
https://lawgostar.com 1389سواالت آزمون وکالت  حقوق گستر  

  

احسان نصوحی زی:ساماده آ  1 

 

******************** 
 یمدنحقوق 

 . در ملك مشاع، هر یك از مالكان: 1
گونه تصرف و انتفاع را دارند. حق (1  همه 

 گونه تصرف و انتفاع را ندارند.چیه حق (2
 گران هستند.یازمند اذن دیتصرف، ن یبرا (3
 المثل تصرف خود را بدهندگر مالكان اجرتید به دیبا یبه تصرف هستند ول مجاز (4
كد 2 گردد؟یك از موارد زیر واقف میام. در   تواند از وقف منتفع 
 ه قرار دهد.یعلخود را موقوف واقف (1

 د.یهم نمایعلخود را جزء موقوف واقف (2
 هم واقع شود.یعلز مصداق موقوفیوقف بر مصالح عامه، خود واقف ن در (3
ج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از ایا ساااااایون یپرداخت د واقف (4 ا بعد از یات باشاااااد ینكه راجع به حال حیر مخار

 وفات.
كردر ا خخد، در ایا  خخورو رو از رد وودرو یگ  3 . شخخی خخی وودرو متبل  یگ دیرر  را  خخرقد و رادیویآ رو   ن ن خخس 

 مالك:
 و متعلق به مالك است.یو راد خودرو (1

 و را به سارق بپردازد.یراد ید بهایبا مالك (2
 بردارد.خودرو  یو را از رویحق دارد راد سارق (3
 كند. یو از استرداد آن خودداریراد یتواند با پرداخت بهایم مالك (4
 ا د.……………. . مباملگ نسبد یگ مال غیر در حضور مالك و  كوو و ،  4
 باطل (1

 نافذ (2
 رنافذیغ (3
 فسخ. قابل (4
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 . شرط تاویر در انتقال ملكید یگ وریدار در عقد بیع عیا مبیا: 5
 است حیصح (1

 ح است.یصح عیاست، اما عقد ب باطل (2
 ق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.یموجب تعل چون (3
 ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است یمخالف مقتضا چون (4
 . در عقد بیع، ح  حبو اوت اص دارد یگ مبیِع: 6
 نیدر مع یكل (1

 نیمع نیع (2
 الذمهیف یكل (3
 موارد همه (4
گر مالك عیا مستاجرر را یگ دیرر  یفروشد: 7  . ا
 شود.یل ماجاره باط عقد (1

 شود.یع منفسخ میب عقد (2
 است یع و عقد اجاره به حال خود باقیب عقد (3
 شودیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل میعقد ب هم (4
 اجارر دادر شدر ا د. در اثنا  مدو اجارر، مستاجر مرتكس تبد  و تفریط شدر ا د: ۱۳۷۵ا  در  ال . مغازر 8
كیحق فسخ و تخل موجر (1 كندیسب و په دارد، بدون آنكه حق   شه پرداخت 

كه قادر به منع مستاجر از تعد یدر صورت موجر (2  ط نباشد.یو تفر یحق فسخ دارد 
 كند. یریط مستاجر جلوگیو تفر یق مراجعه به دادگاه از تعدیتواند از طریفقط م موجر (3
كسب و پیتواند با تادیحق فسخ دارد و م موجر (4  دگاه بخواهد.ن مستاجره را از دایه عیشه و تجارت تخلیه حق 
كگ برا  یك  خخال یگ اجارر دادر شخخدر، شخخی  ثالجی از مسخختاجر  خخكاند  9 . در  خخند قرارداد اجارر یك د خخترار  رارتكان 

كگ در  خخخورو تیلف مسخخختاجر، اجارر كردر ا خخخد  گزینگ در خخخد تضخخخامنی  كدام  كند. در ایا مورد  بها را یگ موجر پرداود 
 ا د؟

كیبا بستانكار (1  ند.د نخست به ضامن رجوع 
كند.ید نخست به مستاجر )بدهكار اصلیبا بستانكار (2  ( رجوع 
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كند و هر یم بستانكار (3  باشند.یبها مك از آنان مسئول پرداخت نصف اجارهیتواند به مستاجر و ضامن مجتمعًا رجوع 
كرده یم بستانكار (4 ا یتمام  یلب برااز آنها و عدم وصول ط یكیا پس از رجوع به یتواند به مستاجر و ضامن مجتمعًا رجوع 
كند. یگریه طلب به دیبق  رجوع 
كند.  10 كردر ا خخخخخد باهی یگ عك  یك خخخخخد متر در برابر دریاود در میلیون تومان حفر  . در قرارداد جبالگ عامل تبهد 

كند. در شخخی خخی در ایا قرارداد  خخاما جاعل می كگ در  خخورو اندام دادن عكل، مبلب مزبور را یگ عامل پرداود  شخخود 
كدامایا مورد  یك از موارد زیر ا د؟، تبهد  اما از 

 ثابت و مستقر است. نید (1
 ثابت و متزلزل است. نید (2
كه فقط سبب آن ا ینید (3  جاد شده است.یاست 
كه نه اصل آن و نه سبب آن ا ینید (4  جاد شده است.یاست 
 . در  ورو تلف عیا مرهونگ: 11
گر (1 گذاین مرهونه تلف شود، راهن بایع ا  رد.د بدل آن را به رهن 

گر (2 د بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن یكننده باتلف شااود، تلف یگریا دین مرهونه به واسااطه عمل راهن یع ا
 خواهد بود.

