستگی اگر( ۳

  ارند.د تضامنی مسئولیت ،باشد هاآن تخلفات از ناشی شرکت دارایی نبودن کافی ای ورشکستگی که درصورتی (۴

  است؟ صحیح چک، ویساننظهر از یکی امضای جعل درخصوص مورد کدام -6۰

  .نیست استناد قابل ،نیت سنحُ با دارنده مقابل در( ١

 . است استناد قابل هرحال در چک، دارنده مقابل در( ۲

 . نیست استناد قابل هرحال در ،چک دارنده مقابل در( ۳

 .است استناد قابل شده، دارا را سند مجعول، امضای با که ایدارنده مقابل در صرفاً ( ۴
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 اسالمی حقوق استنباط اصول

 به همچنین و شودمی منفسخ طرفین احد موت به جایزه عقود کلیه»: داردمی مقرر مدنی قانون 954 ماده -61

 جنون هب جایز عقود کلیه شود گفته هفَسَ به جنون حالت قیاس با اگر «.است معتبر رشد که مواردی در هسَفَ

  نامند؟می چه را قیاس این. شودمی منفسخ طرفین احد

 العلةمستنبط قیاس( ١

  العلةمنصوص قیاس( ۲

 اولویت قیاس( ۳

  اویسم قیاس( ۴

 است؟ صحیح مورد کدام عرفی، جمع و تبرعی جمع خصوص در -62

 میان که تاس جمعی عرفی، جمع اما دهد،نمی گواهی آن بر لفظ از شاهدی که است دلبخواهی یمعج. عیتبرّ جمع( ١

 . گیردمی ورتص لهادّ  در موجود لفظی شواهد بر تکیه با متعارض دلیل چند یا دو

 خارج عرفی رهایمعیا بر تأکید عرفی، جمع در اما گیرد،می صورت موضوع و حکم مناسبت لحاظ با صرفاً تبرعی، جمع( ۲

  است. لفظی هایداللت حدود از

 لزامیا احکام بیان به ناظر لهادّ به مربوط عرفی، جمع اما ،است غیرالزامی امور بیان به ناظر لهادّ  به مربوط تبرعی، جمع( ۳

  .است

 دو تعارض به وطمرب عرفی، جمع اما است، ظهور حد در هاآن داللت که است دلیلی دو تعارض به مربوط عی،تبرّ جمع( ۴

 .است نصّ
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  است؟ مورد کدام به ناظر قهقرایی، استصحاب -63

 مشکوک زمان بر نمتیقّ زمان تقدم( ١

  نمتیقّ زمان بر مشکوک زمان تقدم( ۲

  شک حدوث زمان بر یقین حدوث زمان تقدم( ۳

  یقین حدوث زمان بر شک حدوث زمان تقدم( ۴

 است؟ صحیح مورد کدام برائت، اصل و استصحاب اصل درباره -64

  .هستند محرز امل هردو( ١

  .هستند محرز غیر اصل هردو (۲

 .است محرز اصل برائت، و غیرمحرز اصل ،استصحاب( ۳

  .است غیرمحرز اصل برائت، و محرز اصل استصحاب،( ۴

 چیست؟ یتعارض حکم ،«محتمل ضرر دفع لزوم» قاعده و «بالبیان عقاب قبح» قاعده میان تعارض در -65

  .کنندمی پیدا تساقط قاعده دو هر( ١

  .است محتمل ضرر دفع لزوم قاعده بر حاکم بالبیان، عقاب قبح قاعده( ۲

 .است محتمل ضرر دفع لزوم قاعده صمخصّ بالبیان، عقاب قبح قاعده( ۳

  .است محتمل ضرر دفع لزوم قاعده بر وارد بالبیان، عقاب قبح قاعده( ۴
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 به آینده رد زوجیت وجود اینکه به توجه با زوجه، آینده ایام نفقه به نسبت شوهر از ضمانت درستی -66

  است؟ توجیه قابل مورد، کدام به استناد با ،است مشکوک دین سبب عنوان

 استقبالی امر استصحاب( ١

  مانع و مقتضی قاعده( ۲

 مقلوب حاباستص (۳

 ساری شک و یقین قاعده( ۴

  است؟ کدام ،«مقتضی در شک موارد در استصحاب» بحث در «ضیتمق» از مراد -67

 حکم سبب( ١

  حکم علت( ۲

 حکم بقای استعداد( ۳

  حکم مقتضی( ۴

 وجود به ردیدت سپس و نکند اعمال را خود خیار ،اول زمان در خیار صاحب چنانچه صفقه، تبعض خیار در -68

  است؟ زیر مورد کدام به مربوط تردید و شک این ،خیر یا است باقی مزبور خیار آیا که آید

