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 1 صفحه احسان نصوحی :سازیماده آ

 

  1395سواالت آزمون وکالت سال 

 .در زیر گزینه صحیح مربوط به هر سوال خط کشیده شده است 

 .پاسخنامه مطابق کلید سواالت سازمان سنجش می باشد 

 :حقوق مدنی

ه غیر ببهروز واگذار کند و سپس بدون اطالع وي آن را که هوشنگ حق انتفاع از ملك خود را به  صورتی در .1

 بفروشد، کدام مورد صحیح است؟

 .اي كه موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است اعتبار معامله (1

 .تواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نمايد معامله صحيح است و بهروز فقط مي (2

 .برداري كند كه قرارداد حق انتفاع، فسخ شود تواند از منافع بهره خريدار درصورتي مي (3

اضي رفات وي رامه تصتواند از مال استفاده كند كه خريدار به اد معامله صحيح است، ولي بهروز منحصراً درصورتي مي (4

 .باشد

 کدام مورد درخصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟  .2

انت كه خي ياست، عزل كند، ولي واقف درصورتتواند كسي را كه در ضمن عقد، متولي قرار داده شده  حاكم نمي (1

 . دتولي ظاهر شود، حق عزل او را دارم

ا به وليت رتتواند وكيل بگيرد يا  چنانچه در ضمن تعيين متولي براي وقف، شرط مباشرت شده باشد، متولي مي (2

 .ديگري تفويض كند

هد ميمه خواهر يك، حاكم شخصي را ضعنوان متولي تعيين شده باشند، درهرحال با فوت  كه دو نفر به درصورتي (3

 .كرد

 .ن كندود تعييعنوان حق توليت براي خ تواند خود را متولي قرار داده و از منافع موقوفه، مبلغي به واقف مي (4

 شود؟  کدام مورد زیر، عقد خیاري محسوب می .3

 واجد خيار تخلف شرط باشد.  (1

 .واجد خيار شرط باشد (2

 واجد يكي از خيارات مشترك باشد.  (3
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 اجد يكي از خيارات مختص باشدو (4

 وز میه بهرمحمد اتومبیل متعلق به ثریا را که براي تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال ب .4

 ست؟ اشود. درصورت رد معامله، کدام مورد صحیح  فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف می

 .ومبيل، فقط به بهروز مراجعه كندتواند براي مطالبه قيمت ات ثريا مي (1

 .ثريا حق دارد قيمت اتومبيل را به نرخ روز، از محمد يا بهروز مطالبه كند (2

 .با توجه به اينكه اتومبيل بر اثر سيل تلف شده است، ثريا فقط حق رجوع به محمد را دارد (3

 اردا از وي ديال رربه سيصد ميليون با توجه به اينكه اتومبيل بدون تقصير بهروز تلف شده است، ثريا فقط حق مطال (4

 درخصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند، کدام مورد صحیح است؟  .5

 .شود تابعيت ايراني آنان درهرحال زايل مي (1

 .ماه، ترك تابعيت ايران كنند موظف هستند ظرف شش (2

 .شود زايل ميوزيران، تابعيت ايراني آنها  صورت تأييد تابعيت خارجي توسط هيئت در (3

 به مشاغل شتغالاتابعيت ايراني آنها باقي است و جز وزارت، نمايندگي مجلس، عضويت در شوراي نگهبان و قضاوت،  (4

 .دولتي ديگر بالمانع است

 درخصوص عدم ایفاي تعهدات از سوي متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟ .6

 .انقضاي مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارددر تعهدات غيرپولي، متعهدله با  (1

 .چنانچه تعهد پولي باشد، با انقضاي مدت، متعهدله حق مطالبه خسارت تأخير را دارد (2

 .تواند مطالبه خسارت نمايد، مگر آنكه موعد سپري شده و اجراي تعهد مطالبه شود متعهدله نمي (3

ز كن مالي اجود تمسارت عدم انجام تعهد مطالبه كند كه متعهد، با وتواند خ در كليه تعهدات متعهدله درصورتي مي (4

 .اجراي تعهد خودداري نمايد

 شود؟  یك از موارد زیر، زایل می رکت در کدامش .7

 عدم امكان تقسيم به علت ضرري بودن  (1

 نقصان فاحش قيمت درصورت عدم تقسيم  (2

 لشركه ا تلف شدن بيش از نصف مال (3

 لشركها از ماليت افتادن مال (4
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 یك از موارد زیر، درخصوص عقد مضاربه، صحیح است؟  مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام .8

 .دجام دهتواند با اخذ اجرت، اعمالي را كه عرفاً رجوع به اجير در آنها الزم است، شخصاً ان مضارب مي (1

 .ندكديگري مضاربه منظور سودآوري بيشتر، با  تواند به تشخيص خود، با سرمايه مالك و به مضارب مي (2

 .مضارب، در صورت اطالق عقد، حق هر نوع تجارتي را دارد (3

 .مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است (4

العقد معیوب  شود که حین فروشد و پس از تحویل، معلوم می شخصی مقدار معینی شكر را به دیگري می .9

 ش مخیر است؟ یك از موارد زیر، خریدار در فسخ یا مطالبه ار بوده است. در کدام

 .چنانچه خريدار، مبيع را به ديگري هبه نموده باشد (1

 .علت رطوبت انبار خريدار، مبيع از ماليت افتاده باشد كه به درصورتي (2

 .سازي استفاده شده باشد چنانچه شكرهاي موردنظر، در كارگاه نبات (3

 .واسطه عيب مزبور، كسر قيمتي در مبيع حاصل شده باشد چنانچه به (4

، نج استارائه یك نمونه برنج هندي به خریدار، تمامی موجودي انبار خود را که حاوي صد تن برتاجري با  .10

نت شود که کاالي فروخته شده، فاقد اوصاف نمونه است. کدام ضما فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم می می

 اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟ 

  .فقط حق فسخ معامله را دارد (1

 ارش را دارد. فقط حق مطالبه (2

 .تواند الزام فروشنده را به تسليم مبيع مطابق نمونه بخواهد مي (3

 .هاي موجود در انبار، خسارت ناشي از عدم مطابقت كاال را مطالبه نمايد حق دارد با قبول برنج (4

 دامیك از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟ ک .11

 .كه مديون پرداخت نكند، من ضامن هستم صورتي در (1

 .كه ديني برعهده مديون ثابت باشد، من ضامن هستم درصورتي (2

 .كه مديون تاكنون اداي دين نكرده باشد، من ضامن هستم درصورتي  (3

 .درصورت عدم ايفاي دين از سوي مديون، من ملتزم به تأديه خواهم بود (4
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 کدام مورد درخصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟  .12

 .تواند در مورد وكالت اقدام كند نميوكيل پس از استعفا، تحت هيچ شرايطي  (1

 .چنانچه نامه عزل وكيل كه در مسافرت است، ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست (2

 چنانچه نامه عزل به اطالع وكيلي كه مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت به موكل نافذ نيست. (3

 .نيست نافذ ست، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موكلچنانچه نامه عزل به اقامتگاه وكيلي كه در مسافرت ا (4

اورت ساله، بر مستأجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مج در ضمن عقد اجاره یك .13

ك صورت رایگان آبیاري نماید. درصورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خش عین مستأجره قرار دارد، به

 شدن برخی درختان، کدام اقدام از سوي موجر متصور است؟ 

 .تواند الزام به اجراي شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجراي شرط را بخواهد فقط مي (1

 .پيش از فسخ قرارداد، بايد الزام مستأجر را به ايفاي شرط بخواهد (2

 .تواند خسارت ناشي از عدم اجراي شرط فعل را بخواهد فقط مي (3

 .ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد (4

 ت؟ مطابق قانون حمایت خانواده درخصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح اس .14

