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احسان نصوحیآماده سازی:   1 

 

 یمدنحقوق 
 

كه:. در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم مي 1  خورد 
 موجود باشند. عوضين (1
 در عوضين داده نشده باشد. تغييري (2
 از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد يكي (3
گر تلف هم شده باشند مثل يا قيمت آن تاديه مي عوضين (4  شود.موجود باشند و ا
كدام مورد صحيح است؟ 2  . 
 سفيه در امور مالي، موثر نيست. اقرار (1
 معلق، موثر نيست. اقرار (2
 ورشكسته نسبت به اموال خود به ضرر ُديان، نافذ نيست. اقرار (3
 سه مورد صحيح است. هر (4
كراه به 3  شوند.ترتيب .......... عقد مي . در عقود، اضطرار و ا
 عدم نفوذ، بطالن موجب (1
 در عقد ندارد، بطالن تاثيري (2
 عدم نفوذ، عدم نفوذ موجب (3
 در عقد ندارد، عدم نفوذ يا بطالن تاثيري (4
گر عقد به علت اقاله يا فسخ به هم بخورد: 4  . ا
 شود.كه ضمن آن شده منفسخ مي شرطي (1
 شود.كه ضمن آن شده باطل مي شرطي (2
 شود.كه ضمن آن شده نيز اقاله يا فسخ مي شرطي (3
گر (4  شود و اال اثري ندارد.به شرط عمل نشده باشد شرط باطل مي ا
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گر مالك براي حق انتفاع مدت معين نكرده باشد: 5  . ا
 ندارد چون بايد مدت معين شود. اثر (1
 مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود. حبس، (2
 تا بقاي مال خواهد بود. مطلق بوده و حق مزبور حبس، (3
 مطلق بوده و حق مزبور تا فوت منتفع خواهد بود. حبس، (4
گر قراردادي بين مالكين وجود نداشته هاي مشترك مجتمع. اتخاذ تصميم براي اداره بخش 6 هاي آپارتماني ا

 باشد:
 ها است.آراي دو سوم مالكين آپارتمان به (1
كثريت مالكين آپارتمان به (2  ها است.آراي ا
كه در عمل متصرف آپارتمان به (3  ها هستند.آراي مالكيني است 
كه مالك بيش از نصف مساحت تمام بخش به (4 كثريت مالكيني است   هاي اختصاصي باشند.آراي ا
 تواند:. موضوع اشاعه مي 7
 عين باشد. . فقط (1
 يا حق باشد. . عين (2
 يا منافع باشد. عين (3
 منافع يا حق باشد. عين، (4
كردن موقوفه و مصرف درآمدهاي آن در جهت نيت واقف:. متولي موقوفه عا 8  م براي اداره 
 با ديگري شريك شود. تواندمي (1
 تواند موقوفه را اجاره دهد.مي فقط (2
كم. تواندنمي (3  با ديگري شريك شود مگر به اذن حا
 تواند با ديگري شريك شود.با موافقت اداره اوقاف مي تنها (4
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 بازرگاني( مسئوليت شركا نسبت به بدهي شركت:. در يك شركت مدني )غير  9
 نسبت و به ميزان آورده است. به (1
 شركا تضامني است. مسئوليت (2
 شركا به ميزان آورده آنها تضامني است. مسئوليت (3
كدام به نسبت سهم خود بپردازند. به (4  نسبت سهم است ولي بايد همه بدهي را هر 
كرده استتتتت رد نمايد»قانون مدني مقرر داشتتتتته:  ۶۱۹. ماده  10 كه دريافت  با توجه به « امين بايد عين مالي را 

گذاردن در حستتاس ستت رده خود به  ۵۰اين ماده شتتخصتتي مبلج پيل ميليون تومان وك  و   هزار توماني براي 
ها را عين وك  و  تواندمي گذارهكيد. آيا ستتت ردها را يادداشتتتت ميكيد و شتتتماره وك  و بانك تستتتليم مي
كيد؟  مطالبه 

كه بانك عين چك پول در (1  ها را پس ندهد مرتكب خيانت در امانت شده است.صورتي 
كند.ها را به سپردهگذار، عين چك پولموظف است در صورت مطالبه سپرده بانك (2  گذار رد 
كند.ها ندارد و ميتكليفي به رد عين چك پول بانك (3  تواند معادل مبلغ ريالي را بازپرداخت 
هاي پنجاه هزار توماني هاي سپپپرده شپپده را ندارد ولي موظف اسپپت چك پولتكليفي به رد عين چك پول بانك (4

 گذار پس بدهد.به سپرده
جزا مقصتتتتود باهصتتتتاله جاعل باشتتتتد و جعاله در . هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از ا 11

 اثياي عمل از ناحيه عامل فسخ شود:
 گونه اجرتي نيست.مستحق هيچ عامل (1
 المسمي را دارداستحقاق تمام اجرت عامل (2
 المثل عمل خود خواهد بود.مستحق اجرت عامل (3
كه انجام داده مستحق خواهد بود.از اجرت عامل (4  المسمي به نسبت عملي 
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گذشتتتته و نيز نفقه آييده همستتتر او را بقردازد. نبق قانون مدني . شتتت 12 كه نفقه  كرده  خصتتتي از مردي ضتتتمانت 
 عقد ضمان مزبور نسبت به نفقه معوقه .......... و نسبت به نفقه آييده ........... است.

