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 مدنی حقوق
 معلاو  ا  بعاد اسا،  فروختا  فضاویی صاور  با  اوسا،  همسار با  متعلا  کاره مای تصاور کا  را غیرمنقاویی مال  شخصی -١

 هاره؟ حکمی چ  معلمل  این. هاره عهد  ب  را او قیموم، ک  اس، بوه  محجوری ب  متعل  مل  این ک  شوهمی
 . شودنمی ناقد قیم، تنغیذ صرف به و است غیرنافذ( الف

 . گرددمی ناقد قیم، تنفیذ با و است غیرنافذ( ب
 .است صحیح( ج
 . است باطل( د
 مصاار  ساا  مقااداری خوهکشاای  قصااد باا  و کااره  تنظاای  نوشاا، خااوه نلماا وصاای، امااوای   ثلاا  باا  نساا ، شخصاای -۲
 هاره؟ وضعیتی چ  وصی، این. کندمی
 . کند تنفیذ را آن باید موصی نگردد، فوت به منجر که صورتی در و است غیرنافذ( الف

 .است ورثه تنفیذ به منوط آن اعتبار موصی، فوت صورت در و است غیرنافذ( ب
 .است باطل( ج 

 . است صحیح( د
 کماایح چا  هو  بیاا  و اقلیا  او   بیاا  اقلیا  صااور  هر. فروشادماای ثالییی شااخ  با  را م یاا  خریادار بیاا   وقاو  از بعاد -٣

 هارند؟
 . است صحیح دوم بیع و شودمی باطل اقاله( الف

 . است صحیح دو هر دوم، بیع و اقاله( ب
 .شود- باطل دوم بیع و است صحیح اقاله( ج
 .شودمی منفسخ دوم بیع و است صحیح اقاله( د
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 صاحی  بلشاد  شاد  منعقد اضطراری شرایط هر و خطر حین هر ک  هریلیی نجل  و کمک قرارهاه هرخصوص موره کدا  -۴
  اس،؟

 .شود ابطال دادگاه توسط است ممکن( الف
 . است صحیح و اضطراری معامالت احکام تابع( ب
 .است باطل( ج
 . است غیرنافذ( د
 هر ماوره کادا  هرک  ضامل  بال  هر کشاور عالییهیاوا  عمومی هیئ، ۷۳۳ شملر  روی  وحد  رأی منطوق موجب ب  -۵

 اس،؟ صحی  فضویی  ۀفروشند تعهد خصوص
 . کند مسترد مشتری به را مبیع روز قیمت ثمن، بر عالوه باید( الف

 . کند جبران را ثمن ارزش کاهش ثمن، استرداد تعهد باب از باید( ب
 . کند جبران را ثمن ارزش کاهش غرامت، پرداخت تعهد مبنای بر باید( ج
 .کند پرداخت را تأخیر خسارت مدنی، دادرسی آیین قانون ۵۲۲ ماده رعایت با باید( د
گر -۶  اس،؟ صحی  موره کدا  بلشد  هاه  حوای  ثلی  شخ  ب  را هین پرهاخ، ی مضمو  رضلی، بل ضلمن ا

 .باشد کرده پرداخت را دین و قبول را حواله ثالث، شخص که دارد را عنهمضمون به مراجعه حق وقتی ضامن( الف
 . باشد داده رضایت حواله به عنهمضمون که دارد را عنهمضمون به مراجعه حق وقتی ضامن( ب 

 .باشد کرده قبول را حواله ثالث، شخص که دارد را عنهمضمون به مراجعه حق وقتی ضامن( ج
 .دارد را عنهمضمون به مراجعه حق ضامن( د
 اس،؟ صحی  موره کدا  حقیقی  اشخلص تمت  اهلی، خصوص هر -۷ 

 . هستند برخوردار مدنی حقوق تمام از هاانسان تمام و دارد تمتع اهلیت انسانی هر( الف
 . شود محروم مدنی حق هیچ از تواندنمی انسانی هیچ رو این از دارد، تمتع اهلیت انسانی هر( ب
 .نباشند برخوردار مدنی حقوق از است ممکن هاانسان از بعضی اما دارد، تمتع اهلیت انسانی هر( ج
 . نباشند برخوردار مدنی حقوق از بعضی از است ممکن هاانسان از بعضی اما دارد، تمتع اهلیت انسانی هر( د
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 نایمعی م لا  پرهاخا، با  مکلف وی فروشند   سوی از تعهد انجل  عد  صور  هر ک  اس، شد  مقرر بیعی قرارهاه هر -۸
 اس،؟ صحی  موره کدا  عمومی  قواعد براسلس. اس، نموه  خوههاری تعهد اجرای از بلی . اس، ایتزا  وج 

 . دارد را التزام وجه مطالبه حق فقط خریدار( الف
 . ندارد را تعهد اصل و التزام وجه جمع حق خریدار( ب
 .است مخیر التزام، وجه پرداخت یا تعهد اصل ایفای در فروشنده( ج
 . کند پرداخت التزام وجه فقط و فسخ را قرارداد تواندمی فروشنده( د
  اس،؟ صحی  قرارهاه  انحال  اس ل  خصوص هر موره  کدا  -۹

 .نیست قاعده مطابق قرارداد اقالۀ امکان( الف
 .است قرارداد انحالل اسباب جزو قرارداد، بطالن( ب

 . نیست قاعده خالف الزم عقود در قرارداد فسخ امکان( ج 
 . نیست قانونی سبب از ناشی تنها و است قهری قرارداد انفساخ( د
 اس،؟ صحی  ایرا   حقوق هر تن یهی خسلرا  خصوص هر موره کدا  -۱۰

 . دهد رأی آن پرداخت به تواندمی دادگاه مشخصی موارد در( الف
 . گیرد قرار حکم مورد تواندمی دادگاه صالحدید به موارد، تمام در( ب
 .شودمی داده حکم آن به بدنی خسارات خصوص در تنها( ج
 . است نشده پذیرفته موردی هیچ در( د
 کدا  و ا ورشکستگی عد  و گربیم  بوه  معلو  فرض بل شوه  فو  و بلشد ز  هید  زیل  چنلنچ  رانندگی  حواهث هر -۱۱

 اس،؟ صحی  بدنی  خسلر  تأمین صندوق و گربیم  مسئویی، هرخصوص موره
گففر حتففی( الففف ( ب. اسففت صففندوق عهففده بففه مففرد، کامففل دیففه معففادل پرداخففت باشففد، ثالففث شففخص بیمففۀ دارای نقلیففه وسففیله ا

  .کندمی پرداخت دیه نقلیه، وسیله نبودن بیمه صورت در صندوق و است گربیمه برعهده مرد کامل دیه یک معادل پرداخت
 .دارد صندوق به رجوع حق آن، نصف به نسبت گربیمه و است گربیمه عهده به مرد کامل دیه معادل پرداخت( ج
 . است صندوق عهده به آن، دیگر نصف و گربیمه عهده به مرد کامل دیه نصف پرداخت( د
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گر آپلرتمل   فروش پی  قلنو  براسلس -۱۲  مقارر مسالح، از بای  تفکیکای مجلا  صاور  براسالس آپلرتمل  مسلح، ا
 اس،؟ صحی  موره کدا  آید  هر فروش پی  قرارهاه هر

 پفیش فقط( ب. باشد ٪ ۵ از بیش مساحت اختالف اینکه بر مشروط دارند، فسخ حق دو هر فروشنده پیش و خریدار پیش( الف
 . باشد ٪ ۵ از بیش مساحت اختالف اینکه بر مشروط دارد، فسخ حق خریدار

 . دارند فسخ حق حال هر در خریدار پیش و فروشنده پیش( ج
 .دارد فسخ حق فروشنده پیش فقط( د
 زهارا نال  با  هختار یک و علی نل  ب  پسر یک هارای او. اس، کره  وقف نسل بعد نسال   خوه  اواله بر را ملکی شخصی -۱۳

 صاحی  ماوره کادا  بلشاد  معصاوم  نال  با  هختار یاک و رضال نال  با  پسار یک هارای و شوه فو  علی ک  صورتی هر. اس،
 اس،؟