د ه ثابت شوك صورتينمايد، صرفاً درهرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه مخارج متعارف شخصي خود را از اموال خود ادا  (1

 .تواند معادل آن را از زوج دريافت كند قصد تبرع نداشته است، مي

ع د قصد تبربت شوكه ثا هرگاه زوجه به اذن زوج، هزينه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نمايد، درصورتي (2

 .تواند معادل آن را از زوج دريافت كند نداشته است، مي

بل كند، ند تقك وجه به پيشنهاد زوج، هزينه سفر براي مالقات فرزندشان را كه در شهر ديگري تحصيل ميهرگاه ز (3

 .حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اينكه قصد تبرع داشته باشد

را  آنچهعادل اند متو هرگاه زوجه به اذن يا امر زوج، هزينه تحصيل فرزندشان را پرداخت نمايد، تحت هر شرايطي مي (4

 .كه هزينه نموده، از زوج مطالبه كند

 

حیح اگر مالك ذمه یكی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نماید، کدام مورد ص .15

 است؟ 
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 .مالك حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبين سابق دارد (1

 .داردمالك براي مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به الحقين را  (2

 .مالك براي مطالبه قيمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبين بعدي را دارد (3

 .يك از غاصبين را ندارد مالك براي مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن، حق رجوع به هيچ (4

 در ارتباط با احكام عده، کدام مورد صحیح است؟  .16

 .عده فسخ نكاح در مورد نكاح منقطع، سه طهر است (1

 .اح دائم و منقطع، يكسان استعده وفات در نك (2

 .اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده است، عده فسخ نكاح، دو طهر است (3

 .روز است 45عده طالق در زني كه به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند،  (4

 درخصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟  .17

 .ندارددرصورت رد وصيت قبل از فوت، قبول موصيله بعد از فوت بدون قبض اثري  (1

 .درصورت قبول وصيت بعد از فوت موصي و بعد از قبض موصيبه، رد وصيت ممكن نيست (2

 .درصورت قبول وصيت از سوي موصيله قبل از فوت موصي و قبض موصيبه، وصيت قابل رجوع نيست (3

 .تاس الزم چنانچه وصيت در زمان حيات موصي قبول شده باشد، ولي موصيبه قبض نشده باشد، قبول بعد از فوت (4

رد عنوان قرض به دیگري پرداخته و مقترض اداي دین نكرده است. کدام مو شخصی مدعی است پولی را به .18

 پذیر است؟  از اقرارهاي زیر، تجزیه

 .ام، اما نيمي از مدعيبه را پرداخت كردم از مدعي پول گرفته (1

 .ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است از مدعي پول گرفته (2

 .سال آينده شرط شده است ام، اما تأديه آن در يك گرفتهاز مدعي پول  (3

 .ام، اما بابت خدمات مربوط به تعمير اتومبيل وي بوده است از مدعي پول گرفته (4

 

 

 درخصوص ارث اعمام و اخوال و اوالد آنها، کدام مورد صحیح است؟  .19

 .برند درصورت انحصار ورثه به دو عمو و يك پسرعموي ابويني، همگي ارث مي (1
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 .برند درصورت انحصار ورثه به يك خاله، يك دايي و پسرعموي ابويني، همگي ارث مي (2

 .برند درصورت انحصار ورثه به دو پسرعموي ابويني، يك دايي و يك عمو، همگي ارث مي (3

 .برد درصورت انحصار ورثه به يك پسرعموي ابويني و يك عموي ابي، فقط پسرعمو ارث مي (4

 ن مدت،اند. در همی موجب قرارداد به مهدکودکی سپرده ا در ساعات اداري بهوالدین صغیري، نگهداري او ر .20

 سازد. کدام مورد درخصوص مسئولیت جبران خسارت، صحیح است؟  صغیر به دیگري خسارت وارد می

 .دان اصوالً والدين مسئول جبران خسارت هستند، مگر اينكه ثابت كنند تقصيري در تربيت طفل نكرده (1

 .و بايد از مال او، جبران خسارت شود صغير مسئول است (2

 .صغير، مهدكودك و والدين، مسئوليت تضامني دارند (3

 . هرحال، مسئول جبران خسارت است مهدكودك در (4

 :آیین دادرسی مدنی

مین اصلِ دعواي تحویل مال منقول، در صالحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تأ چنانچه .21

د به دادگاه عمومی تهران موجود است، درخواست تأمین خواسته بایمقر شد که در خواسته همان عین معین با

 کدام دادگاه داده شود؟ 

 تبريز  (1

 تهران  (2

 تبريز يا تهران به انتخاب خواهان  (3

 .چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور قرار تأمين خواسته ممكن نيست (4

ن ز اتیااتواند پس  علیه سوگند یاد نماید، آیا مدعی می چنانچه قرار اتیان سوگند بتّی صادر شود و مدعی .22

 علیه، دعواي خود را با دلیل دیگري، اثبات نماید؟  سوگند مدعی

 تواند.  بلي، تنها در دعواي بر وراث ميت مي (1

 .تواند تنها در دعواي بر وراث ميت نمي (2

 تواند.  بلي، مي (3

 .تواند خير، نمي (4
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ب تجدیدنظر استان صادر شده باشد، در کدام صورت نهایی محسوحكم راجع به فسخ نكاح که از دادگاه  .23

 شود؟  می

 .حكم دادگاه تجديدنظر استان، نهايي است (1

 .عالي كشور ابرام شود كه در ديوان فقط درصورتي (2

 .عالي كشور ابرام شود و يا مهلت فرجام آن منقضي شود چنانچه در ديوان (3

 .و فسخ نيز در دفتر اسناد ثبت شود عالي كشور ابرام شود كه در ديوان فقط درصورتي (4

 کننده دستور موقت، صحیح است؟  کدام مورد درخصوص گرفتن تأمین از درخواست .24

 الزامي نيست (1

 .الزامي است كه بايد وجه نقد باشد (2

 .تواند وجه نقد نباشد الزامي است كه مي (3

 .شدتواند وجه نقد نبا تنها اگر مستند دعوا سند رسمي نباشد، الزامي است كه مي (4

 واهانخاگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصل به زمان صغر نیست،  .25

 دعوا کیست؟ 

 محجور  (1

 قيم  (2

 خاص  ولي   (3

 اداره سرپرستي صغار و مجانين  (4

 گر روز جلسه دادرسی، با تعطیلی غیرمنتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟ ا .26

 .ماهه تعيين و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود بايد دو (1

 .بايد دوباره تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ شود  (2

 .ماهه تعيين شود و ابالغ الزم نيست بايد يك (3

 .فرداي روز تعطيل است (4
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 درخصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأي دادگاه، کدام مورد صحیح است؟  .27

 .منتهي به رأي، آگاه بوده باشدمهلت ندارد، مگر معترض از دادرسي  (1

 .هرحال، مهلت آن دو ماه از تاريخ اطالع شخص ثالث از رأي است در (2

 .درهرحال، مهلت آن بيست روز از تاريخ اطالع شخص ثالث از رأي است (3

 .مهلت ندارد، حتي اگر معترض از دادرسي منتهي به رأي، آگاه بوده باشد (4

 ، ساختمان احداث کرده باشد و حكم به رفع تصرف عدوانیچنانچه متصرف عدوانی، در ملك مورد تصرف .28

 صادر شود، در مورد اجراي آن، کدام مورد صحیح است؟ 

م، بالغ حكاماند كه متصرف، ظرف يك ماه از تاريخ  شود و ساختمان درصورتي باقي مي بعد از قطعيت اجرا مي (1

