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  1392سواالت آزمون وکالت سال  

  پاسخ صحیح هر سوال با رسم خط در زیر گزینه مربوط مشخص شده است. پاسخ ها از سمت

 سازمان سنجش اعالم شده است.

  یل قانون جدید، از سواالت این فاسواالت درس آئین دادرسی کیفری به دلیل طرح نشدن از

 حذف شده است.

 حقوق مدنی

و به علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت ا قیم دعوای راجع به مال منقول مولی .1

حقوقی  ای تنظیم نمود. این صلح از لحاظ نامه صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی، صلح

 چه وضعیتی دارد؟ 

 .ستان صحیح استبا تصویب داد (1

 .با اطالع قبلی دادستان، صلح صحیح است (2

 .چون با رعایت مصلحت محجور بوده صلح صحیح است و نیازي به تصویب دادستان ندارد (3

 .ل نمودتوان حل و فص چون دعوا در دادگاه مطرح بود صلح صحیح نیست و فقط با رأي دادگاه می (4

 اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای .2

ی چه تعهد است، حتی اگـر قـوة قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوق

 وضعیتی دارد؟ 

 .شرط به لحاظ غیرممکن بودن موضوع آن باطل است (1

 .آن باطل استشرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع  (2

 .شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد (3

 .بینی بوده است شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غیرقابل پیش (4

 ..... ............................ اگر محجور در مقام وفای به عهد، دین خود را بپردازد، وجه پرداخت شده .3

 .قابل استرداد است (1

 .سترداد نیستقابل ا (2
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 .اشدبفقط در صورتی قابل استرداد نیست که گیرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل  (3

 .فقط در صورتی قابل استرداد نیست که قیم یا ولی محجور آن را تنفیذ کند  (4

ظرف مدت یک شخصی دو کیلو شمش طال به دیگری فروخت و در عقد بیع مقرر نمودند فروشنده  .4

 گردد جنس یک کیلو از مبیع تسلیم شده، د. در زمان تسلیم مشخص میتسلیم نمایماه آن را 

 :طال نیست. در این صورت

 .عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت (1

 .سخ نمایدفداد را تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و یا قرار مشتري می (2

اد تنه اسباطل و نسبت به قسمت دیگر ب ت به آن قسمت از مبیع که از جنس طال نیستعقد بیع نسب (3

 .فقه قابل فسخ استخیار تبعیض ص

مطابق  ونس طال تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از ج عقد بیع صحیح است و مشتري می (4

 .با قرارداد تسلیم نماید

به  تصرف نمود و به دیگری فروخت. اگر مال قبل از تسلیمشخصی مال غیر را بدون اذن مالک آن  .5

 .................... . اهره تلف گردد، مالکر قوه قخریدار و بر اث

 .تواند براي قیمت عین و منافع فقط به فضول رجوع نماید می (1

 .تواند براي قیمت عین و منافع به هر یک از فضول و اصیل متضامناً رجوع نماید می (2

امله بودن مع براي قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید مگر اینکه اصیل به فضولیتواند  می (3

 .جاهل باشد

مله ودن معابتواند براي منافع ایام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی  زمانی می (4

 .جاهل بوده باشد

 :دادگاه موظف استدر کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان یا مسئولیت مدنی است،  .6

 .بین اضرار عمدي و غیرعمدي قایل به تفکیک شود (1

 .استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید (2

 .هاي آگاهی و عدم آگاهی مرتکب قایل به تفکیک شود بین فرض (3

 .هر سه گزینه صحیح است (4
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وجب است. مالک بمفروخته شخص مالی را غصب نموده و آن را به قیمت ده میلیون ریال به ثالث  .7

ر داه میلیون ریال بهای واقعی مال را از خریدار دریافت نموده است. حکم دادگاه مبلغ پنج

 ایع چگونه است؟ که مشتری از غصب آگاه بوده مراجعه او به ب صورتی

 حق مراجعه به بایع را ندارد.  (1

 .میلیون ریال از بایع مطالبه نماید 10حق دارد  (2

 میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.  40حق دارد  (3

 .میلیون ریال از بایع مطالبه نماید 50حق دارد  (4

 است؟  نادرستکدام گزینه  .8

 .گردد تلف مال، مانع از اعمال خیار غبن نمی (1

وم دمعامله  ل خیاراگر قبل از اعمال خیار غبن، طرف مقابل مال را به دیگري منتقل کرده باشد، با اعما (2

 .گردد نمی منحل

باید  مشتري وکند، رهن منحل شده  اگر مشتري مبیع را رهن گذاشته و بایع بیع را با خیار غبن فسخ (3

 .ن مرتهن بگذاردبدل آن را در ره

ا ه داده یا اجاررناقله نکند و او برخالف شرط مبیع  اگر بر خریدار شرط شده باشد که در مبیع تصرفات (4

 .اصلی، اجاره یا بیع او باطل خواهد بودد، در صورت فسخ عقد فروخته باش

 در خصوص نکاح موقت، کدام گزینه صحیح است؟  .9

 .ودبدر صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید، زن مستحق مهریه نخواهد  (1

ن توافق ا طرفیدر صورتی ثبت آن الزامی است که مواقعه صورت گرفته و یا زوجه باردار شده باشد و ی (2

 .باشند کرده

فین یا طر ودر صورتی ثبت آن الزامی است که زوجه باردار شده باشد و یا شرط ضمن عقد شده باشد  (3

 .توافق نموده باشند

 .هر سه گزینه صحیح است (4

 ............ .در صورتی که زوجه غایب مفقوداالثر، به حکم دادگاه مطلقه شود،  .10

 .طالق بائن است و زن عده ندارد (1
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 .طالق نگهدارد و طالق بائن استزن باید عده  (2

 .زن باید عده وفات نگهدارد و زوج حق رجوع ندارد (3

 .زن باید عده وفات نگهدارد و زوج در صورت حضور در ایام عده، حق رجوع دارد (4

 ؟ نیستکدام گزینه دربارة ارث پدر و مادر متوفی درست  .11

 .رسد و مادر میاگر وارث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشند ثلث ترکه به پدر  (1