گر (3 گر از سااو یشااود ولین مرهونه توسااط شااخل ثالف تلف شااود، عقد رهن منحل میع ا راهن تلف شااود بدل در رهن  یا
 رد.یگیقرار م

گر (4 سطه عیع ا شود، رهن باطل من مرهونه به وا سو یشود، ولیمل راهن تلف  گر از  شود، بدل آن  یا شخل ثالف تلف 
 رد.یگیرهن قرار م

كگ موكل یگ وكیل می 12 كگ وكالتی   دهد مطل  یاشد:. در  ورتی 
 ل محدود به اداره اموال موكل است.یوك اراتیاخت (1

كند. یرا از سو یتواند هر قراردادیم لیوك (2  موكل منعقد 
 موكل انجام دهد. یرا از سو یواند تنها وكالت در دعاوتیم لیوك (3
گونه قراردادیاخت لیوك (4  موكل دارد. یرا از سو یار اداره اموال موكل و انعقاد هر 
گر یا مراجبگ وكیل یدهكار یدهی را نپردازد: 13  . شی ی برا  و ول طلس وود یگ دیرر  وكالد دادر ا د، ا

 را نداردت بدهكار یبه طرف یحق طرح دعو لیوك (1
 كند. یت بدهكار طرح دعویتواند به طرفیم لیوك (2
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گر (3  ت بدهكار دارد.یرا به طرف یل حق طرح دعویباشد وك یل موكل قویدال ا
گر نپرداخت میبا لیوك (4  كند. یت بدهكار طرح دعویتواند به طرفید به بدهكار اظهارنامه بدهد، ا
 .  لح یالعوض: 14

 ز است.یجا عقد (1
 باطل است. عقد (2
 الزم است. عقد (3
 شود.یم یاحكام هبه بر آن جار یحكم هبه است و تمام در (4
گر مال تلف شود:. در قرارداد ودیبگ، رو از مطالبگ مال از  و  مالك و امتناع  پردر 15  گیر از رد مال، ا

 ط ضامن است.یو تفر یدر صورت تعد ریگسپرده (1
 ست.یچ صورت ضامن نین است و در هیام ریگسپرده (2
 مال ضامن است. یتنها در صورت اتالف عمد ریگسپرده (3
 در هر حال ضامن است ولو آنكه تلف مستند به فعل او نباشد. ریگسپرده (4
. شخخخخخی خخخخخی ووو نكودر و ماتر  و  مبادل یك خخخخخد میلیون تومان و یدهی و  در میلیون تومان ا خخخخخد. ورثگ یدون  16

كردر  اند:پرداود یدهی، اموال را میان وود تقسیم 
كه ورثه از وجود بدهیتقس یصورت در (1 گاه باشند. یم درست است   ناآ

كند.ی، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیدر صورت امتناع ورثه از پرداخت بده بستانكار (2  م را درخواست 
كند و طلب خود را از ماترك به دست آورد.یتواند ابطال تقسیدر هر حال م بستانكار (3  م را از دادگاه درخواست 
گاه باشااند ورثه از وج خواه (4 كه بر متوفیا بعد از تقساایود طلب آ م درساات اساات و یبوده اساات، تقساا ینید یم معلوم شااود 

كند.یافت طلب خود به هر یدر ید برایبستانكار با  ك از ورثه به نسبت سهم او رجوع 
كردر و یك قطبگ زمیا  17 كگ  گ نفر هستند ر یدر و یكی از  گ وار ۱۵۰۰. شی ی ووو   ث  غیر ا د :متر  یگ ورثگ او 

 شود.یر در دادگاه انجام میبا حضور سرپرست صغ میتقس (1
 ر به سن رشد ممنوع است.یدن صغین تا رسین قطعه زمیا میتقس (2
 كند.یم مین را تقسیگر زمیر و دو وارث دیثبت محل وقوع ملك با درخواست سرپرست صغ اداره (3
 دهد.ین ملك میم ایرثه حكم به تقسگر ویر با حضور دیصغ یاز به نصب سرپرست برایبدون ن دادگاه (4
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گر زن از شوهر متووا  وود ورزندانی داشتگ یاشد، یگ میزان زیر ارث می 18  برد :. ا
 رمنقول.یاموال منقول و غ یهشتم از بها كی (1

 رمنقول.یاموال غ یك هشتم از بهاین اموال منقول و یهشتم از ع كی (2
 ان.یرمنقول اعم از عرصه و اعیاموال غن یك هشتم از عین اموال منقول و یهشتم از ع كی (3
 ان.یرمنقول اعم از عرصه و اعیمت اموال غیك هشتم از قین اموال منقول و یهشتم از ع كی (4
 . در  ورو مدنون شدن مرد رو از عقد نكاح دایم: 19

 زن حق فسخ دارد فقط (1
 حق فسخ دارند. نیزوج (2
 شوهر حق فسخ دارد. فقط (3
 ن حق فسخ ندارند.یاز زوج كیچیه (4
گر در عقد نكاح مهرالكسكی ملك غیر یاشد: 20  . ا

 و مهر باطل است. نكاح (1
 رد.یگیزن مهرالمثل تعلق م به (2
 مت آن خواهد بودیا قیمستحق مثل  زن (3
كه مهر تع مثل (4  ند.ین نماییمهر را تع ید با تراضین باین نشده باشد و زوجییآن است 
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 یمدن یدادر  ایی 
كگ در 21  گر یگ موجس قرارداد   ا فهان منبقد شدر، شی ی یك یاب  رارتكان واقع در تهران و یك د ترار وودرو  . ا

كگ یگ موجس یك دادووا خخخد  كرا یاشخخخد، دعوا  ت ویل و تسخخخلیم  رارتكان و وودرو  وریدار  نكاید و وروشخخخندر مقیم 
 مطرح شدر در  الحید بگ دادگاهی ا د؟

كه محل وقوع عقد است. یعموم دادگاه (1  اصفهان 
كه محل وقوع آپارتمان است. یومعم دادگاه (2  تهران 
كه محل اقامت فروشنده )خوانده( است. یعموم دادگاه (3  كرج 
كرج صالح به رس یعموم یهاك از دادگاهی هر (4  هستند. یدگیتهران و اصفهان و 
كدام بیان   یح ا د؟ 22  . 