 . است معصومه سهم برابر دو وقف، منافع از رضا سهم( الف
 . بود خواهد مساوی وقف، منافع از معصومه و رضا سهم( ب
 .داشت نخواهند وقف منافع بر حقی گاههیچ معصومه و رضا( ج
 . شد نخواهند منتفع وقف منافع از معصومه و رضا است، حیات قید در زهرا که زمانی تا( د
. سا،ا نماوه  هریلفا، را آ  ثمان و فروخت  خوه برای معینی  م ل  ب  نملیندگی  سم، بدو  را هیگری ملک شخصی -۱۴

 اس،؟ صحی  موره کدا  کند می تنفیذ را بی  فقط اطالع  از پ  ملیک
 . است فضولی بایع به متعلق ثمن( الف

 . کند پرداخت مالک به را ثمن باید فضولی بایع( ب
 .بازگرداند خریدار به را ثمن باید فضولی بایع( ج
کم به را آن ثمن گرفتن از وی امتناع صورت در و کند پرداخت مالک به را ثمن باید فضولی بایع( د  . بسپارد حا
  اس،؟ پذیر امکل  زیر  مواره از یک کدا  هر شرکلء از یکی سوی از مشترک مل  تقسی  هرخواس، -۱۵

 .باشد موقوفه ملک از بخشی( الف
 . شود مشترک مال تمام اقتادن مالیت از موجب تقسم( ب
 . شود مال قیمت متعارف حد از بیش کاهش موجب تقسیم( ج
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  .باشند شده تقسیم عدم بر ملتزم آوری، الزام صورت به شرکا( د
  اس،؟ صحی  موره کدا  نلمزهی  هورا  هر طرفین از یک هر توسط منظور وصل، از امتنلع صور  هر -۱۶

 .است مقدور شرایطی تحت خسارت مطالبه( الف
 .است ضمان موجب وصلت، از امتناع صرف( ب
 .دارد وجود نکاح انعقاد به الزام امکان( ج
  .ندارد وجود خسارت مطالبه امکان( د
 مااوره کاادا  هارنااد  نقاا  باادنی خساالر  وقااو  هر م لشاار عنااوا  باا  هیگااری و ساا ب عنااوا  باا  شخصاای کاا  مااوارهی هر -۱۷

  اس،؟ صحی 
 .سبب نه است مسئول مباشر( الف

  استثنایی موارد در مگر سبب، که است مسئول مباشر( ب
 . است مسئول است، او به مستند خسارت که عاملی( ج
 . هستند مسئول مساوی نسبت به تأثیر، درجه از نظر صرف( د
گر -۱۸   اس،؟ صحی  موره کدا  اس،  بوه  مدیو  متوفل   ک  شوه معلو  ترک  تقسی  از بعد ا

 . کند مراجعه خود طلب تمام دریافت برای وراث، از یک هر به تواندمی طلبکار و است صحیح تقسیم( الف
 . کند رجوع او به ترکه، اموال بر وارت هر مالکیت نسبت به تواندمی طلبکار و است صحیح تقسیم( ب
 .کند مراجعه او به ترکه، اموال بر وارث هر تصرف نسبت به تواندمی طلبکار و است صحیح تقسیم( ج
 . است باطل تقسیم( د
 اس،؟ صحی  مشلع  مل  اهار  هرخصوص موره کدا  -۱۹

کثریت اراده تابع همواره( الف  . است ا
  .است شرکا اجماعی هاراد تابع همواره( ب
کثریت هاراد تابع اصوالا ( ج  .است آنان اجماعی هاراد تابع استثنایی، موارد در ولی است شرکا ا
کثریت هاراد تابع استثنایی، موارد در ولی است شرکا اجماعی هاراد تابع اصوالا ( د  . است ا
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 اس،؟ صحی  اینف  عد  و منفع، اتال  خصوص هر موره کدا  -۲۰
 . نیستند آورضمان یک هیچ و هستند واحدی مفاهیم النفععدم و منفعت اتالف( الف

 . آورندضمان دو هر و هستند واحدی مفاهیم النفععدم و منفعت اتالف( ب
 . است آورضمان هرحال در منفعت اتالف( ج
 است آورضمان حال هر در النفععدم( د
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 مدنی هاهرسی آیین
 صاالحی، هر حجار  هعاوای با  رسایدگی بلشاند  شاد  تشاکیل شاد  بینایپای  قاوانین هر کا  مراجعی تملمی چنلنچ  -۲۱

 اس،؟ مرج  کدا 
  انقالب و عمومی دادسرای( الف

  اختالف حل شورای( ب
  حقوقی عمومی دادگاه( ج
  خانواده دادگاه( د
 . ......................اهاری عدای، هیوا  بدوی شعب هر هاهخواس، استرهاه -۲۲

 . باشد راضی استرداد به و نداده پاسخ شکایت طرف که شودمی پذیرفته صورتی در( الف
 . باشد نشده واصل شکایت طرف پاسخ که شودمی پذیرفته صورتی در( ب
 شودنمی پذیرفته صورتی هیچ در( ج
 . شودمی پذیرفته هرحال در( د
 کند؟ تقوی  بلید چگون  را خواست  اس،  جرثقیل هستگل  یک استرهاه آ  خواست  ک  هعوایی هر خواهل  -۲۳
 . نمایدمی معین رسیدگی به شروع از قبل کارشناس، که مبلغی( الف

  .نماید معین تواندمی بخواهد، که مبلغی هر( ب
 دعوا مستند در مذکور مبلغ( ج
  جرثقیل واقعی مبلغ( د
 اس،؟ صحی  هاهرسی  جریل  هر خوه موکل علی  وکیل اقرار خصوص هر موره  کدا  -۲۴

گر( الف  . شودمی پذیرفته باشد، دادگاه در و دعوی قاطع ا
 . شودمی پذیرفته است، دعوی قاطع که اموری به نسبت( ب
 .شودنمی پذیرفته است، دعوی قاطع که اموری به نسبت( ج
 . شودمی پذیرفته دعوی قاطع اقرار باشد، داشته اقرار در وکالت وکیل چنانچه( د
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 ههد؟می انجل  اقدامی چ  هاهگل  نملید  استمهل  هاهگل  از گوا  جرح برای هعوا طر  ک  صورتی هر -۲۵
کثر( الف  . داد خواهد مهلت هفته یک مدت به حدا

کثر( ب  . دهدمی مهلت روز ده مدت به حدا
 .کندمی تجدید را رسیدگی جلسه( ج
 . داد خواهد متناسب مهلت( د
 اس،؟ کدا  هاهگل  اقدا  شوه  جعل اهعلی هییل ذکر بل خواهل   استنله موره سند ب  نس ، چنلنچ  -۲۶

 . مایدن ابراز را سند اصل جلسه، همان در باید خواهان باشد، عادی سند چنانچه( الف
 روز ۱۰ ظفرف اسفت، بفاقی سفند از اسفتفاده بفه چنانچفه کفه کنفدمفی اخطفار خواهفان بفه دادگاه باشد، رسمی سند چنانچه تنها( ب

 . نماید تسلیم دادگاه دفتر به را سند اصل
 اصل روز ۱۰ ظرف است، باقی سند از استفاده به چنانچه که کندمی اخطار خواهان به دادگاه باشد، عادی سند چنانچه تنها( ج

 .نماید تسلیم دادگاه دفتر به را سند
 تسفلیم دادگفاه دفتفر بفه را سفند اصفل روز ۱۰ ظفرف اسفت، بفاقی سند از استفاده به چنانچه که کندمی اخطار خواهان به دادگاه( د

 . نماید
 اس،؟ مجلز ثلی  شخ  وروه ح   از مملنع، هعوای هر آیل -۲۷

 . نیست مجاز( الف
 . است مجاز نخستین، مرحله در تنها( ب
 .است مجاز تجدیدنظر، یا باشد بدوی مرحله در چه نیافته، خاتمه رسیدگی که وقتی تا( ج
 . است مجاز تجدیدنظر، مرحله دادرسی جلسه اولین تا و نخستین مرحله در تنها( د
 هرصاال قااراری چاا  تجدیاادنظر هاهگاال  نملیااد  مسااتره را خااوه نظاار تجدیااد هاهخواساا، هعااوا  طاارفین از یااک هاار چنلنچاا  -۲۸
  نملید؟می
 تجدیدنظر دعوای استماع عدم قرار( الف