 .رسد یماگر تنها وارث متوفی پدر و مادر او باشند سهم مادر سدس ترکه بوده و بقیه به پدر  (2

 .برد اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند پدر دو برابر مادر ارث می (3

 .برند اگر وارث متوفی پدر و مادر و دو دختر باشند پدر و مادر به اندازه هم ارث می (4

 خته وثمن حال باشد و قبل از تسلیم مبیع عین معین، مشتری قسمتی از ثمن را پردا اگر مبیع و .12

 ند، درعلیه آن را قبول نک بقیه آن را حواله داده باشـد که بایع از شخص دیگری بگیرد و محال

 ؟ ه وضعی خواهد داشتبقیه ثمن توسط مشتری، عقد بیع چ صورت عدم پرداخت

 ا دارد. فروشنده فقط حق فسخ معامله ر (1

 .فروشنده فقط حق مطالبه باقیمانده ثمن را دارد (2

 چون حواله باطل است، عقد بیع هم به تبع آن باطل است.  (3

 .فروشنده مخیر است بقیه ثمن را مطالبه کند یا بیع را فسخ نماید (4

ه مدت بنامه عادی و با امضای دو شاهد و  ،یک باب مغازه در شهر تهران، با اجاره 1375در سال  .13

ت کدام گزینه درباره تخلیه عین سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقصای مدّ سه

 مستأجره صحیح است؟ 

 .موجر به صرف انقضاي مدت، حق درخواست تخلیه ندارد (1

 .اشدبنامه تصریح شده  موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را دارد که این حق در اجاره (2

 .مایدسرقفلی به نرخ روز، درخواست تخلیه عین مستاجره را بنموجر حق دارد با پرداخت وجه  (3

ماید هفته عین مستأجره را تخلیه ن تواند با درخواست از مرجع قضایی ظرف مدت یک موجر می (4

 .رقفلی مستأجر را بپردازدمشروط بر آنکه س
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 قحاد وکیلی با داشتن حق توکیل، وکالت را به وکیل دوم تفویض نمود و در این راستا، قرارد .14

 :الوکاله وکیل دوم به عهده پردخت حق .ودالوکاله با وکیل دوم منعقد نم

 .وکیل اول است (1

 .موکل اصلی است (2

 .موکل اصلی و وکیل اول است (3

 .ماندباشد مشروط بر آنکه با انعقاد وکالت دوم، وکالت وکیل اول باقی ب وکیل اول نیز می (4

 یکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس نصف دیناگر شخصی بابت یک دین، دو اتومبیل با قیمت  .15

 :را ادا نماید

 ماند.  رهن به طور کامل باقی می (1

 .شود ها از رهن خارج می یکی از اتومبیل (2

 شود.  نصف مشاع هر دو اتومبیل از رهن خارج می (3

 .شود ها از رهن خارج می به انتخاب راهن یکی از اتومبیل (4

 حسب قانون مدنی، تعیین کدام یک از موارد زیر در عقد مضاربه الزامی است؟  .16

 تعیین مدت  (1

 تعیین نوع تجارت  (2

 سهم هر کدام از طرفین در منافع  (3

 هاي وارده  سهم طرفین در زیان (4

به  چنانچه متولی برای امور موقوفه وکیل انتخاب کند و به تشخیص سازمان اوقاف، وکیل قادر .17

 انجام وظایف محوله نباشد، کدام گزینه صحیح است؟ 

کیل وا عزل یتغییر یا عزل وکیل منحصراً در اختیار متولی است و هیچ مرجع دیگري حق ممنوع کردن  (1

 .را ندارد

کم عزل حازمان ن اوقاف، متولی وکیل را عزل نکند دادگاه به درخواست ساگر پس از ابالغ کتبی سازما (2

 .کند او را صادر می
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ل ورت، وکیاین ص با درخواست کتبی سازمان اوقاف، متولی باید وکیل را ظرف دو ماه تغییر دهد. در غیر (3

 .شود منعزل می

ی در توانای از ثبوت عدم وکیل را تغییر ندهد پسچنانچه پس از ابالغ کتبی سازمان اوقاف، متولی  (4

 .گردد ور از دخالت در موقوفه ممنوع میدادگاه، وکیل مزب

 در خصوص شرکت مدنی و اداره آن، کدام گزینه صحیح است؟  .18

 .شود لشرکه مرتفع میا شرکت با تلف تمام یا بعض مال (1

 .با فوت هر یک از شرکا، اذن در اداره شرکت و اشاعه زایل خواهد شد (2

ا اداره رلشرکه ا توانند مال موضوع شرکت تقسیم نشده باشد شرکا با هیچ اکثریتی نمی مادامی که اموال (3

 .نمایند

صرف تتواند بدون اذن سایر شرکا نسبت به سهم خود  به محض انحالل عقد شرکت، هر شریکی می (4

 .مادي نماید

 ؟ نیستکدام گزینه در خصوص اخذ به شفعه صحیح  .19

 .ال مشتري استنماآت منفصل قبل از اخذ به شفعه م (1

 .کند بایع ضامن درك است در مقابل شریکی که با حق شفعه تملک می (2

 .مشتري نسبت به عیبی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست (3

 .مایدن اخذ به شفعه، معامالتی را که مشتري قبل از آن نسبت مورد شفعه نموده است باطل می (4

 در خصوص ارث، کدام گزینه صحیح است؟  .20

 .فرزندان فرزندي که قاتل متوفی است از مقتول ارث نمیبرد (1

 .برند فرزندان فرزند نامشروع متوفی از او ارث نمی (2

 .برند فرزندان فرزند کافر متوفی که مسلمان هستند از او ارث نمی (3

 .برند گاه به همراه اجداد ارث نمی فرزندان برادر و خواهر ابی هیچ (4
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 آئین دادرسی مدنی

در  گردد و یخواسته ............... محاسبه م« بهای»ی دعوا پول خارجی )ارز( باشد  چنانچه خواسته .21

