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 حقوق مدنی
کنترل کند و با عابر پیاده برخورد نماید و به  ، راننده خودرو نتواند خودرو راجهیشود و درنت یمباالتیاگر عابری در عبور از عرض خیابان، مرتکب ب .1

 بدنی طبق قوانین فعلی، بر عهده چه کسی است؟ بیعابر آسیب بدنی وارد شود، مسئولیت جبران این آس

 یا، متساوگرمهی( عابر و ب1

 و عابر، به نسبت درجه تأثیر گرمهی( ب۲

 ( عابر۳

 گرمهی( ب4

 ؟کندیدادگاه در کدام صورت، درخواست زوجه برای طالق را اجابت م .۲

 اثبات اعسار مرد ( اگر زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی، ترتیبی بین زوجین مقرر شود یا در صورت1

 احراز شرایط وکالت در طالق زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی، ترتیبی بین زوجین مقرر شود یا در صورت ( اگر۲

 ( احراز شرایط وکالت در طالق۳

 ( اگر زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی، ترتیبی بین زوجین مقرر شود. 4

. کارگر شرکت پیمانکاری در حین کار، به شخص ثالث خسارتی وارد کندیرا به یک شرکت پیمانکاری واگذار م یارفرما( انجام پروژهیک شرکت )کا. ۳

 رجوع کند؟  تواندی. اصوالً آن شخص ثالث، برای مطالبه خسارت وارده، به چه شخصی و چگونه مکندیم

 ( شرکت پیمانکاری، بدون نیاز به اثبات تقصیر1

 شرکت پیمانکاری، با نیاز به اثبات تقصیر (۲

 ( شرکت کارفرما، بدون نیاز به اثبات تقصیر و شرکت پیمانکاری، با نیاز به اثبات تقصیر۲

 ر ی( شرکت کارفرما با شرکت پیمانکاری، بدون نیاز به اثبات تقص4

است که متعلق به پدر زوج است. پدر زوج عقدنامه را امضا نکرده و بعداً عنوان مهریه درج شده اند. زمینی بهساله کردهزن و مرد، ازدواج موقت ده. 4

 . تکلیف مهریه و ازدواج چیست؟کندیاین مهریه را رد م

 ( ازدواج باطل است و زن در صورت نزدیکی، مستحق مهرالمثل است.1

 .( ازدواج صحیح است و زن در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل است۲

 .و زن، مستحق چیزی نیست( ازدواج باطل است ۳

 .( ازدواج صحیح است و زن، مستحق قیمت آن زمین است4

اند، ولی با سپری شدن مدت یک ماه از ابالغ، مشترک برای مالک یک واحد ارسال کرده یهانهیجهت مطالبه هز یاآپارتمانی، اظهارنامه رهیمدئتیه. ۵

  وی همچنان از پرداخت امتناع کرده است، تکلیف چیست؟

  .حق اقدام از طریق مراجع قانونی را ندارد و باید مالکین واحدهای آپارتمانی اقدام کنند ییتنها، بهرهیمدئتی( ه1

 رهیمدئتیه تبتی با طرح دعوی در مراجع قضائی توسط هیقطع خدمات مشترک، درخواست صدور اجرائ( ۲

 رهیمدئتیول مبلغ توسط ه( قطع خدمات مشترک با درخواست صدور اجرائیه قضائی برای وص۳

 رهیمدئتی( درخواست صدور اجرائیه تبتی با درخواست صدور اجرائیه قضائی برای وصول مبلغ توسط ه4

 ( مادر1پدر و مادر به چه میزان است؟ دو خواهر ابوینی است. سهم یک فرزند پسر، یک فرزند دختر، زوجه، برادر امی و ،مادر ،متوفی دارای پدر. 6

 .بردیت مبپدر به قراو  سومکی

 .برندیم ششمکی ( مادر و پدر، هریک۳.رسدیو زیاده، فقط به پدر م برندیم ششمکر هر یک ی( مادر و پد۲

ر مت 1۰۳ شود و بعد از تکمیل معلوم شود که مساحت آن دیخرشیمترمربع، پ 1۰۰شرط داشتن اگر آپارتمانی به. ۷ .بردیم و پدر به قرابت ششمکی ( مادر4

 بوده است، تکلیف چیست؟ 

 .ف از شرط صفت، معامله را فسخ کندبه استناد خیار تخل تواندی( فروشنده م1

 از طرفین، حق فسخ ندارند.  کیچی( ه۲

 التفاوت را بپردازد.( در صورت عدم فسخ قرارداد توسط فروشنده یا خریدار، خریدار باید مابه۳

 .خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کنند به استناد توانندی( هریک از طرفین م4

عنوان وراث متوفی درج شده است. این دو به استناد این گواهی حصر وراثت، طلب به ،در گواهی حصر وراثت، نام یک فرزند پسر و یک فرزند دختر. ۸

ند پسر دیگری نیز داشته است و گواهی حصر وراثت که متوفی، فرز شودی. بعد از مدتی ثابت مکنندیوصول م« الف»مورث را از  یتومان ونیلیم ۳۰

 رجوع کند؟ تواندی. آن فرزند پسر برای وصول سهم خود از طلب مزبور، به چه اشخاصی مشودیصحیح صادر م

 «الف»( به ۲ ( به دو فرزند متوفی، متضامنا1

 االرث( به دو فرزند متوفی، به نسبت سهم4 و دو فرزند متوفی، متضامنا« الف»( به ۳
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 با پرداخت حق سرقفلی اجاره شده است. در صورت انقضای مدت اجاره، تکلیف چیست؟ یا، مغازه1۳99در سال . 9

 .با پرداخت سرقفلی به نرخ روز، تخلیه مستأجر را بخواهد تواندی( موجر م1

 .با پرداخت سرقفلی قراردادی، تخلیه مستأجر را بخواهد تواندی( موجر م۲

 االجاره را بخواهد.، تعدیل مالبارکیهر سه سال  تواندیتأجر را بخواهد، ولی مستخلیه م تواندی( موجر نم۳

 .شودیاالجاره، اجاره تمدید متخلیه مستأجر را بخواهد و یا همان مال تواندی( موجر نم4

 با درج شرط تبری از عیوب بفروشد، تکلیف معامله چیست؟ طرف مقابل، بهبیترتنیااگر شخصی، عیوب حیوانی را پنهان کند و حیوان بیمار را به. 1۰
 .( شرط تبری از عیوب، مسقط کلیه خیارات، غیر از خیار تدلیس است1

 .( شرط تیری از عیوب، مسقط خیار عیب است، اما حق دریافت خسارت باقی است۲

 .( شرط تیری از عیوب، مسقط خیار حیوان نیست۳

 ر عیب نیست.( شرط تبری از عیوب، مسقط خیا4

ه به ی، تکلیف عملی که مشروط علشودیدر قرارداد فیمابین دو شخص، تعهدی به نفع ثالث درج شده است. بعد از انجام تعهد، عقد اصلی فسخ م. 11

 سود ثالث انجام داده است، چیست؟ 

 المثل بگیرد از مشروط له، اجرت تواندی( او م1

 المثل نماید ه نحو تضامنی، مطالبه اجرتله و ثالث، ب از مشروط تواندی( او م۲

 .المثل بگیرداز ثالث، اجرت تواندی( او م۳

 ( او حقی برای مطالبه هیچ مبلغی ندارد.4

 ؟اگر وکیل با برخورداری از حق توکیل و در راستای آن، وکیلی برای خود برگزیند، کدام مورد صحیح است -1۲

 کیل اول اقدام کند. ( وکیل دوم باید به نحو باالجتماع با و1

 .شودی( در صورت فوت وکیل اول، سمت وکیل دوم زایل م۲

 .( تا بقای وکالت وکیل اول، وکیل دوم قابل عزل نیست۳

 .شودی( با توکیل به وکیل دوم، سمت وکیل اول زایل م4

کاالیی فاقد اوصاف مقرر داده  کهیدرصورت است. وه است، شرط صفت نسبت به کلی فی الذمه درج شده مدر قراردادی که موضوع آن کلی فی الذ. 1۳

 شود، تکلیف چیست؟ 
 فسخ ،( الزام مشروط علیه و در صورت عدم امکان الزام۲ ( الزام مشروط علیه یا فسخ1

 ( فقط الزام مشروط علیه4 ( فسخ یا دریافت ارش۳

محل منافع آن، به فقرا کمک شود. او پس  تا از کندیشهر، پاساژی را وقف م، به قصد حمایت از فقرای دهدیاف دیونش را نمفشخصی که اموال او ک .14

 . وضعیت این وقف، چگونه است؟ شودیاز مدتی، دچار فقر م
 از منافع مال استفاده کند تواندی( غیرنافذ است و در صورت تنفیذ دیان، خود او نم1

 منافع مال استفاده کند. از تواندی( غیرنافذ است و در صورت تنفیذ دیان، خود او م۲

 از منافع مال استفاده کند. تواندی( صحیح است و خود او م۳

 .از منافع مال استفاده کند تواندی( صحیح است و خود او نم4

خسارات وارده یک میلیون تومان بابت  ، او باید روزانه حداقلیدر تأدیه وجوه قرارداد« الف»در قراردادی شرط شده است که در صورت عهدشکنی . 1۵