 صحيح – صحيح (1
 باطل – باطل (2
 باطل – صحيح (3
 صحيح – باطل (4
كسي مالي را ِمن غير حق  13 گر  كرده باشد:. ا  دريافت 

 عين و منافع است. ضامن (1
كه جاهل به ضمان باشد ضامن نيست. در (2  صورتي 
كه عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع است. در (3  صورتي 
كه عالم به عدم استحقاق خود نباشد ضامن عين است ولي ضامن منافع نيست. در (4  صورتي 
كدام يك از موارد ذيل 14  مانع از انتقا  مالكيت به مشتري است؟ . در عقد بيع 

 بودن مبيع موجل (1
 بودن ثمن موجل (2
 خيار فسخ براي يكي از متبايعين وجود (3
 كدامهيچ (4
 نسبت به تركه متوفي به ترتيب ميوط است به:« استقرار مالكيت ورثه»و « تحقق ارث. » 15

 حقيقي يا فرضي مورث، قبول تركه از ناحيه ورثه موت (1
 مورث، موت حقيقي يا فرضي مورث حقيقي يا فرضي موت (2
 ديون و حقوق متعلقه به تركه، قبول تركه از طرف ورثه پرداخت (3
گرفته است. موت (4 كه به تركه تعلق   حقيقي يا فرضي مورث، پس از اداي حقوق و ديوني 
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كه در مقابل زن مي»قانون مدني: ۱۰۸۵. به موجب ماده  16 تواند تا مهر به او تستتليم نشتتده از ايفاي ويايفي 
كيد گرفته شده است:« شوهر دارد امتياع  كه در اين ماده براي زن در نظر   حق حبسي 

 به تمكين عام دارد. اختصاص (1
 به تمكين خاص دارد. اختصاص (2
 گيرد.وظايف شرعي و قانوني را در بر مي مطلق (3
 شود.خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردي تعيين مي محدوده (4
كه از ب  17 كييده بوده ميدرجاتي باشتتتد  كه در دستتتت ابراز  گر در حاشتتتيه يا يهر ستتتيدي  اعتباري تمام مفاد . ا

كامل كدام است؟سيد حكايت داشته باشد؛   ترين پاسخ 
گر (1  آن مندرجات به امضا رسيده و تاريخ داشته باشد معتبر است. ا
گر چه داراي تاريخ و امضا نباشد. آن (2  مندرجات معتبر است ا
كه معلوم شود به نحوي باطل شده است. آن (3  مندرجات معتبر است مگر اين 
كشيده شده باشد. آن (4 كه روي آن خط   مندرجات معتبر است مگر اين 
كالله امي در وه صورتي به قرابت ارث مي 18  برد؟. 

كه با جده جمع شود. در (1  صورتي 
 بر است.امي هميشه فرض هكالل (2
كه با اخوه ابي جمع شود. در (3  صورتي 
كه با برادر و خواهر ابويني جمع شود. در (4  صورتي 
كه وراث متوفي ميحصتتر به يك نفر داي  امي و يك نفر خاله اب  و دو نفر خاله ابوييي باشتتيد در  19 . در صتتورتي 

 شود:اين صورت ماترك متوفي به شرح زير تقسيم مي
 شود.هاي ابويني تقسيم ميسوم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين خاله يك (1
 شود.ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالسويه بين هر سه خاله تقسيم مي يك (2
 گردد.ششم تركه متعلق به دايي امي و بقيه بالمناصفه بين دو خاله ابويني تقسيم مي يك (3
 شود.رسد بقيه بين سايرين به قاعده ذكور دو برابر اناث تقسيم ميميششم تركه به دايي امي  يك (4
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 . ويانچه عقد وكالت به صورت بالعز  واقع شود و بعدًا هر يك از وكيل يا موكل فوت نماييد عقد وكالت: 20
 شود.مي باطل (1
 شود.مي منفسخ (2
 اراده وكيل است. تابع (3
 قوت خود باقي است. به (4

 یمدن یدادرس نييآ
كه دادگاه دعوي معترض ثالث را وارد تشخيص مي . در 21  دهد:مواردي 

 نمايد.عنه غير قابل تفكيك باشد نسبت به الغاء آن اقدام ميحكم معترض چنانچه (1
 نمايد.عنه قابل تفكيك باشد نسبت به الغاء آن اقدام ميحكم معترض چنانچه (2
 نمايد.عنه قابل تفكيك باشد نسبت به نقض آن و صدور حكم جديد اقدام ميحكم معترض چنانچه (3
 نمايد.عنه قابل تفكيك نباشد نسبت به الغاء آن و صدور حكم جديد اقدام ميحكم معترض چنانچه (4
 . زمان س ردن تامين مياسب در اجراي حكم غياب  .......... است. 22

 صدور اجراييه زمان (1
 درخواست اجراييه زمان (2
 اعالم ختم عمليات اجرايي زمان (3
  شروع عمليات اجرايي زمان (4
 . درخواست ابطا  راي داور: 23

 صورت سپردن تامين مناسب از موجبات توقف اجراي راي داور است. در (1
 مكلف به توقف اجراي راي داور است. –در صورت وجود جهات قانوني ابطال  دادگاه (2
 خواهان و سپردن تامين مناسب از موجبات توقف اجراي راي داور است. در صورت قوي بودن داليل (3
كه درخواست ابطال مستند به اسناد تجاري باشد دادگاه مكلف به توقف اجراي راي داور است. در (4  صورتي 
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 ۰۰۰/۰۰۰/۲۱. دادگاه بدوي در دعوي الزام به تيظيم ستتتتيد رستتتتمي يك دستتتتتباه اتومبيل به ارز  خواستتتتته  24
 نمايد:حقي خواهان صادر ميبيست و يك ميليون ريا ( حكم به ب ريا  )