 ممنوع است. یبه صورت مورد یقرارداد با دولت حت میتنظ (1
 ز باشد.یل به وكالت، در استخدام دولت نتواند ضمن اشتغایم لیوك (2
 داشته باشد. یتواند با دولت، قرارداد مشاوره حقوقیم یتواند در استخدام دولت باشد ولینم لیوك (3
كند اما میاز دولت حقوق در یبه عنوان مشااااااور حقوق یتواند حتینم لیوك (4 با دولت  یتواند قرارداد وكالت موردیافت 

كند.یتنظ  م 
گهی در روزنامگ ایالغ شخخخخخدر یاشخخخخخد، تاریز ایالغ بگ زمانی . بنان 23 چگ را  دادگار غیابآ بودر و مفاد را  از طری   

 ا د؟
گه خیتار (1  یانتشار آ

گه كی (2  یهفته پس از انتشار آ
گه كی (3  یماه پس از انتشار آ
 یه از مفاد رایعلاطالع محكوم خیتار (4
 . در مرحلگ واوواهی، واوواندر: 24

 ا ندارد.جلب شخل ثالف ر حق (1
كند.یبه اعتراض، دادخواست جلب شخل ثالف را به دادگاه تقد یدگین جلسه رسیدر اول دیبا (2  م 
 م دارد.یدادخواست جلب ثالف را تقد یبه واخواه یدگیخ ابالغ وقت رسیظرف سه روز از تار دیبا (3
كرده و ظرف ساااه ریبه اعتراض، جهات و دال یدگین جلساااه رسااایدر اول دیبا (4 وز دادخواسااات جلب ثالف را ل خود را اظهار 

 م داردیتقد
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كدام عبارو   یح ا د؟ 25  . 
 االجرا استت الزمیپس از قطع یرفع تصرف عدوان یرا (1

 ه قابل اجرا است.ییت و پس از صدور اجرایقبل از قطع یرفع تصرف عدوان یرا (2
 ت و به دستور مرجع صادركننده قابل اجرا است.یقبل از قطع یرفع تصرف عدوان یرا (3
 االجرا است.ه الزمییت و بعد از صدور اجرایفقط پس از قطع یرفع تصرف عدوان یرا (4
 . ا ترداد  ند در جریان دادر ی: 26

 مجاز است. مطلقاً  (1
كه سند به نفع طرف مقابل باشد. یصورت در (2  مجاز است 
كه به نفع طرف مقابل دلیمجاز ن یصورت در (3  ل نباشد و او به آن استناد نكرده باشد.یست 
كه به نفع طرف مقابل دلیمجاز ن یتصور در (4 كرده باشد.یست   ل باشد و او )طرف مقابل( به آن سند استناد 
كدام  27  ا د؟ حی   ریاز عباراو ز کی. 

 دادخواست است. فیدادخواست,از موجبات توق میخواهان پس از تقد تیاهل عدم (1
 .ستین یدادرس فیدادخواست,از موجبات توق میخواهان پس از تقد تیاهل عدم (2
 .ستیدادخواست ن فیدادخواست,از موجبات توق میخواهان پس از تقد تیاهل عدم (3
 است. یدادرس فیدادخواست,از موجبات توق میخواهان پس از تقد تیاهل عدم (4

 پرسش ها تقسیم شد.  : حذف و نمره سوال بین سایرحاتیتوض
كگ برا  اثباو ایقاعاو اقامگ می 28  زمانی ا د؟شود تابع قوانیا بگ . دالیلی 

 اقامه دعوا زمان (1
 قاعیانشاء ا زمان (2
 به دعوا یدگیرس زمان (3
كم بر دعوا بر عهده دادگاه است.یقوان لیتشخ (4  ن حا
 . در دعاو  مالی غیرمنقول و ولع ید از اعیان غیرمنقول: 29

 امالك در هر منطقه خواهد بود. یامت منطقهیت، ارزش خواسته مطابق قینظر صالح از (1
كه خواهان در دادخواست خود تع ت،ینظر صالح از (2  كند.ین مییارزش خواسته همان است 
 محاسبه شود. یامت منطقهید مطابق قیت، ارزش خواسته بایو صالح ینه دادرسینظر هز از (3
كه خواهان در دادخواست خود تعینه دادرسینظر هز از (4 كرده است.یی، ارزش خواسته همان است   ن 
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كدام 30 كند؟، شی  میها  زیریك از  ورو. در   تواند یگ عنوان ثالث یگ حكم اعتراض 
 دخالت نداشته باشد. یچ سمتیصادره با ه یبه را یمنته یكه در دادرس یصورت در (1

 م نكرده باشد.یز تقدین یاحهیصادره در دادگاه حاضر نشده و ال یبه را یمنته یكه در دادرس یصورت در (2
 ه عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.صادره ب یبه را یمنته یكه در دادرس یصورت در (3
 اش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.ندهیا نمایصادره خود  یبه را یمنته یكه در دادرس یصورت در (4
كدام 31  شود؟یك از موارد زیر ادعا  جدید م سوب می. در مرحلگ تددیدنظر 

 یمرتبط با خواسته اصل یدعوا طرح (1
 یالمسمالمثل به اجرتز اجرتعنوان خواسته ا رییتغ (2
گرفته است.یكه در جر یانیضرر و ز مطالبه (3  ان دعوا به خواسته تعلق 
كه در جر یبهااجاره مطالبه (4  ده و پرداخت نشده است.ی، موعد آن رسیدگیان رسیملك 
كشور قرار ایطال دادووا د تایید شدر تو ط دادگار تددیدنظر را نقض  32  نكاید:. بنانچگ شببگ دیوان عالی 

 گردد.یصادركننده قرار ارجاع م یبه شعبه بدو پرونده (1
 د.ینمایم یماهو یدگیوان راسًا مبادرت به رسید شعبه (2
 گردد.یدنظر ارجاع میعرض دادگاه تجدبه شعبه هم پرونده (3
 گردد.یدكننده قرار ارجاع مییدنظر تایبه شعبه تجد پرونده (4
كند، برا 33 كگ یاید  وگند یاد  كسی  گر  كرد؟. ا    قبول یا رد  وگند مهلد ییواهد، دادگار بگ ت كیكی اتیاذ وواهد 

 د به او مهلت دهد.یبا دادگاه (1
 تواند به او مهلت دهد.ینم دادگاه (2
 تواند به او مهلت دهد.یمطلقًا م دادگاه (3
كه موجب ضرر طرف مقابل نگرددزانیتواند به او مهلت دهد، به میم دادگاه (4  .ی 
كدام 34  راو زیر   یح ا د؟یك از عبا. 