  تجدیدنظر دادخواست ابطال قرار( ب
 تجدیدنظر دعوای سقوط قرار( ج
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  تجدیدنظر دعوای رد قرار( د
  کند؟می رأی ارجلع بال نقض ب  م لهر  صور  کدا  هر خواهی  فرجل  هر کشور علییهیوا  -۲۹

ع خالف رأی،( الف  .باشد قانونی موازین و شر
 . باشد نشده رعایت آمره قواعد و دادرسی اصول( ب
 . باشد نداشته مطابقت قانونی مواد از یکی با صادره رأی مفاد( ج
ج دادگاه رأی( د  .باشد شده صادر خواهان خواسته از خار
 کند؟می یغو را هستور آ  هاهگل  کدا  شوه  مرتف  اس،  شد  موق، هستور موجب ک  جهتی هرگل  -۳۰

گر و موقت دستور کننده صادر دادگاه( الف   کننده رسیدگی دادگاه باشد، مطرح دادگاه در دعوا ا
 . نباشد مطرح آن در دعوا اصل چند هر موقت، دستور کننده صادر دادگاهب( 

 دعوا اصل به کننده رسیدگی دادگاه هرحال، در( ج
  موقت دستور کننده صادر دادگاه هرحال، در( د
گر -۳۱  ههد؟می انجل  اقدامی چ  هاهگل  شوه  ورشکست  خواند  هاهرسی جریل  هر ا

 . کندمی اعالم ورشکستگی امور تصفیه اداره به را مراتب و متوقف را رسیدگی( الف
 . کندمی اعالم دیگر طرف به را مراتب و متوقف موقت، طور به را رسیدگی( ب
 .کندمی اعالم دیگر طرف به و نموده صادر را دعوا استماع عدم قرار( ج
 . کندمی ابالغ ورشکستگی امور اداره به و نموده صادر دعوا رد قرار( د
 اقادامی چا  هاهگال  نملیاد  اساتنکل  حضاور از خواناد  صاحی   اباال  رغا علای کا  صورتی هر سلزش  هرخواس، هر -۳۲

 ههد؟می انجل 
 . نمایدمی اعالم قانونی اقدام برای سازش، کننده درخواست به و کرده مجلس صورت را مراتب( الف

 . دهدمی قرار رسیدگی نوبت در دعوا، اصل به رسیدگی برای را درخواست( ب
 .نمایدمی صادر رأی و داده ادامه خود رسیدگی به( ج
 . نمایدمی تجدید را رسیدگی جلسه( د
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  بلشاد رسایدگی تحا، و شاد  اقلما  قا ال   هیگاری عارض ها  هاهگل  هر اشخلص همل  بین شد  اقلم  هعوای چنلنچ  -۳۳
 نملید؟می صلهر رأیی چ  هاهگل 

گر و صادر رسیدگی از امتناع قرار( الف  . است تجدیدنظر قابل قرار باشد، ریال ۳۰۰۰۰۰۰ از بیش دعوی خواسته ا
گر و نمایدمی صادر دعوی رد قرار( ب  . است تجدیدنظر قابل قرار باشد، ریال ۳۰۰۰۰۰۰ از بیش خواسته ا
 .است قطعی قرار این و صادر رسیدگی از امتناع قرار( ج
 . است قطعی قرار این و صادر دعوی رد قرار( د
 از شاد بل شاد  واقعای ابال  ک  غیلبی رأی ب  نس ، شد   تقدی  مهل، از خلرج ک  واخواهی هاهخواس، تعلیقی اثر -۳۴
  اس،؟ تلریخی چ 
 واخواهی دادخواست قبول قرار قطعیت( الف

  واخواهی دادخواست ثبت( ب
  مالی دعاوی در فقط واخواهی، دادخواست ثبت( ج
  واخواهی دادخواست قبولی قرار صدور( د
 مرحلا  هاهرسای هزینا  همچناین و نخساتین مرحلا  هاهرسای هزینا  چنلنچا  تجدیادنظر  هعاوی با  رسایدگی مقل  هر -۳۵

 اس،؟ کدا  ترتیب ب  تجدیدنظر هاهگل  اقدا  بلشد  نشد  پرهاخ، کلمل تجدیدنظر 
  نقص رفع اخطار صدور نقص رفع اخطار صدور( الف

  نخستین دادگاه به نقص رفع جهت پرونده ارسال - نقص رفع اخطار صدور( ب
 نقص رفع اخطار صدور - نخستین دادگاه به نقص رفع جهت پرونده ارسال( ج
  نخستین دادگاه به نقص رفع جهت پرونده ارسال نخستین دادگاه به نقص رفع جهت پرونده ارسال( د
 چیس،؟ هاهگل  تکلیف هاهگل   ب  کلرشنلس نظری  تسلی  از پ  -۳۶
 . نماید پیروی آن از است مکلف دادگاه تخصصی، و فنی موارد در( الف

 .نماید پیروی آن از است مکلف دادگاه باشد، داده نظر اتفاق به کارشناسان هیئت چنانچه( ب
 پرونفده معلفوم و محقفق احفوال و اوضفاع بفا کارشناسفی نظریفه و باشفد شده صادر دادگاه سوی از راساا  کارشناسی قرار چنانچه( ج 

 . نماید پیروی آن از است مکلف دادگاه باشد، داشته مطابقت
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 پیفروی بفه مکلفف دادگفاه باشد، نداشته مطابقت کارشناسی مورد معلوم و محقق احوال و اوضاع با کارشناسی نظریه چنانچه( د
 .باشدنمی آن از
گر -۳۷  اس،؟ صحی  موره کدا  نشوه  ابال  خواند  تجدیدنظر نشلنی تغییر عل، ب  خواهی تجدیدنظر هاهخواس، ا
 . شودمی صادر خواهی تجدیدنظر دادخواست رد قرار( الف

 . نیست جدید نشانی اعالم به نیازی ابالغ، سابقه صورت در( ب
 .باشدمی خواه تجدیدنظر طرف از جدید نشانی اعالم به نیاز( ج
 . نیست جدید نشانی اعالم به نیازی خوانده، تجدیدنظر به بدوی دادنامۀ واقعی ابالغ صورت در( د
 حکاا   هو مغاالیر  هییاال باا  خااواهی فرجاال  صااور  هر و حکاا  هو تضااله هییاال باا  هاهرساای اعااله  پااذیرش صااور  هر -۳۸

 چیس،؟ صلهر  احکل  تکلیف
 در و مانفد خواهفد بفاقی خفود قفوت بفه هرحفال در دادرسفی اعفاده در اول حکفم و شفودمی نقض دوم حکم شکایت، دو هر در( الف

 . شد خواهد نقض قانون با مخالفت صورت در خواهیفرجام
 در و مانفد خواهفد بفاقی خفود قفوت بفه هرحفال در دادرسفی اعفاده در دوم حکفم و شفودمفی نقفض اول حکفم شکایت، دو هر در( ب

 . شد خواهد نقض قانون با مخالفت صورت در خواهی فرجام
 در و شفد خواهفد نقفض قفانون بفا مخالفت صورت در دادرسی اعاده در اول حکم و شودمی نقض دوم حکم شکایت، دو هر در( ج

 . ماند خواهد باقی خود قوت به هرحال در خواهیفرجام
 در و شفد خواهفد نقفض قفانون بفا مخالففت صفورت در دادرسی اعاده در دوم حکم و شودمی نقض اول حکم شکایت، دو هر در( د

 . ماند خواهد باقی خود قوت به هرحال در خواهیفرجام
 اس،؟ ی صح موره کدا  نملیند  اعال  را خوه ق ویی هاورا  و نملیند تعیین هاور نفر س  اختال   طرفین چنلنچ  -۳۹