 ، تکلیف چیست؟«الف»به طرف دیگر بپردازد. در صورت عهدشکنی 

 او را به کمتر یا بیشتر از این مبلغ محکوم کند.  تواندی( حاکم نم1

 د.او را به کمتر یا بیشتر از این مبلغ محکوم کند، مگر آنکه مبلغ ناعادالنه باش تواندی( حاکم نم۲

 باطل است ( با توجه به ربوی بودن شرط،۳

 .او را به کمتر از این مبلغ محکوم کند تواندی( حاکم نم4

موسی مسلمان شود. وضعیت وصیت چگونه  مسیحی اوست. اگر شانیک. وی از همکندییک شخص مسیحی، برای اداره امور فرزند صغیرش وصیت م. 16

 .، اما حاکم باید به وصی ضم امین نمایدماندی( وصیت باقی م1است؟

 .، اما ممکن است موصی مجدداً وصایت آن شخص را ایفا کندشودیصیت زایل م( و۲

 شودی( وصیت زایل م۳

 .ماندی( وصیت به قوت خود باقی م4

 ؟آن را به شخص دیگر عاریه دهد تواندیآیا شخصی که مالی را عاریه گرفته است، م. 1۷

 به دیگران حق انتفاع دهد. واندتی( خیر، اما م۲ ( خیر و دادن حق انتفاع هم ممکن نیست. 1

 .( بلی و شرط خالف آن، باطل است4 ( بلی، مگر شرط خالف شده باشد۳
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. او دارای زوجه، یک دختر کندیفوت م، رد یا. او قبل از تنفیذ فروشدیفردی در اثر اکراه یکی از اموالش، انگشتری را که مورد استفاده اوست، م. 1۸

 است. وضعیت معامله، چگونه است؟ ساله ۲۰ساله و یک پسر  ۳۰
 .( نفوذ قرارداد، منوط به تنفیذ فرزند پسر است1

 .قرارداد، منوط به تنفیذ تمام وراث است نفوذ( ۲

 قرارداد، منوط به تنفیذ فرزند پسر و دختر است و زوجه حق تنفیذ ندارد. نفوذ( ۳

 .دا رد داریاالرث خود، حق تنفیذ ( هریک از وراث، به نسبت سهم4

( عدول از 1. این اقدام او، چه وضعیتی دارد؟دهدیهمچنان به تصرفات خود در مال مورد معامله ادامه م خشخص خریدار بعد از فسخ معامله و ارسال اظهارنامه فس. 19

 .فسخ و موجب ایقای معامله است

 بود. ( امضا و تأیید عملی معامله است و سبب ابقای معامله خواهد۲

  .دید است( نوعی عقد ج۳

 .تصرفات وی غاصبانه است (4

 ؟کدام اقدام زیر را انجام دهد تواندیبنا بر عمومات قانون مدنی، مستأجر م .۲۰

 نیست. ریپذرابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند و شرط خالف، امکان تواندی( م1

 ر با اذن موجررابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند. مگ تواندی( نم۲

 رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه از دادگاه چنین تجویزی را دریافت نماید. تواندی( نم۳

 رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه در اجاره شرط خالف شده باشد. تواندی( م4

 مدنی آیین دادرسی

دادگاه عمومی برازجان صادر شده است. احمدی  ۵بین آقایان احمدی و عبادی، حکم به نفع عبادی از شعبه  در دعوای مالکیت زمینی. ۲1

استان بوشهر، به دلیل آنکه حکم مستند به اقرار احمدی بوده، قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر  دنظریتجد ۲تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 

 ؟تواند انجام دهدچه اقدامی میشخص ثالث مدعی مالکیت زمین باشد، 

 .تجدیدنظر رسیدگی شود ۲عمومی تقدیم کند تا در شعبه  ۵( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه 1

 .عمومی رسیدگی شود ۵تجدیدنظر تقدیم کند تا در شعبه  ۲( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۲

 می تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شودعمو ۵( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۳

 .تجدیدنظر تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود ۲( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه 4

سجادی از دادگاه عمومی صادر شده آقای  حقی بیرغم عدم حضور و عدم دفاع آقای تقوی، حکم در دعوای آقای سجادی علیه آقای تقوی، علی .۲۲

کند. آقای تقوی در هیچ یک از کند و دادگاه تجدیدنظر با نقض آن حکم، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر میت. سجادی تجدیدنظرخواهی میاس

 ؟مراحل دادرسی حضور و دفاع نداشته است. اکنون چه اقدامی از جانب او متصور است

 .تواند در دادگاه عمومی به رأی صادره اعتراضی کند( می1

 .اعتراضی توسط او قابل تصور نیست( ۲

 .کند یخواهتواند فرجام( اگر آن رأی قابل فرجام باشد، فقط می۳

 .صادره اعتراضی کند یتواند در دادگاه تجدیدنظر به رأ( می4

شود آدرسی طاریه، معلوم میکند. بعد از تعیین وقت در دادگاه و ارسال اخخواهان دادخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می. ۲۳

 که در دادخواست از خوانده درج شده است، صحیح نیست. تکلیف چیست؟

 .جدید عرضه کند کند تا آدرس( مدیر دفتر دادگاه خطاب به خواهان، اخطار رفع نقص صادر می1 

 ادگاه عرضه کند.ابالغ الکترونیکی، شماره ملی خوانده را به دفتر د یریپذ( خواهان مکلف است برای امکان۲

 .دیآی( ابالغ از طریق نشر آگهی به عمل م۳

 .کند( دادگاه دادخواست را برای تکمیل به دفتر خدمات قضائی الکترونیک اعاده می4

اور را طرح کرده د یقرار توقف اجرای رأ داور، درخواست صدور یروز از ابالغ رأ ۲۰و در مهلت ، داور یرأی داوری قبل از اعتراض به رأ هیعلمحکوم.۲4

 است. تکلیف دادگاه چیست؟
 .( دادگاه باید با اخذ تأمین از خواهان، این قرار را صادر کند1

 .نیست ریپذ( صدور این قرار امکان۲

 مناسب اخذ شود. نیرار، بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، ممکن است از خواهان تأمق( صدور این ۳

 .مناسب اخذ شود نیبه نظر دادگاه دارد و در صورت صدور باید از خواهان تأم ( صدور این قرار بستگی4
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کند. می یدنظرخواهیدر دعوایی که محمدی علیه صادقی طرح کرده است، حکم به محکومیت صادقی صادر شده است. صادقی از این حکم تجد -۲۵

 خواسته چگونه است؟ نیدر این مرحله از دادرسی، صدور قرار تأم

 .راری را بخواهدقتواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر صدور چنین ریک از طرفین می( ه1

 اری را بخواهد.قرچنین  تواند همراه با دادخواست تجدیدنظر یا در جریان رسیدگی به آن، از دادگاه تجدیدنظر، صدور( صادقی می۲

 .بخواهدنین قراری را چتواند از دادگاه بدوی، صدور ( صادقی می۳

 .نین قراری را بخواهدچتواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور ( محمدی می4

که از ملک اخراج شده است، دعوای  ها مانع تصرفات دیگری شده است. شخصیاند. یکی از ایشان با تعویض قفلدو نفر ملکی را در تصرف داشته -۲6

 کند؟ه رأیی صادر میکند. دادگاه جرفع تصرف عدوانی طرح می

 .شود، اما ملک به خواهان تسلیم نمیدهدیبر رفع تصرفات خوانده م ی( دادگاه رأ1

 .کندبر رفع تصرفات کلیه متصرفین، تا تعیین تکلیف مالکیت صادر می ی( دادگاه رأ۲

 .دهدیبر رفع تصرفات خوانده و تسلیم ملک به خواهان م ی( دادگاه رأ۳

 .دهدیسلیم ملک به خواهان با ابقای تصرفات خوانده مبر ت ی( دادگاه رأ4

خوانده تحویل داده است. خوانده به دلیل پدر مأمور ابالغ، اخطاریه وقت دادرسی متعلق به خوانده را در آدرسی غیر از آدرس مندرج بر روی آن، به  ۲۷

متضمن دفاعیات ماهوی قبل از جلسه در  یاحهیو اعتذار از دادگاه، ال این دلیل کرتواند در جلسه مزبور حاضر شود و از همین رو، با ذمسافرت نمی

 ؟ف دادگاه چیستیتکل .کندپرونده ثبت می

 .( باید جلسه را برگزار کند و در صورت نیاز تجدید کند1

 .( باید جلسه را به دلیل عذر خوانده تجدید کند۲

 .است( باید جلسه را برگزار کند، اما تجدید جلسه نیز الزامی ۳

 .( باید جلسه را به دلیل عدم ابالغ صحیح به تأخیر اندازد4

ای که دادگاه برای است. در اولین جلسه آقای صابری علیه آقای باقری، دعوای مطالبه وجه طرح کرده و ادعای اعسار از هزینه دادرسی نیز نموده .۲۸

ای نیز نداده است و وکیل او نیز حاضر نبوده است. وقت دادرسی نیز به او ابالغ هالیح رسیدگی به اعسار برگزار کرده است، آقای باقری حاضر نشده و

 تواند انجام دهد؟کند. باقری چه اقدامی میدادگاه حکم اعسار صابری را صادر می واقعی نشده است.
 .روز از ابالغ، واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی کند ۲0( ظرف 1