 رافع وجود( ١

  رافع( ۲

 موجود امر رافعیت ۳

  مقتضی( ۴
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 شود؟می بار مستصحب بر زیر، آثار از یک کدام مثبت، اصل اعتبار عدم بنابر -69

  واسطهبی حقوقی و شرعی أثار فقط( ١

  حقوقی و شرعی واسطه چند یا یک با یا واسطهبی حقوقی و شرعی آثار( ۲

  عقلی ای حقوقی شرعی، واسطه چند یا یک با یا واسطهبی حقوقی و شرعی آثار( ۳

 عادی یا عقلی حقوقی، شرعی، واسطه چند یا یک با یا واسطهبی حقوقی و شرعی آثار( ۴

 خود مولیمع شغل که است کسی تاجر»: داردمی مقرر که تجارت قانون 1 ماده در تاجر تعریف به توجه با -7۰

 گفت؟ توانمی را زیر موارد از یک کدام ،«.دهد قرار تجاری معامالت  را

  .شودمی حمل آن لغوی معنای بر تاجر مشکوک، موارد در فوق، تعریف رغم به( ١

 تاجر،( ۳ .شودمی حمل عام، عرف نزد معروف معنای بر تاجر مشکوک موارد در پس است؛ اسم شرح تنها تعریف، ینا( ۲

 . شود حمل نونیقا معنای همین بر باید ،ببرد کار به را واژه این قانونگذار هرگاه بنابراین و است قانونی حقیقت

 قانون این مخاطبان که شودمی حمل بازرگانان و جارت نزد متعارفی معنای بر قانونی متن در تاجر مشکوک، موارد در( ۴

  قانون متن در مذکور معنای بر نه ؛هستند

 ؟شودنمی منتفی جزا در حکم ،شروط از یکی انتفای با مورد، کدام در -71

 و کند پرت دیبلن جای از را خود فرار، حال در شخص، آن و گردد او فرار موجب و بترساند را دیگری کسی هرگاه( ١

  .است ضامن ترساننده بمیرد،

  .است محض خطای ،شود او آسیب موجب و کند برخورد شخصی به فصل بدون و انفاقاً کسی هرگاه( ۲

 .نیست باطل صلح ،باشد شده واقع اشتباهی صلح مورد در یا و مصالحه طرف در اگر( ۳

 .شودمی رد حاکم به ودیعه مال ها،آن بین توافق عدم و وارث دتعدّ صورت در( ۴ 
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 است؟ لیاوّ  واقعی حکم مورد، کدام -72

  اضطرار حالت در تیمم وجوب( ١

  جنون حالت در معامالت بودن باطل( ۲

 ضرر خوف صورت در زوجه توسط مسکن اختیار جواز( ۳

  ضرورت موارد در دولت طرف از خارجی کارشناسان استخدام جواز( ۴

 است؟ مورد کدام در ،تزاحم و تعارض باب اوتتف -73

 همواره ،تزاحم در ولی شوند؛می ساقط اعتبار از دیگری بر یکی ترجیح صورت در حتی مطلقاً  دلیل دو ،تعارض باب در( ١

 . شودمی ممقدّ اهم تکلیف

 و مبهم ترجیح یمعیارها تعارض، باب در ولی است؛ بدیهی و عقلی مهم، از اهم حکم شناسایی معیار تزاحم، باب در( ۲

  .است اختالفی

 هم با است، ممه دیگری و اهم یکی ضرورتاً که حکم دو تزاحم، باب در ولی است؛ جملمُ دلیل، داللت ،تعارض در( ۳

 . نمایندمی تزاحم

  .است حکم امتثال و اجرا ناحیه در مشکل تزاحم، در ولی است؛ دلیل چند یا دو داللت ناحیه در ناسازگاری تعارض، در (۴

 چه ،«.ندک تحریّ سلب خود از تواندنمی کسهیچ»: داردمی مقرر که مدنی قانون  96۰ ماده درخصوص -74

  گفت؟ توانمی

 .هستند عموم الفاظ از هردو ،«حریّت» و «کسهیچ» (١

  .هستند مطلق الفاظ از هردو ،«حریت» و «کسهیچ»( ۲ 

  .است مطلق اصطالحاً ،«تحریّ» و عام لفظ مصداق ،«کسهیچ»( ۳
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 تحریّ فظل خود به مستند شمول، بر «حریّت» داللت اما است؛ حکمت مقدمات برمبنای شمول بر «کسهیچ» داللت( ۴

 .است

  چیست؟ ،نیست معتبر فقه در که مدرکی اجماع از مقصود -75

 عدم یا ایتکف آن، پذیرش عدم یا پذیرش در مالک بنابراین و دارد را خود خاص دالیل که است حکمی بر اجماع( ١