  .تراضی با مگر ندارند، را هاآن عزل حق طرفین( الف
  .تراضی با حتی ندارند، را هاآن عزل حق طرفین( ب
 . نماید عزل را مشترک داور تواندمی طرفین از یک هر( ج
 .نماید عزل را خود اختصاصی داور تواندمی طرفین از یک هر( د
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 کند؟می کلمل صحی  نحو ب  را زیر ع لر  موره  کدا  -۴۰
 شفودنمی بازداشت علیهمحکوم مال عنوان به صورتی در تنها باشد، علیهمحکوم از غیر شخصی تصرف در منقولی مال چنانچه»

 .«.............  و نماید مالکیت ادعای آن به نسبت متصرف که
 . نماید ارائه را خود مالکیت دلیل( الف

 . نماید ارائه را خود مالکیت رسمی سند( ب
 . نماید معرفی آن مالک را علیهمحکوم از غیر شخصی با( ج
 .نماید ارائه را خود مالکیت عادی با رسمی سند( د
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 تجلر  حقوق
 اس،؟ صحی  موره  کدا  -۴۱

گر( الف ( ضامنین سپس و اصلی مدیون به بدواا ) مسئولین به رجوع ترتیب رعایت به موظف لهمضمون باشد، تضامنی ضمانت ا
 . است

گر( ب  لهمضمون( ج. دارد را پرداخت مسئولین به رجوع حق ضامن، با خود توافق براساس لهمضمون باشد، تضامنی ضمانت ا
 .کند مراجعه ضامن به خود، طلب دریافت عدم صورت در و رجوع اصلی مدیون به بدواا  باید

 . نماید رجوع ترتیب رعایت بدون و عنهمضمون و ضامنین از یک هر به دارد حق لهمضمون( د
 اس،؟ صحی  مدیر   هیئ، اجلز  بل شرک، بل سهلمی شرک، مدیرعلمل معلمال  هرخصوص موره کدا  -۴۲

 . است باطل عادی مجمع تصویب بدون( الف
 . ندارد عادی عمومی مجمع تصویب به نیازی و است معتبر( ب
 .است معتبر ثالث اشخاص و شرکا مقایل در عمومی، مجمع تصویب بدون( ج

 .است معتبر ثالث اشخاص مقابل در فقط عادی، عمومی مجمع تصویب بدون( د 
 انجال  بلشاد شارک، عملیال  بال رقلبا، متضامن کا  شارک، معلمال  نظیر معلمالتی سهلمی  شرک، مدیرا  چنلنچ  -۴۳

 اس،؟ صحی  موره کدا  ههند 
 . است باطل مزبور معامالت( الف

 . باشندمی شرکت به وارده خسارات مسئول مدیران، ولی است صحیح مزبور معامالت( ب
 .باشندمی شرکت به وارده خسارت جبران مسئول مدیران، و است غیرنافذ مزبور معامالت( ج
 . باشندمی شرکت به وارده خسارات مسئول هرحال، در مدیران ولی است ابطال قابل مزبور معامالت( د
 شوند؟می انتخل  زیر  مواره از یک کدا  میل  از عل  سهلمی شرک، بلزرسل  ایرا   فعلی حقوق هر -۴۴

 دریافففت پروانففه ،۱۳۴۷ تجففارت قففانون اصففالح قففانونی الیحففه ۱۴۴ مففاده تبصففره اجرایففی نامففهآیففین براسففاس کففه بازرسففانی( الففف
 . اندداشته

 . باشند دارا را مقرر اجتماعی و فردی شرایط که رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسان( ب
 رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات( ج
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  بهادار اوراق بورس سازمان مجوز با خبره حسابداران( د
  انجاال فاارهی چاا  را او وظاالیف ههااد  انجاال  را خااوه وظاالیف نتوانااد موقتاال   سااهلمی شاارک، ماادیر هیئاا، رئاای  هرگاال  -۴۵
  ههد؟می
 شرکت عامل مدیر( الف

  مدیرههیئت رئیسنایب( ب
  مدیرههیئت موافقت با مدیرههیئت رئیسنایب( ج
  مدیرههیئت انتخاب به مدیرههیئت اعضای از یکی( د
  اس،؟ مرج  کدا  عهد  ب  سهلمی  شرک، مدیر هیئ، غیرموظف اعضلی حضور ح  تعیین -۴۶

 عادی عمومی مجمع( الف
  سالیانه عادی عمومی مجمع فقط( ب
 العادهفوق عمومی مجمع( ج
 العادهفوق طور به عادی عمومی مجمع فقط( د
گر -۴۷  هعاو   با مکلاف مادیر  هیئا، باروه  میال  از شارک، سارملی . .......... سهلمی  شرک، ب  واره  هلیزیل  اثر بر ا

 .اس، ...............عمومی مجم 
 عادی - نصف از بیش( الف 

  عادی - نصف حداقل( ب
 العادهفوق -نصف از بیش( ج
  العادهفوق – نصف حداقل( د
 گیاره مای صاور  حدنصل  کسب و شرکل مجم  تصمی  بل ملیی  هلیصور  تصویب محدوه  مسئویی، بل شرک، هر -۴۸

 اس،؟ کدا  حدنصل 
۳ دارندگان( الف

کثریت +سرمایه و ۴   جلسه در حضور به نیاز بدون عددی ا
۳ دارندگان( ب

کثریت+ سرمایه و ۴   جلسه در حاضر عددی ا
 مجمع در حاضر سرمایه نصف حداقل دارندگان( ج



1394سواالت آزمون وکالت سال   
 سایت حقوق گستر

https://lawgostar.com 

 **** 
 

  

احسان نصوحی :سازیماده آ  15 

 

  مجمع در حاضر سرمایه نصف از بیش دارندگان( د
 هارند؟ را شرکل ب  مراجع  ح  صور   کدا  هر تضلمنی  شرک، بستلنکلرا  -۴۹

  خود طلب دریافت عدم و شرکت انحالل از پس( الف
  شرکت از خود طلب دریافت عدم محض به( ب
  شرکا کلیه به رسمی اظهارنامه ارسال به مشروط و شرکت انحالل از پس( ج
  شرکت برای رسمی اظهارنامه ارسال و شرکت از خود طلب دریافت عدم محض به( د
گر تضلمنی  شرک، هر -۵۰  ............ شرک، شوه  نصف شرک، سرملی  واره   ضررهلی نتیج  هر ا

 .شود تبدیل تجاری هایشرکت از دیگری نوع به باید( الف
 . کند ملزم سرمایه تکمیل به را شرکا تواندمی( ب 

 .است سرمایه تکمیل به مکلف( ج
 .است محسوب شده منحل( د
 مااد  چاا  ظاار  هارنااد  شااوه  مواجاا  پرهاخاا، عااد  باال و صاالهر کشااور هاخاال هر پرهاخاا، منظااور باا  ساافت  چنلنچاا  -۵۱
  نملید؟ هعوی اقلم  کنند  صلهر علی  تواندمی
 سفته سررسید تاریخ از سال یک( الف

  سفته سررسید تاریخ از ماه شش( ب
 سفته واخواست تاریخ از سال یک( ج
  سفته واخواست تاریخ از ماه شش( د
 قارار «ج» یالراخت هر نموه   ظهرنویسی را آ  نیز وی و ههدمی قرار « » اختیلر هر و صلهر چک ایمعلمل  بلب، «ایف» -۵۲
 هعاوای اقلما  نفار هو هار علیا  هارناد  و گارههمای مواجا  پرهاخ، عد  بل چک و گرهید  فسخ او  معلمل  سپ  ههد می
  کند؟ استنله معلمل  فسخ ب  تواندمی زیر اشخلص از یک کدا  کند می
 وب الف شخص دو از کدام هیچ( الف

  وب الف شخص دو هر( ب
 الف شخص فقط( ج
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  ب شخص فقط( د
 فلقاد صادور  هنگال  با  کنناد  صالهر شاوه معلاو  بعادا   چنلنچا . اسا، نماوه  ضاملن، چاک کنناد  صالهر از شخصی -۵۳

  کند؟ استنله تواندمی زیر مواره از یک کدا  ب  ضلمن اس،  شد  جعل ایشل  امضلی یل و بوه  اهلی،
 عنهمضمون امضای بودن مجعول به فقط( الف