 .روز از ابالغ حکم تأییدی، تجدیدنظرخواهی کند ۲0 کند و در صورت تائید حکم، ظرفروز از ابالغ، واخواهی  ۲0( ظرف ۲

 .روز از ابالغ، تجدیدنظرخواهی کند ۲0( ظرف ۳

 .روز از ابالغ، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند ۲0( ظرف 4

دادگاه بدوی، حکم به قبول اعسار صادر کند،  ه است، اگرخواهان که هزینه دادرسی دعوای اصلی را نداده است، ادعای اعسار از هزینه دادرسی کرد .۲9

 شود؟ در چه زمانی، وارد رسیدگی به دعوای اصلی می
 .کنداعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می ی( بعد از قطعیت رأ1

 .کنددر همان جلسه رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می (۲

 .کندواهان، فورا رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می( در صورت عدم اعتراض خوانده به اعسار خ۳

 .کندار به طرفین، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز میعس( پس از ابالغ دادنامه ا4

یدار است. فروشنده به انتقال نیز بر عهده خر یهانهیهز درج شده که خریدار باید یک میلیارد به عنوان وجوه قراردادی به فروشنده بپردازد و یانامهعهیدر مبا .۳۰

رداخت پ کند و سپس به دفاع در خصوصانتقال به خود، با ذکر دلیل ادعای جعل می یهانهیکند. خریدار ابتدا نسبت به تحمیل هز، طرح دعوی مینامهعهیاستناد مبا

 . تکلیف دادگاه چیست؟ پردازدیو تسویه حساب وجوه قراردادی م

 .ه حساب رسیدگی کندفقط به دفاعیات ناظر به تسوی( 1

 .( فقط به ادعای جعل رسیدگی کند۲

 .( ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند و اگر آن ادعا رد شود، به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند۳

 .( به ادعای جعل و دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند4

. وضعیت طرح دعوای دینمایم ث)خوانده(، آقای عزیزی )خواننده( آقای گودرزی را جلب ثال در دعوایی فیمابین آقایان خادمی )خواهان( و عزیزی .۳1

 ؟متقابل از سوی گودرزی چگونه است

 .طرح کند تواند فقط علیه آقای خادمی، دعوای متقابل( او می1

 .ا آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کندیتواند علیه آقای خادمی ( او می۲

 .دعوای متقابل طرح کندتواند ( او نمی۳

 .تواند فقط علیه آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کند( او می4
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کند. خریدار با ارائه سالح خودداری می شخصی بابت خرید یک سالح غیرمجاز، وجوهی را به فروشنده داده است، اما فروشنده از تحویل دادن .۳۲

کند. فروشنده در جلسه دوم دادرسی، به دلیل غیرمجاز بودن سالح فروشنده مطرح می علیهتی قرارداد و اسناد واریزی، دعوای مطالبه وجوه پرداخ

 کند. دادگاه چه تکلیفی دارد؟مشروعیت دعوی را اظهار می ادایر
 .( به دلیل طرح ایران بعد از جلسه اول دادگاه نباید به آن توجه کند1

 .وی رسیدگی کند( این ایراد وارد نیست و دادگاه باید به ماهیت دع۲

 .تواند به آن توجه نکند و رسیدگی خود را ادامه دهد( به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول دادگاه می۳

 دادگاه باید به آن توجه کند و قرار رد دعوی را صادر کند. ،رادی( به دلیل امری بودن ا4

 چیست؟ تکلیف شود، صادر داور یرأ بطالن بر مبنی قطعی حکم سپس و باشد شده اجرا داور یرأ اگر .۳۳
 .کند حالت سابق، طرح دعوی به اجرا مراتب اعاده برای تواندمی شده، اجرا او علیه حکم که شخصی( 1

 درخواست نماید. ،رأی داور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن ،( شخصی که حکم علیه او اجرا شده، باید برای اعاده مراتب اجرا۲

 .شودی، مراتب اجرا به حالت سابق آماده میادگاه بدوی اجرا کننده رأ( به دستور د۳

 .شودیمراتب اجرا به حالت سابق اعاده م ،داور ی( به دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن رأ4

 4ی حسینی از شعبه قبر بی ح مبنی حکمی ،در دعوایی که از جانب آقای حسینی علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری طرح شده است .۳4

شده است. اگر آقای عباسی از این حکم متضرر باشد و بخواهد به آن اعتراض کند، باید  دیتجدیدنظر آن دیوان تائ 1۰بدوی آن دیوان صادر و در شعبه 

 چه اقدامی انجام دهد؟
 کند.( اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در دادگاه عمومی صالح طرح 1

 .تجدیدنظر طرح کند 10( اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه ۲

 .بدوی طرح کند 4خود را به طرفیت شهرداری تهران، در شعبه  ( اعتراض۳

 .بدوی طرح کند 4ینی و شهرداری تهران، در شعبه سخود را به طرفیت ح ( اعتراض4

جام عدد سکه بهار آزادی است. عقد نکاح در نیشابور منعقد شده و زوجین در حال حاضر، مقیم تربت ۵شهد و متری در م 1۰۰مهریه زنی یک زمین  .۳۵

 تواند در دادگاه خانواده کدام شهر طرح دعوی کند؟می ،ن بخواهد دادخواست مطالبه مهریه بدهدزهستند، اگر این 
 جام یا نیشابور طرح کند.دعوایی جداگانه در تربت ( باید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد و برای مهریه منقول،1

  .نیشابور طرح کند جام یاا نیشابور و برای مهریه منقول. دعوایی جداگانه در تربتی( باید برای مهریه غیرمنقول، در مشهد ۲

 .تواند مهریه منقول و غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در مشهد مطرح کندمی( ۳

 ا نیشابور طرح کند.یجام را به موجب یک دادخواست، در تربت رمنقولییه منقول و غتواند مهر( می4

ملکی در شهرستان اقلید به عنوان داور  اگر طرفین با توافق یکدیگر، شورای حل اختالف شهرستان ابرکوه را برای رسیدگی به دعوای راجع به .۳6

 ؟دام مرجع استداور در صالحیت ک یبرگزینند، رسیدگی به اعتراض به رأ
 ی شورای حل اختالف اقلیدض( قا۲ ( دادگاه عمومی شهرستان اقلید1

 دادگاه عمومی شهرستان ابرکوه( 4 ( قاضی شورای حل اختالف ابرکوه۳

 در صورت زوال صالحیت اخالقی وکیل، تکلیف چیست؟ .۳۷

 .هیئت نظارت، قابل اعتراض است ل شود و این تصمیم در( با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطا1

 .دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است و این تصمیم در شودی( با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال شده یا موقتا از وکالت محروم م۲

 .است اعتراض وان عدالت اداری، قابلو این تصمیم در دی شودی( با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال م۳

 .عدالت اداری، قابل اعتراض است ، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در دیوانتی( با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالح4 

 چیست؟ فتکلی کند، معاف مهریه پرداخت از موقتا را خود اعسار اثبات با بخواهد مهریه دعوای هیعلمحکوم اگر .۳۸

 .( او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را با شهادت شهود اثبات کند1

 .او باید دادخواست اعسار طرح کند، ولی اثبات تمکن مالی او بر عهده خوانده دعوای اعسار است( ۲

 .( او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را اثبات کند۳

 .الزم نیست دادخواست اعسار طرح کنداست و  ض( اعسار او مفرو4

 ؟کدام مورد در خصوص صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، صحیح است .۳9

 .شودیمفاد آن به طرفین ابالغ م ،( در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت1

 .( لغو دستور موقت پس از صدور، منوط به درخواست یکی از طرفین است۲

موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای ن عدالت اداری، تقاضای صدور دستور اودی یرخواست ابطال مصوبات از هیات عمومن دضم کهی( درصورت۳

 .شودیی ذیربط ارجاع مصصمزبور به هیئت تخ

 .درخواست صدور دستور موقت، پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی وجود دارد( امکان 4
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 ؟خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد زیر،مورد کدام . 4۰

 ( رسیدگی به شکایات از تصمیمات مؤسسات وابسته به نهادهای انقالبی1

 ( رسیدگی به شکایات مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی ۲

 رسیدگی به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه( ۳

 یات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی ( رسیدگی به شکا4

 حقوق تجارت

شود که منتهی به صدور کی با امضای آقای احمدی از حساب شرکت صادر میچآقایان احمدی و عزیزی، مدیران یک شرکت تضامنی هستند. . 41

 متوجه چه اشخاصی است؟ شود. سوء اثر ناشی از عدم پرداخت چکگواهی عدم پرداخت می

 رکای آن( شرکت و ش1

 ( شرکت و احمدی۲

 .( فقط شرکت، مگر آنکه بتوان تقصیر مدیران را اثبات کرد۳

 ( شرکت، احمدی و عزیزی4

کند. آقای غفاری، مدیر دیگر شرکت می ت خرید منزلی برای فرزندش صادرببا یاآقای صالحی که مدیر یک شرکت مختلط غیر سهامی است، سفته .4۲

آورد. چه اشخاصی نسبت به وجه ضمانت آقای صالحی را از جانب شرکت به عمل می ،رج امضا و مهر شرکت در ظهر سفتهبا د ،که دارای حق امضا است