 .دعواي مالكيت ملك را اقامه نمايد

م، جراي حكاماند كه متصرف، ظرف يك ماه از تاريخ  ساختمان درصورتي باقي مي شود و قبل از قطعيت اجرا مي (2

 .دعواي مالكيت ملك را اقامه نمايد

 .گردد شود و ساختمان تخريب مي بالفاصله بعد از صدور اجرا مي (3

 .گردد شود و ساختمان تخريب مي بالفاصله بعد از قطعيت اجرا مي (4

ماید، درخواست صدور قرار تأمین خسارات احتمالی وارد به خود را نخوانده  در دعواي علیه متوقف، اگر .29

 کند؟  دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می

 .كند با تعيين ميزان خسارت احتمالي، قرار تأمين صادر مي (1

 .كند بدون تعيين خسارت احتمالي، قرار تأمين صادر مي (2

 .كند قرار رد درخواست تأمين صادر مي (3

 .شود اما براي تعيين خسارت به كارشناس رجوع ميكند  قرار تأمين صادر مي (4

 تواند اقامه نماید؟  دعواي مطالبه مهریه غیرمنقول را زوجه، در کدام دادگاه می .30

 محل وقوع مال غيرمنقول  (1

 محل اقامت زوج يا محل سكونت زوجه  (2

 محل وقوع مال غيرمنقول يا محل اقامت زوج  (3

 محل وقوع مال غيرمنقول يا محل سكونت زوجه (4
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 دارد؟ را یرز اردمواز  یكکدام  در امقدا حق کیلو ،باشد هنشد تصریح يگسترداد کیلو کالتنامهدر و گرا .31

 داور تعيين ،ستهاخو يشافزا ،موقت رستود ستاخودر (1

 متقابل ايعواز د عفاداوري، د به عجاار ،موقت رستود ستاخودر (2

 غيابي حكم به اضعترا ،ستهاخو يشافزا ،ستهاخو تأمين ستاخودر (3

 خواستهيش افزا ،موقت رستود ستاخودر ،ستهاخو تأمين ستاخودر (4

 یكدام ک ،نماید تقویم واقعی يبهااز  کمتررا  ستهاخو نهااخو چنانچه لغیرمنقو الموا به جعرا ويعادر د .32

    ؟ستا صحیح یرز اردمواز 

 .   نيست مؤثر سيدگير يبعد حلامردر  ماا ،ستا مؤثر سيدادر هزينهدر  (1

  ست.ا مؤثر سيدگير يبعد حلامردر  ماا ،نيست مؤثر سيدادر هزينهدر  (2

 .   است مؤثر رد،مودو  هردر  (3

 .  نيست هيچ يك موثر در (4

 دگیسیر به مملز تجدیدنظر هگاداد نهما ن،ستاا تجدیدنظر هگادر داد یرز يهاارقراز   یك فسخ رتصودر .33

    ؟میباشد ماهیتی

 ثالثشخص  جلب ستاخورد داد ارقر ،ثالث شخصورود  ستاخورد داد ارقر (1

 خواندههليت ا معد ارقر ا،عود عستماا معد ارقر (2

    دعوارد  ارقر ،تجديدنظر ستاخوداد لبطاا ارقر (3

 بدوي هگاداد يهاارقر كليه (4

 رمأمو ،ایدنم دداريخو اجرا رمأمو بهآن  تسلیماز  ثالث ماا د،شو شتزدابا ثالث دنز علیه  نقد جهو چنانچه .34

    ؟هددمی منجارا ا یرز امقدا امکد اجرا

 .   گردد معرفي عليه محكوماز  ييگرد لماو  هشدآزاد  هگاداد رستود به هشد توقيف جهو بايد (1

 .   نمايد جهو مطالبه ايعود قامها ثالث عليه بايد ،عليه ممحكو (2

 .   نمايد جهو مطالبه ايعود قامها ثالث عليه بايد ،محكوم له (3

 .   هداخو توقيف ثالث يياز دارا ر،مزبو جهو انميز به (4
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 دهعااز ا پس ،حكم ینا ماا دشو درصا نهااخو علیه ،تجدیدنظر هگاداد حكم جیتزو ايعودر د چنانچه .35

  ؟هدد میاقدا چه حكم ینا علیه می ممحكو د،شو درصا جیتت زوثباا بر حكمو  فسخ ،سیدادر

 .   نمايد قامها رتخسا ايعود منجاا نداتوفقط مي  (1

 .   نمايد هياخوفرجام  حكم ينا به نسبت نداتومي  (2

 .  است هشد مختومه مرو ا قطعي حكم ايرز اردند مياقدا هيچ حق (3

 اعاده دادرسي نمايد. دامجد ،جيتزو تثباا حكم به نسبت نداتوفقط مي (4

 است. صحیح ،صالحیا ارشگز صخصودر ردمو امکد .36

 .   است تجديدنظر قابلو  دشو مي تلقي حكم (1

 دارد. مختومه مرا رعتباا ،قطعيتاز  پسو  دشومي دارد  تلقي حكم (2

 .  نيست هياتجديدنظرخوو  هياخووا قابل و دشو مي شتهاگذ  اجرا موقع به هگاداد حكم مانند (3

 درصا فختالا حل رايشواز  ينكها مگر ،نيست تجديدنظر قابلو  دشو مي شتهاگذ اجرا موقع به هگاداد حكم مانند (4

 .  باشد هشد

  د؟گیرمی ارقر سیدگیر ردمو مرجع امکددر  ري،طا سیدادر دهعاا .37

    ركشو عالي انيود (1

    سيرداد دهعاا ستاخودر ردمو حكم هكننددرصا هگاداد (2

 .   ستا هشد ازبرا ليلد انعنوبه  حكم ،نجادر آ كه گاهيداد (3

ا ر سيدادر دهعاا ردومرأي  كه باشد گاهياز داد تر پايين هگاداد جهدر ينكها مگر ،ستا حمطردر آن  اعود كه گاهيداد (4

 .ستا دهكر درصا

ن الطرفین تعیی چنانچه هیئت سه نفره داوري متشكل از داور اختصاصی هر یك از طرفین و داور مرضی .38

 شود، در مورد عزل داور توسط یكی از طرفین کدام مورد صحیح است؟ 

 .نموده باشدتواند داور اختصاصي خود را عزل نمايد مگر اينكه صريحاً حق عزل را ساقط  هر يك مي (1

 .الطرفين را عزل نمايد تواند داور اختصاصي خود و داور مرضي هر يك مي (2

 .تواند داور اختصاصي خود را عزل نمايد هر يك فقط مي (3

 .يك از داوران را عزل نمايد تواند هيچ يك از طرفين نمي هيچ (4
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ت به، در کدام صور در مرحله اجراي حكم قطعی محكومیت به پرداخت وجه و عدم امكان استیفاي محكوم .39

 ؟ شود نمیعلیه حبس  محكوم

 .روز از تاريخ ابالغ اجراييه، دادخواست اعسار بدهد 30 ظرف (1

 .روز از تاريخ ابالغ اجراييه، كفيل يا وثيقه معرفي كند 30 ظرف (2

 .ماه از تاريخ ابالغ حكم قطعي، دادخواست اعسار بدهد ظرف سه (3

 .شود صورت، به تقاضاي محكومله حبس مي هر در (4

ه که یكی از دو قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداري، به اشتباه شكلی خود در رأیی ک درصورتی .40

 صادر نموده پی ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ 

 .تواند انجام دهد هيچ اقدامي نمي (1

  .دفرست مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و رئيس ديوان پرونده را نزد رئيس قوه قضائيه مي (2