 ست.یت مسموع نیجعل ید نسبت به سند، ادعایا تردیاز انكار  پس (1
 ستید نسبت به آن سند، مسموع نیا تردیت سند، انكار یجعل یاز ادعا پس (2
 ر مسموع نخواهد بود.یاخ یپرداخت وجه آن، ادعا یك سند همراه با ادعاید نسبت به یا تردیصورت انكار  در (3
 شود.یم یدگیر رسیاخ ید شود فقط به ادعایا تردیكه نسبت به آن سند، انكار  یسند، در صورت تیجعل یاز ادعا بعد (4
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كدام 36  یگ و هزینگ دادر ی(   یح نیسد؟یك از موارد زیر در و وص دعوا  اعسار، )از پرداود م كوم. 
 است. یرمالیغ یك دعوایاعسار  یدعوا (1

 وجود ندارد. یو وراث یبرا یاستفاده از حكم اعسار متوف امكان (2
 ل شودیهر مرحله به طور مجزا تحص ید برایبا ینه دادرسیاز هز تیمعاف (3
 ندارد. یه منع قانونیعلبه قبل از حبس محكومبه دادخواست اعسار از پرداخت محكوم یدگیرس امكان (4
كدام بیان در مورد د تور موقد   یح ا د؟ 37  . 

 د.ید از دستور موقت رفع اثر نمایگاه بان مناسب بدهد، دادیكه طرف دعوا تام یصورت در (1
 د.ید از دستور موقت رفع اثر نماین مناسب بدهد، دادگاه نبایكه طرف دعوا تام یصورت در (2
 د.ینماین مناسب بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر میكه طرف دعوا تام یصورت در (3
طرح  یماهو یخ صاادور دسااتور موقت دعوایساات روز از تاریبكننده دسااتور موقت ظرف مدت كه درخواساات یصااورت در (4

 دینماید، دادگاه راسًا از دستور موقت رفع اثر میننما
 . عدم تهیگ و یلگ اجرا  قرار مباینگ م ل یا ت قی  م لی: 38

 گردد.یصادر م یبدو یمذكور را دادگاه الزم بداند قرار رد دعوا یقرارها یكه اجرا یصورت در (1
 گردد.یصادر م یمذكور را دادگاه الزم بداند قرار ابطال دادخواست بدو یقرارها یاجرا كه یصورت در (2
 گردد.یم یمذكور به درخواست خواهان باشد موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدو یقرارها یكه اجرا یصورت در (3
صادر  یدنظرخواهیواست تجددنظرخواه باشد قرار ابطال دادخیمذكور به درخواست تجد یقرارها یكه اجرا یصورت در (4
 گردد.یم
كدام 39  یك از عباراو زیر   یح نیسد؟. 

 شود.یم ییات اجرایحكم موجب توقف عمل یان اجرایه در جریعلمحكوم فوت (1
 ر تركه باشد.یدر طول مدت تحر ییات اجرایق عملیتواند از موجبات تعلیر تركه میتحر درخواست (2
حكم  یر اجرایتواند از موجبات صاااادور قرار تاخینم یطیچ شاااارایكم تحت هرفع اختالف نساااابت به مفاد ح درخواساااات (3

 توسط دادگاه باشد.
ط او، یو تفر یبر تلف مال بدون تعد یف شااااده اساااات مبنیه نزد او توقیعلكه اموال محكوم یشااااخل ثالث دادخواساااات (4
 باشد. ییات اجرایف عملیتواند از موجبات صدور قرار توقیم

 
 



https://lawgostar.com 1389سواالت آزمون وکالت  حقوق گستر  

  

احسان نصوحی زی:ساماده آ  10 

 

گر وواهان برا   40  اثباو ادعا  وود اقامگ بینگ نكاید، دادگار یا بگ تكلیفی مواجگ ا د؟. ا
 د.ینه حكم صادر نماید مطابق بیبا دادگاه (1

 د.ینه معارض، حكم صادر نماید در صورت عدم بیبا دادگاه (2
 دیت نباشد، حكم صادر نماینه معارض، چنانچه دعوا بر مید در صورت عدم بیبا دادگاه (3
 د.ینه معارض، چنانچه دعوا بر محجور نباشد، حكم صادر نمایب د در صورت عدمیبا دادگاه (4
  

 تدارو
كدام  41  یاشد؟یح نكیل   یك از عباراو ذی. 