  جعل و اهلیت عدم از کدامهیچ به( ب
 جعل هم و اهلیت عدم به هم( ج
  عنهمضمون اهلیت عدم به فقط( د
 شوه؟می شرو  تلریخ کدا  از بلشد  نشد  اعتراض سند ب  نس ، ک  صورتی هر سفت  هر سلی  ۵ زمل  مرور -۵۴

 . باشد شده بالجهت استفاده سند از ،هدارند زبان به که تاریخی( الف
  اعتراض مهلت پایان تاریخ( ب
 سررسید تاریخ( ج
  صدور تاریخ( د
 قارار اناد خو اقلمتگال  عناوا  با  توانادمای را زیار ماواره از یاککادا  کنناد   صالهر علیا  هعاوی اقلم  برای چک هارند  -۵۵

 ههد؟
  کننده صادر اقامتگاه فقط( الف

  چک دسته کننده صادر بانک محل فقط( ب
 .نباشد چک دسته کننده صادر بانک شعبه آنکه ولو نموده، صادر را پرداخت عدم گواهی که بانکی محل فقط( ج
 صادر را پرداخت عدم گواهی که ایشعبه یا و چک دسته کننده صادر بانک شعبه کننده، صادر اقامتگاه هایمحل از یک هر( د

 . نباشد چک دسته کننده صادر شعبه آنکه ولو نموده
 .هاه رأی.......... ........ منحل  تضلمنی شرک، ورشکستگی ب  -۵۶

 توانمی شرکت دارایی تقسیم از قبل( الف 
  توانمی شرکت دارایی تقسیم از بعد( ب
 توانمی شرکت امور تصفیه ختم از بعد( ج
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  تواننمی( د
 قلما ا......... .... بار بلیاد بلشاد  هاشات  هعاوایی ورشکسات  تالجر با  نسا ، فارهی هار ورشکساتگی  حکا  تلریخ از -۵۷
 .کند
  غیرمنقول اموال به راجع فقط تصفیه مدیر( الف

  منقول اموال به راجع فقط تصفیه مدیر( ب
 تصفیه مدیر( ج
  ورشکسته تاجر و تصفیه مدیر( د
 ............... «ایف» شخ  صور  این هر اس،  « » ورشکست  شرک، ضلمن شریک «ایف»شخ  -۵۸
  .است پرداخته را شرکت دیون تمام نماید ثابت که دارد اعتبار اعاده حق صورتی در شده، صادره اشورشکستگی حکم که( الف

 . است پرداخته را شرکت دیون تمام نماید تثاب که دارد اعتبار اعاده حق صورتی در( ب
گر حتی ندارد، اعتبار اعاده حق( ج  .باشد شده پرداخت شرکت دیون تمام ا
 . ندارد اعتبار اعاده به نیازی وجه هیچ به( د
 ههاد  انجال  ایمعلملا  طل کلرهال با  اضارار بارای یل هین اهای از فرار برای خوه  توقف تلریخ از ق ل تلجر ک  صورتی هر -۵۹

 اس،؟ چگون  ایمعلمل  چنین وض 
 . است باطل( الف

 . است غیرنافذ( ب
 .است ابطال قابل( ج

 .شود طرح معامله وقوع تاریخ از سال دو ظرف فسخ دعوای اینکه بر مشروط است، فسخ قابل( د 
 نیس،؟ صحی  نس ی  یل مختلط تضلمنی  شرک، ورشکستگی خصوص هر موره کدا  -۶۰

 . مبراست تضامنی مسئولیت از شده، منعقد مخصوصی قرارداد او با که شریکی( الف
 . شد خواهد تقسیم غرما به شده، منعقد خصوصی قرارداد هاآن با که شرکایی شخص دارایی( ب
  کنند منعقد ضامن شرکای از نفر چند یا یک با منحصراا  با شرکت با را ارقاقی قرارداد توانندمی طلبکارها( ج
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 شخصفی امفوال از مگفر نماینفد، ایحصفه تعهفد تواننفدنمفی شفده منعقفد مخصوصفی قفرارداد او بفا کفه ضفامنی شفرکای بفا شریک( د
 خودشان

 اسالمی استن لط اصو 
 شوه؟می علقل و بلی  اشخلص شلمل فقط حک   کدا  -۶۱

  زوجیت( الف
  بطالن( ب
  جواز( ج
  ضمان( د
ک  کاا  اساا، منلسااب»: ساالب  ا. .ق ۱۰۱ مااله  مطاالب  -۶۲ گاال  حااد اجاارای زماال  از را مااره  شاار   حاال  ع االر « .ساالزه آ
  اس،؟ زیر تکلیفی حک  کدا  بل معله   «اس، منلسب»

  استحباب( الف
 حرمت( ب
 اباحه( ج
  کراهت( د
 اس،؟ تکلیفی حک  متضمن ع لر   کدا  -۶۳

 .باشد خود ویناب مطیع باید طفل( الف 
 .گیرد صورت عده ایام در نباید نکاح( ب

 .باشد قاصد و بالغ عاقل، باید عاقد( ج 
  .باشد معین باید اجاره مدت اشیاء اجاره در( د
 اس،؟ مخلیف مفهو  هارای موره  کدا  -۶۴

ع قصد به که ضامنی( الف  . ندارد را عنه مضمون به رجوع حق باشد، کرده ضمانت تبر
 . بدهد را آن قیمت یا مثل باید کند تلف را دیگری مال کسی هرگاه( ب
 .شودمی قصاص بکشد، را نابالغ بالغ، هرگاه( ج
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 . است مالکیت دلیل مالکیت، عنوان به تصرف( د
 اس،؟ گیریمفهو  قلبل عده موره  کدا  هر -۶۵

 . است ممنوع خواهر دو بین جمع( الف
 . است سال چهار مجلس نمایندگی دوره( ب
 .کند تعیین وصی عملیات در نظارت برای را نفر یک تواندمی موصی( ج
 . شودمی باطل دیگری وکالت ها،آن از یکی موت به باشند، وکیل اجتماع نحو به نفر دو که صورتی در( د
 اس،؟ بدیی یک کدا  زیر هلیعل  از -۶۶

 . آیدمی عمل به نمایند، تراضی شرکا که نحوی به تقسیم باشند، راضی مشترک مال تقسیم به شرکا تمام هرگاه( الف
  .باشند موافق قطعنامه آن با شورا آن دائم اعضای همه باید امنیت، شورای در نامهقطع تصویب برای( ب
گر سوم طبقه وراث از یک هر( ج  .بردمی را ارث تمام باشد تنها ا
 . است تجارتی تجار معامالت کلیه( د
 هیگار ع  شا با  و اخاذ اییا مرجاو  شاع   از را آ  تاوا نمای پروناد  ارجالع از پا »: هاشات  مقارر ک   .ه.آ.ق ۳۹۱ مله  -۶۷

 اس،؟ مفهومی نو  چ  بیلنگر....« .. قلنو  تجویز ب  مگر کره  ارجلع
  وصف( الف

  استثنا( ب
  غایت( ج
گر مقری »: هارهمی مقرر مدنی قلنو  ۱۲۷۱ مله  -۶۸ گر و نداره اثری اقرار بلشد  مجهو  کلی ب  ا  بلشاد  معلاو  ایجمل في ا
  اس،؟ موره کدا  مصداق «اس، صحی  معین  نفر هو از یکی برای اقرار میل
  تفصیلی علم( الف

  اجمالی علم( ب
 قطع( ج
 شک( د
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  نداره؟ اعت لر هییل کدا  ب  یقین  قلعد  -۶۹
 متیقن بر مشکوک زمان تقدم( الف

  شک و یقین متعلق تعدد( ب
 الحق شک وجود عدم( ج
  گذشته یقین بقای عدم( د
 : اس، زیر مجلزا  چهلر از یکی محلرب  حد»: هارهمی مقرر اسالمی مجلزا  قلنو  ۲۸۲ مله  -۷۰

  «بلد نفی -ت چپ، پای و راست دست قطع -پ صلب، -ب اعدام، - الف
 است؟ واجب نوع کدام مصداق ماده این
  تعیینی( الف

  کفایی( ب
  تخییری( ج
  عینی( د
 اس،؟ جلری موره کدا  هر تخییر  اصل -۷۱

  مخیر واجب افراد( الف
  متعارض دلیل دوب( 

  متزاحم حکم دو( ج
  محذورین بین دوراند( 
 شوه؟می ثلب، زیر  آثلر از یک کدا  استصحل  وسیل  ب  -۷۲