  .اجماع نه است، ادله همان کفایت

 . است نکرده تحصیل را آن خود فقیه و شودنمی یافت شیعی منابع در آن مستندات که است اجماعی( ۲

 .نیست آن به وثوقی اما اند؛کرده نقل را آن فقیهان از شماری که است منقول اجماع همان (۳

  .اندپذیرفته را آن تعبداً فقیهان اما ندارد؛ خاصی دلیل که است تعبدی اجماع همان( ۴

 است؟ صحیح مورد کدام وضعی، حکم و تکلیفی حکم خصوص در -76

 حکم) معامله عنو یک از نهی از اینکه مانند ،است آن با متناسب وضعی حکم یک مستلزم ضرورتاً  تکلیفی، حکم هر( ١

 . شودمی استنتاج( وضعی حکم) آن بطالن ،(تکلیفی

 .کندمی توصیف ار امری یا شیء وضعیت وضعی، حکم اما است غیرالزامی یا الزامی تکلیف بیان به ناظر تکلیفی، حکم( ۲

 .است وضعی قاً دقی دیگر، اعتباری به و تکلیفی اعتباری به حکمی هر ،است اعتباری تنها اصطالح دو این کاربرد( ۳

 . شودمی مربوط عرفیات و معامالت باب هب وضعی حکم ولی است، عبادات قلمرو به مربوط تکلیفی حکم( ۴

 چیست؟ ،است دلیل اطالق به تمسک شرایط از و حکمت مقدمات از یکی آن، فقدان که قید از مقصود -77

 موجود دلیل، صدور اممق و موقعیت در یا شود ذکر دلیل متن در یدق اینکه از است اعم و است عقلی و لفظی یدق از اعم( ١

  .باشد

  .نماید مقید را لفظی دلیل که باشد قیدی مصداق تواندنمی عقلی قید و است لفظی قیود تنها( ۲
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  .شودمی ذکر موضوع با حکم قید عنوان به دلیل، همان متن در که است لفظی قیود تنها( ۳

 .است مراد عقلی، ودقی تنها( ۴

 مربوط مراجع زا را خود وکالت پروانه زودی به که کسی درباره وکیل، واژه استعمال درخصوص مورد کدام -78

  است؟ صحیح کند،می دریافت

 باشند، شده وضع صحیح ممقاهی برای الفاظ، اینکه بنابر اما است، مقبول فاسد، و صحیح از اعم برای ها،واژه وضع بنابر (١

  .بود نخواهد مقبولی استعمال

  .نیستد مقبول عرفاً ی،مجاز استعمال باب از نه و حقیقی استعمال باب از نه مشابه، موارد و مورد این در لفظ استعمال( ۲

 .کنند قلمداد مقبول استعمال را آن است ممکن زبان اهل عرف که است مجازی استعمال مصداق (۳

  .است مقبول استعمالی هرحال در و است حقیقی معنای در لفظ استعمال مصداق( ۴

 است؟ صحیح مورد کدام مفهوم با ،لفظ از مستفاد عموم تخصیص خصوص در -79

 .نباشد تخصیص از آبی عام، که است صحیح صورتی در هم آن مخالف، مفهوم با تنها لفظی عموم تخصیص( ١

  .بزند تخصیص را لفظی عموم تواندمی باشد، حجت و معتبر مفاهیم شمار در مفهوم هرگاه( ۲

  .ندارد را عام تخصیص توان مطلقاً مفهوم مفهوم، ضعف و لفظی داللت قوت به توجه با (۳

  .نیست مقبول عرفاً که است اکثر تخصیص مستلزم نوعاً مفهوم، با عام تخصیص( ۴

 هزار ده از نباید سهم هر اسمی مبلغ عام، سهامی هایشرکت در»: داردمی مقرر تجارت قانون 29 ماده -8۰

  است؟ زیر مورد کدام بیان مقام در مزبور، ماده« .باشد بیشتر ریال

  .است بیشتری تأکید متضمن که اخباری جمله ساختار و قالب در انشایی جمله( ١

  .آن از تخلف برای اجرا ضمانت ذکر عدم دلیل به است، پیشنهاد و توصیه صرفاً ( ۲
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  تکلیفی حکم بیان از سکوت و وضعی حکم( ۳

 الزامی و صریح تکلیف حکم( ۴

 اختصاصی و عمومی جزای حقوق

 .است کرده وادار دخو به متعلق همراه گوشی استرداد به را دیگری رعب، ایجاد و سالح کشیدن با «الف» - 81

  است؟ کیفری تعقیب قابل جرمی، چه به «الف»