 شود.یمحسوب م یرمنقول تجارینقل و انتقال اموال غ لیتسه (1
 ن تجار انجام شود.یشوند ولو آنكه بیمحسوب نم یرمنقول تجاریغ معامالت (2
 شود.یمحسوب م یسط تاجر، به قصد فروش تجارك آن تویو تفك یاراض دیخر (3
 است. یت محدود، عمل تجاریبا مسئول یهاا اجاره توسط شركتیساختمان، به منظور فروش  احداث (4
گكر  بوشخخخخهر یگ ق خخخخد ار خخخخال یگ تهران یگ ینرار یاربر  ا. م كولگ 42 كگ در ی)الف( ت و  جهد حكل از  ل دادر شخخخخدر 
گردیمس كدام یر تلف   ح ا د؟یل   یك از موارد ذیدر ا د. ینا یگ ورض ووق 

كاال است حت یباربر بنگاه (1 گر تلف ناش یضامن تلف   ه باشد.یاز حوادث قهر یا
كاال، از مسئولیدر هر حال با اثبات عدم تقص یباربر بنگاه (2  است. یت مبریر خود در تلف 
كاال ناشیبا اثبات ا یباربر بنگاه (3 كننده بوده از مسئولاز قصور ارس ینكه تلف   است. یت مبریال 
كاال ناش چنانچه (4 كاال بوده، صرفًا ویاز تقص یثابت شود تلف   مسئول جبران خسارت است. یر راننده حامل 
 یاشد.یم…………. عام، منوط یگ  دور مدوز تو ط  ی هام  هاتو ط شركد یسینورریگ رذی. انتشار اعالم 43

 ها.اداره ثبت شركت فقط (1
 مان بورس و اوراق بهادار.ساز فقط (2
 ها.بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركت سازمان (3
 رفته نشده در بورس(.یپذ یهاها )در مورد شركتثبت شركت اداره (4
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ك وقرر  خخخخخفتگ در ح  )ب( یمتبهد یگ پرداود  ۱۵۱۹د م دود )الف( ثبد شخخخخخدر یگ شخخخخخكارر ی. شخخخخخركد یا مسخخخخخ ول 44
كدام  یآكگ دارا ییاشد. در  ورتیم كفاف پرداود  فتگ را ندهد،   ح ا د؟یل   یك از موارد ذیشركد 
 باشند.یشركت به نسبت سهم الشركه خود مسئول پرداخت وجه سفته م شركاء (1

 ند.ید وجه سفته را پرداخت نمایزان آورده خود بایشركت به م شركاء (2
 باشند.یبا شركت مسئول پرداخت وجه سفته م یشركت بطور تضامن رانیمد (3
 در قبال پرداخت وجه سفته نخواهند داشت. یتیگونه مسئولچیشركت ه كاءشر (4
 :ی. در  كاند تدارت 45

كند. یون اصلید بدوًا به مدیبا لهمضمون (1  و سپس به ضامن رجوع 
 د.یو ضامن رجوع نما یون اصلیتواند بطور همزمان به مدیدر صورت فقدان توافق م یحت لهمضمون (2
كند. یون اصلیتواند بطور همزمان به مدیتوافق مدر صورت وجود  لهمضمون (3  و ضامن رجوع 
 یگریه طلب به دیا بقیتمام  یتواند برایعنه و عدم وصااول طلب خود ما مضاامونیصاارفًا با رجوع به ضااامن  لهمضاامون (4

 د.یمراجعه نما
كدام عبارو    46  یاشد؟یح نكی. در و وص مبلب براو 

كمتر مالك است.ان مبلغ به حرویخصوص تعارض م در (1  ف و رقم، مبلغ 
 است. ید مبلغ برات موجب خروج سند از شمول اسناد تجاریق عدم (2
 ست.ین ید مبلغ برات با حروف موجب خروج سند از شمول اسناد تجاریق عدم (3
 ان مبلغ به حروف و مبلغ به رقم، مبلغ ذكر شده به حروف مالك است.یخصوص تعارض م در (4
كدام  47  یاشد؟یح نكیالزحكگ   اود ح یل در و وص ا ت قاق دالل یگ دریك از موارد ذی. 

 الزحمه است.افت حقیكه معامله با وساطت او تمام شده باشد مستحق در یدر صورت دالل (1
 الزحمه است.افت حقیمعامله مشروط به تحقق شرط باشد دالل صرفًا پس از حصول شرط مستحق در هرگاه (2
 شود.یالزحمه از دالل سلب نمار غبن فسخ شود حق مطالبه حقیمال خكه معامله به واسطه اع یصورت در (3
 ن معامله است مگر آنكه خالف آن توافق شده باشد.یبه عهده طرف یدالل به نسبت مساو الزحمهحق (4
گروتگ ا خخخد. در  خخخورو ورشخخخكسخخخترییگ عنوان وكالد در اوت یسخخخیك وقرر بك یا ظهرنوی.  48 كدام  یار تاجر قرار  تاجر، 
 یاشد؟یح نكید   مور

گید در ردیافت وجه آن بایدر یصورت وصول وجه چك توسط تاجر، صاحب سند برا در (1  رد.یف غرماء قرار 
 ه را خواهد داشت.یر تصفیس حق مراجعه به مدیبه عنوان وكالت بوده است، ظهرنو یسینكه ظهرنویصورت اثبات ا در (2
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 د.یه مسترد نمایر تصفیتواند الشه چك را از مدیب چك مد تاجر، صاحیصورت عدم وصول وجه چك و بقاء آن در  در (3
كل مبلغ چك را از مدیرد و میگیف غرماء قرار نمیصاااورت وصاااول وجه چك توساااط تاجر، صااااحب چك در رد در (4 ر یتواند 

 د.یه وصول نمایتصف
كدام  49  ح ا د؟یل   یك از موارد ذی. 