 .شود ی اجرا، ........... ارز محاسبه می صورت ذیحق بودن خواهان، در مرحله

 بهاي واقعی ـ بهاي واقعی  (1

 بهاي واقعی ـ به نرخ بانک مرکزي  (2

 به نرخ بانک مرکزي ـ بهاي واقعی  (3

 به نرخ بانک مرکزي ـ به نرخ بانک مرکزي  (4

 ................... . دعوای مالکیت راجع به مال غیرمنقول علیه شرکت .22

 .باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود حتی اگر شرکت دولتی باشد (1

 .باشدباید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود البته اگر شرکت دولتی  (2

 .تواند دعوي را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه نماید خواهان می (3

 .دتواند دعوي را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیرمنقول اقامه نمای خواهان می (4

 چنانچه دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس حکم صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر .23

 .مایدنبدون جلب نظر کارشناس رأی صادر ............... .............. حکم را فسخ نماید و 

 تواند.  تواند ـ نمی می (1

 تواند تواند ـ می می (2

 تواند.  تواند ـ نمی نمی (3

 .تواند علیه، نمی درخواست محکومتواند ـ جز با  می (4

... و اعاده نماید، اعتراض ثالث طاری ........ نسبت به قرار رد دعوی که دادگاه تجدیدنظر صادر می .24

 .دادرسی طاری .......... و اعتراض ثالث اصلی ......... است

 ممنوع ـ ممنوع ـ مجاز  (1

 مجاز ـ ممنوع ـ ممنوع  (2

 مجاز ـ مجاز ـ مجاز  (3

 ـ مجاز  مجاز ـ ممنوع (4
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 .یددر دعوای مطالبه مهریه، زوجه ............ دعوای خود را در ............. اقامه نما .25

 تواند ـ دادگاه محل اقامت خود  می (1

 باید ـ دادگاه محل اقامت خوانده  (2

 باید ـ دادگاه محل وقوع عقد نکاح  (3

 تواند ـ دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد نکاح  می (4

 ................... .درخواست تأمین دالیل و امارات در صالحیت .26

 .دادگاه است، در هر حال (1

 .شوراي حل اختالف است حتی اگر در محل، دادگاه عمومی وجود داشته باشد (2

 .شوراي حل اختالف است اگر در محل، دادگاه عمومی وجود نداشته باشد (3

 .میلیون ریال باشد دادگاه است البته اگر ارزش موضوع بیش از پنجاه (4

ر شود در مهلت مقر چنانچه نسبت به رأی راجع به اصل نکاح که از دادگاه خانواده صادر می .27

 تجدیدنظر خواهی نشود و دادخواست فرجام نیز خارج از مهلت مقرر داده شود صدور قرار رد

 . ............. دادخواست فرجامی با ........... و شکایت از این قرار در صالحیت

 .دادگاه نخستین ـ دیوانعالی کشور است (1

 .عالی کشور است مدیر دفتر دادگاه نخستین ـ دیوان (2

 .عالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوج باشد دادگاه نخستین ـ دیوان (3

 .دادگاه نخستین ـ دیوانعالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوجه باشد (4

ز اشد و به موجب قانونی دادگاه صالحیت خود را اچنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح ب .28

 .............................. . القاعده دست بدهد علی

 .در هر صورت باید قرار عدم صالحیت صادر کند (1

 .در صورتی باید قرار عدم صالحیت صادر کند که خوانده ایراد نماید (2

 .صادر کندفقط چنانچه عدم صالحیت ذاتی باشد باید قرار عدم صالحیت  (3

تگی لی، بسدر مورد عدم صالحیت ذاتی باید قرار عدم صالحیت صادر کند و در مورد عدم صالحیت مح (4

 .به ایراد خوانده دارد
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چنانچه نسبت به سندی که نزد داور مطرح شده ادعای جعل شود رسیدگی به ادعای جعل در  .29

 .................. . صالحیت

 در هر حال داور است.  (1

 .دادگاه استدر هر حال  (2

 داور است مگر جاعل تعیین شده باشد.  (3

 .دادگاه است مگر تعیین جاعل شده باشد (4

.................. و  چنانچه حکم حضوری بر رفع تصرف عدوانی صادر شود، این حکم قطعی .30

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

 شود.  نیست ـ تنها پس از قطعیت اجرا می (1

 .شود مینیست ـ تنها پس از نهایی شدن اجرا  (2

 شود.  است ـ پس از ابالغ بالفاصله اجرا می (3

 .شود نیست ـ پس از ابالغ بالفاصله اجرا می (4

دادخواست « خواهان»چنانچه شخصی که حق ادعایی متعلق به اوست، صغیر باشد در قسمت  .31

 .باید نام .......... نوشته شود« نماینده »باید نام .......... و در ستون 

 ولی یا قیم ـ صغیر  (1

 صغیر ـ ولی یا قیم  (2

 ولی یا قیم ـ ولی یا قیم  (3

 صغیر ـ ولی یا دادستان  (4

 .................... . صدور قرار تأمین خواسته پیش از فرا رسیدن موعد ادای دین .32

 .در هر حال ممکن است (1

 .در هیچ صورتی ممکن نیست (2

 .تفریط باشد در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی و خواسته در معرض تضییع یا (3

لی را در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی باشد و خواهان حاضر شود خسارات احتما (4

 .تودیع نماید
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 چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صالحیت باشد دیوان عالی .33

 . .................... محلی.... و در مورد عدم صالحیت ........کشور در مورد عدم صالحیت ذاتی ....