 تهدید( ١

  اخاذی( ۲

  ه(محارب۳

  جرمی هیچ( ۴

 فرار حلم از سرعت به آن، تصرف با و کندمی پیدا خود مسیر در را یکیف خیابان، از عبور حین ،«الف»-82

. یردبگ بازپس او از متصرف مقاومت علت به را کیف شودنمی موفق او تعقیب در و لحظه آن در مالک. کندمی

  است؟ کیفری تعقیب قابل اتهامی، چه به «الف»

 امانت در خیانت( ١

  سرقت( ۲

 نامشروع طریق از مال تحصیل( ۳

  اتهامی هیچ( ۴
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 موفق امضا جعل و ندارد خارجی وجود که شخصی نام به واهی حساب کردن باز با بانک، کارمند ،«الف» - 83

 ظلحا به بانک کارمند عمل. کندمی پرداخت ماهه همه را بانک اقساط و بگیرد وام بانک همان از شودمی

  دارد؟ وصفی چه کیفری

 اختالس( ١

  ندارند وصفی( ۲

 کالهبرداری( ۲

  مجعول سند از استفاده و جعل( ۴

 طرف از دیه مطالبه صورت در ،کند فوت دستگیری از پیش مرتکب و دهد فرار را عمد قاتل کسی اگر - 84

  شود؟می پرداخت منبعی چه از مقتول دیه ،دم اولیای

  المالبیت( ١

  عاقله اموال( ۲

  دهنده فرار ای قاتل موال( ا۳

 «فاالقرب االقرب» نحو به قاتل خویشان تریننزدیک اموال( ۴

 را مبلغ این یکنل. کند کمک خیریه انجمن یک به تا باشد گرفته قرض دیگری از هنگفتی مبلغ کسی اگر - 85

  دارد؟( اوصافی) وصف چه جزایی، حیث از او رفتار ببازد، فوتبال بندیشرط در

 غیر مال انتقال( ١

  بازی قمار و امانت در خیانت( ۲

 قماربازی( ۲
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  امانت در خیانت( ۴

 خود شخدمتپی وجه در تاریخ، بدون چک فقره یک همراه، تلفن دستگاه یک خرید برای آموزشگاه مدیر -86

 دهفروشن از درصدانه عنوان به را مبلغی ،کاال خرید و تاریخ گذاشتن با چک دارنده لیکن. کندمی صادر

 سرقت به وا از همراه تلفن که داردمی اظهار دادگاه در دروغ به پیشخدمت کاال، اصل مطالبه با. کندمی دریافت

  است؟ پیشخدمت متوجه( اتهاماتی) اتهام چه. دارد مسترد مدیر به را چک وجه است حاضر و رفته

 امانت در خیانت( ١

  پورسانت اخذ و جعل( ۲

 غیر مال فروش (۳

  سفیدامضا از سوءاستفاده( ۴

 لیکن کند،یم حفر زیرزمین در خود سکونت محل از تونلی فروشی، جواهر مغازه به ورود قصد به سارق -87

 ارتکاب به متهم. شودمی دستگیر بالفاصله که آوردمی در همسایه خانه از سر اشتباهاً تونل، مسیر انتهای در

  است؟ کیفری تعقیب قابل ،(جرایمی) جرم چه

  عمدی تخریب( ١

  سرقت به شروع( ۲

  سرقت به شروع حکم در( ۳

 سرقت به شروع و دیگری منزل به عنف به ورود و تخریب( ۴
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 کشف فرهنگی - تاریخی اشیای تعدادی خود، مسکونی حیاط باغچه در درخت کاشتن حین در شخصی -88

  است؟ وصفی چه واجد او رفتار. کندمی مخفی را هاآن مذکور، اشیای تاریخی ارزش به علم با و کندمی

 تاریخی اشیای اختفای( ١

  کاوش و حفاری( ۲

  دولت به مکشوفه اشیای تحویل از امتناع( ۳

  .است کیفری وصف فقد( ۴

 بدن در خود از اثری نه و شود بدن در عیبی و آسیب، موجب به مرتکب، غیرعمدی رفتار که صورتی در -89

  است؟ صحیح مورد کدام. گذارد برجای

 . شودمی محکوم ۷ درجه تعزیری شالق با حبس به مرتکب تصالح، عدم درصورت( ١

  .است منتفی ضمان ،تصالح درصورت( ۲

 .شودمی محسوب عملی توهین( ۳

  .است منتفی ضمان( ۴

 شود؟می محکوم حاللان مجازات به تنها حقوقی شخص صورت، کدام در -9۰

  .باشد شده تشکیل جرم، ارتکاب برای( ١

  .ندارد وجود مجازاتی چنین صدور امکان صورتی، درهیچ( ۲

  .باشند داده تغییر جرم ارتکاب جهت در منحصراً را خود فعالیت نخستین، مشروع هدف از انحراف با( ۳