رض ارجاع ع ه هممراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و درهرحال، پرونده بايد جهت رسيدگي مجدد به شعب (3

 .شود

 عبه همشدد به تواند پرونده را جهت رسيدگي مج مراتب را با ذكر دليل به رئيس ديوان اعالم و رئيس ديوان مي (4

  .عرض ارجاع دهد
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 :حقوق تجارت

فروشی،  درخصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر براي جهیزیه دختر خود از مغازه خردهکدام مورد  .41

 صحیح است؟ 

 .چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاري است (1

 .كه فروشنده تاجر باشد، عمل تجاري است درصورتي (2

 .شود عمل تجاري محسوب مي (3

 .وجه تجاري نيست هيچ به (4

ح نقل، کار حمل را به دیگري واگذار نموده است. درصورت بروز حوادث، کدام مورد صحی و متصدي حمل .42

 است؟ 

 .شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وي به متصدي بعدي محفوظ است (1

 .هيچ مسئوليتي نداشته و متصدي بعدي، مسئوليت مستقيم دارد (2

 .تواند به متصدي بعدي رجوع كند شخصاً مسئول بوده و نمي (3

 .عدي، متضامناً مسئول استبا متصدي ب (4

 مدیره شرکت سهامی پایان یابد، کدام مورد صحیح است؟  چنانچه دوره مدیریت اعضاي هیئت .43

 .جز امور كالن هستند مديران مجاز به انجام امور شركت، به (1

 .مديره، كماكان به قوت خود باقي است اختيارات هيئت (2

 .باشند اداري و روزمره شركت نميجز امور  مديران مجاز به انجام اعمال حقوقي، به (3

عتبر ع عمومي مذ مجممديران حق دخالت در امور اجرايي شركت را دارند، ولي معامالت آنها براي شركت، تنها با تنفي (4

 .است
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نتخاب انصاب قانونی تشكیل و مدیران را انتخاب نماید، این  نانچه مجمع عمومی عادي، بدون رعایت حدّچ .44

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

  .عمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، باطل ولي نسبت به شركت و سهامداران معتبر استو ا (1

 .تدر برابر ثالث، داراي اعتبار اسعمال حقوقي چنين مديراني ابل ابطال در دادگاه بوده، ولي اق (2

 .باشد معتبر و غيرقابل ابطال مي عمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث و شركت،و ا (3

 .باشد يكن مي لم اعتبار بوده و اَعمال حقوقي چنين مديراني در برابر ثالث، كان بي (4

 پذیر است؟  مطالبه وجه چك از طریق اجراي ثبت، علیه چه کسی )کسانی( امكان .45

 صادركننده و ضامن وي  (1

 صادركننده، ضامن وي و ظهرنويس  (2

 صادركننده و ظهرنويس  (3

 صادركننده  (4

 .بانك مكلف است به محض ارائه چك، ..................، سند را کارسازي کند .46

 تنها در تاريخ مندرج در آن  (1

 بدون توجه به تاريخ مندرج در آن  (2

 در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن تاريخ  (3

 ماه از تاريخ صدور آن  6حداكثر تا  (4

 گیرد؟  رت میانتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صو .47

 بانك مركزي  (1

 بانك كارگزار انتشار اوراق مشاركت  (2

 وزارت امور اقتصادي و دارايي  (3

 سازمان بورس اوراق بهادار  (4
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ترتیب از کدام  ، به«شرکت با مسئولیت محدود»و در « هاي سهامی شرکت»قویم آوردة غیرنقدي در ت .48

 شود؟  طریق انجام می

 توافق شركا ـ توافق شركا  (1

 كارشناسان رسمي دادگستري ـ توافق شركا  (2

 توافق شركا ـ كارشناسان رسمي دادگستري  (3

 كارشناسان رسمي دادگستري ـ كارشناسان رسمي دادگستري  (4

 شود، صحیح است؟  دام مورد درخصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی میک .49

 .مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود (1

 .ل قروض بعد از ورود خود خواهد بودفقط مسئو (2

 .وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود هيچ به (3

 .فقط درصورتي مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود كه در قرارداد انتقال، شرط شده باشد (4

 د درتوان عنوان آورده در شرکت با مسئولیت محدود، نمی یك از موضوعات زیر، به در حقوق ایران، کدام .50

 نظر گرفته شود؟ 

 حق اختراع  (1

 سرقفلي  (2

 نفوذ سياسي  (3

 حقوق ارتفاقي  (4

 هاي سهامی، صحیح است؟  کدام مورد درخصوص شرکت .51

 واعتباري  ي مالي وها ها و شركت خود باطل است، مگر در مورد بانك به دريافت وام يا اعتبار مديران از شركت، خود (1

 .با رعايت قيود و شرايط عادي و جاري

 .ستمعامله مديران شركت سهامي با شركت درصورت تصويب مجمع عمومي در مقابل اشخاص ثالث، معتبر ني (2

 .معامالت مديران كه متضمن رقابت با شركت باشد، باطل است (3

 .تضمين يا تعهد وام مديران، توسط شركت، معتبر است (4
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 ام مورد صحیح است؟ گر مدیران یك شرکت تجاري، چكی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، کدا .52

 .فقط شركت، مسئول پرداخت چك خواهد بود (1

 .گونه مسئوليتي نخواهند داشت مديران به لحاظ حقوقي، هيچ (2

 .مديران امضاكننده و شركت، در قبال دارنده، مسئوليت تضامني خواهند داشت (3

امضا  ن ضامنعنوا را بهمديران و شركت، در قبال دارنده، مسئوليت تضامني نخواهند داشت، مگر اينكه ظهر چك  (4

 .كرده باشند

 کدام مورد درخصوص تاریخ توقف تاجر، صحیح است؟  .53

 .تا يكسال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، قابل تعيين است (1

 .تواند براي دو سال قبل از تاريخ صدور حكم ورشكستگي يا كمتر، تعيين شود فقط مي (2

 .شود شكستگي، تاريخ توقف محسوب مياگر در حكم معين نشده باشد، تاريخ صدور حكم ور (3

اد استن اند، قابل تاريخ توقف تعيين شده در حكم ورشكستگي، در قبال اشخاصي كه در دادرسي شركت نداشته (4

 .نيست

 ................. .به نباشد،  چنانچه شخص حقوقی پس از محكومیت قطعی، قادر به پرداخت محكوم .54

 .تواند دادخواست اعسار بدهد مي (1

 .شخص حقوقي را اعالم كنندمديران شخص حقوقي بايد ورشكستگي خود و  (2

  .رتجاري بايد دادخواست اعسار بدهدشخص حقوقي تجاري بايد دادخواست توقف و شخص حقوقي غي (3

 .باشد تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقديم دادخواست ورشكستگي مي شخص حقوقي نمي (4

) اندوخته قانونیکدام مورد درخصوص کسر  .55
𝟏 

𝟐𝟎
شرکت با »و « هاي سهامی شرکت»ترتیب در  ، به (

 ، صحیح است؟ «محدود مسئولیت

 اجباري است. ـ اختياري است.  (1

 .اجباري است. ـ اجباري است (2

 اختياري است. ـ اجباري است.  (3

 .اختياري است. ـ اختياري است (4
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ب ترتیب از بین چه کسانی انتخا ، به«محدودشرکت با مسئولیت »و در « هاي سهامی شرکت»مدیران در  .56