گردد.یتصفر یت مدید به طرفیبا یمنحله، دعو یهامورد شركت در (1  ه شركت اقامه 
گردد.ید به طرفیبا یورشكسته، دعو یهامورد شركت در (2  ت شركت ورشكسته اقامه 
گردد.یر تصفیت مدید به طرفیبا یورشكسته و منحله دعو یهامورد شركت در (3  ه اقامه 
ت شااركت یبه طرف یمنحله، دعو یهاه و در مورد شااركتیر تصاافیت مدیبه طرف یورشااكسااته دعو یهامورد شااركت در (4

گردد.یمنحله با  د اقامه 
 :ی هام  . در شركتها 50

 ت خود را ندارند.یریبا شركت تحت مد یمطلقًا حق انجام معامله شخص رانیمد (1
ت یریا شااركت تحت مدیحق انجام معامله  یت صاارفه و صااالح و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومیبه شاارط رعا رانیمد (2

 خود را دارند.
ت خود یریصرفه و صالح شركت و با نظارت و اجازه بازرس حق انجام معامله با شركت تحت مدت یبه شرط رعا رانیمد (3

 را دارند.
 چكدامیه (4
كگ:  از امور ی.  دور براو  ازش 51  ا د 

 د.یر نمایبه تقص یتواند تاجر را محكوم به ورشكستگیم دادگاه (1
 د.یر نمایبه تقص ید تاجر را محكوم به ورشكستگیبا دادگاه (2
 د.یبه تقلب نما یتواند تاجر را محكوم به ورشكستگیم هدادگا (3
 د.یبه تقلب نما ید تاجر را محكوم به ورشكستگیبا دادگاه (4
 گ شود:ی رما %۶۰ا روتا یموجس از ب یواردر در شركد  هام  هاانی. بنانچگ ز 52

كند ید تشكیالعاده بافوق یعموم مجمع (1 كاهش دهد.زیه را به میا سرمایل شود و شركت را منحل   ان موجود 
كسب مجوز از مجمع عمومیره بایمد اتیه (2  د.یاقدام نما یزان مقرر قانونیه تا میم سرماینسبت به ترم یعاد ید با 
ه ثبت شاااده نقدًا به شاااركت یه از دسااات رفته را تا حد سااارمایروز سااارما ۶۰د ظرف یبه نسااابت ساااهامشاااان با ساااهامداران (3

 ند.یپرداخت نما
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صله جهت تكمیبا العادهفوق یعموم مجمع (4 سرمایل و ترمید بالفا سرماین رفته افزایه از بیم  سرمایش  ه ثبت یه را تا حد 
 د.یب نمایشده تصو

كدام  53  شوند؟ید م سوب میل، طلبكار یا ح  الویك از موارد ذی. 
 ام بعد از توقفیه ایر تادیدر خصوص مطالبه اصل وام و خسارات تاخ هابانك (1

 م متعلقه تاجر ورشكستهیات و جرایوصول مالدر مورد  ییدارا وزارت (2
 اند.ف نمودهیخ توقف، اموال تاجر را توقیكه بعد از تار یبستانكاران (3
 چكدامیه (4
كدام  54  یاشد؟یح نكیل   یك از عباراو ذی. 

 دارد. یت تضامنیعنه خود مسئولصرفًا با مضمون ضامن (1
 مان، سه سال است.ن مدت ضییضامن برات مفقود شده، در صورت عدم تع ضمانت (2
 گردد.یالذمه میس مذكور بریس، ضامن ظهرنویصورت سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنو در (3
 د.یت ضامن نمایبه طرف یخ اعتراض مبادرت به طرح دعویكسال از تاریموظف است ظرف  یسند تجار دارنده (4
كدام  . در  ورو مرور زمان تدار 55  ح ا د؟یل   یك از موارد ذی، 

 چ عنوان نخواهد داشت.یحق مطالبه وجه آن را به ه دارنده (1
 را خواهد داشت. یصرفًا حق مراجعه به صادركننده سند تجار دارنده (2
كسان دارنده (3 كرده یحق مراجعه به   اند را خواهد داشت.كه به ضرر او استفاده بالجهت 
 ن خواهد داشت.یك سند معرف دین سند، به عنوان یحق مطالبه وجه آن را از تمام مسئول دارنده (4
 یاشد؟یح نكیكدام عبارو    ی. در مورد قرارداد ارواق 56

 ست.یتوسط دادگاه بطالن آن مطلقًا قابل قبول ن یق قرارداد ارفاقیاز تصد پس (1
 قابل ابطال است. یطیتوسط دادگاه تحت شرا یق قرارداد ارفاقیتاجر ورشكسته پس از تصد معامالت (2
كرده تحت شرا یكه قرارداد ارفاق یاتاجر ورشكسته یورشكستگ حكم (3  قابل صدور است. یطیرا منعقد 
كه قرارداد ارفاقیتوساااااط تاجر، هر  یقرارداد ارفاق یصاااااورت عدم اجرا در (4 اند از دادگاه را منعقد نموده یك از طلبكاران 

 ند.یرا بنما یدرخواست فسخ قرارداد ارفاق
كدام عبارو    57  یاشد؟یح نكی. 

كه حاوقابل ثب یاختراع (1  باشد. یكاربرد صنعت ید و دارایابتكار جد یت است 
 خ تقاضا مانع ثبت خواهد بود.یماه قبل از تار ۶اختراع در ظرف مدت  افشاء (2
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كار تجار یهاا روشیو قواعد  هاطرح (3  باشد.ی، به عنوان اختراع قابل ثبت نمیانجام 
 شود.یه منتقل ماز اختراع ثبت شده در صورت فوت صاحبان حق به ورث یناش حقوق (4
كدام مورد ذ 58   ح ا د؟یل   ی. 
 د.یآیخاص نقل و انتقال سهام بانام در اداره ثبت شركتها به عمل م یسهام یشركتها در (1

خاص نقل و انتقال ساااهام بانام بدون دخالت اداره ثبت شاااركتها و توساااط خود شاااركت صاااورت  یساااهام یشاااركتها در (2
 رد.یگیم

گهخاص  یسهام یمورد شركتها در (3  ینقل و انتقال سهام بانام پس از ثبت در دفاتر شركت، در اداره ثبت شركتها ثبت و آ
 شود.یم
، در اداره ثبت یدر دفترخانه اسناد رسم یم سند رسمیخاص نقل و انتقال سهام بانام پس از تنظ یسهام یشركتها در (4

گه  شود.یم یشركتها ثبت و آ
كدام عبارو    59  یاشد؟یح نكی. 