 ( فقط آقای صالحی1اند؟سفته قابل رجوع

 ( شرکت و آقایان صالحی و غفاری۲

 صالحی ی( شرکت و آقا۳

 امنض( آقای صالحی، شرکت و شرکای 4

مراجعه به بانک به ادعای خیانت در  کند. بعداً باای پرداخت دیون شرکت، چکی را از حساب شرکت صادر میمدیر تصفیه یک شرکت سهامی بر -4۳

یکند، درحالتنظیم می یانامه. او با دارنده چک سازشخوردیکند و از همین رو، چک مزبور برگشت مامانت، دستور عدم پرداخت آن چک را صادر می

 سازش منع کرده است. در خصوص این سازش، تکلیف چیست؟ مجمع عمومی شرکت او را از که

 .( صحیح است1

 .( باطل است۲

 .( به درخواست هریک از سهامداران، قابل ابطال است۳

ت.( توسط مجمع عمومی شرکت، قابل ابطال اس4

 اخت وجه آن چک چگونه است؟پرد تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف، چکی صادر کرده است. بعد از صدور حکم ورشکستگی، وضعیت .44
 .( دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا زمان دریافت وجه، مقدم بر غرما است1

 شود. رما است، اما بابت خسارت تا تاریخ توقف، داخل غرما میغ( دارنده چک بابت وجه چک مقدم بر ۲

 .( دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، مقدم بر غرما است۳

 شود.رما میغدارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، داخل  (4

بخش عمده سهام یک شرکت نسبی، متعلق به یک شرکت تضامنی است. شخصی از آن شرکت تضامنی طلبکار و به شرکت نسبی، بدهکار است.  .4۵

 دهد؟آیا بین این دو دین، تهاتر رخ می

 .بل استناد است( تهاتر بعد از انحالل شرکت نسبی، قا1

 .( تهاتر قابل استناد نیست۲

 .ا بعد از آن، قابل استناد استی( تهاتر قبل از انحالل شرکت تضامنی ۳

 .( تهاتر بعد از انحالل شرکت تضامنی، قابل استناد است4

نوان ضامن، آن را امضا کرده است. اگر به عنیز کند. یکی از مدیران صادر می یاسفته ،برای پرداخت دیون خود ،یک شرکت با مسئولیت محدود .46

نجام تواند اشرکت ورشکسته شود و مشخص شود که تاریخ صدور بعد از تاریخ توقف بوده است، دارنده سفته که طلبکار شرکت است، چه اقدامی می

 دهد؟ 

 .تستواند وجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نی( می1

 قابل مطالبه است. ضامنفقط از تواند وجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت تأخیر تأدیه ( می۲

 د نمطالبه ک ضامن،تواند وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه را از شرکت و ( می۳

 .امن، قابل مطالبه نیستض( وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه از هیچ یک از شرکت و 4
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علوی را تضمین کرده است. علوی  یهاتیدر معامله بین آقایان علوی و مهدوی که با وساطت دالل منعقد شده است، دالل اجرای تعهدات و مسئول .4۷

. آیا مهدوی برای مطالبه طلب قراردادی و خسارت تأخیر شودیحکم ورشکستگی او صادر م بعد از مدتی، در پرداخت دیون دچار توقف شده است و

 ؟تواند به دالل رجوع کندأدیه میت

 .تواند از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل از تاریخ توقف را مطالبه کند( می1

 .تواند از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل و بعد از تاریخ توقف را مطالبه کند( می۲

 تواند از دالل، حصه غرمایی را مطالبه کند، نه کل طلب را( می۳

 تواند از دالل، طلب قراردادی را مطالبه کند، نه خسارت تأخیر تأدیه را می (4

 است. 1/11/14۰۰ و سررسید تعهد ضامن، 1/۷/14۰۰ لی،صشخصی از شخص دیگر، ضمانت کرده است. سررسید دین ا .4۸

 د؟فوت کند، طبق قانون تجارت نسبت به ضامن چه تأثیری دار ۲۵/6/14۰۰ عنه در تاریخ اگر مضمون 
 .تواند مبلغ را به مضمون له بپردازد، اما چون دین اصلی حال شده، میشودی( تعهد ضامن حال نم1

 .مه است و با ضمانت، مدیون اصلی بری شده استذقل ندر تعهد ضامن ندارد، زیرا ضمانت تجاری  یری( تأث۲

 .است ، زیرا مسئولیت ضامن در حیطه مسئولیت مضمون عنهشودی( تعهد ضامن حال م۳

 .بوده است 1/11/1400 در تعهد ضامن ندارد، زیرا توافق ضامن و مضمون له بر سررسید یریتأث (4

منتقل کرده و وجه آن را به حساب  مدیر شرکت سهامی بدون تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی، زمین شرکت را به نرخ کارشناسی به خود .49

 دارد؟شرکت واریز کرده است. این معامله چه حکمی 
 ( تجاری ذاتی و صحیح و غیر قابل ابطال است.1

 .( تجاری تبعی و صحیح و غیرقابل ابطال است۲

 .( تجاری نیست و قابل ابطال است۳

 .( تجاری تبعی و قابل ابطال است4

اقدام به واردات پارچه از ترکیه  شرکت، شخصاً موضوع شرکت سهامی، واردات پارچه از ترکیه به قصد فروش است. مدیر شرکت، خود نیز به موازات .۵۰

 . معامالت این مدیر، چه آثاری دارد؟کندیبه قصد فروش م
 .( باطل است، ولی اگر محل اصلی کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است1

 .( صحیح است و اگر محل اصلی کسب درامد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است۲

 .و موجب تاجر شدن آن مدیر نیست( باطل است ۳

 .( صحیح است، ولی موجب تاجر شدن آن مدیر نیست4

 ؟ا کدام حالت زیر مواجه هستیمبدر انتقال سند تجاری توسط وکیل،  .۵1

 .و وکیل مسئولیتی ندارد شودی( مالکیت سند منتقل نم1

 .ماندیو مسئولیت بر عهده وکیل و موکل باقی م شودی( مالکیت سند منتقل م۲

 .شودی( حقوق و تکالیف ناشی از سند، منتقل م۳

 .و وکیل مسئولیتی ندارد شودی( مالکیت سند منتقل م4

است. اگر دارنده  ردیگیاقدامی صورت م چکی در حکومت آخرین مقررات حاکم بر صدور چک صادر شده، اما صدور آن در سامانه صیاد ثبت نشده .۵۲

 ؟ردیگیماقدامی صورت  معادل نیمی از مبلغ چک در بانک موجود باشد، چهچک آن را به بانک عرضه کند و 

 .کندی( بانک، از پرداخت هرگونه مبلغی به دارنده چک خودداری م1

 .کندی( بانک، همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت م۲

 کندی( در صورت درخواست دارنده چک، بانک همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت م۳

 .کندیدر صورت تکمیل موجودی توسط دارنده چک، بانک کل مبلغ را به او پرداخت م (4

 هستیم؟ر نشده باشد، قانونا با چه ضمانت اجرایی مواجه ذک «شرکت نسبی»سبی، عبارت ناگر در نام شرکت  .۵۳

 .( آن شرکت از هر لحاظ، شرکت تضامنی است1

 .است آن شرکت در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی (۲

 .( آن شرکت، باطل است۳

 .( در قانون، ضمانت اجرایی بیان نشده است4

انجام  توانندیطلبکاران ارفاقی چه اقدامی م ،از اجرای تعهداتش امتناع نماید اگر قرارداد ارفاقی، دارای دو نفر ضامن باشد و شخص ورشکسته .۵4

 ؟دهند
 منین( رجوع تضامنی به ضا۲ ( رجوع بالنسبه به ضامنین1

 امنین یا فسخ قراردادض( رجوع تضامنی به 4 ( رجوع بالنسبه به ضامنین یا فسخ قرارداد۳
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 ؟ نیستیمشکایت، با یک موعد مقطوع مواجه  یهااز روش کیکدام. ۵۵
 تاریخ توقف بهطلبکاران مقیم داخل،  ( اعتراض1

 ( اعتراض طلبکاران مقیم خارج، به حکم ورشکستگی۲

 از حکم اعاده اعتبار ( تجدیدنظرخواهی۳

 ( تجدیدنظرخواهی از حکم ورشکستگی4

 کدام مورد در خصوص سهام وثیقه مدیران، صحیح است؟ .۵6

 .قابل انتقال به غیر است یاقهی( سهام وثیقه با حفظ حقوق وث1

 .( فقط سهام وثیقه، در وثیقه طلبکاران شرکت است و سود آن، در وثیقه ایشان نیست۲

 .( حقوق تبعی ناشی از سهام وثیقه، در وثیقه نیست۳

 .( حق تقدم ناشی از سهام وثیقه نیز به تبع آن، در وثیقه است4

 تعاونی، منوط به تصویب چه نهادی در دو شرکت است؟ یهاادغام شرکت .۵۷

 العاده شرکت پذیرنده ( مجمع عمومی عادی شرکت ادغام شونده و مجمع عمومی فوق1

 العاده شرکت ادغام شوندهومی عادی شرکت پذیرنده و مجمع عمومی فوق( مجمع عم۲

 ( مجمع عمومی عادی دو شرکت۳

 العاده دو شرکت( مجمع عمومی فوق4

 ؟شودیورشکستگی اجرا م اگر ورشکسته، اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، به درخواست چه تعداد از غرماء اصول .۵۸
 ( اکثریت عددی غرما1