 ارتکاب جهت رد منحصراً  را خود فعالیت نخستین، مشروع هدف از انحراف با یا باشد شده تشکیل جرم ارتکاب برای( ۴

  .باشد داده تغییر جرم
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 برای شرط دامک شود، یافت ایران در و شود حدی جرم مرتکب کشور از خارج در ایرانی، تبعه یک چنانچه -91

  نیست؟ ضروری او مجازات و محاکمه

  .باشد جرم ایران، قانون موجب به ارتکابی رفتار( ١

 . باشد نشده تبرئه و محاکمه جرم، وقوع محل در متهم( ۲

  .نباشد تعقیب موقوفی یا منع برای موجبی ایران، قوانین طبق( ۳

 .نباشد آن سقوط یا مجازات اجرای ونیموق برای موجبی ایران، قوانین موجب به( ۴

 است؟ صحیح حبس، جایگزین هایمجازات خصوص در مورد کدام -92

 سوی از سال یک از کمتر به مجازات تخفیف با باشد، حبس سال یک از بیش عمدی جرم قانونی مجازات چنانچه( ١

  .است ممنوع حبس جایگزین هایمجازات اعمال دادگاه

 دادگاه ختیارا با است، حبس سال یک تا ماه شش از بیش هاآن قانونی مجازات حداکثر که غیرعمدی جرایم مرتکبان( ۲

 . شوند محکوم حبس جایگزین مجازات به است ممکن

 مجازات به تواندمی دادگاه نباشد، سال یک از بیش هاآن از یک هیچ قانونی مجازات که منعقد عمدی جرایم در (۳

  .دهد حکم حبس جایگزین

 به قطعی ریکیف محکومیت سابقه فاقد چنانچه حبس، سال یک تا قانونی مجازات حداکثر با عمدی جرایم مرتکبان( ۴

  .شوندمی محکوم حبس جایگزین مجازات به باشند، ماه شش از بیش حبس
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 رفتار خصوص رد مورد کدام. ربایدمی است، مسافر 2۰ دارای که را اتوبوسی ربایی،آدم قصد به ،«الف» -93

 است؟ صحیح ،وی

  نیست. معنوی و مادی دتعدّ مصداق( ١

 . شودمی محکوم اشد مجازات به شخص و است معنوی دتعدّ ( ۲

  .شودمی محکوم ربایی آدم مجازات حداکثر به شخص و است مادی دتعدّ ( ۳

 . شودمی محکوم نآ دومیک تا عالوه به رباییآدم مجازات حداکثر به شخص و است مادی دتعدّ ( ۴

  است؟ تعویق قابل زیر، جرایم از یک کدام -94

 چاقو با مزاحمت ایجاد( ١

  مخدر مواد عمده قاچاق( ۲

 اسیدپاشی در معاونت( ۳

 رباییآدم به شروع( ۴

. شودمی   «ج» شخص به نسبت افترا جرم مرتکب و «ب» شخص به نسبت قذف جرم مرتکب ،«الف» – 95

 شود؟می مجازات نحو چه به دستگیری، از پس مرتکب

 . شودمی محکوم حدی مجازات به فقط( ١

 . گرددمی اجرا حد ابتدا و شودمی محکوم افترا و قذف به( ۲

 .گرددمی اجرا وی به نسبت یحدّ مجازات تنها ولی ،شودمی محکوم افترا و قذف مجازات به( ۳

  .گرددمی اجرا وی مورد در مجازات دو هر ترتیب، رعایت بدون و شودمی محکوم افترا و قذف مجازات به( ۴
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 شمولم نیز قتل و شود علیهمجنی قتل و متعدد جنایات موجب عمدی، متعدد هایضربه با کسی اگر -96

 است؟ صحیح مرتکب، درخصوص مورد کدام ،باشد دیعم مجازات

 .شودمی محکوم نفس قصاص به تنها. باشد تأثیربی قتل وقوع در برخی و شود قتل موجب جنایات برخی اگر( ١

 یا قصاص به تنها ،باشد شده وارد غیرمتوالی صورت به ضربات که صورتی در ،آید پدید جنایات مجموع اثر در قتل اگر (۲

  .شد خواهد محکوم دیه

 یهد یا قصاص به ،باشد شده وارد غیرمتوالی صورت به ضربات که صورتی در آید پدید جنایات مجموع اثر در قتل اگر (۳

  .شودمی محکوم نیز است نبوده فوت به متصل آن بر جنابت که عضوی

 عضوی دیه با قصاص به باشد، شده وارد متوالی طور به رباتض که صورتی در آید، پدید جنایات مجموع اثر در قتل اگر (۴