 حكم مطلقًا قابل فرجام نيست. اين (1
 حكم پس از انقضاي مهلت تجديدنظر قابل فرجام است. اين (2
 حكم پس از تاييد توسط دادگاه تجديدنظر استان، قابل فرجام است. اين (3
 حكم قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و در صورت اسقاط حق تجديدنظر قابل فرجام است. اين (4
كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت تقديم شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نشود: 25  . در صورتي 

 كند و اين قرار قطعي است.بدوي قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي دادگاه (1
 كند و اين قرار قابل اعتراض در همان دادگاه بدوي است.وي قرار رد دادخواست را صادر ميدادگاه بد دفتر (2
 كند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.بدوي قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي دادگاه (3
 اض در دادگاه تجديدنظر است.كند و اين قرار قابل اعتردادگاه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي دفتر (4
كدام عبارت صحيح است؟ 26  . 

كار يا محل سپپپپپكونت محكوم اموال (1 كه داليل و قرا ن منقول خارج از محل  عليه در صپپپپپورتي قابل توقيف اسپپپپپت 
 كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.

حقي از عين يا منافع به غيرمنقولي در تصپپرف ثالب باشپپد و متصپپرف نسپپبت به آن ادعاي عين محكوم چنانچه (2
 نمايد اين امر مانع عمليات اجرايي نيست.

كار محكوم اموال (3 كه داخل محل سپپپكونت يا محل  كه داليل و عليه باشپپپد در صپپپورتي توقيف ميمنقولي  شپپپود 
كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد  قرا ن 

كسي غير از محكوم مال (4 كه در تصرف  كه متصرف نسبت به آن عليه باشد در صورتي قابل تمنقولي  وقيف نيست 
 ادعاي مالكيت نمايد و داليلي نيز ارا ه نمايد.
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 . قبو  يا رد درخواست دستور موقت: 27
 اعتراض، تجديدنظر و فرجام است. قابل (1
 قبول دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است. فقط (2
 رد دستور موقت قابل تجديدنظر و فرجام است. فقط (3
 باشد اما ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي قابل اعتراض است.يا رد قابل فرجام نمي قبول (4
كدام عبارت در مورد تعرض به اصالت اسياد عادي صحيح است؟ 28  . 

 كننده ترديد بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد. اظهار (1
 اصالت سند بايستي بر طبق اظهار خود دليل بياورد. منكر (2
كننده سند عادي بايستي براي اثبات اصالت سند دليل بياورد.صورت  در (3  انكار، ارا ه 
كننده سند بايستي براي اثبات اصالت آن دليل بياورد. در (4  صورت ادعاي جعل، ارا ه 
كشور تحت رسيدگي باشد: 29  . ويانچه دعواي  در ديوان عالي 

گر (1 كشور وفق مقررات ب ا  نمايد.ه آن رسيدگي ميدرخواست اعاده دادرسي شود ديوان عالي 
كشپپور راي صپپادر نشپپده  درخواسپپت (2 كه در ديوان عالي  اعاده دادرسپپي نسپپبت به حكم صپپادره از دادگاه تا زماني 

 شود.پذيرفته نمي
گر (3 كننده حكم ارجا  مي ا شپپپپود ولي مانع ادامه درخواسپپپپت اعاده دادرسپپپپي شپپپپود درخواسپپپپت به دادگاه صپپپپادر 

كشور نمي  .شودرسيدگي در ديوان عالي 
گر (4 كننده حكم ارجا  مي ا شپپود و در صپپورت قبول درخواسپپت اعاده دادرسپپي شپپود درخواسپپت به دادگاه صپپادر 

 شود.درخواست، رسيدگي در ديوان تا صدور حكم متوقف مي
گر دو نفر وكيل مجتمعًا وكالت را به عهده داشتتتتتته باشتتتتتيد و يكي از آنها بدون عذر موجه در جلستتتتته  30 . ا

 هيحه هم نفرستد:دادرسي حاضر نشود و 
 كند.جلسه دادرسي را تجديد مي دادگاه (1
 كندبا استما  مدافعات وكيل حاضر، به دعوي رسيدگي مي دادگاه (2
 دهد.بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه مي دادگاه (3
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 نمايد.به وكيل غايب مهلت مناسبي براي ارسال اليحه اعطا مي دادگاه (4
 مطالبه مهريه:. در دعوي  31

 محل وقوع عقد نكاح صالح است. دادگاه (1
 محل اقامت زوج صالح است. دادگاه (2
 محل اقامت زوجه صالح است. دادگاه (3
 يك و دو صحيح است. گزينه (4
كارشياسي به تشخيص دادگاه تجديدنظر صادر مي 32 كه قرار  تواند بدون شود و دادگاه نيز نمي. در مواردي 

كارشياس راي صادر   نمايد:نظر 
كارشناسي موجب تاييد راي بدوي به لحاظ فقد دليل مي عدم (1  شود.پرداخت هزينه 
كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب توقف رسيدگي تجديدنظر مي عدم (2  شود.پرداخت هزينه 
كارشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب ابطال دادخواست تجديدنظر مي عدم (3  شود.پرداخت هزينه 
كا عدم (4 كارشناسي از عداد داليل تجديدنظرخواه پرداخت هزينه  رشناسي توسط تجديدنظرخواه موجب خروج 

 شود.و صدور قرار رد دعوي تجديدنظر مي
 . ويانچه پس از ابالغ اوراق دادرسي به خوانده در نشاني معين، خوانده نشاني خود را تغيير دهد: 33

دهد و اال ابالغ اوراق به نشپپپپپاني سپپپپپابق معتبر مكلف اسپپپپپت نشپپپپپاني جديد خود را به دفتر دادگاه اطال   خوانده (1
 خواهد بود.