 .نماید نماید ـ اگر ایراد شده باشد، رأي را نقض می رأي را نقض می (1

 .نماید نماید ـ رأي را نقض می رأي را نقض می (2

 .دنمای ماید ـ اگر ایراد شده باشد رأي را نقض مین اگر ایراد شده باشد رأي را نقض می (3

ت راجع وي مالکینماید مگر در مورد دعا رأي را نقض می نماید ـ اگر ایراد شده باشد، رأي را نقض می (4

 .به اموال غیرمنقول

 ددچنانچه نسبت به سند خواهان ادعای جعل شود و در اولین جلسه دادرسی اصل آن ارائه نگر .34

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

 .شود دادخواست خواهان ابطال می (1

 .شود م میشود و خواهان محکو در هر حال سند از عداد دالیل خارج می (2

اگر  ید البتهیم نماخواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ادعاي جعل اصل سند را به دفتر دادگاه تسل (3

 .سند رسمی باشد

گر ااید حتی لیم نمخواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ادعاي جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تس (4

 .سند عادي باشد

 :دمأمور ابالغ، خواهان در نشانی مندرج در دادخواست شناسایی نشوچنانچه به موجب گزارش  .35

 .نماید دادگاه قرار رد دادخواست صادر می (1

 .نماید مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می (2

 .نماید مدیر دفتر دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می (3

 .نماید صادر میدفتر دادگاه پس از ده روز انتظار قرار رد دادخواست  (4

 ....................... . توقیف دادخواست ............ و توقیف دادرسی .36

 .نیازي به قرار ندارد ـ نیاز به قرار ندارد (1

 .با قرار دادگاه ممکن است ـ نیازي به قرار ندارد (2

 .نیازي به قرار ندارد ـ با قرار دادگاه ممکن است (3
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 .ممکن است مگر جهت توقیف، فوت باشد نیازي به قرار ندارد ـ با قرار دادگاه (4

 ................ . .... و سوگند یاد کردن...در دعوای حقوقی درخواست سوگند ...... .37

 .قابل توکیل است ـ قابل توکیل نیست (1

 .قابل توکیل است ـ قابل توکیل است (2

 .قابل توکیل است ـ قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خواهان دعوي باشد (3

 .یل است ـ قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خوانده دعوي باشدقابل توک (4

 ..... ..... چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسایه وی ابالغ شود .38

 .ابالغ صحیح است (1

 .ابالغ صحیح نیست (2

 .ابالغ صحیح است ولی قانونی است (3

 .صحیح نیستتنها اگر براي اولین جلسه دادرسی بوده ابالغ  (4

ر اه، اقراه دادگاقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب ............ و اقرار در الیحه تقدیمی ب .39

 ............... .  در دادگاه محسوب

 شود.  شود ـ می می (1

 شود.  شود ـ نمی می (2

 شود.  شود ـ می نمی (3

 .شود شود ـ نمی نمی (4

کی از یباشند و ابالغ وقت حضوراً در دفتر دادگاه به چنانچه دو وکیل در پرونده دخالت داشته  .40

 .......... . آنها انجام شود و این وکیل تعهد ابالغ به وکیل دیگر دهد، ابالغ

 .نسبت به هر دو وکیل صحیح است (1

 .نی استنسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح و قانو (2

گر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست م نسبت به وکیل حاضر  (3

 .خواهان دعوي صغیر باشد
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 تی اگرنسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست ح (4

 .خواهان دعوي صغیر باشد

 حقوق تجارت

 کدام گزینه صحیح نیست؟  .41

 .عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست استگواهی بانک محال علیه دایر بر  (1

 ک پیدا نمیقانون تجارت قید شده ارتباطی با چ 280واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده  (2

 .کند

م جاري هقانون تجارت قید شده، در مورد چک  280واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده  (3

 .است

واي چک دع استقرار بانک محال علیه، در دادگاه محل صدور دارنده چک میتواند بدون توجه به محل (4

 .مطالبه را طرح نماید

 .گیرد انتخاب نخستین گروه از مدیران و بازرسان در شرکت ......... انجام می .42

 .سهامی عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومی مؤسس  (1

 .سهامی عام و خاص در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر  (2

 س می مؤسسهامی خاص با اکثریت آراء مطلق مؤسسین و سهامی عام با دو سوم آراء حاضر مجمع عمو (3

آراء  سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آراء حاضر و در شرکت سهامی خاص به اتفاق (4

 .مؤسسین 

 :های سهامی در دفتر ثبت سهام عدم انعکاس واگذاری سهام شرکت .43

 .باشد عدم استناد به آن میموجب بطالن انتقال و  (1

 .باشد اعتبار ولی در رابطه طرفین معتبر می در مقابل ثالث و شرکت بی (2

 .اعتبار است مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگري مقرر کرده باشد در هر حال بی (3

 .موجب غیرنافذ بودن عمل حقوقی بوده و اعتبار آن مشروط به تنفیذ هیأت مدیره است (4

 :المللی ایران داوری تجاری بینمطابق مقررات  .44

 .با وصف بطالن قرارداد اصلی، شرط داوري ضمن آن باطل خواهد بود (1
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 .تواند در خصوص بطالن یا نفوذ شرط داوري یا قرارداد اصلی اظهارنظر نماید داور نمی (2

 .دارد داور در مورد وجود یا اعتبار موافقت نامه داوري یا قرارداد اصلی صالحیت اظهارنظر (3

 .ري استرط داویم داور در خصوص بطالن و ملغی االثر بودن قرارداد اصلی به منزله عدم اعتبار شتصم (4

 :چنانچه معلوم گردد تاجر ورشکسته .45

ه تقصیر بشکسته پس از تاریخ توقف با ترجیح یکی از طلبکارها بر سایرین طلب او را پرداخته باشد ور (1

 .گردد می

 .گردد ائل شده، ورشکسته به تقصیر میپیش از توقف میان بستانکاران تبعیض ق (2

 .گردد دفاتر خود را مطابق قانون تنظیم ننموده باشد، ورشکسته به تقلب می (3

وز رز مظنه اتر یا فروشی باالتر  پس از توقف، به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدي پائین (4

 .گردد کرده باشد ورشکسته به تقصیر می

ان تجاری، کدام یک از موارد زیر جزو وظایف و اختیارات متصدیهای  در تصفیه اختیاری شرکت .46

 شود؟  تصفیه محسوب نمی

 انجام معامالت جدید براي بازپرداخت کامل آورده شرکا  (1

 انجام معامالت جدید براي اجراي تعهدات شرکت  (2

 وصول مطالبات از طریق طرح دعوا یا غیر آن  (3

 تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء  (4

   شرکتی که حکم ورشکستگی آن پس از انحالل صادر شدهتاریخ توقف  .47

 همان تاریخ انحالل است.  (1

 .همان تاریخ صدور حکم است (2

 حتما در فاصله انحالل تا صدور حکم است.  (3

 .ممکن است قبل از انحالل باشد (4

 دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته باید به چه مرجعی داده شود؟  .48