 شوند؟  می

 سهامداران ـ شركا و غيرشركا  (1

 سهامداران ـ شركا  (2

 سهامداران و غيرسهامداران ـ شركا  (3

 غيرسهامداران ـ شركا  (4

حقوقی  ز نظرهرگاه تاجر ورشكسته بعد از توقف، مالی از اموال خود را به دیگري هبه نماید، معامله مزبور ا .57

 تی دارد؟ چه وضعی

 قابل ابطال  (1

 غيرنافذ  (2

 باطل  (3

 قابل فسخ  (4

   گیرد؟ به دیگري، بهترتیب از کدام طریق صورت می« چك»و « برات»اولین انتقال  .58

 ظهرنويسي ـ ظهرنويسي  (1

 ظهرنويسي ـ ظهرنويسي يا قبض و اقباض  (2

 ظهرنويسي يا قبض و اقباض ـ ظهرنويسي  (3

 ظهرنويسي يا قبض و اقباض ـ ظهرنويسي يا قبض و اقباض  (4

ل ی و قبکه تاجر ورشكسته بعد از صدور حكمِ راجع به تصدیقِ قرارداد ارفاق کدام مورد درخصوص معامالتی .59

 باشد؟  از صدور حكم بطالن یا فسخ آن قرارداد انجام داده است، صحیح می

 .شود وجه باطل نمي هيچ به (1

 .شود حت طلبكاران نباشد، باطل ميكه به مصل صورتي در (2

 .شود كه معلوم شود به قصد فرار از دين بوده، باطل مي صورتي در (3

 .كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد، باطل است صورتي در (4
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 17 صفحه احسان نصوحی :سازیماده آ

 

ظهرنویس چك به هنگام ظهرنویسی، در چك شرط عدم مسئولیت نموده است. کدام مورد درخصوص این  .60

 شرط، صحیح است؟ 

 .صحيح است و در مقابل همه دارندگان )مستقيم و غيرمستقيم(، قابل استناد است (1

 .صحيح است، ولي فقط در مقابل دارنده مستقيم، قابل استناد است (2

 .قابل ابطال است (3

 .باطل است (4

 :اصول استنباط حقوق اسالمی

 کننده حكم تكلیفی است؟  کدام مورد، بیان .61

 .عين مستأجره بايد معين باشد (1

 .عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد (2

 .امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است، رد نمايد (3

 .متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند (4

 کننده حكم وضعی است؟  کدام مورد، بیان .62

 .وصي بايد برطبق وصاياي موصي رفتار كند (1

 .نمايد عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي (2

 .بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممكن نيست (3

 .هر يك از پدر و جد پدري، نسبت به اوالد خود واليت دارند (4

 در کدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟  .63

 .صلح بر امري كه غيرمشروع باشد هر صلح نافذ است، جز (1

 .توان خواستگاري كرد هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد، مي (2

 .تواند براي عقد نكاح، وكالت به غير دهد هر يك از زن و مرد مي (3

 .دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي ممنوع است هرگونه حفاري و كاوش، به قصد به (4
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 کدام مورد، داراي مفهوم وصف است؟  .64

 .غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او، به مال مغصوب وارد شده باشد (1

 .ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است، غيرمنقول است (2

 .از حيث احكام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است (3

 .نكاح مسلمه با غيرمسلم، جايز نيست (4

وست، منكر اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست ا»قانون مدنی:   310ه مطابق ماد .65

 حق غیر به قانون مدنی که غصب را استیالء بر 308با توجه به ماده «. گردد، از تاریخ انكار در حكم غاصب است

 ناظر به کدام مورد است؟   310نحو عدوان معرفی کرده است، ماده 

 فرض قانوني  (1

 اماره قانوني  (2

 اصل عملي  (3

 اماره قضايي  (4

 درباره استصحاب قهقري )مقلوب(، کدام مورد صحیح است؟  .66

 مطلقاً حجت است.  (1

 .فقط در استنباط احكام، حجت است (2

 مطلقاً حجت نيست.  (3

 .فقط در استنباط معاني الفاظ، حجت است (4

 ه شفعهدهد: اقاله متبایعین و اخذ ب رخ می بعد از فروش سهم یكی از دو شریك مال غیرمنقول، دو حادثه .67

 توسط شفیع. اگر تاریخ اقاله و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبیعه از آن چه کسی است؟ 

 فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.  (1

 .شفيع اگر اقاله، معامله باشد (2

 مشتري اگر اقاله، معامله باشد.  (3

 .شفيع اگر اقاله، معامله نباشد (4

 

https://lawgostar.com/


1395زمون وکالت آسواالت   
حقوق گسترسایت   

https://lawgostar.com 
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وجب م حكم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به»قانون اساسی:  36اصل  طابقم .68

وانین قاضی موظف است کوشش کند حكم هر دعوا را در ق»قانون اساسی:  167همچنین برابر اصل «. قانون باشد

ه ببنا   ....«.. مایدنحكم قضیه را صادر نه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر، مدوّ

 ،از چه بابی است؟  36بر  167مراتب فوق، تقدم اصل 

 ورود  (1

 تخصيص  (2

 حكومت  (3

 تخصص  (4

 االباحه، صحیح است؟  کدام مورد درخصوص اصالة .69

 .بيانگر حكم ظاهري است و فقط در شبهات تحريمي جاري است (1

 .است بيانگر حكم واقعي است و فقط در شبهات تحريمي جاري (2

 .بيانگر حكم واقعي است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است (3

 .بيانگر حكم ظاهري است و در شبهات تحريمي و وجوبي جاري است (4

 اصول لفظیه در کدام مورد، قابل استناد است؟  .70

 حكم عقل  (1

 اجماع  (2

 بناي عقال  (3

 سن ت  (4

و باشد، د آن دو معلوم و دیگري نامعلوماي که تاریخ وقوع یكی از  گونه هرگاه دو معامله تعارض کنند، به .71

 معامله مزبور چه حكمی دارند؟ 

 .باشد اي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، باطل مي معامله (1

 .باشد كه تاريخ وقوعش معلوم است، صحيح مي اي معامله (2

 .باشد اي كه تاريخ وقوعش نامعلوم است، صحيح مي معامله (3

 .باشند هر دو باطل مي (4
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  ، ناظر به کدام داللت است؟«ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است.»ق.م:  691ماده  .72

 داللت تنبيه و ايماء به مدلول سياقي  (1

 داللت اقتضاء به مدلول سياقي  (2

 داللت اشاره به مدلول سياقي  (3

 داللت اقتضاء و اشاره به مدلول سياقي (4

فقدان  واسطه بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله بهاگر کسی درحالِ مستی یا »ق.م:  195ماده  .73

ز یك ا ز باطل است، حكم مزبور مستند به کدام، حال اگر گفته شود معامله صغیر غیرممیّ«قصد باطل است

 اقسام قیاس است؟ 

 ت قياس اولوي  (1

 الفارق  قياس مع (2

 قياس منصوص العل ة  (3

 قياس مستنبط العل ة  (4

 ؟ نداردکدامیك از مواد قانونی زیر، مفهوم  .74

 (.ق.م.ا 49اطفال درصورت ارتكاب جرم، مبر ا از مسئوليت كيفري هستند. )م  (1

 (.ق.م 398اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از حين عقد، اختيار فسخ معامله را دارد. )م  (2

 (.ق.م 24)م  آنها مسدود نيست، تمل ك نمايد.هايي را كه آخر  ه و كوچهتواند طرق و شوارع عام  كس نمي هيچ (3

  (.ق.م808آيد. )م  وجود مي هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد، حق شفعه به (4