شپپود و در صپپورت عدم رفع نقص در خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشپپاني جديد خوانده ابالغ مي براي (2
 شود.مهلت مقرر دادخواست او ابطال مي

نقص در مهلت  شپپپپپود و در صپپپپپورت عدم رفعخواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشپپپپپاني جديد ابالغ مي به (3
 شود.قانوني قرار رد دادخواست او صادر مي

گواهي مامور ابالغ مبني  خواهان (4 مكلف است تغيير نشاني را به دادگاه اطال  دهد و اال جلسه دادرسي به دليل 
 بر تغيير نشاني تجديد خواهد شد.
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احسان نصوحیآماده سازی:   10 

 

 توان به عيوان داور انتخاس نمود؟. وه اشخاصي را مطلقًا نمي 34
 دفتر دادگاه مدير (1
 كه در دعوي ذينفع باشند. كساني (2
 دولت در حوزه ماموريت آنان كارمندان (3
 كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوي باشند. كساني (4
كدام يك از موارد ذيل را دارد؟ 35  . مقررات آيين دادرسي مدني اقتضاي 

 از ختم دادرسي دعوت از طرفين مجاز است. پس (1
كنداز ختم دادرسي دادگاه مي پس (2  تواند راي صادر 
كرات، دادگاه تكليفي در صدور راي ندارد. پس (3  از اعالم ختم مذا
كارشناس نمايد.از ختم دادرسي، دادگاه مي پس (4  تواند ارجا  امر به 
 . در ايراد امر مطروحه: 36

كم (1  عرض باشندبايد هم محا
كم ارتباطي به امر مط رابطه (2  روحه ندارد.عرضي يا طولي محا
كه موخر در ثبت ارجا  است رسيدگي مي پرونده (3  گردد.در دادگاهي 
 ثبت ارجا  تاثيري ندارد و بايد پرونده به دادگاه عالي ارجا  شود. تاريخ (4
كسي ما  غيرميقو  مغصوس را از غاصب بخرد در دعوي مطالبه اجرت 37 المثل ايام تصرف مشتري . هرگاه 

 كدام دادگاه ذيصالح است؟
 حوزه اقامت مشتري دادگاه (1
 محل اقامت غاصب دادگاه (2
 محل وقوع عقد بيع دادگاه (3
 محل وقوع مال غيرمنقول دادگاه (4
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احسان نصوحیآماده سازی:   11 

 

گر در ايران از مدرك حقانيت مكتوم محكوم 38 انالع حاصتتتل شتتتود اما  ۲۳/۶/۱۳۹۰عليه حكمي در تاريخ . ا
گردد، آخرين موعد اقدام به اعاده دادرسي ........... است. ۲۴/۶/۱۳۹۰آن مدرك در تاريخ   واصل 

1) ۱۲/۷/۱۳۹۰ 
2) ۱۳/۷/۱۳۹۰ 
3) ۱۴/۷/۱۳۹۰ 
4) ۱۵/۷/۱۳۹۰ 
 . در دعاوي مالي غيرميقو : 39

 شود.خواسته از نظر هزينه دادرسي و صالحيت طبق ارزش معامالتي امالك تقويم و پرداخت مي ارزش (1
كه ارزش (2  نمايدخواهان در دادخواست تعيين مي خواسته از نظر صالحيت همان است 
 شود.خواسته از نظر صالحيت طبق ارزش معامالتي امالك در هر منطقه تقويم و پرداخت مي ارزش (3
كه خواهان در دادخواست تعيين مي ارزش (4  نمايد.خواسته از نظر هزينه دادرسي همان است 
كدام عبارت در خصوص اوقات رسيدگي دادگاه صحيح نيست؟ 40  . 

 آيد.به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت خارج از نوبت به عمل مي يدگيرس (1
كشپپور رسپپيدگي به پرونده در شپپعبه مرجوع در (2 اليه خارج از نوبت به عمل صپپورت تشپپخيص ر يس ديوان عالي 

 آيد.مي
كشور در وقت فوق رسيدگي (3 العاده به عمل به قرارهاي عدم صالحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي 

 آيد.مي
كمي مدت نتواند در اولين جلسپپه دادرسپپي اسپپناد خود را حاضپپر نمايد و تاخير  در (4 كه خوانده به واسپپطه  صپپورتي 

خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي  جلسه را درخواست نمايد، دادگاه در صورت احراز صحت با تعيين جلسه
 نمايد.مي
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احسان نصوحیآماده سازی:   12 

 

 تجارتحقوق 
كسبه جزء، .......... 41  . 