 روز نخواهد بود. ۶۰كمتر از  یسهام یه شركتهایش سرماید در افزاید سهام جدیتفاده از حق تقدم در خراس مدت (1
كثر  یسااهام یشااركتها در (2 كثر  یسااهام یك دهم و در شااركتهایعام حدا ك دوم سااود خالل به عنوان پاداش یخاص حدا

 شود.یران منظور میمد
كثر چهل روز  یسااهام یل آن در شااركتهایخ تشااكیو تار ینامه مجمع عمومن نشاار دعوتیب فاصااله (3 حداقل ده روز و حدا

 خواهد بود.
سهامیمد اتیه (4 شركت  سال  یره  ست هر  سود خالل را به عنوان اندوخته قانونیك بیمكلف ا د تا یمنظور نما یستم از 

گردد.یك دهم سرمایبه  یكه اندوخته قانون یزمان  ه شركت بالغ 
كدام ب 60  یاشد؟یح میان   ی. 

 د.یوام اخذ نما یها و موسسات اعتبار تواند به حساب تاجر از بانكیه میتصف رهادا (1
 را ندارد. یها و موسسات اعتبار افت وام به حساب تاجر از بانكیچ وجه حق دریه به هیتصف اداره (2
 د.یاخذ نما یها و موسسات اعتبار تواند به حساب تاجر وام بدون بهره از بانكیه فقط میتصف اداره (3
تاجر را  یها یه بدهیافت مطالبات تاجر و پرداخت و تصااافیفقط حق در یه بعد از صااادور حكم ورشاااكساااتگیتصاااف رهادا (4

 دارد.
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 وقگ ا ول
كگ م ۱۰۶۹در مادر « نكاح»  برا« دائم». عبارو  61 ز یار نسخخبد یگ  خخداق، جایدر نكاح دائم، شخخرط و….. »د: یگویق.م 

كدام ا طالح م« …..ا د  یاشد؟یم داق 
 مطلق (1

 اء(ی)به فتح  دیمق (2
كسر  دیمق (3  اء(ی)به 
 خاص (4
یگ دادگار  ادركنندر   ماهو یدگیر   ، پروندر را برا«قرار»دنظر رو از نقض یق. .د.م، دادگار تدد ۳۵۳. طب  مادر  62

گر یقرار عودو م كگ توام یا حكم راجع یگ ا خخخخل دعوا نسخخخخبد یدان « قرار رد دادووا خخخخد جلس شخخخخی  ثالث»دهد اما ا
  یگ  ن یا دعوا یدگیهكان قانون، ر  ۱۴۰ل مادر یذ طاب دنظر وسز شود، میدر مرحلگ تدد –شدر  یدنظروواهیتدد
كگ یگ عنوان تددی ییگ عكل م یدر دادگاه یا خخخل كدام ید ید. و خخخبینكایم یدگیدنظر ر خخخید  ك از یاد شخخخدر، م خخخداق 

 ل ا د؟یموارد ذ
 ناسخ (1

 متصل مخصل (2
 یمنفصل لفظ مخصل (3
  یعقل منفصل مخصل (4
كسخخ 63 كم شخخر ، یدواح ح  اجبار  گر بگ حا   را بر مطلقگ نكودن هكسخخرن ندارد اما در  خخورو بروز عسخخر و حرا برا ی. ا

كم، دادگار م  زوجگ و مراجبگ و   د. عدم جواز یدویق.م، زوا را اجبار یگ طالق نكا ۱۱۳۰تواند مطاب  مادر ییگ حا
كم و جواز مذكور در مادر  كدام یاد شدر یگ ترتیحا  ل ا د؟یك از موارد ذیس م داق 

 یحكم ظاهر – یثانو یواقع حكم (1
 یحكم ظاهر – یاول یواقع حكم (2
 یثانو یحكم واقع – یاول یواقع حكم (3
 یاول یحكم واقع – یثانو یواقع حكم (4
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كگ م ۱۹۸. مادر  64 كسخخخخ ینیا دیكگ ح   یدر  خخخخورت»د: یگویق. .د.م  رر  ن ا خخخخد م  ثاید شخخخخد ا خخخخل بر یقا یبر عهدر 
كدام مورد ا د؟« نكگ والف  ن ثاید شود.یا  م داق 
 استصحاب اصل (1

كان ابقاء (2  ما
 ن آخریقین بالّشك بل انقضه بیقیال التنقض (3
 سه مورد هر (4
كگ م ۱۰۷۹. مادر  65 كدام « كگ روع جهالد  نها یشود، مبلوم یاشد  ا تا حدیا طروید بیمهر یا»د: یگویق.م  م داق 

 مورد ا د؟
 قطع (1

 شك (2
 یلیتفص علم (3
 یاجمال علم (4
كگ م ۳۵۹. در مادر  67 ع نیواهد بود یع عرواح مشخخكو  یاشخخد  ن شخخ  داول در بیدر مب ی یهرگار دوول شخخ»د: یگویق.م 

 كدام ا ل اجرا شدر ا د؟« ح شدر یاشد.یمرر  نكگ ت ر
 عدم اصل (1

 یعدم استصحاب (2
 یوجود استصحاب (3
 سه مورد هر (4
كگ مطاب  68 كانون وكالء دادگستر ی گ قانونینامگ الایی  ۳۹مادر  . از  ندا   وگند یبد از حا ر شدن   ، ادا ا تقالل 

كار موز یبنیپروانگ وكالد   ۳؛ مو و  یند «تیلف از قسم»شود، مدازاو مربوط یگ یوكالد اندام م  رو از اتكام دورر 
كسایی ن   ۸۱مادر  كار  غولكگ مش ینامگ شامل حال  كدام یا و بیگردد. ایا د نك  موزگذراندن دورر  د م داق 