 یك از مواد قانونی زیر، داراي مفهوم است؟  کدام .75

 (.ق.م 638عاريه عقدي است جايز. )م  (1

 (.ق.م 348)م بيع چيزي كه منفعت عقاليي ندارد، باطل است.  (2

 (.ق.م 1118تواند در دارايي خود، هر تصر في را كه بخواهد بكند. )م  زن مستقالً مي (3

 (.ق.م 1054 ه است، موجب حرمت ابدي است. )مه رجعي زناي با زن شوهردار يا زني كه در عد  (4
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 شود؟  ت، از کدام طریق ثابت میاي، داللت آن بر انحصار سببیّ رصورت مفهوم داشتن جمله شرطیهد .76

 به واسطه وضع  (1

 از اطالق كالم گوينده  (2

 با قرينه لفظي  (3

 به حكم عقل مستقل  (4

 اند؟  شرایط استعمال مجازي کدام .77

 قرينه صارفه و وجود عالقه بين معناي حقيقي و مجازي  (1

 وجود عالقه مشابهت بين معناي حقيقي و مجازي  (2

 نه ت سلب و وجود قرينه معي صح  (3

 عدم تبادر و وجود قرينه لفظي  (4

 عنوان یكی از ارکان استصحاب، کدام مورد است؟  به« شك»منظور از  .78

 خصوص احتمال مساوي  (1

 وهم و احتمال مساوي  (2

 احتمال مساوي، ظن غيرمعتبر و وهم  (3

 ظن غيرمعتبر و احتمال مساوي  (4

چه موجب قراردادي، یكی از طرفین، متعهد به انجام کاري در یك بازه زمانی معین شده است. چنان به .79

وابط رنه،  متعهد به تعهد خود در بازه مزبور عمل نكند و معلوم نباشد که زمان تعیین شده، قید تعهد بوده یا

 طرفین چگونه قابل تحلیل است؟ 

 .تواند قرارداد را فسخ كند متعهدله فقط مي (1

 .تواند خسارت بگيرد متعهدله فقط مي (2

 .تواند متعهد را به انجام تعهد الزام كند متعهدله فقط مي (3

 .تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگيرد متعهدله مي (4
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 ؟ شود و از چه بابی ترتیب، کدام اصل بر دیگري مقدم می ر تعارض اصل استصحاب با اصل تخییر، بهد .80

 تخيير ـ حكومت  (1

 استصحاب ـ حكومت  (2

 تخيير ـ ورود  (3

 استصحاب ـ ورود  (4

 :حقوق جزاي عمومی و اختصاصی

 مالك شرکت در جرم، در قانون مجازات اسالمی چیست؟  .81

 مشاركت در عمليات اجرايي جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتكب  (1

 .هركس عالماً، عامداً با ديگري در ارتكاب جرم مشاركت نمايد (2

 .جرم ارتكابي مستند به عمل همه آنها باشد (3

 شركت در عمليات اجرايي جرم (4

 شود؟  مسئولیت کیفري به علت رفتار دیگري، با کدام شرایط محقق می .82

 .صير شودتكب تقطور قانوني، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجة رفتار ارتكابي ديگري، مر شخص به (1

 .شود اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگري، مرتكب تقصيرطور قانوني، مسئول  شخص به (2

 .ودب تقصير ش، مرتكطور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ديگري شخص به (3

 .قصير شودترتكب مي، طور قانوني يا قراردادي، مسئول اعمال ديگري باشد و در رابطه با نتيجة رفتار ديگر شخص به (4

یكن لکند.  اصابت می« ج»کند که به علت اشتباه، به  ، تیري به سمت او شلیك می«ب»به قصد قتل « الف» .83

 گیرد؟  به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می« الف»کند.  علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می مجنی

 جرم عقيم  (1

 شروع به جرم قتل عمدي  (2

 ايراد جرح و صدمات عمدي  (3

 جنايت خطي محض  (4
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 شود؟  یك از قوانین زیر، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می دامک .84

 .زمان مرور زمان تعقيب را افزايش دهد قانوني كه مدت (1

 .نظر متهمان را كاهش دهد زمان تحت قانوني كه مدت (2

 .تعقيب را كاهش دهدزمان اعتراض به قرار تعليق  قانوني كه مدت (3

 .زمان اعالم عقيده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزايش دهد قانوني كه مدت (4

 یك از موارد زیر، صحیح است؟  چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، کدام .85

 .تواند گذشت كند شاكي مطلقاً نمي (1

 .است ترك تعقيب كندتواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخو شاكي مي (2

 .الناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاكي ميتواند گذشت كند اگر جرم از حقوق (3

  .شود صورت، متهم با قرار تأمين مناسب آزاد مي طور مشروط گذشت كند، دراين تواند به شاكي مي (4

 در جرایم مستوجب حد، مرتكب با کدام شرایط زیر، مسئول است؟  .86

گاه و آبي نيز قصد، مرتكب درصورتي مسئوليت كيفري دارد كه به حرمت شرعي رفتار ارتكابر داشتن علم و  عالوه (1

 .متوجه باشد

 .كليف باشدتعامه  بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب عمل مجرمانه احراز و مرتكب حايز شرايط عالوه (2

 .باشد متوجه ومرتكب به حرمت شرعي آگاه  بر علم، به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب جرم احراز و عالوه (3

 .دبر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت كيفري، به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باش عالوه (4

ست، اکدام مورد درخصوص مرتكبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده  .87

 صحیح است؟ 

 .گردند محكوم ميبه تدابير جايگزين مجازات  (1

 .شوند به كيفر جايگزين مجازات حبس محكوم مي (2

 .شوند علت ارتكاب عمل حرام، به نظر قاضي محكمه تعزير مي به (3

 .باشند علت حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قابل تعقيب و مجازات نمي به (4
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 شود؟  محكومیت تعلیقی نمییك از جرایم زیر، در دوران تعلیق مجازات، موجب لغو  رتكاب کداما .88

 قتل غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي  (1

  7تعزير درجه  (2

 ايراد ضرب عمدي  (3

 شرب خمر  (4

 امكان تبدیل مجازات حبس به نظارت الكترونیكی، در کدام جرایم و با چه شرایطی وجود دارد؟  .89

 ـ فقدان سوءسابقه كيفري مؤثر  8تا  6تعزيرات درجه  (1

 عليه  جلب رضايت مجنيـ  8تا  3تعزيرات درجه  (2

 ـ جبران ضرر و زيان  8تا  5تعزيرات درجه  (3

 ـ جبران ضرر و زيان  8تا  4تعزيرات درجه  (4

 اگر کسی دیگري را به روي شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد، وصف جنایت چیست؟  .90

 عمدي  (1

 عمدي  شبه (2

 خطاي محض  (3

 عمدي در حكم شبه (4

 شود؟  شبهه، موجب عدم تحقق جرم میدر کدامیك از جرایم زیر، صرف وجود  .91

 قذف  (1

 زناي محصنه  (2

 سرقت حدي  (3

 محاربه  (4

قابل با هماهنگی قبلی در م« ب»پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، براي فرار از اتومبیلی که « الف» .92

 است؟  ، صحیح«ب»شود. کدام مورد درخصوص اقدام  مغازه قرار داده است، استفاده و با راندن آن متواري می

 معاونت در فرار است.  (1

 .مشاركت در سرقت است (2
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 معاونت در سرقت است.  (3

 .باشد جرم نمي (4

 شرایط علت حساسیت زیاد موضع اصابت )مثالً ورود صدمه به گیجگاه( اتفاق افتد، در کدام اگر جنایت به .93

 شود؟  قتل عمدي ثابت می

وجه او اهي و تمنجر به قتل شود و عدم آگعلت حساسيت موضع اصابت  اقدام مرتكب معموالً كشنده نباشد، ولي به (1