 عضو ناظر  (1

 رئیس دادگستري شهرستان محل صدور حکم توقف  (2
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 اداره تصفیه امور ورشکستگی  (3

 دادستان حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم توقف تاجر (4

 .........  العمل کار اگر معامله با موافقت آمر اقاله شود حق .49

 مستحق تمام اجرت است.  (1

 .باشد مستحق اجرت نمی (2

 کند.  نصف اجرت را دریافت می (3

 .کند که عرف محل مقرر کند دریافت می اجرتی را (4

ینه در مورد اثر طلبکار نبودن صادر کننده برات از محال علیه به هنگام صدور برات کدام گز .50

 صحیح است؟ 

 .موجب سلب عنوان برات از سند می گردد مگر اینکه طلب بعدا بوجود آید (1

 .موجب سلب عنوان برات از سند نمی گردد (2

 .سند می گرددموجب سلب عنوان برات از  (3

 .فقط در صورت آگاهی دارنده، عنوان برات از سند سلب می گردد (4

 "ج"نیز آن را در وجه  "ب"یا بحواله کرد صادر نموده و  "ب"سفته ای را در وجه  "الف" .51

ی مبتن "ب"مبنی بر اینکه صدور سند در وجه  "الف"ظهرنویسی می نماید. در این صورت ایراد 

 : " ج"قابل استناد است که  "ج"بوده است، در صورتی در برابر بر اشتباه در شخصیت طرف 

 از وقوع اشتباه پس از دارنده شدن آگاه شود.  (1

 .از وقوع اشتباه مطلقا آگاه نباشد (2

 از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.  (3

 .تاجر بوده و از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد (4

 قیقی ورشکسته کدام گزینه صحیح است؟ در مورد برائت ذمه شخص ح .52

 .حکم اعاده اعتبار قانونی موجب برائت ذمه از مانده دیون است (1

 .ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده دیون است (2

 .حکم اعاده اعتبار اعم از حقی یا قانونی موجب برائت ذمه از مانده دیون است (3
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 .اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیستختم عملیات تصفیه یا حکم  (4

 ........... . چنانچه پس از انحالل ارادی شرکت تجارتی حکم ورشکستگی آن صادر شود .53

 دیون و مطالبات ورشکسته حال می شود.   (1

 .دیون و مطالبات ورشکسته حال نمی شود (2

 فقط دیون ورشکسته حال می شود.  (3

 .شود فقط مطالبات ورشکسته حال می (4

 در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته در تصفیه اختصاری، کدام گزینه صحیح است؟  .54

 موثق ها، طلبکاران عادي، ممتازها  (1

 ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادي  (2

 موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادي  (3

 ممتازها، طلبکاران عادي، موثق ها  (4

 ............. . ثالثاصوال دالل در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات  .55

 .نیست اما در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر است (1

 .نیست همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر نیست (2

 .است اما در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر نیست (3

 .است همچنانکه در برابر ثالث مسئول اجراي تعهدات آمر است (4

 ........... . توقف تا صدور حکم ورشکستگیشرکت تجارتی در فاصله  .56

 .اصوال حق تصرف در اموال خویش را دارد (1

 .فقط حق تصرف مادي در اموال خویش را ندارد (2

 .اصوال حق تصرف در اموال خویش را با اجازه مدیر تصفیه دارد (3

 .فقط حق تصرف حقوقی در اموال خویش را ندارد (4

 کدامیک از اسناد زیر از مزایای اجرای اسناد رسمی برخوردار هستند؟  .57

 فقط چکهاي ریالی عهده بانکهاي دولتی و خصوصی ایرانی  (1

 چک هاي ریالی و ارزي صادره عهده بانک هاي دولتی و خصوصی ایرانی  (2
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 فقط چک هاي صادره عهده بانک هاي دولتی  (3

  چک هاي صادره توسط بانک هاي ایرانی و خارجی (4

 :کدام گزینه صحیح است .58

 .الاقل یک شریک شرکت تضامنی باید تاجر باشد (1

 .همه شرکاي شرکت تضامنی ممکن است شرکت تجارتی باشند (2

 .الاقل یک شریک شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشد (3

 .همه شرکاي شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشند (4

 در مورد شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت های بیمه کدام گزینه صحیح است؟  .59

 .فقط بیمه هاي خصوصی مشمول مقررات ورشکستگی هستند (1

 .بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی هستند (2

 .بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی نیستند (3

 .خارج هستندفقط بیمه هاي دولتی که خصوصی سازي شده اند از شمول مقررات ورشکستگی  (4

گردد کدام گزینه درست  در مورد اوراق مشارکت که توسط شرکت های سهامی عام صادر می .60

 :است

 .سود اوراق مشارکت و سود سهام مساوي است (1

 .سود اوراق مشارکت و سود سهام ممکن است مساوي باشد (2

 .سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام بیشتر است (3

 .ازسود سهام کمتر استسود اوراق مشارکت همواره  (4
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 اصول فقه

 والد اوالدنفقۀ ابوین با رعایت االقرب فاالقرب به عهدة اوالد و ا»قانون مدنی:  1200ة طبق مادّ .61

 باشد؟  حکم مصداق کدام گزینه می« است.