 .شودمی محکوم نیز است نبوده متصل آن بر جنایت که

 ت؟اس صحیح مورد کدام تل،ق در دمردّ شکل به نفر چند یا دو علیه لوث بودن ثابت فرض در -97

  .شودمی تقسیم هاآن میان مساوی نسبت به دیه شاکی، درخواست به متهمان همه سوی از سامهق اقامه با( ١

  .شودمی تقسیم نممتنعا میان مساوی نسبت به دیه پرداخت همه، خودداری و قسامه اقامه بر مبنی شاکی درخواست با (۲

 دیه خود، برائت بر آنان سوگند ادای با ،امهقس اقامه از نفر چند خودداری و شاکی سوی از امهقس اقامه درخواست با (۳

  .شودمی ساقط

 میان مساوی نسبت به دیه پرداخت کننده امهقس اقامه همگی و کند امهسق اقامه درخواست هاآن از شاکی چنانچه (۴

 .شودمی تقسیم هاآن
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 جلوی را خود پول از پر کیف وگذار،گشت پایان در. کندمی کرایه را اتومبیلی خارجی جهانگرد یک -98

 و رایج هایولپ ارزش از توریست ناآگاهی به علم با راننده اما ،بردارد کیف از را خویش کرایه تا گیردمی راننده

  است؟ جرمی چه مصداق وی رفتار. داردبرمی کیف از را هنگفتی مبلغ نیت،سوء با

 امانت در خیانت( ١

  نامشروع طریق از مال تحصیل( ۲

 سرقت( ۳

 .است مجرمانه عنوان فاقد( ۴

 جرمی چه صداقم وی، رفتار بزند، آتش را ثبت دفاتر از قسمتی رسمی، اسناد دفترخانه دفتردار هرگاه -99

  است؟

 رسمی اسناد در جعل حکم در (١

  تخریب( ۲

 امانت در خیانت (۳

  احراق( ۴
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 آژیر دایص شنیدن با اموال، آوریجمع اثنای در و شودمی دیگری منزل وارد سرقت، قصد به شخصی -1۰۰

 مشمول وی رفتار. شودمی دستگیر کوچه در و گذاردمی فرار به پا محل، در اموال کردن رها با پلیس، خودروی

  است؟ عنوان کدام

 عقیم جرم( ١

  دیگری منزل به عنف به ورود( ۲

 سرقت به شروع( ۳

 دیگری منزل به عنف به ورود و سرقت به شروع( ۴

 کیفری دادرسی آیین

  کند؟ صادر صالحیت عدم قرار رسیدگی به شروع از پس تواندمی یک کیفری دادگاه آیا -1۰1

 ذاتی صالحیت عدم صورت در بلی،( ١

  محلی صالحیت عدم صورت در بلی،( ۲

 مطلقاً  ،بلی (۳

 مطلقاً  خیر،( ۴

 است؟ الزامی دادگاه سوی از تسخیری وکیل تعیین زیر، موارد از یک کدام در -1۰2

  .نکند معرفی وکیل خود متهم هرگاه خاص، جرایم در( ١

 . نکند معرفی وکیل خود متهم هرگاه ۸ و ۷ درجه جرایم استثنای به جرایم همه در( ۲

 دادگاه در موجه عذر اعالم بدون او وکیل ای نکند معرفی وکیل خود هممت هرگاه قانونگذار، توسط شده احصا جرایم در (۳

  .نشود حاضر
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 در موجه عذر اعالم بدون او وکیل ای نکند معرفی لیوک خود متهم هرگاه ۸ و ۷ درجه جرایم استثنای به جرایم همه در( ۴

  .نشود حاضر دادگاه

  شود؟می تلقی غیابی استان تجدیدنظر دادگاه رأی صورت، کدام در -1۰3

 . باشد نداده هم هاعتراضی با دفاعیه الیحه و نبوده حاضر تجدیدنظر دادگاه جلسات از یک هیچ در او وکیل یا متهم( ١

 دادگاه رأی و ادهند هم اعتراضیه با دفاعیه الیحه و نبوده حاضر تجدیدنظر جلسات از یک هیچ در او وکیل ای متهم (۲

 . باشد متهم محکومیت بر دایر تجدیدنظر

 نداده هم اعتراضیه اب دفاعیه الیحه و نبوده حاضر تجدیدنظر و نخستین دادرسی مراحل از یک هیچ در او وکیل ای هممت (۳

  .باشد تبرائ با محکومیت بر دایر تجدیدنظر دادگاه رای آنکه از اعم

 نداده هم اعتراضیه ای دفاعیه الیحه و نبوده حاضر تجدیدنظر و نخستین دادرسی مراحل از یک هیچ در او وکیل یا هممت( ۴