 .نيز اثبات نگردد

ه و آن، آگا عليه واقع شده و مرتكب به دليل وضعيت خاص مجني علت وضعيت خاص زماني و مكاني و به جنايت به (2

 .متوجه باشد

 .حساسيت زياد موضع آسيب، غالباً شناخته شده نباشد و آگاهي و توجه مرتكب اثبات گردد (3

 .عليه واقع شده و مرتكب به آن، آگاه و متوجه باشد ت وضعيت خاص مجنيعل جنايت به (4

ه ام، چتحریك مردم به درگیري با نیروهاي دولتی، با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظ .94

 جرمی است؟ 

 جرم عمومي  (1

 جرم سياسي  (2

 درصورت مؤثر بودن، جرم عمومي  (3

 جرم نظامي  (4

 فروشد. این می« ج»عنوان مال متعلق به خود، به شخص  را به« ب»متعلق به ساختمان مسكونی « الف» .95

 اقدام، حایز کدام عنوان جزایی زیر است؟ 

 كالهبرداري، فقط  (1

 انتقال مال غير، فقط  (2

 كالهبرداري و انتقال مال غير  (3

 معامله معارض، فقط  (4
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  ه جرم یا جرایمی شده است؟مرتكب چ« الف»نامد.  ، او را زنازاده می«ب»با توهین به شخص « الف» .96

 قذف و توهين  (1

 توهين  (2

 قذف و افترا  (3

 قذف و نشر اكاذيب  (4

هام، دام اتکنماید. او به  کارمند دولت، وجوهی را که اشتباهاً به حساب او در بانك واریز شده، برداشت می .97

 قابل تعقیب کیفري است؟ 

 تحصيل مال از طريق نامشروع  (1

 اختالس  (2

 تصرف غيرقانوني اموال دولتي  (3

 هيچ اتهامي  (4

 شود؟  از نظر قانونگذار، به چه کسانی اطالق می« دشمن»فهوم م .98

 يا تجاوز ومي تعديجمعي به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عم صورت دسته كه با سالح گرم يا سرد، به كساني (1

 .نمايند

 .ر دهندرجي قرابندي شده را در اختيار دولت خا اطالعات طبقه كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا كساني (2

 .نظاميان مسلح بيگانه كه در قلمرو حاكميت دولت جمهوري اسالمي دستگير شوند (3

 .هايي كه قصد براندازي نظام جمهوري اسالمي را داشته باشند اشرار و گروه (4

 شود؟  می یك از تعاریف زیر، تعریف قانونی قاچاق کاال و ارز محسوب کدام .99

 .رددگالورود  الصدور و ممنوع هر اقدامي كه موجب كسر ارزش مال موضوع درآمد دولت يا كاالهاي ممنوع (1

 .هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كاال و ارز گردد (2

 ورود و خروج كاال و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمركي  (3

 ورود يا صدور كاال و ارز بدون اخذ مجوز قبلي از مرجع ذيربط قانوني  (4
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من ثعنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را به جاي او امضا کند و  اگر کسی با حضور و معرفی خود به .100

 یك از جرایم زیر شده است؟  معامله را دریافت نماید، مرتكب کدام

 استفاده از سند مجعول و كالهبرداري  (1

 ند رسمي و كالهبرداري جعل س (2

 جعل و استفاده از سند مجعول و كالهبرداري  (3

 كالهبرداري (4

 :دادرسی کیفريئین آ

 آید؟  عمل می نظر، به تقاضاي چه شخصی و توسط کدام پزشك به معاینه پزشكی در مورد افراد تحت .101

 نظر يا بستگان وي  نظر يا يكي از بستگان نزديك وي ـ پزشك منتخب شخص تحت شخص تحت (1

 نظر يا يكي از بستگان نزديك وي ـ يكي از پزشكان به تعيين دادستان  شخص تحت  (2

 نظر ـ پزشك مورد اعتماد ضابط دادگستري  ضابط دادگستري و يا شخص تحت (3

 نظر ـ پزشك تعيين شده توسط دادستان  فقط شخص تحت (4

طرفین توسط دادگاه تجدیدنظر استان، در جرایم تعزیري درجه شش، تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت  .102

 یك از موارد زیر، ضروري است؟  در کدام

 .در كليه مواردي كه مجازات قانوني جرم، حبس باشد (1

 .در كليه احكام متضمن محكوميت، مطلقاً ضروري است (2

 .حكم مورد اعتراض، متضمن محكوميت كيفري به جزاي نقدي باشد (3

 .ي به حبس باشدحكم مورد اعتراض، متضمن محكوميت كيفر (4

 یك از موارد زیر درخصوص صدور قرار ترك تعقیب توسط دادسرا، صحیح است؟  کدام .103

 تان دادس در جرايم قابل گذشت و قبل از صدور كيفرخواست، درصورت درخواست ترك تعقيب از سوي شاكي، توسط (1

 حسب مورد، در جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت، توسط دادستان و قبل از صدور كيفرخواست  (2

 در جرايم قابل گذشت و قبل از صدور كيفرخواست، درصورت اعالم گذشت از سوي شاكي  (3

 ديده، توسط بازپرس  در جرايم قابل گذشت و درصورت جبران خسارت زيان (4
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 ي یك و دادگاه کیفري دو، واقع در حوزه قضایی یك استان،درصورت حدوث اختالف بین دادگاه کیفر .104

 مرجع حل اختالف کدام است؟ 

 الي كشور ان عديو (1

 عرض  دادگاه كيفري يك هم (2

 دادگاه تجديدنظر همان استان  (3

 عالي كشور  شعب تشخيص ديوان (4

 شود؟  قرار رسیدگی، توسط کدام مرجع قضایی و در چه مواردي صادر می .105

 .كند رسيدگي مي« طور مستقيم به»آنگاه كه به پرونده دادگاه كيفري يك ـ  (1

 .دتشخيص ده سيدگيحسب مورد، دادگاه كيفري يك يا دو ـ هرگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا، خود را صالح به ر (2

 وجهه آن را مسبت بدادگاه كيفري يك ـ هرگاه كه به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا اعتراض شده و اعتراض ن (3

 .تشخيص دهد

عتراض اده و شحسب مورد دادگاه كيفري يك يا دو ـ وقتي كه به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب دادسرا اعتراض  (4

 .نسبت به آن را موجه تشخيص دهد

قابل  یك از قرارهاي بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحیه طرفین پرونده کدام .106

 ؟ نیستاعتراض 

  منع تعقيب (1

 عدم صالحيت  (2

 موقوفي تعقيب  (3

 عنوان قرار نظارت قضايي ممنوعيت خروج از كشور به (4
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از  ادسراي عمومی و انقالب تهران، با صدور قرار نیابت قضایی، انجام تحقیقات درخصوص اتهامی راد .107

اشت کند و در دادسراي اصفهان، قرار تأمین منتهی به بازد دادسراي عمومی و انقالب اصفهان درخواست می

ن همچنی شود. دادستان و دادگاه کدام شهرستان، تكلیف اظهارنظر در مورد قرار تأمین صادره و متهم صادر می

 رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را برعهده دارد؟ 

 دادستان تهران ـ دادگاه تهران  (1

 دادستان تهران ـ دادگاه اصفهان  (2

 دادستان اصفهان ـ دادگاه تهران  (3

 دادستان اصفهان ـ دادگاه اصفهان (4

ره مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجراي قرار تأمین خواسته صاد .108