 واجب کفائی  (1

 واجب عینی  (2

 واجب تعیینی  (3

 واجب غیري  (4

نوط به مان واقف واقع شده باشد علّت اضرار دیّت وقفی که به صحّ»قانون مدنی:  65ة مطابق مادّ .62

 ان مصداق کدام گزینه است؟ اناطۀ صحت چنین وقفی به اجازة دیّ« ان استاجازة دیّ

 حکم وضعی  (1

 حکم تکلیفی  (2

 واجب اصلی  (3

 واجب تخییري  (4

ن به ای که مذهب آنا مطابق قانون رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعۀ، ایرانیان غیرشیعه .63

 قانون مدنی 5شناخته شده در احوال شخصیه تابع مقررات مذهب خود میباشند. مادة ت رسمیّ

واهند بود خاز اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران  کلیۀ سکنۀ ایران اعمّ»نیز مقرّر داشته: 

حوال ااگر دادرس در اینکه مسائل جهیزیه، جزء « مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ه است یا نه شک کند، در رسیدگی به دعوای جهیزیۀ زن غیر شیعه ایرانی ساکن کشور شخصیّ

 چه مقرّراتی را باید اعمال کند؟ 

ذهب مر رات تهاي مذهبی است پس دادرس باید مطابق مققن این است که زوجه از اقل ی چون قدر متی   (1

 .زوجه به دعوایش رسیدگی کند

نون مدنی، قا 5ة اد قرار داده و به دستور م« هاحوال شخصی »قن متی  دادرس باید جهیزیه را خارج از قدر  (2

 .قوانین ایران را دربارة او نیز اجراء کند
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 هیزیه ازراحت جقن این است که زوجه از اقل یتهاي مذهبی است و از طرفی در قانون به صچون قدر متی   (3

ت مقر را قوانین ایران است و هممصادیق احوال شخصیۀ اعالم نشده پس دادرس هم مجاز به اعمال 

  .مذهب زوجه

 انونی بها که قتهاي مذهبی، اصل، لزوم رعایت مقر رات مذهب آنان است از آنجچون در رابطه با اقلی  (4

ن را در بی آناصراحت احکام راجع به جهیزیه را از این قاعدة مستثی نکرده، دادرس باید مقرارت مذه

 .خصوص جهیزیه اعمال کند

ت معلوم عبارت است از التزام شخصی به اداء اجر «جعاله»گوید:  قانون مدنی که می 561 ةدر مادّ .64

التزام » بر« جعاله»داللت کلمۀ « ن.ن باشد یا غیر معیّاز اینکه طرف، معیّ در مقابل عملی اعمّ

 مصداق کدام نوع داللت است؟ ....« شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عمل 

 التزام (1

 ن تضم  (2

 ضاء اقت (3

 مطابقه  (4

حقّ مراجعه  کند اگر با اذن باشد کسی که دین دیگری را ادا می...  »قانون مدنی:  267ة برابر مادّ .65

ایب یا محجور غاگر کسی اموال »همان قانون:  306ة و برابر مادّ« به او دارد و االّ حقّ رجوع ندارد.

ا یخالت و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند ... اگر عدم د

تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود 

 ت؟ با این دو حکم، کدام گزینه، نادرست اس در رابطه« که برای اداره کردن الزم بوده است.

 .باشد در رابطه با غایب و محجور نمی 267ة ناسخ حکم ماد   306ة ماد  (1

 .قرار گیرد 267ة مندرج در ماد  ص قاعدة عام تواند مخص   می 306ة ماد  (2

 .ندارد 306ة ماد   منافاتی با حکم عام  267ة ماد  حکم خاص  (3

 .ه جمع شدبه قائل توان بین حکم دو ماد  می« امکن اولی من الط رحالجمع مهما »به مصداق قاعدة  (4
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شد اوالد ت اوالدی نبااث طبقۀ اولی اگر برای میّدر بین ورّ»ق.م که مقّرر داشته:  889ة از مادّ .66

ده ی که زنن متوفّمقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوی اوالد او هر قدر که پائین بروند قائم

ا قام پدر یم ت اوالدی باشد، اوالد اوالد او قائمفهمیم که اگر برای میّ  می« برند... ارث میباشد 

 شوند. این حکم مصداق کدام گزینه است؟  مادر خود نمی

 داللت اقتضاء  (1

 منطوق غیرصریح  (2

 مفهوم مخالف حصر  (3

 مفهوم مخالف شرط (4

اشد بمیرند باشخاصی که بین آنها توارث اگر »قانون مدنی که مقرّر داشته:  874ة در رابطۀ با مادّ .67

اریخ تم و تأخّر مجهول باشد فقط آن که و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدّ

 کدام گزینه صادق است؟ « برد. فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می

 حکم ظاهري و اصل احتیاط  (1

 لی و اصل استصحاب حکم واقعی او   (2

 تأخ ر حادث حکم ظاهري و اصل  (3

 االمري و اصل استصحاب  حکم نفس (4

ه الح عامّعلیهم، غیرمحصور یا وقف بر مصّّ اگر موقوف»... قانون مدنی که مقرّر داشته:  62ة مادّ .68

است،  و در آن معلوم نشده منظور از حاکم چه کسی« کند. باشد متولّی وقف واالّ حاکم، قبض می

 مصداق کدام گزینه است؟ 

 مجمل  (1

 ن مبی  (2

 ظاهر  (3

 ل مأو  (4
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 یمعلم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را »قانون مدنی:  62ة طبق مادّ .69

ار نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقد

 جواز انعقاد چنین عقدی مستند به کدام گزینه است؟ « است ضمان، صحیح است...

 اصالۀ الجواز  (1

 اصالۀ االباحه  (2

 المه اصالۀ الس  (3

 حۀ اصالۀ الص  (4

ن باشد و همچنی پدری خود می طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و جدّ»ق.م:  1180ة برابر مادّ .70

ل قائ« که عدم رشد یا جنون او متّصل به صغر باشد. است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی

کدام  پدری برای سفیه یا مجنونی که به سنّ بلوغ رسیده به حکم شدن به والیت قهری پدر و جدّ

 اصل است؟ 

 احتیاط  (1

 اشتغال  (2

 استصحاب  (3

 تخییر  (4

شود  ل مینما و محصولی که از زمین حاص»قانون مدنی که مقرّر داشته است:  33ة ه به مادّبا توجّ .71

، کدام ..«اصل شده باشد.ۀ غیر، حمال مالک زمین است .... مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبّ

 گزینه نادرست است؟ 

 .ه استموجود در صدر ماد   ص مت صل حکم عام ه، مخص قسمت ذیل ماد  (1

هوري در ظبتدائاً ا« ۀ غیر، حاصل شده باشد.مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حب »لفظ عام در جملۀ  (2

 .کند عام پیدا نمی

ده یص خورآن متصل شده است عام با دلیل خاص تخص این دلیل عام است و از آنجا که دلیل خاص به (3