 ل ا د؟یك از موارد ذی
 یتخصص خروج (1

 یصیتخص خروج (2
 حكومت (3
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 ۳و  ۱ موارد (4
كگ م ۱۰۴۳. مادر  69 گربگ یگ  ا یلوغ ر »د: یگویق.م  كرر ا او   ا جد ردریدر یاشد موقوف یگ اجازر ردر ینكاح دوتر یا

كدام مورد ا د؟« …ا د  م داق 
 یافراد عام (1

 یستغراقا عام (2
 یبدل عام (3
 یمجموع عام (4
كگ مقرر داشتگ:  ۵۲۹مادر  . 71 م وب  ال  یمدن یا دادر ییا قانون، قانون  یاالجراء شدن از الزمیاز تار»ق. .د.م 

و  ۱۳۷۳و انقالب م خخوب  یعكوم  هال دادگاریقانون تشخخك ۳۱و  ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۸و ال اقاو و ا خخالحاو  ن و مواد  ۱۳۱۸
 …..« .گرددیم یر ملغیا و مقرراو در موارد مغایر قوانی ا

 است. ینسخ شخص متضمن (1
 است. ینسخ نوع متضمن (2
 ح است.یرصرینسخ غ متضمن (3
 ، هر سه است.یو نوع یح، شخصینسخ صر متضمن (4
كگ اقامترار مدع ۵۱مادر  ۲. یند  72 كدام مورد ا د؟یاحراز م یگ را یا قول مدعیعلیق. .د.م   كند م داق 

 اخل یبه معنا لیدل (1
 اصل (2
 اماره (3
 ۳و  ۱ موارد (4
گربگ ق ید مجل مالیمقترض یا»ق.م:  ۶۵۰رابر مادر  . 73 كند ا كردر ا خخد رد  كگ قرض  كردر یاشخخدی یكتاح ترقیرا  « …..ا تنزل 

 ا د؟ یرد مجل مال مقرو گ، بگ نو  واجب
 مشروط (1

 مطلق (2
 ییكفا (3
 یتبع (4
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كگ مقرر داشخخختگ:  ۷۷۸. مادر  74 كگ مرتها ح  ورون ع»ق.م  گر شخخخرط شخخخدر یاشخخخد  « یاطل ا خخخد.ا مرهونگ را ندارد یا

كدام مورد ا د؟  م داق 
 مجمل (1

 اء(ی)به فتح  نیمب (2
 محكم (3
كسر  نیمب (4  اء(ی)به 
كگ م ۸۶۱. طب  مادر  75 كگ م ۹۴۰و مادر « موجس ارث دو امر ا خخد: نسخخس و  خخبس»د: یگویق.م  ا یزوج»د: یگویق.م 

ا دو مادر یح موجس ارث ا خخخخخد. از انكا« برند.یرر ارث میكدیبودر و مكنو  از ارث نباشخخخخخند، از  یكید  نها دایكگ زوج
كگ نكاح نسبد یگ ارث، بگ نو  مقدمگیا تنباط م  ا د؟  اشود 

 سبب (1
 یشرط (2
 نفوذ (3
 وجود (4
ك بنانچگ یو ا خخختبكال الفاك رك یل و اشخخخیا یگ اوراد از قبیكگ مقرر داشخخختگ: توه یقانون مدازاو ا خخخالم ۶۰۸. مادر  76

« وواهد بود.  نقد  ال جزایون ریلیك میال تا یا رندار هزار رییگ و  خخر ۷۴موجس حد قذف نباشخخد یگ مدازاو شخخالق تا 
 ا د؟ یم داق بگ نو  واجب

 ینییتع (1
 یرییتخ (2
 ییكفا (3
 ینیع (4
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كگ یگ موجس  ن   هبگ عقد»د: یگویق.م م ۷۹۵. مادر  77 كو د یك نفر مالیا د  « …كندیك میتكل  رریرا مداناح یگ 
كگ تبرید ای یكگ زودتر یگ ذها م یآارو، مبناا عبیا  ان احتكاالو راجع یگ مبنایدر م ك یف ناظر یگ تكلیا ا خخخخخد 
كگ مرتبگی)مجل ح  انتفاع و ارتفاق و رها و ت د حقوقران یا و منفبد ا خخخخخد و شخخخخخامل انتقال رایا، دیران عیرا   ار( 
كدام مورد ا د؟یشود. داللد مادر بر اییاشد نكید میتر از مالكفی ب  ا مبنا م داق 

 نل (1
 رظاه (2
 ماّول (3
 متشابه (4
كردن مكالكاو تلفنو نر اندن نامگ ییازر »كگ مقرر داشتگ:  یقانون ا ا  ۲۵. ا ل  78   ، اوشایها،  بط و وان 

و تلكو،  انسور، عدم میابرر و نر اندن  نها، ا تراق  كع و هرگونگ تدسو مكنو  ا د مرر یگ  یمیابراو تلرراو
 ؟ا د یانرر بگ نو  مفهومیب« حكم قانون.

 حصر (1
 مساوات اسیق (2
 شرط (3
 تیاولو اسیق (4
ا یاو حیدر ح یوقت –« شود.یا والدو حكم وراثد نكیاو حییا شك در ح»ا  مدر ا د:یق.م بن ۸۷۶. در مادر  79

 بوجود  مدر ا د؟  اوالدو طفل شبهگ یاشد، بگ شبهگ
 هیحكم (1

 هیموضوع (2
 هیمیتحر هیمصداق (3
 هیمیتحر هیمفهوم (4
 ا د.………. ، عام«ر دهد.یعقد نكاح وكالد یگ غ  تواند برایك از زن و مرد میهر »: ق.م ۱۰۷۱. عام در مادر  80

 یمجموع (1
 یبدل (2
 یاستغراق (3
 یو افراد یبدل (4
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از سواالت آزمون بوده  آن توسطدر صورتی که شماره سوالی در بین سواالت فوق وجود ندارد، علت آن حذف 

 است.
 