  مستصحب واسطهبی شرعی آثار فقط( الف
  مستصحب شرعی غیر و شرعی آثار( ب
 مستصحب واسطهبی عقلی و شرعی آثار فقط( ج
  مستصحب عادی یا عقلی واسطه با شرعی آثار و مستصحب واسطهبی شرعی آثار فقط( د
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  اس،؟ تکلیف از برائ، اصل موره  کدا  هر -۷۳
 متهم به جرم انتساب در تردید( الف

  جرم مفهومی قلمرو در تردید( ب
 مجازات میزان در تردید( ج
  قهری ضمان ثبوت در تردید( د
 لبا. موقا، یال باوه  هائا  نکال  هانای نمای ویی اس، کره  مد  بذ  شوهر مدتی از پ . اس، شد  واق  نکلحی عقد -۷۴

  شوه؟می مترتب زیر آثلر از یک کدا  کلی ؛ طور ب  نکل  استصحل 
 نفقه وجوب و توارث فقط( الف

  نفقه وجوب و زن ازدواج حرمت فقط( ب
  نفقه وجوب و توارث زن، ازدواج حرمت تمتع، حلیت( ج
 زن ازدواج حرمت و تمتع حلیت فقط( د
  اس،؟ موره کدا  مصداق ترتیب ب  زیر  مله  هو حک  -۷۵

 تملیفک دیگفر طفرف بفه را خفود مفال از معینفی مقفدار طفرفین احفد آن موجفب بفه کفه اسفت عقدی قرض»: مدنی قانون ۶۴۸ ماده
 «  ...کندمی

 مقتضی عادت و عرف که این مگر است شده واقع آنجا در بیع عقد که شود تسلیم محلی در باید مبیع»: مدنی قانون ۳۷۵ ماده
 «.باشد شده معین تسلیم برای مخصوصی محل بیع، ضمن در یا و باشد دیگر محل در تسلیم

  بیع عقد اطالق مقتضای -قرض عقد اطالق مقتضای( الف
 بیع عقد ذات مقتضای -قرض عقد اطالق مقتضای( ب
  بیع عقد ذات مقتضای -قرض عقد ذات مقتضای( ج
  بیع عقد اطالق مقتضای -قرض عقد ذات مقتضای( د
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 اس،؟ موره کدا  برای میل  اهاری  سلعل  هر کلر محل هر کلرمندا  حضور یزو  -۷۶
  وریف واجب( الف

  غیرفوری واجب( ب
  مضیق واجب( ج
  موسع واجب( د
 اس،؟ یفظی هییل ب  تخصی  موره  کدا  هر -۷۷
  سنت به تخصیص( الف

  عقال بناء به تخصیص( ب
  عقل حکم به تخصیص( ج
  اجماع به تخصیص( د
 اس،؟ اویی واقعی حک  موره  کدا  -۷۸
  مصنوعی تلقیح جواز( الف

  شوهر منزل در سکونت به زن بودن موظف( ب
 است همسایه به اضرار مستلزم که مالک تصرف ممنوعیت( ج
  حمل برای ضرر خوف صورت در باردار زن بر زنا حد اجرای تأخیر الزوم( د
  اس،؟ موره کدا  ب  مربوط اصوییل   و اخ لریل  نظر اختال  -۷۹

 تحریمی موضوعی و حتمی شبهات( الف
  تحریمی حکمی شبهات( ب
 وجویی و تحریمی حکمی شبهات( ج
  وجویی حکمی شبهات( د
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 اس،؟ جلری اصل کدا  ترتیب ب  غیرمحصور   و محصور  ش هل  هر اصوییل  مشهور نظر ب  بنل -۸۰
  برائت - احتیاط( الف

  احتیاط -برائت( ب
  برائت -برائت( ج
 احتیاط – احتیاط( د

 اختصلصی و عمومی جزای حقوق
 جالیز بزهکالر  نوجوانال و اطفل  از گرو  کدا  موره هر هفت   آخر روز هو هر تربی، و اصال  کلنو  هر نگهداری ب  حک  -۸۱

 اس،؟
  نابالغ نوجوانان و اطفال جز به سنی هایگروه تمام( الف

  شمسی تمام سال پانزده تا نه نوجوانان و اطفال( ب
 شمسی تمام سال هجده تا پانزده نوجوانان( ج
  سنی هایگروه تمام د(
 کند؟ معل  کیفر از را محکو  تواندمی شرایطی چ  بل هاهگل  هش،  و هف، هلیهرج  تعزیری جرای  هر -۸۲

کی گذشفت مفؤثر، کیففری سفابقه فقفدان مرتکفب، اصفالح بینفیپیش دادگاه، دستورهای اجرای به تعهد( الف  و ضفرر جبفران و شفا
  زیان

کی گذشت مؤثر، کیفری سابقه فقدان مرتکب، اصالح بینیپیش تخفیف، جهات احراز( ب   زیان و ضرر جبران و شا
 مؤثر کیفری سابقه فقدان مرتکب، اصالح بینیپیش دادگاه، دستورهای اجرای به تعهد( ج
  .نیست موکول شرطی هیچ به کیفر از معافیت مورد، این در( د
  اس،؟ صحی  موره کدا  بلشد  روانی اختال  هچلر جر   ارتکل  زمل  هر مجر  چنلنچ  -۸۳
 .ندارد کیفری مسئولیت اراده، فقدان شرط به( الف

 . ندارد کیفری مسئولیت و شودمی محسوب مجنون( ب
 . ندارد کیفری مسئولیت و شودمی محسوب تمیز قوه یا اراده فاقد( ج
  .ندارد کیفری مسئولیت تمیز، قوه یا اراده فقدان شرط به( د
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  اس،؟ تعلی  و تعوی  قلبل زیر  جرای  از یک کدا  موره هر مجلزا  اجرای و حک  صدور -۸۴
 عمد قتل در معاونت( الف

  عمومی عفت علیه جرایم( ب
 نفس قصاص از بدل تعزیر( ج
  اسیدپاشی در معاونت( د
 نیس،؟ جلیگزین مجلزا  ب  ح   ت دیل ب  ملز  هاهگل  زیر  جر  کدا  هر -۸۵
کثر که عمدی جرم( الف  . است سال یک تا ماه شش آن، قانونی مجازات حدا

 .است نشده معین قانون در آن، تعزیر میزان که عمدی جرم( ب
کثر که غیرعمدی جرم( ج   .است سال دو از کمتر آن، قانونی مجازات حدا

کثر که عمدی جرم د(  .است حبس ماه شش تا روز ۹۱ بین آن، قانونی مجازات حدا
 اتخاالذ او هرباالر  تصاامیمی چاا  ننملیااد  رعلیاا، را حکاا  مفااله تکمیلاای  مجاالزا  اجاارای مااد  طاای محکااو  چنلنچاا  -۸۶
 شوه؟می
 . شودمی اولیه تکمیلی مجازات جایگزین دیگری، تکمیلی مجازات( الف

 . شودمی گذاشته اجرا موقع به اصلی مجازات و لغو تکمیلی مجازات( ب
ج تکمیلی مجازات مدت اول، بار برای( ج  .یایدمی افزایش سوم یک تا حکم، در مندر
 . شودمی تبدیل هشت و هفت درجه نقدی جزای یا حبس به محکومیت، مدت بقیه اول، بار برای( د
  شوه؟می آغلز تلریخی چ  از شد   محکو  نف  قصلص ب  ک  عمدی قلتل ت عی مجلزا  -۸۷
  حکم صدور( الف
  مجرم آزادیب( 

  دم اولیای رضایت( ج
  قصاص حکم اجرای توقف( د
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گار -۸۸  چا  او (لمال اته) اتهال  شاوه  هساتگیر زنادا  محوطا  از بیارو  و شکسات  را زنادا  هر زنادا   از فارار بارای زنادانی ا
 هاره؟ اوصلفی

  زندان از فرار جرم به شروع و عمدی تخریب( الف
  زندان از فرار و عمدی تخریب خاص عنوانب( 