 ( هر تعداد از غرما۲

 چهارم مطالبات باشند.رمایی که دارای حداقل سهغ( اکثریت عددی ۳

 ( دارندگان بیش از نصف مطالبات4

هر  کهیکدام مدنظر طرفین بوده، درصورت به لیر نوشته شده باشد و نتوانیم از شواهد و قراین بفهمیم که بارکیبه یورو و  بارکیاگر مبلغ سفته،  -۵9

 مالک عمل است؟  کیحروف باشد، کدامدو به 

 .( دارنده سفته مخیر است که هرکدام را بخواهد، مطالبه کند1

 ( صادرکننده سفته مخیر است که هرکدام را بخواهد، بپردازد. ۲

 .مبلغی که ارزش آن کمتر است (۳

 .( مبلغی که ابتدا درج شده است4

 موجبات انحالل شرکت است؟فوت شریک در شرکت تضامنی، در کدام صورت، از . 6۰

  .با توافق، مانع انحالل شوند توانندیدر اساسنامه ندارد، اما شرکا م ینیبشی( نیاز به پ1

 در اساسنامه ندارد، اما انحالل به واسطه فوت، نیاز به توافق شرکا دارد. ینیبشی( نیاز به پ۲

 در اساسنامه ینیبشی( در صورت پ۳

 مانع آن شد.  توانیساسنامه ندارد و نمدر ا ینیبشی( نیاز به پ4

 یو اختصاص یعموم یحقوق جزا

 ب،ی. به ترتکندیسال حبس محکوم م ۳تا ده سال حبس شده است. دادگاه، مرتکب را به  کی یبا مجازات قانون یری، مرتکب جرم تعز«الف. »61

 شود؟یشروع م یمرتکب چند سال است و از چه زمان یمجازات تبع

 است. یمذکور، فاقد مجازات تبع تی( محکوم1

 حکم تی( دو سال ـ پس از قطع۲

 شمول مرور زمان ایحکم  ی( سه سال ـ پس از اجرا۳

 شمول مرور زمان ایحکم  ی( دو سال ـ پس از اجرا4

دو  زانیکب را به مبه جهت وجود جهات دادگاه مجازات مرت شود،یشش ماه تا دو سال حبس م یبا مجازات قانون یریمرتکب جرم تعز ی. فرد6۲

 است؟ حیصورت، کدام مورد صح نی. در ادهدیم لیدرجه تقل

 .شودیم لیحبس تبد نیگزیبه مجازات جا افتهی فی( مجازات تخف1

 .شودیحبس محکوم م نیگزیمؤثر، مرتکب به مجازات جا یفریک تی( درصورت فقدان سابقه محکوم۲

 دهد. حبس حکم نیگزیبه مجازات جا تواندی( دادگاه م۳

 حبس حکم دهد. نیگزیبه مجازات جا تواندی( دادگاه نم4
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 قابل اتخاذ است؟ ،یدر خصوص و ریز ماتیاز تصم کی. کدامشودیساله مرتکب شرب خمر م 1۳ ی. پسر6۳
 سال کیاز سه ماه تا  تیدر کانون اصالح و ترب یبه عدم تکرار جرم با نگهدار ی( اخذ تعهد کتب1

 سال کیاز سه ماه تا  تیانون اصالح و تربدر ک ی( تنها نگهدار۲

 که دادگاه مصلحت بداند. یگرید یحقوق ای یقیبه اشخاص حق میتسل شان،یا تیو درصورت عدم صالح یبا سرپرست قانون نیبه والد می( تسل۳

 سال کیاز سه ماه تا  تیدر کانون اصالح و ترب یدادگاه با نگهدار یقاض لهیبه وس حتی( نص4

پس از شروع به جرم « ب. »کندیم کیحبس( تحر میسال و ن کیسه ماه تا  یدر امانت )با مجازات قانون انتیرا به ارتکاب جرم خ« ب»، «الف. »64

 شوند؟یمحکوم م یبه مجازات جه جرم بیبه ترت« ب»و « الف. »شودیم ریدر امانت دستگ انتیخ

 یجرم چیدر امانت ـ ه انتی( معاونت در شروع به جرم خ1

 در امانت  انتیدر امانت ـ شروع به جرم خ انتیمعاونت در شروع به جرم خ( ۲

 یجرم چیـ ه یجرم چی( ه۳

 در امانت انتیـ شروع به جرم خ یجرم چی( ه4

فصال از ان ،یضربه و مجازات دوم ۷4تا  یریحبس از سه ماه تا ده سال و شالق تعز ،یمجازات اول شود،یمرتکب دو جرم م ،یدولت نیاز مأمور یکی 6۵

  شود؟یاجرا م هیعلدر حق محکوم ر،یز یهااز مجازات کیتا پنج سال است، کدام  کیاز  یخدمات دولت

 تا پنج سال کیاز  ی( شش سال حبس و انفصال از خدمات دولت1

 تا پنج سال کیاز  یو انفصال از خدمات دولت یریضربه شالق تعز 40( شش سال حبس و ۲

 یریشالق تعزضربه  40( شش سال حبس و ۳

 ضربه ۷4تا  یری( شش سال حبس و شالق تعز4

او مرتکب  ،یمجازات و در هنگام استفاده از مرخص یاجرا نی. در حشودیدرجه شش محکوم م یریبه مجازات تعز ،یبه موجب حکم قطع« الف. »66

  شود؟یاعمال م یو دیجدتکرار جرم، در خصوص جرم  ایاز مقررات تعدد  کی. کدامشودیدرجه پنج م یریجرم تعز کی

 از مقررات تعدد و تکرار جرم کی چی( ه۲ ( تعدد جرم1

 ( حسب مورد، مقررات تعدد با تکرار جرم4 ( تکرار جرم۳

 شده است؟ زیتجو میاز جرا کیدر کدام ،یلی. مجازات تکم6۷

 تا شش کیجه در یریتعز می( حدود، قصاص و فقط جرا۲  یریتعز یعمد می( حدود، قصاص و تمام جرا1

 یریتعز میو تمام جرا اتی( حدود، قصاص، د4 یریتعز می( حدود، قصاص و تمام جرا۳

 است؟ ریپذامکان ر،یز میاز جرا کیتعلیق مجازات کدام .6۸

  ییرباـ قاچاق مواد مخدر ـ آدم الیر ونیلیم کصدیبا نساب کمتر از  یاقتصاد می( جرا1

 ـ قاچاق مواد مخدر الیر ونیلیم کصدیاز  شیبا نصاب ب یمؤثر مرتکب ـ کالهبردار یورت همکاردر ص تیامن هیعل میاز جرا ی( بخش۲

 ریـ قاچاق مواد مخدر ـ انتقال مال غ افتهیسازمان  می( جرا۳

 ـ قاچاق انسان تیامن هیعل میـ معاونت در جرا یعفت عموم هیعل می( جرا4

یوا م« ج»متعلق به  متیقگران لینخواهد کرد. او را به آتش زدن اتومب دیرا تمد یو یستخدامقرارداد ا نکهینسبت به ا« ب» دیبا تهد« الف. »69 

 اند؟شده یمرتکب چه جرم بیبه ترت« ب»و « الف. »دارد

 نشده است. یبه عنوان اکراه کننده ـ مرتکب جرم بی( تخر۲ به عنوان مباشر بیبه عنوان اکراه کننده ـ تخر بی( تخر1

 نشده است. یـ مرتکب جرم بی( معاونت در تخر4 بیـ تخر بیتخر ( معاونت در۳

 الیر ونیلیخسارت وارده به مالک، چهارصد م زانیاند. چنانچه مشده یگریمتعلق به د یخودرو بیمرتکب تخر گر،یکدی. چهار نفر با مشارکت ۷۰

 است؟ حیشود، کدام مورد صح یابیارز
 .شوندیو مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون محکوم م شودیگذشت محسوب منسبت به همه آنها، قابل  ی( جرم ارتکاب1

 .شوندیو مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون محکوم م شودینسبت به همه آنها، غیر قابل گذشت محسوب م یارتکاب می( جرا۲

 .شوندیتا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم م ینقد یبه جزاو مرتکبان  شودیقابل گذشت محسوب م رینسبت به همه آنها، غ ی( جرم ارتکاب۳

 .شوندیتا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم م ینقد یو مرتکبان به جزا شودینسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب م ی( جرم ارتکاب4

 یواقع یمتفاوت با امضا ییمبلغ و درج امضا دیبرداشته و با ق را بدون اجازه او یاز درون صندوق نسوز متعلق به پدر خود، دسته چک و« الف. »۷1

 ( شده است؟یمیعالوه بر سرقت، مرتکب چه جرم )جرا« الف. »کندیم یداریاو را خر یداده و خودرو یگریپدر، آن را به د
 ( صدور چک بالمحل۲ ی( صدور چک بالمحل ـ کالهبردار1

 ی( جعل ـ استفاده از سند مجعول ـ کالهبردار4 د مجعول( صدور چک بالمحل ـ جعل و استفاده از سن۳
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در  یاقدام چیه شود،یقاچاق عمده ارز توسط شرکت مذکور مطلع م قیکشور از طر یارز ای یکه از اخالل در نظام پول یشرکت سهام کی. بازرس ۷۲