 مقررات حقوق تجارت نيستند. مشمول (1
 به شمار آمده ولي از داشتن دفاتر تجاري معافند بازرگان (2
 باشند.محسوب شده و بدون استثنا مشمول همه تكاليف تجار مي بازرگان (3
 شوند.آمدند، اما در حال حاضر ديگر تاجر تلقي نميگذشته بازرگان به حساب مي در (4
كييده مي 42 كه ما . ارستتتا   التجاره در يد متصتتتدي حمل و نقل استتتت آن را با  رداخت مخارجي تواند مادام 

كه: كرده و خسارات او، پس ببيرد مبر در صورتي   كه متصدي مزبور 
 باشد.به مقصد نرسيده  التجارهمال (1
 اليه تسليم نشده باشد.به مرسل بارنامه (2
 اليه ورشكسته شده باشد.از وصول مرسل قبل (3
كه مالحمل و نقل به مرسل متصدي (4 كرده باشد   التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل بگيرد.اليه اعالم 
كدام يك از موارد زير در خصوص ضمانت تجاري صحيح است؟ 43  . 

 شود.الذمه ميله، بريصرفًا در صورت پرداخت دين به مضمون ضامن (1
 شود.الذمه ميله از دريافت طلب، ضامن فورًا و به خودي خود بريصورت استنكاف مضمون در (2
 شود.الذمه نميله از دريافت طلب ضامن به هيچ وجه بريصورت استنكاف مضمون در (3
 كدامهيچ (4
 جارت ايران عبارتيد از:هاي تعريف شده در حقوق ت. شركت 44

 با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي سهامي، (1
 با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني سهامي، (2
 با مسئوليت محدود، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني سهامي، (3
د، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي، تعاوني، تعاوني سهامي با مسئوليت محدو سهامي، (4

 عام
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احسان نصوحیآماده سازی:   13 

 

 هاي تجاري در نظام حقوقي ايران:. ادغام شركت 45
 به رسميت شناخته نشده است. هنوز (1
 هاي دولتي پذيرفته شده است.در مورد شركت تنها (2
 هاي تعاوني به رسميت شناخته شده است.در مورد شركت تنها (3
 قوانين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي تجويز شده است.موجب  به (4
 . در صورت ورشكستبي شركت نسبي: 46

 نيز ورشكسته اعالم خواهند شد. شركا (1
 امكان ورشكستگي شركا وجود ندارد. مطلقاً  (2
كه شريك يا شركا در خارج از شركت تاجر باشند امكان صدور حكم ورشكستگي  تحت (3 شرايط خاص در صورتي 

 آنان وجود دارد.
 صحيح است. ۳و  ۲ گزينه (4
گيري در مجمع عمومي عادي شتتتتتركت ستتتتتهامي ............ و در شتتتتتركت مستتتتتئوليت محدود . معيار راي 47

 باشد........... مي
 ميزان آراي حاضر –آراي حاضر  ميزان (1
 تعداد شركاي حاضر –سهامداران حاضر  تعداد (2
كثريت (3 كل سرمايه شركت –آراي حاضر  ا  دارندگان بيش از نيمي از 
كل سرمايه شركت  دارندگان (4 كثريت آراي حاضر –بيش از نيمي از   ا
. به علت عدم  رداخت . بانك الف با اخذ وثايق ملكي به شتتتتتركت پارس يك فقره وام اعطا نموده استتتتتت 48

ديون توستتتتك شتتتتركت، بانك از نريق اجراييه ثبتي در صتتتتدد وصتتتتو  مطالبات خويش استتتتت. قبل از خاتمه 
 شود؛ در اين صورتعمليات اجراي  ثبتي، حكم ورشكستبي شركت صادر مي

 شود و دايره اجرا بايد مراتب را به اداره تصفيه اطال  دهداجرايي ثبتي متوقف نمي عمليات (1
 حكم ورشكستگي مانع ادامه عمليات اجرايي ثبت نيست، زيرا بانك طلبكار داراي وثيقه است رصدو (2
 شود و دايره اجرا بايد پرونده اجرايي را به اداره تصفيه ارسال نمايد.اجرايي ثبتي متوقف مي عمليات (3
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كه  تصپپپفيه شپپپركت بايد جهت توقيف عمليات اجرايي ثبتي تقاضپپپاي صپپپدور دسپپپتور موقت نمايد مدير (4 و مادام 
 توان مانع ادامه عمليات اجرايي شددستور موقت صادر نشده است نمي

 تابع قواعد يكسانيد مبر از جهت: هاي تضاميي و نسبي از هر جهت. شركت 49
 شركا تعداد (1
 مديران تعداد (2
 مسئوليت شركا ميزان (3
 ۳و  ۲و  ۱مورد  سه (4
 مشمو :. بازرسان شركت سهامي عام از جهت شرايك انتخاس  50

 باشندمي ۱۳۴۷اليحه اصالح قانون تجارت  ۱۴۴اجرايي تبصره ماده  نامهآيين (1
 باشند.مي ۱۳۷۲اي حسابداران اجرايي قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه نامهآيين (2
 باشندمي ۲و  ۱ موارد (3
 باشند.مي ۱۳۱۱تجارت  قانون (4
كدام عبارت صحيح است؟ 51  . 