 .باشد متهم محکومیت بر دایر نیز تجدیدنظر دادگاه رای و

 بود؟ خواهد غیرعلنی دادگاه محاکمات زیر موارد از یک کدام در -1۰4

  متهم درخواست صورت در و گذشت قابل جرایم در( ١

  شاکی درخواست صورت در و گذشت قابل جرایم در( ۲

 شاکی درخواست صورت در و گذشته غیرقابل جرایم در( ۳

  طرفین درخواست صورت در و گذشت غیرقابل جرایم در( ۴
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 زیر موارد از یک کدام در پرونده احاله مسلح، نیروهای قضائی سازمان صالحیت در مذکور جرایم در -1۰5

  گیرد؟می صورت

 به را پرونده ،حمسل نیروهای مصالح رعایت و عمومی امنیت و نظم حفظ منظور به مسلح نیروهای قضایی سازمان رئیس( ١

  .کند احاله دیگر قضایی حوزه

  .شود یخصوص مدعی یا و شاکی حرج و عسر موجب دیگر، قضانی حوزه به پرونده ندادن احاله( ۲

 . باشند داشته اقامت دیگر دادگاه قضائی حوزه در شاکیان، بیشتر ای شاکی( ۳

 .باشند داشته اقامت دیگر دادگاه قضائی حوزه در شهود، بیشتر یا شاهد( ۴

 و شوندیم جرم مرتکب ایران اسالمی جمهوری حاکمیت قلمرو از خارج در که اشخاصی اتهامات به -1۰6

  شود؟می رسیدگی دادگاه کدام در. دارند را هاآن به رسیدگی صالحیت ایران هایدادگاه قانون، مطابق

 . باشند خارجی کشور با ایران اتباع از اینکه از اعم دستگیری، محل دادگاه در( ١

  .باشند خارجی کشور ای ایران اتباع از اینکه از اعم تهران، دادگاه در( ۲

 باشند. خارجی اتباع از که درصورتی ،دستگیری محل دادگاه در( ۳

  ..باشند ایران اتباع از که صورتی در ،دستگیری محل دادگاه در (۴

 دادرسی عادها مورد حکم تبعات و آثار بر جدید، محاکمه به شروع از پس دادرسی اعاده پذیرش اثر -1۰7

 چیست؟

 . شودمی متوقف اولی حکم تبعات و آثار قراره صدور با ،باشد قوی شده اقامه دالیل که درصورتی( ١

  .شودمی متوقف اولی حکم تبعات و آثار ،باشد قوی شده اقامه دالیل که درصورتی( ۲

 .شودمی متوقف اولی حکم تبعات و آثار دادرسی، اعاده تجویز صرف به( ۳
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  .پذیردنمی صورت اولی حکم تبعات و آثار در تغییری مطلقاً( ۴

  است؟ تجدیدنظرخواهی قابل موارد، تمامی در زیر، هایدادگاه از یک کدام آرای -1۰8

 دو کیفری( ١

  مخدر مواد جرایم جز به انقالب( ۲

 نوجوانان و اطفال( ۳

 نابالغ افراد خصوص در صرفاً نوجوانان، و اطفال( ۴

 آن حقوقی اثر ،کنند اسقاط را خود خواهی فرجام با تجدیدنظر حق کتبی، توافق با دعوا طرفین اگر -1۰9

 چیست؟

  .نیست مسموع آنان، خواهیفرجام یا تجدیدنظر ی،رأ کننده صادر قاضی صالحیت خصوص در جز به( ١

  .نیست مسموع یرأ کننده صادر قاضی یا دادگاه صالحیت خصوص در جز آنان، خواهیفرجام یا تجدیدنظر( ۲

 نیست. مسموع آنان خواهیفرجام یا تجدیدنظر( ۳

  نیست. مسموع آنان تجدیدنظر درخواست( ۴

 ؟است شده تصریح جرایم از دسته کدام در نفع،ذی توسط دادنامه استنساخ به -11۰

  عفت منافی جرایم فقط( ١

  خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم صرفاً ( ۲

 خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم و عفت منافی جرایم مطلق در( ۳

  خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم و آن مطالب از شاکی اطالع حرمت به مشروط عفت منافی جرایم( ۴
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 است؟ شده تصریح مقدماتی تحقیقات شدن ترافعی امکان به ،جرایم از دسته کدام در -111

  طرفین کتبی درخواست صورت در گذشته غیرقابل جرایم( ١

  طرفین کتبی درخواست صورت در گذشته قابل جرایم( ۲

  شرعی منصوص غیر تعزیری جرایم( ۳

 گذشت قابل جرایم( ۴

 ناقص را دادسرا تتحقیقا تعقیب، منع قرار به نسبت شاکی اعتراضی به رسیدگی مقام در دادگاه اگر - 112