 ؟است حیصح ،ی. کدام مورد درخصوص رفتار ودهدیاز جرم مذکور انجام نم یریجهت جلوگ
 .شودیمعاون محکوم م یباشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برا ی( صرفاً اگر شرکت مذکور دولت1

 .شودیمعاون محکوم م یباشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برا یخصوص ای ی( اعم از آنکه شرکت مذکور دولت۲

 .گرددی( صرف ترک فعل، موجب تحقق معاونت در جرم نم۳

 .شودیمباشر محکوم م یباشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برا یر شرکت مذکور دولت( اگ4

کمتر از ده  ییحاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشو دیو جمع اموال و عوا دیایارتکاب  افتهیبه صورت سازمان  ییکه جرم پولشو ی. درصورت۷۳

 است؟ زانیه ممرتکب چ یریباشد، مجازات حبس تعز الیر اردیلیم
 ( درجه چهار4 ( درجه سه۳ ( درجه شش۲ ( درجه پنج1

 انهیمذکور از را لیو سپس اقدام به حذف فا دهدیبه کارت حافظه خود انتقال م یو انهیابتدا از را رمجاز،یطور غرا به« ب»متعلق به  لیفا« الف. »۷4

 شده است؟  ریز میاز جرا کیالف، مرتکب کدام  کند،یم« ب»
 یاانهیرا بی( تخر۲ یاز باب تعدد معنو یاانهیرا بی( سرقت و تخر1

 یاانهی( سرقت را4 یاز باب تعدد ماد یاانهیرا بی( سرقت و تخر۳

 ست؟یاصابت کند، نوع قتل چ« ج»او به خطا رود و به  ریت یکند، ول یراندازیت یبه سمت و« ب»به قصد کشتن « الف». چنانچه ۷۵ 
 محض یخطا ای( حسب مورد، عمد، شبه عمد ۲ محض  یخطا ایبه عمد ( حسب مورد، ش1 

 محض ی( خطا4 ( شبه عمد۳

 است؟ حیصح کند،یرا قطع م یگریدارد و دست راست فلج د یکه دست راست سالم یکدام پاسخ در مورد کس ۷6 
 .شودیم هیعل یدست فلج به مجن هیبه پرداخت د( مرتکب محکوم1

 .شودیم ریفقط تعز یاست و جان یمنتف هی( قصاص و د۲

 خواستار قصاص دست سالم مرتکب شود. تواندیم هیعل یدهد، مجن حیترج هیقصاص شدن را به پرداخت د یجان کهی( درصورت۳

 مختار است یو قصاص دست جان هی( درهرصورت، مجنی علیه بین اخذ د4 

فاقد  یکرده ول تیکه راننده کلبه مقررات را رعا یدر حال حرکت یخودرو یجلو ادهیپل عابر پ یخود را از رو ،یبه قصد خودکش ی. شخص۷۷

 شود؟یمحکوم م ی. راننده به تحمل چه مجازاتبازدیو بر اثر برخورد با خودرو جان م اندازدیاست، م یرانندگ نامهیگواه
  نامهیبدون داشتن گواه یاز رانندگ یمشدد قتل ناش یری( مجازات تعز1

 نامهیبدون داشتن گواه یاز رانندگ یمشدد قتل ناش یریس و مجازات تعزنف هی( پرداخت د۲

 نامهیبدون گواه یاز رانندگ یناش ینقد ی( جزا۳

 نامهیبدون گواه یاز رانندگ یناش ینقد ینفس و جزا هی( پرداخت د4

 است؟ یبر عهده چه شخص هی. پرداخت دشودیم یگریبند انگشت د کیباعث قطع  رعمد،یطور غبه ی. شخص۷۸
 ( در هر صورت، بر عهده خود مرتکب است.1

 ( در هر صورت، بر عهده عاقله است.۲

 محض باشد، بر عهده عاقله است. یکه رفتار مرتکب شبه عمد باشد، بر عهده خود مرتکب و چنانچه رفتار مرتکب خطا ی( در صورت۳

 ده عاقله مرتکب است.صورت، بر عه نیا ریاقرار، بر عهده مرتکب و در غ ای( در صورت اثبات 4

با چوب خطر را دفع کند، ابتدائا با  تواندیکه م یبه منظور دفاع از خود و در حال« ب» کند،یحمله م ی، با چاقو به سمت و«ب»به قصد قتل « الف. »۷9

 شود؟یمحکوم م ریز یهااز مجازات کیبه کدام « ب. »شودیم یو موجب قتل و کیشل« الف»سالح به سمت 
 ( قصاص نفس4 هی( فقط د۳ یریو مجازات تعز هی( د۲ یریط مجازات تعز( فق1

نسبت به مسروقه بودن آن آگاه است و  یول اطالع،یچمدان ب یکه از محتوا گذاردیم یاموال مسروقه را در مغازه شخص یچمدان حاو ی. سارق۸۰

 د؟شویمحکوم م ی. صاحب مغازه به ارتکاب چه جرمدیگوینم یزیصاحب مغازه چ
 نشده است. یمرتکب جرم ت،یفقدان سوءن لی( به دل1

 .شودی( چون صراحتاً مال مسروقه را قبول نکرده، به مداخله در مال مسروقه محکوم نم۲

 ( معاونت در سرقت۳

 ( مداخله در مال مسروقه4
 آیین دادرسی کیفری

 می نماید. مرجع قضائی چه قراری صادر می کند؟. مقام رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو خصوصی موافقت ۸1

 ( پرونده بدون صدور قراره بایگانی می شود.۲ ( حسب مورد، موقوفی تعقیب یا اجرا1

 ( موقوفی تعقیب4 ( موقوفی اجرا۳
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 . اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی، به ترتیب، با کدام یک از اشخاص زیر است؟۸۲

 شاکی با مدعی خصوصی -( تاکی یا مدعی خصوصی ۲ دادستان -خصوصی  ( شاکی یا مدعی1

 شاکی یا مدعی خصوصی -( دادستان 4 دادستان -( دادستان ۳

 . مأموران کدام یک از مراجع زیر، ضابط نظامی محسوب می شوند؟۸۳

 ( حفاظت اطالعات وزارت اطالعات در پرونده های فساد مالی کالن1

 ه در مبارزه قانونی با عواملی که درصدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسالمی باشند.( سازمان اطالعات سپا۲

 ( وزارت اطالعات در جرایم سازمان یافته ضدامنی۳

 ( حفاظت اطالعات وزارت دفاع در چارچوب وظایف قانونی4

 می شود؟، به ترتیب، کدام یک از موارد زیر قید «کیفرخواست»و « تفهیم اتهام»، «شکوائیه». در ۸4

 موضوع اتهام -نوع اتهام  -( نوع اتهام ۲ نوع اتهام -موضوع اتهام  -( نوع اتهام 1

 نوع اتهام -( موضوع شکایت ـ موضوع اتهام 4 نوع اتهام -( موضوع شکایت ـ نوع اتهام ۳

 فتحة قرار بایگانی پرونده، با کدام یک از شرایط زیر صادر می شود؟

 درصورت گذشت شاکی یا جبران خسارت و پس از احراز مجرمیت ۸تا  ۶( در جرایم تعزیری درجه 1

 درصورت گذشت شاکی و پس از تفهیم اتهام ۸و  ۷( در جرایم تعزیری درجه ۲

 درصورت گذشت شاکی یا جبران خسارت و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و پس از تفهیم اتهام  ۸و  ۷( در جرایم تعزیری درجه ۳

 درصورت گذشت شاکی و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و پس از احراز مجرمیت ۸و  ۷عزیری درجه ( در جرایم ت4

 هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، کدام مورد صحیح است؟ -۸6 

 ( پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود.1

 نده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل معطی نبایت ارسال میشود.( پرو۲

 ( قرار تأمین منتهی به بازداشت، نیاز به موافقت دادستان ندارد.۳

 ( پرونده جهت اظهارنظر نزد بازیرس معطی نیابت ارسال می شود.4

رتکب جرم فروش مواد مخدر یا مجازات تعزیری و در شیراز م 4، در اصفهان مرتکب جرم کالهبرداری با مجازات تعزیری درجه «الف. »۸۷

 می شود. انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرایم ارتکابی به ترتیب در کدام یک از مراجع زیر، به عمل می آید؟ ۵درجه 

ی در اصفهان و جرم فروش مواد ( تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ـ رسیدگی به جرم کالهبرداری در دادگاه کیفر1

 مخدر در دادگاه انقالب شیراز با وحدت قاضی

 ( تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ـ رسیدگی به هر دو جرم در دادگاه کیفری یک اصفهان۲

مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقالب شیراز ـ رسیدگی به  ( تحقیقات مقدماتی جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و جرم فروش۳

 جرم کالهبرداری در دادگاه کیفری در اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادگاه انقالب شیراز با وحدت قاضی

ی و انقالب شیراز ـ رسیدگی به ( تحقیقات مقدماتی جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادسرای عموم4

 هر دو جرم در دادگاه انقالب شیراز با تعدد قاضی

 . در کدام یک از جرایم زیر، بازپرس می تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد. دستور جلب متهم را صادر کند؟۸۸

 کیفری قانون آیین دادرسی ۳0۲( جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )ب( و )ت( ماده 1

 ( جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.۲

ا مل ی( در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها، ثلث دیه کا۳

 بیش از آن است.