 وبه مجمع عمومي عادي حق اخذ وام از شركت براي خود داردشركت تنها با مص مديرعامل (1
در حدود اختيارات تفويضي توسط مجمع عمومي عادي نماينده شركت محسوب شده و حق امضا  مديرعامل (2

 دارد
كه شخصي مديريت عاملي بيش از يك شركت را عهده در (3 دار باشد به حكم دادگاه از سمت خود عزل و صورتي 

 گرددكليه اقدامات او ابطال مي
شركت در صورت تخلف از مقررات قانوني و اساسنامه در مقابل شركت و اشخاص ثالب حسب مورد  مديرعامل (4

كي دارد.  مسئوليت انفرادي و اشترا
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كه به موجب اساسيامه، بدون تصويب مجمع عمومي شركا مجاز . مدير ي 52 ك شركت با مسئوليت محدود 
به انجام عمل حقوقي بيش از پانصتتد ميليون ريا  نبوده استتت، باعث انعقاد قراردادي به نماييدگي از شتتركت 

 تعهد به  رداخت مبلج يك ميليارد ريا  نموده است:
 در برابر متعهدله هيچ مسئوليتي ندارد. شركت (1
 باشد.شخصًا مسئول پرداخت مبلغ مورد تعهد مي مديرعامل (2
كل مبلغ قرارداد در برابر متعهدله مسئول پرداخت است. شركت (3  نسبت به 
 شركت تا ميزان پانصد ميليون ريال مسئول بوده و نسبت به مازاد آن معامله غيرنافذ است (4
كليه صادركييدگان:. در صورت صدور وك  53  از حساس مشترك، 

 باشند.پايه توافق ميان خود مسئول پرداخت مي بر (1
 بالسويه داراي مسئوليت هستند. – بالمناصفه (2
گشايش حساب با بانك مسئوليت دارند. بر (3  اساس قرارداد 
كل مبلغ چك مسئوليت دارنصورت تضامني و هر يك  به (4  دنسبت به 
 باشد.تاديه وك از تاريخ .......... مي. مبدا محاسبه خسارت تاخير  54

 چك صدور (1
 دادخواست مطالبه وجه ثبت (2
 گواهينامه عدم پرداخت صدور (3
 در قانون آيين دادرسي مدني مقرر (4
 . اوراق مشاركت: 55

 ها در آمده است.در نظريه شوراي نگهبان پذيرفته شده و به صورت رويه بانك تنها (1
 شود.كنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهاي مالي محسوب مي در (2
 بيني شده و در صورت تعارض، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است.قانون خاص پيش در (3
 .بيني و جايگزين اوراق قرضه شده استپيش ۱۳۴۷اليحه اصالح قانون تجارت مصوب  در (4
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گيرد.. واخواست )اعتراض عدم  56   رداخت( برات يرف مدت .......... از تاريخ سررسيد بايستي صورت 
 روز ۱۰ (1
 روز ۱۵ (2
 ماه ۱۰ (3
 روز ۳۰ماه و در ايران  ۶خارج  در (4
 تواند اقدام نمايد.. دارنده وك براي وصو  وجه آن از نريق اجراي ثبت عليه .......... مي 57

كننده فقط (1  صادر 
 كننده و ضامن صادر (2
 نويسانكننده و ظهر صادر (3
 كننده و ظهرنويس و ضامن صادر (4
كه تاجر ورشكسته اقرار به وقفيت ما  خود نمايد: 58  . در صورتي 

 قابل فسخ است وقف (1
 او نافذ است. اقرار (2
 غيرنافذ است. وقف (3
 او نافذ نيست. اقرار (4
 . به محض صدور حكم توقف تاجر: 59

 عليه تاجر به طرفيت مدير تصفيه اقامه و دعواي موجود نيز به طرفيت شخص اخير ادامه خواهد يافت. دعاوي (1
 يابد.عليه تاجر به طرفيت ناظر تصفيه اقامه ولي دعواي موجود به طرفيت مدير تصفيه ادامه مي دعاوي (2
 تاجر پيگيري خواهد شد.العموم اقامه ولي دعواي موجود به طرفيت خود عليه تاجر به طرفيت مدعي دعاوي (3
 عليه تاجر به طرفيت مدير تصفيه اقامه ولي دعواي موجود به طرفيت خود تاجر ادامه خواهد يافت دعاوي (4
كه از نرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده باشد ......... 60  . مرور زمان دعاوي راجع به وك 

 از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور چك است پس (1
گواهينامه عدم پرداخت است.از ان پس (2  قضاي ده سال از تاريخ صدور 
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احسان نصوحیآماده سازی:   17 

 

 از انقضاي ده سال از تاريخ آخرين تعقيب قضايي است. پس (3
گواهي عدم پرداخت است مگر اينكه ظرف اين مدت رسمًا اقرار به دين  پس (4 از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور 

 شود.
  