 .است
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ص و کند و فرقی بین مخص در چنین جمالتی، که خاص مجمل است اجمال به دلیل عام سرایت می (4

 .منفصل از این حیث وجود ندارد

عمیر دیوار تواند دیگری را اجبار بر بنا و ت هیچ یک از شرکاء نمی»قانون مدنی:  114ة مطابق مادّ .72

ه در حکم صدر و ذیل مادّ« نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد. مشترك

خصوص عدم جواز و جواز اجبار شریک بر بنا و تعمیر دیوار مشترك به ترتیب مصداق کدام 

 گزینه است؟ 

 حکم اولی که مبتنی بر اصل تسلیط است ـ حکم ثانوي  (1

 حکم ثانوي که مبتنی بر اصل تسلیط است ـ حکم اولی  (2

 حکم اولی ـ حکم ثانوي که مبتنی بر اصل تسلیط است  (3

 حکم ثانوي ـ حکم اولی که مبتنی بر اصل تسلیط است  (4

ه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، احیای ه قضائیّقانون اساسی قوّ 35و  156مطابق اصول  .73

ی مشروع است و اگر متداعیین توانائی انتخاب وکیل ها ه و گسترش عدل و آزادیحقوق عامّ

 موارد تعیین وکیل تسخیری در. نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل، فراهم گردد

 لزوم، مصداق کدام گزینه است؟ 

 مۀ وجوب مقد  (1

 مۀ واجب مقد  (2

 واجب مطلق  (3

 واجب عینی  (4

ه حکم برّف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر هیچ مالی را از تص»قانون مدنی:  31ة مطابق مادّ .74

م ، مصداق کدا«عدم جواز سلب مالکیت بدون حکم قانونی»استنباط همین حکم در مورد « قانون

 گزینه است؟ 

 مفهوم حصر  (1

 مفهوم مخالف  (2

 مفهوم استثنا  (3
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 تقیاس اولوی  (4

ابین ماست مشترك دیواری که مابین دو ملک واقع »گوید:  قانون مدنی می 109ه با توجه به مادّ .75

م کدا« شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خالف آن موجود باشد. صاحب آن دو ملک محسوب می

 گزینه درست است؟ 

 ی است. مخصص منفصل لب  (1

 .مخصص متصل لفظی است (2

 مخصص منفصل عقلی است.  (3

 .مخصص متصل معنوي است (4

نتفاع دارد حقّ همه گونه تصرّف و ا هر مالکی نسبت به مایملک خود،»قانون مدنی:  30ة برابر مادّ .76

گزینه  ه، مصداق کدامدر این مادّ« قانون»واژة « مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 است؟ 

 مطلق  (1

 مخصص )به فتح صاد(  (2

 عام  (3

 (د )به فتح یاءمقی  (4

ه، کدام در مورد این مادّ« خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.»قانون مدنی:  435ة طبق مادّ .77

 گزینه صحیح است؟ 

 ق واجب مضی  (1

 ع واجب موس  (2

 واجب غیرموق ت  (3

 واجب مشروط  (4
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یازت هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن، ح»گوید:  قانون مدنی می 147ة مادّ .78

ح شود که علّت مالک شدن، حیازت، مال مبا از این عبارت فهمیده می« شود. کند مالک آن می

 است. این امر مصداق کدام گزینه است؟ 

 مدلول مطابقی  (1

 نی مدلول تضم  (2

 منطوق صریح  (3

 داللت تنبیه و ایماء  (4

ند که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی ک در صورتی»ق.آ.د.م:  66ة برابر مادّ .79

واهان اخطاریه به خ دهد. موارد نقص طیّ دفتر اعاده میجهات نقص را قید نموده، پرونده را به 

 این عبارت مصداق کدام گزینه هستند؟ « شود. ابالغ می

 ه و مفید معناي وجوبند. امر با ماد   (1

 .کنند خبر در مقام انشاء بوده و داللت بر وجوب می (2

 در جواز هستند.  جمالت انشائی و نص  (3

 .شود خبر و معناي امر از آنها فهیمده نمی (4

داً همان قانون، مستأجر باید در صورت عدم تعیین موعد، مال االجاره را نق 490با توجه به  .80

 کدام گزینه درست است؟ « بپردازد.

 کند.  امر وضعاً داللت برفور می (1

 .کند امر اطالقاً داللت بر تراخی می (2

 کند مگر قرینه برخالف آن باشد.  امر وضعاً داللت بر فور می (3

 کند مگر با وجود قرینه داللتی برفور یا تراخی نمیامر وضعاً  (4
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 حقوق جزا

 شود؟  یک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء نمی کدام .81

 قوانین مربوط به مرور زمان  (1

 قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت  (2

 .قوانینی که براي مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد (3

 قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا قبل از اجراي حکم  (4

 های تبعی ناشی از حکم محکومیت، کدام گزینه صحیح است؟  در مورد تأثیر عفو بر مجازات .82

 .هاي تبعی ندارد عفو تأثیري بر مجازات (1

 .شود هاي تبعی نیز می عفو سبب زوال مجازات (2

 .ولی عفو خصوصی تأثیري بر آنها نداردشود  هاي تبعی می عفو عمومی سبب زوال مجازات (3

 .شود ولی عفو عمومی تأثیري بر آنها ندارد هاي تبعی می عفو خصوصی موجب زوال مجازات (4

 یک از جرائم زیر، توبه مرتکب موجب سقوط مجازات است؟  در کدام .83

 قذف  (1

 محاربه بعد از دستگیري مرتکب  (2

 سرقت تعزیري درجه چهار  (3

 توهین تعزیري درجه شش  (4

نه کیل، خااش را به دیگری داده و به او وکالت دهد که آن را اجاره دهد ولی و کسی سند خانه اگر .84

 :را بفروشد

 .عمل او خیانت در امانت است (1

 .عمل او انتقال مال غیر است (2

 .عمل او کالهبرداري نسبت به خریدار است (3

 .عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسؤولیت مدنی است (4

 

https://lawgostar.com/


 سایت حقوق گسترمنتشر شده در 
//lawgostar.com:https 

 1392زمون وکالت سال آسواالت 

 