  چیست؟ تکلیف دهد، تشخیص

 . کندمی تکمیل را تحقیقات خود، و کندمی نقض را قرار( ١

 . خواهدمی دادسرا از را تحقیقات تکمیل و کندمی نقض را قرار( ۲

  .ندک تحقیقات تکمیل به اقدام خود، با بخواهد دادسرا از را تحقیقات تکمیل تواندمی قرار نقض بدون( ۲

  .خواهدیم      دادسرا از را تحقیقات تکمیل با کندمی تکمیل را تحقیقات ،خود مورد حسب و کندمی نقض را قرار( ۴

 وجبم چگونه قطعی، حکم صدور از پس گذشته غیرقابل جرایم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت -113

 یقطع حکم کننده صادر دادگاه توسط علیهمحکوم حال به ترمناسب مجازات به آن تبدیل با مجازات تخفیف

  شود؟می

  علیهمحکوم درخواست حسب عنداالقتضا،( ١

  علیهمحکوم درخواست حسب الزاماً،( ۲

  دادستان درخواست حسب عنداالقتضا،( ۲

  دادستان درخواست حسب ،الزاماً( ۴
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 شود؟می تصویری و صوتی ضبط صورت، چه در یک، کیفری دادگاه محاکمات -114

  .است شده واگذار دادگاه تشخیص به( ١

  .باشد علنی دادگاه رسیدگی که درصورتی( ۲

  است. قضائی حوزه رئیس تشخیص به بنا (۳

 دادگاه تشخیص درصورت تصویری ضبط و الزاماً صوتی ضبط( ۴

 ند؟کن بازداشت را متهم راساً توانندمی زیر، جرایم از یک کدام در دادگستری، ضابطان -115

  .باشد داشته وجود جرم ارتکاب بر دالّ  قوی امارات و قراین که صورتی در غیرمشهود، جرایم در( ١

 . باشد داشته وجود جرم ارتکاب بر دالّ قوی امارات و قراین که صورتی در مشهود، جرایم در( ۲

 ک.د.آ.ق ۳۰۲ ماده «ت» و «پ» ،«ب» ،«الف» بندهای موضوع مشهود جرایم در( ۳

 مطلقاً  مشهود، جرایم( ۴

  نیست؟ صحیح مورد کدام قضائی، نظارت قرار خصوص در -116

 .است اختیاری( ١

  .است معین مدت دارای( ۲

 نیست. اعتراض قابل (۳

 . است قضائی نظارت دستور چند یا یک شامل( ۴

 است؟ زیر موارد از یک کدام رعایت به مکلف واخواهی، متعاقب کیفری دادگاه -117

  مقتضی تصمیم اتخاذ و واخواه دفاعیات و ادله بررسی صرفاً ( ١

  مقتضی تصمیم اتخاذ و وی دفاعیات و ادله بررسی رسیدگی، وقت تعیین با واخواه دعوت صرفاً ( ۲
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  مقتضی تصمیم اتخاذ و واخواه دفاعیات و ادله بررسی رسیدگی، وقت تعیین با طرفین دعوت( ۳

 مقتضی تصمیم اتخاذ و واخواه دفاعیات و ادله بررسی رسیدگی، وقت تعیین با طرفین دعوت اقتضاء درصورت( ۴

 وثیقه ضبط دستور تکلیف ،شود اجرا کیفری محکومیت حکم ،وثیقه ضبط دستور قطعیت از پس چنانچه ۔118

 چیست؟

  .شودمی صادر وثیقه چهارم یک تا ضبط دستور( ١

  .شودمی صادر وثیقه چهارم یک ضبط دستور( ۲

 .شودمی تلقی یکنلمکان( ۳

 . شودمی اجرا( ۴

 است؟ دادستان از تبعیت به مکلف بازپرس زیر، موارد از یک کدام در -119

  بازپرس توسط کفیل تمالئ احراز عدم( ١

  بازداشت به منتهی کیفری تأمین قرارهای( ۲

 یک کیفری دادگاه صالحیت مشمول جرایم مورد در اناطه قرار( ۳

  یک کیفری دادگاه صالحیت مشمول جرایم مورد در مقدماتی تحقیقات مرحله نهایی قرارهای( ۴

 .شودمی دولتی اموال در غیرقانونی تصرف بزه مرتکب استان، غیرمرکز هایشهرستان از یکی فرماندار -12۰

  است؟ قضائی مرجع کدام صالحیت در وی جرم به رسیدگی

  استان همان مرکز یک کیفری دادگاه (١

  استان همان مرکز در کیفری دادگاه( ۲

 تهران در کیفری دادگاه( ۳
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 تهران یک کیفری دادگاه( ۴

 