 ب حیات، حبس ابد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از آن است.( جرایمی که مجازات قانونی آنها سل4

 . رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر، در صالحیت دادگاه انقالب است؟۸9 

 ( نگهداری مشروبات الکلی خارجی ـ قاچاق مواد مخدر ـ محاربه و افساد فی االرض1

 و نگهداری مواد مخدر ( فروش سالح غیرمجاز ـ بغی ـ حمل۲

 ( اتالف اموال به منظور مقابله با نظام ـ نگهداری مواد مخدر ـ اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور۳

 ( توهین به مقدسات ـ تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران ـ اقدام مسلحانه به منظور مقابله با نظام4
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 یک از قرارهای زیر مصادره از دادسرا، ظرف مدت ده روز، قابل اعتراض در دادگاه صالح هستند؟.  کدام 9۰

 ( قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی ـ قرار رد درخواست دسترسی به پرونده ـ قرار موقوفی تعقیب1

 ه تقاضای متهم( قرار توقف تحقیقات ـ تقاضای متهم به قرار تعلیق تعقیب ـ قرار ابقا و تشدید تامین ب۲

 ( قرار ترک تعقیب ـ قرار جلب به دادرسی ـ قرار تعلیق تعقیب۳

 ( قرار اناطه به تقاضای شاکی ـ قرار تعلیق تعقیب ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم4

  شود؟یم لینظر کدام دادسرا تشک ریکدام مقام و ز صیبه تشخ ب،یبه ترت ،یتخصص ی. دادسراها91

 شهرستان  یدادسرا -استان یسترکل دادگ سیی(ر1

 شهرستان  یدادسرا -هییقوه قضا سیی(ر۲

 شهرستان مرکز استان  یدادسرا -(دادستان کل کشور۳

 شهرستان مرکز استان  یدادسرا -هییقوه قضا سیی(ر4

 لی، اقدام به تشکسه تن از  کارمندان شعبه مذکور یدر استان کرمان با همکار رفتیشهرستان ج یاز شعب بانک مل یکی سی. رئ9۲

شده باشد،  لیتشک کی یفریدادگاه ک رفت،ی. با  فرض آنکه در شهرستان جکنندیجهت اختالس از بانک مذکور م یشبکه چندنفر

 است؟  ریاز مراجع ز کیکدام تیمذکور، در صالح میبه جرا یدگیرس

  ترفیدو شهرستان ج یفری( دادگاه ک۲ دو مرکز استان کرمان  یفری( دادگاه ک1

  رفتیشهرستان ج کی یفری( دادگاه ک4 مرکز استان کرمان  کی یفری( دادگاه ک۳

 تواندیم لیچند وک بیمتهم به ترت  ،یو دادگاه انقالب با تعدد قاض یدادگاه انقالب با وحدت قاض یمقدمات قاتی. در مرحله تحق 9۳

 کند؟   یمعرف

  لیسه وک -لیدو وک-لیوک کی( 1

  لیسه وک -لیدو وک -لی( دو وک۲

   لیوک کی-لیوک کی -لیوک کی( ۳

  لیدو وک -لیدو وک-لیوک کی( 4

  شود؟یاتخاذ م ریز ماتیاز تصم کیکدام  قه،یوث داعی. در صورت عجز از اکندیصادر م قهیساله، قرار وث 16. بازپرس در خصوص متهم 94

  شودیصادر م تیموقت در کانون اصالح و ترب ی( قرار نگهدار1

  ستین یقرار نیازپرس مجاز به صدور چن(ب ۲

 .شودیم بیمتهم در کانون اصالح و ترت یبه نگهدار یصادره، منته قهی( قرار وث۳

 کند. لیرا به قرار مناسبت تر به حال متهم تبد قهی( بازپرس مکلف است قرار وث4

به اعتراض، قرار صادره  یدگیدو در مقام رس یفریدگاه کبه قرار مذکور اعتراض و دا یدر دادسرا، شاک بی. پس از صدور قرار منع تعق 9۵

  شود؟یانجام م ریاز اقدامات ز کی. پس از استرداد پرونده به دادسرا، کدامکندیصادر م یرا نقض و قرار جلب به دادرس

 را به دادگاه ارسال کند. دفاع پرونده   نیکند و با اخذ آخر می( بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفه1

 .کندیدفاع نموده و پرونده را به دادگاه ارسال م نی( بازپرس ضمن احضار متهم، اقدام به اخذ آخر۲

 صادر و فرخواستی. در صورت موافقت دادستان کدیدفاع نما نیموضوع اتهام به او اقدام به اخذ آخر می( بازپرس مکلف است ضمن احضار متهم و تفه۳

 .شودیبه  دادگاه ارسال م یشعبه بازپرس قیرف دو روز از طرپرونده ظ

 . دیپرونده را به دادگاه ارسال نما ،یمناسب از و نیدفاع و تأم نیکند و با اخذ آخر می( بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفه4

. با فرض آنکه  حداقل مجازات حبس مقرر در قانون شودیداشت مسه ماه باز قه،یوث عیبه جهت عدم تود ی. متهم در مرحله بازپرس96

 متهم را بازداشت کند؟  تواندیبازداشت حداکثر چه مدت م یسه سال باشد، دادگاه در صورت وجود علل  موجه برا یجرم انتساب یبرا

 ( دو سال و نه ماه 4 ( سه سال ۳ ( نه ماه ۲ سال   کی( 1

مجازات جرم  ف،یشود. دادگاه مذکور به  لحاظ وجود جهات تخف یمطرح م کی یدرجه سه، در دادگاه نظام یریبا مجازات تعز ی. جرم 9۷

 ریاز مراجع ز کیمذکور قابل اعتراض در کدام ی. رأکندیدرجه پنج محکوم م یریو مرتکب را به مجازات تعز لیمذکور را دو درجه تقل

 است؟

 قابل اعتراض است.  ریو غ یور، قطعمشک ی( رأ۲ عرض هم کی ی( دادگاه نظام1

  ینظام دنظری( دادگاه تجد4 کشور  یعال وانی( د۳
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 شود؟یعمل م ریاز طرق ز کیبلد، به کدام ینف ای دیحکم تبع ی. به منظور اجرا9۸

 .کندیدرخواست م ابتین یبخش مجر یدادگاه عموم ایحکم را از دادسرا  یاجرا ،یقضائ ابتیبا صدور قرار ن یفریاحکام ک یاجرا ی( قاض1

 یبلد، بر اجرا ینف ای دیتبع یباشد، با حضور در حوزه محل اجرا یدر محل اجرا ضرور یحضور و ،یفریاحکام ک یاجرا یقاض صی( چنانچه به تشخ۲

 .کندیاحکام مذکور نظارت م

 .دهدیبلد دستور م ینف ای دیتبع یمحل اجرا یحکم را به ضابطان دادگستر یرأساً اجرا ،یفریاحکام ک یاجرا ی( قاض۳

 .کندیبلد درخواست م ینف ای دیتبع یبخش محل اجرا یدادگاه عموم ایحکم را از دادسرا  یاجرا ،یفریاحکام ک یاجرا ی( قاض4

 یریشهرستان آبادان از استان خوزستان، مرتکب فروش مواد مخدر تعز یهااز بخش یکی یاز معاونان وزارت نفت در حوزه قضائ یکی. 99

از مراجع زبر  کیکدام تیدر صالح بیبه جرم مذکور به ترت یدگیو رس فرخواستیصدور ک ،یمقدمات قاتی. انجام تحقشودیدرجه چهار م

 است؟

ادرس د ای سی( رئ۲ یدادگاه انقالب تهران با تعدد قاض -دادستان شهرستان آبادان  -از بازپرس  ینیدادگاه بخش به جانش البدلیدادرس عل ای سی( رئ1

 یدادگاه انقالب اهواز با وحدت قاض -دادستان شهرستان آبادان  -از بازپرس  ینیدادگاه بخش به جانش البدلیعل

 یدادگاه انقالب تهران با وحدت قاض -دادستان تهران  -و انقالب تهران  یعموم ی( دادسرا۳

 یاهواز با وحدت قاضدادگاه انقالب  -دادستان آبادان  -و انقالب آبادان  یعموم ی( دادسرا4

 شود؟یمحسوب نم یاز موارد اعاده دادرس کی. کدام1۰۰

 باشد. یاز مجازات مقرر قانون شیمجازات مورد حکم، ب ایجرم نباشد و  ی( عمل ارتکاب1

 صادر شود. یبه اتهام واحد، احکام متفاوت ی( درباره شخص۲

 باشد. یو ریبا عدم تقص هیعلمحکوم یگناهیارائه شود که موجب اثبات ب یدیادله جد ایظاهر  ایحادث و  یدیواقعه جد ،ی( پس از صدور حکم قطع۳

 حکم بوده است. یبا شهادت خالف واقع گواهان، مبنا یکه اسناد جعل دیادعا نما هیعل( محکوم4

 متون فقه
 . ما هو الصحیح فی قبول الشهادة؟1۰1

 ( تقبل شهادة الوکیل إذا کان له زیادة أجر بزیادة المال.۲ فیه و فی غیره. کی( تقبل شهادة الشریک فیما هو شر1