 25 صفحه احسان نصوحی :سازیماده آ

 

اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وی مرتکب چنانچه  .85

 :تقصیری هم نشده باشد لکن بیمار فوت نماید

 .پزشک ضامن نیست (1

 .پزشک ضامن است (2

 .پزشک در صورتی ضامن نیست که پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد (3

 .شود المال پرداخت می پزشک ضامن نیست ولی دیه از بیت (4

ود، اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه ش .86

 :های کیفری ایران در دادگاه

 .در هر صورت قابل محاکمه مجدد نیست (1

 .در هر صورت قابل محاکمه مجدد است (2

 .به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست (3

 .ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست به شرط آنکه عمل (4

 :شوند، اصوالً های خالف واقعکه توسط اشخاصی غیر از پزشک صادر می تصدیق نامه .87

 .که موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد جرم است در صورتی (1

 .گردد جرم است که موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت در صورتی (2

جرم  ائه شودکه موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ار در صورتی (3

 .است

رم جئه شود که موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارا در صورتی (4

 .است

برگشت بخورد ولی در زمان طرح اگر چک مربوط به حساب جاری شرکت به دلیل کسر موجودی  .88

 :شکایت کیفری، امضاء کنندة آن دیگر سمتی در شرکت نداشته باشد

 .چنین چکی فاقد جنبه کیفري است (1

 .امضاءکننده دیگر قابل تعقیب کیفري نیست (2

 .فقط امضاءکننده قابل تعقیب کیفري است (3
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ید سؤول جدبه اقدام فرد مامضاءکننده قابل تعقیب کیفري است، مگر در صورت استناد عدم پرداخت  (4

 .هاي شرکت امضاء چک

 :در صورت ضعیف بودن مداخلۀ شریک در ارتکاب یک جرم تعزیری درجۀ شش .89

 دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است.  (1

 .دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است (2

 دادگاه مخیر به تخفیف مجازات نیست.  (3

 .ستدادگاه مخیر به تخفیف یا معافیت مرتکب از مجازات ا (4

شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه دو و یک جرم تعزیری درجه هفت شده است. در  .90

 :چارچوب مقررات تعدد جرم

 شود.  ها اعمال می جمع مجازات (1

 .شود حداکثر شدیدترینِ مجازات اعمال می (2

 شود.  ها به عالوه نصف آنها اعمال می جمع مجازات (3

 .شود اعمال میحداکثر شدیدترینِ مجازات به عالوه نصف آنها  (4

 یک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟  مجازات کدام .91

 معاونت در محاربه  (1

 سرقت مقرون به آزار  (2

 معاونت در سرقت مستوجب حد  (3

 خرابکاري در تاسیسات آب و برق  (4

 وجود در موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت عدم .92

 :حق برای ادای سوگند لوث و تقاضای صاحب

 .شود در صورت اداي سوگند توسط متهمین، دیه از آنها اخذ می (1

 .شود المال پرداخت می در صورت اداي سوگند توسط متهمین، دیه از بیت (2

 .شود المال پرداخت می در صورت امتناع متهمین از اداي سوگند، دیه از بیت (3

 .شود قید قرعه از یک نفر اخذ میدر صورت امتناع متهمین از اداي سوگند، دیه به  (4

https://lawgostar.com/


 سایت حقوق گسترمنتشر شده در 
//lawgostar.com:https 

 1392زمون وکالت سال آسواالت 

 

 27 صفحه احسان نصوحی :سازیماده آ

 

 :در مواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثری هم بر جای نگذارد .93

 .شود در هر صورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیر می (1

 .شود ضمان منتفی است ولی در صورت عمدي بودن و عدم مصالحه، مرتکب تعزیر می (2

 .گردد تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می در صورت عمدي بودن، عمل جرم قابل (3

 .گردد در هر صورت عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می (4

کارمندی پیش از وصول وجه یک برگ چک در وجه حامل که به عنوان رشوه اخذ کرده، دستگیر  .94

 :شود. عمل او می

 در حکم رشاء است.  (1

 معاونت در رشاء است.  (2

 شروع به ارتشاء است.  (3

 .در حکم ارتشاء است (4

 :که همگی اولیای دم صغیر یا مجنون باشند در صورتی .95

 .افتد تا زمان بلوغ یا افاقه، امر قصاص به تاخیر می (1

ه وه قضائیقتواند این امر را به رئیس  گیرد که می ولی امر در خصوص قصاص یا اخذ دیه تصمیم می (2

 .تفویض نماید

 .مصلحتشان حق قصاص یا صلح به دیه دارد ولی آنان با رعایت (3

فاقه الوغ یا بتواند تا زمان  ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و یا می (4

 .آنان منتظر بماند

تل قدر دفاع مشروع، چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع، مرتکب  .96

 :مهاجم شود

 قصاص منتفی و مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است.  (1

 .مرتکب مستوجب قصاص است (2

 مرتکب ضامن دیه بوده ولی مستوجب تعزیر نیست.  (3

 .مرتکب مستوجب تعزیر بوده ولی ضامن دیه نیست (4
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 :مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق تعزیری است .97

 بینی نشده است.  در قانون پیش (1

 .مجازات آن از نوع تعزیر درجه پنج است (2

 مجازات آن از نوع تعزیر درجه شش است.  (3

 .مجازات آن از نوع شالق تعزیري درجه پنج است (4

 د؟ تواند متهم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم نمای یک از موارد زیر دادگاه می در کدام .98

 محکومیت به دیه  (1

 محکومیت به حد  (2

  8و  7محکومیت به تعزیر درجه  (3

 ها  همه مجازات (4

 اعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها .99

 .سه ماه حبس است

 .الزامی است (1

 .اختیاري است (2

 .در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال اختیاري است (3

 .وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال الزامی استدر صورت گذشت شاکی و  (4

 های ذیل فاقد مجازات تبعی است؟  یک از مجازات کدام .100

 نفی بلد  (1

 قصاص عضو  (2

 شالق تعزیري  (3

 حبس تعزیري درجه چهار (4
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