 زندان از فرار( ج
  زندان از فرار به شروع( د
  کند؟می اتخلذ او هربلر  تصمیمی چ  هاهگل  شوه  حدی جر  مرتکب هلیسل  هش، کوهک هرگل  -۸۹

 تربیتی و تأمینی اقدام( الف
  تصمیمی هیچ( ب
 بزرگساالن به نسبت ترسبک مجازات( ج
 تربیت و اصالح کانون در نگهداری( د
 حی ص موره کدا  اس،  شد  مقرر قلنو  هر ک  بلشد کیفیتی و میزا  از فراتر کیفری  هاهگل  توسط صلهر  حک  هرگل  -۹۰

 اس،؟
 موجففب مففورد حسففب باشففد، تقصففیر یففا عمففد روی از کففه صففورتی در گففردد، حاصففل جهففت ایففن از خسففارتی و صففدمه چنانچففه( الففف

 . شودمی جبران المالبیت از خسارت صورت، این غیر در و است مدتی و کیفری مسئولیت
 . شودمی جبران المالبیت از وارده خسارات ولی دارد، کیفری مسئولیت حکم کننده صادر( ب
 .شود جبران المالبیت از باید علیهمحکوم به وارده خسارت صورت، هر در( ج
 . است مدنی و کیفری مسئولیت دارای هرصورت، در حکم کننده صادر( د
  اس،؟ مجلزاتی نو  چ  اجتملعی  حقوق از محرومی، -۹۱

 تبعی مجازات فقط( الف
  تکمیلی مجازات فقط( ب
 تبعی یا تکمیلی مجازات فقط( ج
  تبعی یا اصلی تکمیلی، مجازات مورد، حسب( د
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  اس،؟ صحی  موره کدا  وس ب  م لشر اجتملع صور  هر -۹۲
 .است ضامن مباشر( الف

  .است ضامن سبب( ب
 . است ضامن اوست، به مستند جنایت که عاملی( ج
 . هستند ضامن مساوی، نسبت به دو هر( د
 شوه؟ شرعی حدوه ت دیل یل تقلیل سقوط  بلع  اس، ممکن زیر  جهل  از یک کدا  -۹۳

  هتوب( الف
  زمان مرور( ب
  جزا قانون نسخ( ج
کی گذشت( د   خصوصی مدعی یا شا
  چیس،؟ مرتکب اصلی مجلزا  رسمی  پروان  بدو  رانندگی مجده ارتکل  صور  هر -۹۴

 سال سه مدت به رانندگی حق از محرومیت( الف
  نقدی جزای و حبس مجازات( ب
 حبس( ج
  نقدی جزای( د
گر -۹۵  چیس،؟ اصوأل هلآ  مجلزا  بکشند  را قلتل نف   قصلص ح  از گذش، از پ  ه  یاوییل ا

  دیه و تعزیر( الف
  نفس قصاص( ب
 تعزیر فقط( ج
 ندارد مجازاتی( د
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 اس،؟ کدا  برسلند  قتل ب  علمدا   را مجنونی ک  کسی مجلزا  -۹۶
  دیه ضمان( الف

  نفس قصاص( ب
  تعزیر و دیه( ج
  استثناء موارد در مگر نفس، قصاص( د
 هارند؟ حقوقی چ  ز  ه  اوییلی. اس، رسلند  قتل ب  را زنی مرهی -۹۷

  مرتکب رضایت با دیه گرفتن یا دیه اضلف رد با قصاص حق عفو، حق( الف
  مرتکب رضایت بدون ولو دیه گرفتن با دیه فاصل رد با قصاص حق عفو، حق( ب
 دیه فاضل رد با قصاص حق یا عفو حق فقط( ج
  دیه اخذ یا قصاص حق عفو، حق( د
  چیس،؟ ضمل  حک  شوه  جنلی، ب  منتهی ک  آید وجوه ب  خورهی بر قهری  عوامل اثر بر نفر هو بین هرگل  -۹۸

 .است دیگری دیه نصف ضامن هریک( الف
 . است منتفی ضمان( ب
 .است دیگری دیه تمام ضامن هریک( ج
 .است دیه ضامن یک، هر عاقله( د
 اس،؟ جر  شرایط کدا  هر شد   ایرا  قلمرو واره ک  خلرجی کشور  رئی ب  توهین -۹۹

  متقابل معامله شرط به و بودن علنی صورت در( الف
 متقابل معامله شرط به صرفاا ( ب
  متقابل معامله شرط به یا بودن علنی صورت در( ج
 . است جرم مطلقاا ( د
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 یلبد؟می تحق  زیر  ملهی افعل  کدا  بل املن،  هر خیلن، -۱۰۰
  اشیاء کردن مفقود تلف یا تصاحب ای استفاده سوء( الف
  اشیاء کردن مفقود یا تلف یا تصرف ای استفاده سوءب( 

  اشیاء کردن مفقود یا تلف یا تصاحب یا استعمال( ج
 اشیاء کردن مفقو یا تلف ای تصرف یا استعمال( د

 کیفری هاهرسی آیین
 زیسا، محایط       از حملیا، زمینا  هر هالآ  اسلسانلم  کا  نهالهی ماره  هالیسلزمل  نق  خصوص هر ع لر  کدا  -۱۰۱

 نیس،؟ صحی  مربوط  کیفری هعوی هاهرسی و تعقیب جه، هر اس،  عمومی بهداش، و ط یعی منلب 
 . کنند جرم اعالم فوق هایزمینه در ارتکایی جرایم به نسبت توانند-( الف

 . دارند را الذکرفوق موضوعات خصوص در هادادگاه از صادر آراء به نسبت تجدیدنظرخواهی حق( ب
 کنند. شرکت فوق هایزمینه در ارتکابی جرایم به مربوط دادرسی مراحل تمام در توانندمی( ج
 . کنند اخذ باید نیز را دیده بزه رضایت جرم، اعالم برای باشد، خاص دیده بزه دارای شده واقع جرم که صورتی در( د
 تخلفال  وصخصا هر حکاومتی تعزیارا  سالزمل  شعب از صلهر قطعی آراء هر ارز و کلال قلچلق بل م لرز  قلنو  مطلب  -۱۰۲

  نملید؟ تجدیدنظر تقلضلی تواندمی قلنو  بل رأی انط لق عد  احراز صور  هر زیر  مقل  کدا  ارز  و کلال قلچلق
 حکومتی تعزیرات سازمان رئیس( الف

  قضائیه قوه رئیس( ب
 کشور کل دادستان( ج
  دادگستری وزیر( د

 مطلی   لبلق کیفری هاهگل  هر جر  از نلشی خصوصی هعوای هر زیر  خسلرا  از یک کدا  کیفری  هاهرسی فرآیند هر -۱۰۳
 اس،؟

  ریال میلیون ده بر بالغ مادی خسارات فقط( الف
  معنوی خسارت و الحصولممکن منابع تمام( ب
 شرعی تعزیر مستوجب جرایم استثناء به معنوی و مادی خسارات فقط( ج
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  دیه و شرعی تعزیر مستوجب جرایم استثناء به الحصولممکن منافع و معنوی خسارات نیز و مادی خسارات تمام( د
 نیس،؟ نهلیی قرار  کدا  -۱۰۴
  دادرسی به جلب( الف

  تعقیب موقوفی( ب
  تعقیب منع( ج
  اناطه( د

  اس،؟ جلیز مستقال   قضلئی  نظلر  قرار صدور زیر  تعزیری مجلزا  مستوجب جرای  از یک کدا  هر -۱۰۵
  ۸ درجه تعزیری( الف

  ۶ جه در تعزیری( ب
  ۸ و ۷ درجه تعزیری( ج
  ۸ و ۷، ۶ درجه تعزیری( د
 و اطفال  رهماو هر شخصای، پروناد  تشاکیل زیار  جارای  از یک کدا  هر ک .ه.آ.ق ۳۰۲ مله  هر مذکور مواره بر عالو  -۱۰۶