 فقه اصو 
كه مي ۶۹۱. از ماده  61 كه هيوز سبب آن ايجاد نشده است، بانل است.»گويد: قانون مدني  « ضمان دييي 
كدام يك از موارد زير مي كه ستتتتبب آن ايجاد شتتتتده، بانل نيستتتتت. اين امر مصتتتتداق  كه ضتتتتمان دييي  فهميم 

  است؟
 موافق مفهوم (1
 مفهوم مخالف (2
 اولويت قياس (3
 مساوات قياس (4
كميت »گويد: قانون مجازات استتتتتالمي مي ۳. ماده  62 كه در قلمرو حا كستتتتتاني  كليه  قوانين جزاي  درباره 

ياي  و هواي  جمهوري استتتتتالمي ايران مرتكب جرم شتتتتتوند اعما  مي به موجب زمييي، در گردد مبر آنكه 
كدام يك از موارد زير است؟«. قانون، ترتيب ديبري مقرر شده باشد  اين ماده، مصداق 

 بدلي عام (1
 مجموعي امع (2
 افرادي عام (3
 منفصل مخصص (4
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احسان نصوحیآماده سازی:   18 

 

كه مي ۸۷۱. ماده  63 كه ديون »گويد: قانون مدني  هرگاه ورثه نستتتتتبت به اعيان تركه معامالتي نماييد مادام 
كدام يك از « توانيد آن را بر هم زنيد.متوفي تاديه نشتده استت معامالت مزبوره نافذ نبوده و ديان مي مصتداق 

 باشد؟اقسام مخصص متصل مي
 وصفي (1
 شرطي (2
 غايت (3
 استثنايي (4
كه مي ۳۶۰از حكم ماده  .  64 كه فرو»گويد: قانون مدني    آن مستتتتقاًل جايز استتتت استتتتزياي آن از هر ويزي 

كه مستتتقاًل قابل فرو  نيستتت، استتتزياي آن از مبيع نيز »كييم: برداشتتت مي« مبيع نيز جايز استتت. هر ويزي 
كدام اصطالح است« جايز نيست )از قبيل حق ارتفاق(  ؟اين برداشت، مصداق 

 موافق مفهوم (1
 مخالف مفهوم (2
 شرط مفهوم (3
 ۳و  ۲دو مورد  هر (4
گواهي عدم امكان ساز ، هزمه اجراي  65 . برابر ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به نالق، داشتن 

كدام مقدمه است؟ گواهي مزبور مصداق   صيغه نالق است. 
 عقلي مقدمه (1
 قانوني مقدمه (2
 مقارن مقدمه (3
 ۳و  ۲دو مورد  هر (4
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احسان نصوحیآماده سازی:   19 

 

كيد، »گويد: قانون مدني مي ۱۴۳. ماده  66 كس از اراضتتي موات و مباحه، قستتمتي را به قصتتد تملك احياء  هر 
 اين ماده متضمن وه دهلتي است؟« شود.مالك آن قسمت مي

 تضمني (1
 اشاره (2
 اقتضاء (3
 و ايماء تنبيه (4
يا ويد نفر مبيي بر دريافت و  رداخت ربا جرم  ۵۹۵. برابر ماده  67 قانون مجازات استتتتتالمي، توافق بين دو 

همان ماده، رباي بين پدر و فرزند يا زن و شتتتوهر، مشتتتمو  مقررات اين ماده نخواهد  ۳استتتت و نبق تبصتتتره 
 بود. بين ماده و تبصره مذكور وه نسبتي وجود دارد؟

 ورود (1
 حكومت (2
 تخصص (3
 تخصيص (4
هرگاه يك ستتتا  از تاريخ اولين اعالن ببذرد و حيات غايب ثابت »دارد: قانون مدني مقرر مي ۱۰۲۳. ماده  68

جلستتتته رستتتتيدگي به »گويد: قانون امور حستتتتبي مي ۱۵۵ماده « شتتتتود.نشتتتتود، حكم موت فرضتتتتي او داده مي
گهي معين مي از نظر احتساس اولين  يرماده اخ« گردد...درخواست به فاصله يك سا  از تاريخ نشر آخرين آ

گهي مذكور در ماده   قانون مدني ۱۰۲۳آ
 آن است ناسخ (1
 آن است مخصص (2
كسر ياء( است. مبّين (3  آن )به 
كسر ياء( است. مقّيد (4  آن )به 
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احسان نصوحیآماده سازی:   20 

 

كه مي ۸۶۱. عبارت ماده  69 كدام « موجب ارث دو امر استتتتت: نستتتتب و ستتتتبب»گويد: قانون مدني  مصتتتتداق 
 اصطالح است؟

 نص (1
 محكم (2
 متشابه (3
 ۲و  ۱دو مورد  هر (4
كستتي در حا  مستتتي يا بيهوشتتي يا در خواس معامله نمايد آن معامله »قانون مدني:  ۱۹۵. نبق ماده  70 گر  ا

كه به سرحد فقدان « به واسطه فقدان قصد بانل است گر با عيايت بدين ماده، درباره معامله مكره؛ وقتي  ا
 قصد برسد، حكم به بطالن دهيم، اين حكم مصداق ويست؟

 خفي اسقي (1
 اولويت قياس (2
 العلهمستنبط قياس (3
 العلهمنصوص قياس (4
كيفري مصتتتداق وه  ۶۶۹. نبق ماده  71 كيفر تهديد، شتتتالق يا زندان استتتت. ويين  قانون مجازات استتتالمي، 

 نوع تخييري است؟
 بين محذورين تخيير (1
 بين دو حكم متزاحم تخيير (2
 بين دو دليل متعارض تخيير (3
 بين افراد واجب مخّير تخيير (4
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احسان نصوحیآماده سازی:   21 

 

كه در تصتتتتترف »گويد: قانون مجازات استتتتتالمي مي ۶۹۱. ماده  72 كس به قهر و غلبه داخل ملكي شتتتتتود  هر 
عبارات بعد « شود...ديبري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد... به يك تا شش ماه حبس محكوم مي