 هیف کی( تقبل شهادة الشریک فی غیر ما هو شر4 ( التقبل شهادة الصدیق لصدیقه.۳

 ................«ال تنعقد الیمین مهمه ». ما هو الصحیح فی انعقاد الیمین؟ 1۰۲

 ( إال بالکتابة4 ال باللفظ( إ۳ ( إال باللغة العربیة ۲ ( باالشارة األخرس1

کل ما کان تحت استیالء شخص و فی یده بنحو »کند؟  یم لیتکم حیدر خصوص اماره تصرف را به نحو صح ری. کدام مورد، عبارت ز1۰۳

 لىو نحوها التصرفات الموقوفة عمن األنحاء فهو محکوم بملکیته فإنه له ...................... و ......................... فی داللة الید على الملکیة 

 « الملک

 ( سواء کان من األعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها ـ الیشترط۲ ( سواء کان من األعیان أو المنافع أو الحقوق او غیرها ـ یشترط1

 ( إن کان من األعیان أو المنافع ـ الیشترط4 ( إن کان من األعیان أو المنافع ـ یشترط ۳

 کند؟ یم لیتکم حیدرخصوص تقاص را به نحو صح ریم مورد، عبارت ز. کدا1۰4

................. إذا کان له إشکال فی ...................... المقاصة مع ...................... الطرف وال مماطلته و أدائه عند مطالبته کما ال إشکال فی ..... ال»

 «جاحدة أو مماطالحق على غیره من عین أو دین أو منفعة کان 

 عدم جوازها -جحود  -( عدم جواز ۲ عدم جوازها -جحود  -( جواز 1

 جوازها –عدم جحود  -( عدم جواز 4 جوازها -عدم جحود  -( جواز ۳

 . أی العبارة من العبارات التالیة بیان للتوکیل الصحیح؟1۰۵

 یل فی الیمین و اللعان.( یصح التوک۲ ( یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و الصلح.1

 ( یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و أما الصلح فال یصح فیه.4 ( ال یصح التوکیل فی فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه.۳

 . ما هو الحکم فی القضیة التی أقر المقر فیها بعین لشخص ثم أقر بها لشخص آخر؟1۰6

 ( حکم بالتنصیف بینهما۲ اعطیت له. یبکونها للثائ( أغرم األول بقیمتها و حکم 1

 ( حکم بکونها لألول و أعطیت له و آغرم الثانی بقیمتها4 نهای( حکم بکونها لألول و أعطیت له قیمتها و أعطیت للثانی ع۳
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 کند؟ یم لیتکم حیبه نحو صح هیرا در خصوص اقرار سف ری. کدام مورد، عبارت ز1۰۷

 .. السفیه المحجور علیه بمال فی ذمته أو تحت یده،...................... ....................

 لم یقبل إقراره فیما عدا المال کالطالق -( یقبل إقرار 1

 یقبل إقراره فیما عدا المال کالطالق -( لم یقبل إقرار ۲

 ییقبل إقراره فی کل ما أقربه و هو یشتمل على المال کالخلع بال -( لم یقبل إقرار ۳

 یقبل إقراره فی کل ما أقر به و هو یشتمل على المال -( یقبل إقرار 4

 کند؟ یم لیتکم حیشهود را به نحو صح طیدر خصوص شرا ری. کدام مورد، عبارت ز1۰۸

 « ...................... عن قبول الشهادة و ...................... شهادة الزوج لزوجته و علیها. النسب»

 التقبل –( یمنع 4 ( الیمنع ـ التقبل۳ تقبل –( یمنع ۲ قبلت -( الیمنع 1

 بولد آخر للمیت؟ نی. ما هو الصحیح فی إقرار أحد الوارث1۰9

 ( لو أقر أحد ولدى المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر یثبت نسب المقر به فیأخذ المنکر نصف الترکة و المقربه نصف اآلخر. 1

 آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقر به فیأخذ المقر سدس الترکة و الباقی للمنکر ( لو أقر أحد ولدى المیت بولد ۲

 ( لو أقر أحد ولد المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقربه فیأخذ المنکر نصف الترکة و المقر ثلثها۳

 فیأخذ المنکر ثلث الترکة و المقر به ثلث األخر( لو أقر أحد ولدى المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر یثبت نسب المقر به 4

 . فی أی المورد التبطل الوکالة؟11۰

 ( بفعل الوکیل ما تعلقت به الوکالة۲ ( عروض الجنون االطباقی على الوکیل1

 ( تلف ما تعلقت به الوکالة4 ( بفعل الموکل ما تعلقت به الوکالة۳

 

 

 

 

 

 

 

 14۰۰آزمون مرکزوکال  Cدفترچه اساسی حقوق 

 ؟است صحیحقبل از پیروزی انقالب اسالمی، کدام مورد  خصوص قوانین . در1۲1

 .دنان می تواند آنها را ابطال کهبگن( دیوان عدالت اداری به درخواست هر ذینفع، طبق نظر فقهای شورای 1

 .ا را داردهآن ینیگزیجا ق فسخ وان حبگهن( مجلس شورای اسالمی، فقط در صورت اعالم نظر فقهای شورای ۲

 .دناعالم کن یآنها را به دلیل مغایرت با شرع، ملغ ندنتوایان مبفقهای شورای نگه (۳

 .ری کندقانونگذاا راجع به آن قوانین بتدائا تواندیمجمع تشخیص مصلحت نظام م (4

 ؟کرده است ینیبشیرا پ ییهاتیقانون اساسی در راستای حفاظت از محیط زیست، چه محدود .1۲۲

 از آبهای زیرزمینی هیرویمنوعیت استفاده ب( م1

 ع ملیتارها و م( ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری جنگل۲

 مخرب محیط زیست ننده و( ممنوعیت مطلق اشتغال به مشاغل آلوده ک۳

 اقتصادی مالزم با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست یهاتی( ممنوعیت فعال4

 ؟تشریفاتی است اضاز موارد زیر. ام کیدر کدام -1۲۲

 پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی جمهورسی( امضای قوانین توسط رئ1

 ( امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری پس از انتخاب مردم ۲

 امضای مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی از سوی مقام رهبری (۳

 امضای سوگندنامه توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی (4
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 ضائی، صحیح است؟قکدام مورد در خصوص لوایح  .1۲۲

 .کندیقوه قضائیه مستقالً این لوایح را تهیه و از طریق وزیر دادگستری به مجلس تقدیم م ( رئیس1

 .کندیرئیس قوه قضائیه، به مجلس تقدیم م دییتا( هیئت دولت این لوایح را تهیه و بعد از ۲

 .یح را تنظیم و به مجلس تقدیم کندمستقالً این لوا تواندیهیئت دولت م( ۳

 .شودیتهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم م هیی( توسط رئیس قوه قضا4

 امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد؟ ،از موضوعات زیر کیدر محتوای اصول مربوط به کدام .1۲۵

 ( جمهوری بودن حکومت1

 وا قالل ستق( ا۲

 جمهوری اسالمی ( اهداف۳

 امور کشور با اتکا به آرای عمومی ( اداره

 تحقیق و تفحص کند؟ تواندینم ر،از موارد زی کیمجلس شورای اسالمی در خصوص کدام .1۲6

 ( مجلس خبرگان رهبری1

 وکال یها( مراکز و کانون۲

 دولتی و خصوصی یها( بانک۳

 سازمان تأمین اجتماعی( 4

 ؟رای نگهبان نیستاز موارد زیر بر عهده شو کینظارت بر کدام .1۲۷

 ( انتخابات شوراهای اسالمی1

 ( انتخابات مجلس خبرگان رهبری۲

 ( مراجعه به آرای عمومی۳

 شورای اسالمی ( انتخابات مجلس4

 کدام مورد، صحیح است؟ .1۲۸

 .اعتماد برای وزرا ضروری است ی( با تغییر مجلس، گرفتن رأ1

 .دون وزیر را حداکثر سه ماه بر عهده بگیردب یهاسرپرستی وزارتخانه تواندیم جمهورسی( رئ۲

 .بدون وزیر، سرپرست تعیین کند یهاحداکثر سه ماه برای وزارتخانه تواندیم جمهورسی( رئ۳

 .تعیین کند سرپرست به عنوان تواندیبرای تصدی وزارت خانه بدون وزیر، فقط یک نفر را برای سه ماه م جمهورسی( رئ4

 ست؟صحیح ا ،کدام مورد .1۲9

 .( مصوبه مجلس در خصوص مراجعه به آرای عمومی، نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد1

 .( تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با خود مجمع است۲

 .خالف موازین شرع باشد تواندی( مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام م۳

 .است ریپذامکان یطرح قانون ( تغییر در ارقام بودجه به هر میزان، به وسیله4

 ؟مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست یهاتیکدام مورد، جزو صالح .1۳۰

 ( تهیه و تصویب مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام1

 ( حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، پس از ارجاع رهبری۲

 .دهدیام ارجاع ممشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظ( ۳

 اساسیقانون ری به شورای بازنگ اساسیتمیم قانون ت ای( پیشنهاد موارد اصالح 4

 

 

 ( دفتر مرکزی) ۰۵1۳6۰۵۰۰۷۲با شماره  و دریافت مشاوره رایگان شرکت در آزمون های حقوقی جهت و آمادگیشدن  یداداستان یبرا

 .ییدشهر خود مراجعه نما در داداستانهمکاران به  یاو  یریدشهرستان ها( تماس بگ-ها  یندگی)امور نما ۰۵1۳16۰1111  یا