 کند؟  توسط بازپرس، کدام است و طبق کدام قانون یا مقررات رسیدگی می

 دادگاه كيفري دو ـ طبق مقررات اجراي احكام كيفري  (1

 قررات اجراي احكام مدني دادگاه كيفري دو ـ طبق م (2

 دادگاه حقوقي ـ طبق مقررات اجراي احكام مدني  (3

 دادگاه حقوقي ـ طبق مقررات اجراي احكام كيفري  (4

 یك از مراجع قانونی زیر، الزامی است؟  تشكیل جلسه مقدماتی، براي کدام .109

 هاي كيفري يك  فقط دادگاه (1

 هاي كيفري يك و دو  فقط دادگاه (2

 هاي كيفري و نظامي  كليه دادگاه (3

 د قاضي هاي انقالب در موارد تعد   دادگاه كيفري يك، دادگاه نظامي يك و دادگاه (4

 عالی کشور، پس از رسیدگی به درخواست محكوم درخصوص درخواست اعاده دادرسی، شعبه دیوان .110

 دهد؟  علیه، چه اقدامی انجام می

 .كند رأي دادگاه صادركننده حكم قطعي را ابرام يا نقض مي (1

 .كند حسب مورد، درخواست اعاده دادرسي را تجويز يا قرار رد صادر مي (2
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حيت، كند و درصورت احراز نقض قواعد صال فقط درخصوص صالحيت دادگاه صادركننده حكم قطعي، رسيدگي مي (3

 .دارد پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي

رونده به عاده پبه دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اموارد نقص تحقيقات دادگاه صادركننده حكم قطعي را تعيين و  (4

 .كند ديوان ارسال و يا اينكه حكم صادره را ابرام مي

رت اعتبار و ضمانت اجراي تحقیقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستري صو .111

 گیرد، کدام است؟  می

 .ولتي استدمحكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات اعتبار است و موجب  ممنوع و از نظر قانوني بي( 1

 .ستفقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي ا (2

 .رداز نظر قانوني معتبر است، ليكن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي را دربر دا (3

 .اعتبار است و موجب محكوميت به حبس از يك ماه تا شش ماه است بي ممنوع و از نظر قانوني (4

ه در مرحله تحقیقات مقدماتی، سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به متهم، چ .112

 آثاري را دربر دارد؟ 

 .رددااعتباري تحقيقات انجام شده و مجازات انتظامي درجه چهار مقام قضايي را دربر  ترتيب، بي به (1

 .اعتباري تحقيقي است كه بدون حضور وكيل صورت پذيرفته است فقط منجر به بي (2

 .ترتيب، موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه مقام قضايي است به (3

 .شود اعتباري كل تحقيقات مقدماتي را سبب مي فقط بي (4

حسب نوع ابالغ، مهلت واخواهی نسبت به احكام غیابی کیفري چند روز است و مرجع رسیدگی به  .113

 درخواست واخواهی، کدام دادگاه است؟ 

 نظر استان روز از تاريخ ابالغ ـ دادگاه تجديد 10روز از تاريخ اطالع ـ ابالغ قانوني: 20ابالغ واقعي:  (1

 يدنظر استان روز از تاريخ اطالع ـ دادگاه تجد 20غ قانوني: روز از تاريخ ابالغ ـ ابال 10ابالغ واقعي:   (2

 كننده حكم غيابي روز از تاريخ اطالع ـ دادگاه صادر20روز از تاريخ ابالغ ـ ابالغ قانوني:  20ابالغ واقعي:   (3

 كننده حكم غيابي روز از تاريخ اطالع ـ دادگاه صادر 10روز از تاريخ ابالغ ـ ابالغ قانوني:  10ابالغ واقعي:  (4
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به  ترتیب، بنا منظور حفظ نظم و امنیت عمومی الزم باشد، به که احاله پرونده کیفري به مواردي رد .114

 پذیرد؟  یك از مراجع و یا مقامات زیر، احاله صورت می درخواست و تجویز کدام

 عالي كشور ـ رئيس حوزه قضايي مبدأ  ديوان (1

 اول دادگاه تجديدنظر استان ـ رئيس حوزه قضايي مبدأ  شعبه (2

 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان ـ دادستان محل وقوع جرم  (3

 عالي كشور ـ رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور ديوان (4

 ))پاسخ این سوال با تاثیر مثبت بین سایر سواالت تقسیم شد((

م ز اتمامعرفی کفیل بازداشت شده است. در همان روز، بعد امتهمی با صدور قرار کفالت، به علت عجز از  .115

حیح ورد صمکند. کدام  وقت اداري، یكی از آشنایان وي با ارائه سند مثبت مالئت، تقاضاي کفالت از متهم را می

 است؟ 

ولي ار قبمرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك، درصورت وجود شرايط قانوني، مكلف به پذيرش آن و صدور قر (1

 .كفالت است

 .شود يد موكول موز بعل وقت اداري ربا توجه به اتمام وقت اداري، بررسي تقاضا و احياناً صدور قرار قبولي، به او  (2

 .به علت عدم دسترسي به پرونده متهم، قاضي كشيك فاقد مجوز قانوني براي پذيرش تقاضا است (3

 .بازپرس پرونده است پذيرش تقاضاي مذكور از سوي قاضي كشيك، منوط به كسب موافقت (4

 ؟ نیستهاي کیفري  یك از موارد زیر، از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه کدام .116

 قرار جلب به دادرسي صادره توسط دادگاه  (1

 ادعاي شفاهي دادستان  (2

 قرار جلب به دادرسي صادره توسط بازپرس  (3

 كيفرخواست دادستان  (4

 شود؟  وجود چه شرایطی صادر مییك از جرایم و با  قرار توقف تحقیقات، در کدام .117

گير ي دستجرايم تعزيري درجه چهار تا هشت ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم، عليرغم شناساي (1

 .نشود

 .جرايم تعزيري درجه چهار تا هشت ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از وقوع جرم معلوم نشود (2
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 .ودپس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشجرايم تعزيري درجه چهار تا هشت ـ مرتكب جرم  (3

 .كليه جرايم تعزيري ـ مرتكب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقيب، معلوم نشود (4

 داکثر زمان بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات، چقدر است؟ ح .118

 دو سال، فقط درصورت صدور قرار بازداشت موقت  (1

 دو سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت  (2

 يك سال، اعم از قرار بازداشت موقت و يا ساير قرارهاي منتهي به بازداشت  (3

 سال در ساير قرارهاي منتهي به بازداشت  سه سال، درصورت صدور قرار بازداشت موقت و يك (4

 ت؟ هاي نظامی تجویز شده اس راي تابعیت خارجی در دادگاهیك از موارد زیر، حضور وکیل دا در کدام .119

 ستان ااستثناي جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي با موافقت دادستان نظامي  در كليه موارد، به (1

 در كليه موارد، با موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح  (2

 هاي نظامي  مشمول صالحيت دادگاه كدام از موارد در هيچ (3

 .المللي، به اين موضوع تصريح شده باشد كه در تعهدات بين رصورتيد (4

وم رد لزچنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شود، در موا .120

 گیرد؟  المال، چه اقدامی صورت میت پرداخت دیه توسط بی

 .شود ال ميلح ارسصدور حكم مقتضي در مورد ديه به دادگاه صاپرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي  (1

 .م كندي تقديخصوص تكليفي ندارد و خواهان ديه بايد دادخواست مطالبه ديه را به دادگاه حقوق دادسرا دراين (2

 .شود يمرسال اپرونده بدون كيفرخواست و با دستور دادستان، براي تعيين تكليف نزد رئيس كل دادگستري استان  (3

 .شود المال برداشت و پرداخت مي يه به دستور مستقيم دادستان محل وقوع جنايت، از بيتد (4
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