  اس،؟ ایزامی نوجوانل 
 ۶ و ۵ درجه تعزیری جرایم( الف

  ۷ و ۶ درجه تعزیری جرایم( ب
 ۸ و ۷ درجه تعزیری جرایم( ج
  تعزیری جرایم کلیه( د

 با  مکلاف عماومی حقاوق با  واره خسالرا  و ملای مصالی  و منلف  علی  جرای  خصوص هر زیر  مقلمل  از یککدا  -۱۰۷
  اس،؟ ایمللیبین مراج  هر آ  پیگیری و هعوی طرح

 خارجه امور وزیر( الف
  قضائیه قوه رئیس( ب
 دادگستری وزیر( ج
  کشور کل دادستان( د
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 وکاالی باین از را خاوه وکاالی یال وکیال بلیاد هعاوی طارفین زیار  جارای  از هسات  کادا  هر مقادملتی تحقیقل  مرحل  هر -۱۰۸
 کنند؟ انتخل  قضلئی  قو  رئی  تأیید موره هاهگستری رسمی

 دادرسفی آیفین قفانون ۳۰۲ مفاده در مقفرر مجفازات مشفمول هفاآن مجفازات کفه خفارجی یفا داخلی امنیت علیه جرایم در فقط( الف
 . است ۱۳۹۲ کیفری

 قفانون ۳۰۲ مفاده در مقفر مجفازات مشفمول هفاآن مجفازات کفه یافتفه سفازمان جرایم و خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم در( ب
 . است ۱۳۹۲ کیفری دادرسی آیین

  ۱۳۹۲ کیفری دادرسی آیین قانون ۳۰۲ ماده در مقرر مجازات مشمول یافته سازمان جرایم در فقط( ج
 مجازات میزان هر با یافته سازمان جرایم نیز و خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم کلیه در( د
 اس،؟ ایزامی نظلمی مراج  توسط موق، بلزهاش، قرار صدور زیر  شرایط از یک کدا  تح، -۱۰۹
  ارتکابی جرایم مطلق در جنگ، زمان در( الف

  خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم در صلح، زمان در( ب
 قانون در شده احصاء موارد و جرایم برخی در جنگ، زمان در( ج
  خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم در فقط جنگ، زمان در( د
 شوند؟می رسیدگی و مطرح صلی  هاهگل  هر مستقی  طور ب  زیر جرای  از هست  کدا  -۱۱۰

  سال ۱۵ زیر افراد جرایم و عفت منافی و ۸ و ۷ درجه تعزیری جرایم( الف
  سال ۱۵ زیر افراد جرایم و ۸ و ۷ درجه تعزیری جرایم فقط( ب
 سال ۱۸ زیر افراد جرایم و لواط و زنا مستوجب جرایم( ج
  ۸ و ۷ درجه تعزیری و عفت منافی جرایم فقط( د
 اس،؟ عمومی هعوای تعقیب قلنونی موج ل  از صور   کدا  هر جر  اعال  -۱۱۱

 وی اظهفارات نادرسفتی بفر مبتنفی امفارات و قفرائن عفالوه به و باشد گذشت غیرقابل جرم و بوده جرم وقوع ناظر کننده اعالم( الف
 . باشد نداشته وجود

 . باشد گذشت غیرقابل یا گذشت قابل مذکور جرم خواه باشد، جرم وقوع تار کننده اعالم( ب
 .باشد آن وقوع ناظر کننده اعالم و بوده گذشت قابل جرایم از جرم فقط( ج
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 . باشد مشهود حال عین در و گذشت غیرقابل جرم( د
  اس،؟ ایرعلی الز  هیگر هلیهاهگل  کدا  هر یک  کیفری هلیهاهگل  هاهرسی مقررا  -۱۱۲
 اطفال دادگاه( الف

  قاضی تعدد موارد در انقالب دادگاه( ب
 انقالب دادگاه( ج
  کیفری هایدادگاه همه( د

  هزینا پرهاخا، نملیاد  فاو  اسا، هاهرسای هزین  پرهاخ، مسئو  کیفری هاهگل  حک  موجب ب  ک  شخصی هرگل  -۱۱۳
  کیس،؟ عهد  ب 

 .است وی وراث عهده به( الف
 .است وی عاقله عهده به( ب
 .شودمی پرداخت قضائیه قوه اعتبارات از( ج
 . شودمی وصول وی ماترک از( د
  گیره؟می صور  هاهسرا کدا  توسط ن لشد  معلو  آ  وقو  محل ک  ایرایلن  جر  مقدملتی تحقیقل  -۱۱۴
 دیده بزه اقامت محل دادسرای( الف

  کشف محل استان مرکز دادسرای( ب
 کشف محل دادسرای( ج
  تهران ایرایانه امور دادسرای فقط( د

 نداره؟ صدور قلبلی، حقوقی اشخلص خصوص هر زیر  تأمینی قرارهلی از یک کدا  -۱۱۵
  زاجرم شغلی هایفعالیت بعضی انجام ممنوعیت( الف

  دیگر شرکت در شرکت ادغام منع( ب
 شرکت انحالل منع( ج
  وثیقه( د
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 .شوه هاهرسی اعله  تقلضلی کشور علییهیوا  از اس، بدنی مجلزا  متضمن ک  حکمی خصوص هر هرگل  -۱۱۶
 توقفف دسفتور باشفد، درخواسفت پفذیرش بفر شفعبه اعضفای نظفر کفه صفورتی در و کنفدمفی بررسفی را تقاضفا بفدواا  دیفوان شفعبه( الف

 .دهدمی را حکم اجرای
 تکلیففی بفا مواجفه اجفرا توقفف عفدم یفا توقفف مفورد در و کندمی اظهارنظر دادرسی اعاده تجویز خصوص در صرفاا  دیوان شعبه( ب

  .نیست
 .دهدمی را حکم اجرای توقف دستور تقاضا، درباره تصمیم اتخاذ از قبل و دادرسی اعاده تقاضای وصول با عالیدیوان شعبه( ج
 . شودمی متوقف قطعی حکم اجرای کشور، عالیدیوان رئیس موافقت به مشروط و دادرسی اعاده تجویز از پس صرفاا ( د

 را ج ا هرخواسا، توا می بلشد  شد  بلزهاش، عل، هر ب  مقدملتی تحقیقل  جریل  هر ک  شخصی موره کدا  هر -۱۱۷
  نملید؟ را بلزهاش، ایل  خسلر 

  پرونده نمودن بایگانی قرار صدور( الف
  تعقیب موقوفی قرار صدور( ب
 تعقیب منع قرار صدور( ج
 تعقیب تعلیق قرار صدور( د

 کارج هر یایکن اسا،  شاد  وراماین هر نلما م لیعا  جعال فقار  یاک و تهارا  هر کاله ارهاری فقار  یک مرتکب شخصی -۱۱۸
 اس،؟ مرج  کدا  صالحی، هر مته  اتهلمل  ب  رسیدگی شوه می هستگیر

  کرج انقالب و عمومی دادسرای( الف
  تهران انقالب و عمومی دادسرای( ب
 ورامین انقالب و عمومی دادسرای( ج
 ورامین انقالب و عمومی دادسرای در جعل جرم و تهران انقالب و عمومی دادسرای در کالهبرداری جرم د(
 از تعاداه چا  حاداقل حضور بل هاهگل  رسیدگی جلس  و اس، هاهگل  کدا  صالحی، هر مط وعلتی جرای  ب  رسیدگی -۱۱۹ 

 یلبد؟می رسمی، منصف  هیئ، اعضلی
  نفر ۱۱ - جرم وقوع محل دو یا یک کیفری دادگاه اتهام، مورد حسب( الف

  نفر ۷ -جرم وقوع محل استان مرکز یک کیفری دادگاه( ب
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 نفر ۱۱ -تهران استان یک کیفری دادگاه فقط( ج
  نفر ۷ -جرم وقوع محل یک کیفری دادگاه( د
 نیس،؟ اسالمی انقال  هاهگل  صالحی، هر زیر  جرای  از یک کدا  ب  رسیدگی -۱۲۰

 دارویی و پزشکی امور در غیرمجاز دخالت( الف 
  بصری و سمعی امور در غیرمجاز دخالت( ب
 جنگی اسلحه غیرمجاز فروش و خرید( ج
 ممنوع کاالهای قاچاق( د