كدام يك از موارد زير است؟« اعم از اييكه»از   مصداق 
 مخصص (1
 لفظيه قرينه (2
 تصلهم قرينه (3
ن (4  )به فتح ياء( ُمبّيَّ
در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عياوين »قانون مجازات اسالمي مقرر داشته است:  ۴۶. ماده  73

كه مجازات آن اشد است.متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده مي مجازات قصاص، حدود و ديات « شود 
 اي دارد؟نسبت به اين حكم وه رابطه

 تقييد (1
 ورود (2
 تخصص (3
 تخصيص (4
كه به موجب نستتتتب ارث مي»گويد: قانون مدني مي ۸۶۲. ماده  74 پدر و  - ۱اند: برند ستتتته نبقهاشتتتتخاصتتتتي 

 در اين بيد نسبت به متوفي« اوهد»كلمه « مادر و اوهد و اوهد اوهد
 سلب دارد و مجاز است. صحت (1
 سلب دارد و حقيقت است. صحت (2
 صحت سلب دارد و مجاز است. عدم (3
 صحت سلب دارد و حقيقت است. عدم (4
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احسان نصوحیآماده سازی:   22 

 

كه قبض و اقباض آن ممكن نيستتتتتت، وقف آن بانل استتتتتت...»قانون مدني:  ۶۷. نبق ماده  75 حكم « مالي 
 :ميدرج در اين ماده

 وضعي است چون مستقيمًا ارتباط با افعال مكلفين ندارد. حكم (1
 تكليفي است چون مستقيمًا با افعال مكلفين ارتباط دارد. حكم (2
 ظاهري است چون ظهور عبارت در بطالن چنين عملي است. حكم (3
كند حكم (4 كس نبايد چنين مالي را وقف   تكليفي از نوع حرمت است چون هيچ 
كه نفل  76 كيد  كه عقد نكاح پس از مقاربت زوجين ميحل شتتتتتده و زن در زماني ازدوا  مجدد  . در صتتتتتورتي 

قانون مدني، نفل ملحق به  ۱۱۶۰لحق شتتتود مطابق ماده متولد از او بتواند به هر يك از دو شتتتوهر او  و دوم م
كدام يك از موارد  كيد. اين ماده متضتتتمن  شتتتوهر دوم خواهد بود مبر آنكه امارات قطعيه بر خالف آن، دهلت 

 زير است؟
 دو اماره فراش تزاحم (1
 تاخر حادث اصل (2
 عدم اصل (3
 ۲و  ۱دو مورد  هر (4
عيوس زن و « شتتتتتود.هر يك از خيارات بعد از فوت ميتقل به وراث مي»گويد: قانون مدني مي ۴۴۵. ماده  77

 مرد در عقد نكاح نيز موجد خيار فسخ است. ماده مذكور، مطلق است يا مقيد؟
 قدر متيقن در مقام تخاطب وجود دارد، مطلق است. چون (1
صراف لفظ  چون (2 صرافي مانع اطالق « خيارات»ان صراف بدوي است چنين ان به خيارات موجود در معامالت، ان

 شود. )مطلق است(لفظ نمي
كثرت وجود مصپپداق در خارج مي« خيارات»انصپپراف لفظ  چون (3 باشپپد به خيارات موجود در معامالت به دليل 

 شود. )مطلق نيست(اين انصراف مانع اطالق لفظ مي
كثرت اسپپپپپتعمال لفظ در بعضپپپپپي از « خيارات»صپپپپپراف لفظ ان چون (4 به خيارات موجود در معامالت، ناشپپپپپي از 

 شود. )مطلق نيست(مصاديق آن است، مانع اطالق لفظ مي
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احسان نصوحیآماده سازی:   23 

 

آن  ۳۲۸ماده « نفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شتتتتتوهر استتتتتت»گويد: قانون مدني مي ۱۱۵۸. ماده  78
كس ما  غير »گويد: قانون نيز مي كيد ضتتتتتامن آن استتتتتت و بايد مثل يا قيمت آن را بدهدهر  هر يك از « را تلف 

كدام يك از موارد زير است؟  اين دو ماده به ترتيب مصداق 
 قطعي و دليل ظني دليل (1
 ظاهري و حكم واقعي حكم (2
 واقعي و حكم ظاهري حكم (3
 اجتهادي و دليل فقاهتي دليل (4
همان  ۱۰۱۸قانون مدني، مرگ نبيعي را پايان اهليت استحقاق انسان شمرده است ولي ماده  ۹۵۶. ماده  79

قانون، تاريخ صتتتدور حكم موت فرضتتتي را )در مورد غايب مفقودالخبر( پايان آن اهليت شتتتمرده استتتت. رابطه 
كدام مورد است؟ ۹۵۶نسبت به ماده  ۱۰۱۸ماده   قانون مزبور مصداق 

 حكومت (1
 ورود (2
 تخصيص (3
 تخصص (4
گر وه به ستتتن بلوس رستتتيده باشتتتد موقوف به اجازه »گويد: قانون مدني مي ۱۰۴۳. ماده  80 كره ا نكاح دختر با

كدام اصطالح است؟« پدر يا جد پدري او است... كره مصداق   اجازه پدر نسبت به ازدوا  دختر با
 سبب (1
 علت (2
 نفوذ شرط (3
 صحت شرط (4
  

كيفری سواالت اين دو به دليل تغيير  قانون مجازات اسالمی و قانون آيين  دادرسی 
گرديد.  درس حذف 
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