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 داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است. *

شماره داوطلبی ........................... اینجانب  شماره     ................................................................................ با  سان بودن  ................ با آگاهی کامل، یک

رچه سواالت، نوع و کد کنترل درج شده بر   صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در باالی کارت ورود به جلسه، باالی پاسخنامه و دفت    

 روی دفترچه سواالت و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

 :امضا                                                                                                

 :حقوق مدنی

مباالتی شووود د در نجی، ، رانهدخ خودرد نجواند خودرد را تهجرک تهد د با عابر ایادخ برخورد          (اگر عابری در عبور از عرض خیابان، مرتکب بی     1

 نماید د ب  عابر آسیب بدنی دارد شود، مسئولیت جبران این آسیب بدنی طبق قوانین فعلی، بر عهدخ چ  تسی است؟

 عابر، به نسبت درجه تأثیر ( بیمه گر و2                              ( عابر و بیمه گر، متساویا1 

 ( بیمه گر ۴                                                        ( عابر۳ 

 ؟دادگاخ در تدام صورت درخواست زدج  برای طالق اجابت میکهد( 2

 یا در صورت اثبات اعسار مرد زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی، ترتیبی بین زوجین مقرر شوداگر  (1

 .یا در صورت احراز شرایط وکالت طالق زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی، ترتیبی بین زوجین مقرر شوداگر  (2

 ( احراز شرایط وکالت در طالق۳ 

 ( اگر زن از مطالبات مالی خود بگذرد یا درباره این مطالبات مالی، ترتیبی بین زوجین مقرر شود. ۴ 

یک شرتت )تارفرما( ان،ام اردژخ ای را ب  یک شرتت ایمانکاری داگذار می تهد. تارگر شرتت ایمانکاری، در حین تار، ب  شخص ثالث ( 3

 ؟ی مطالب  خسارت داردخ، ب  چ  شخصی د چگون  می تواند رجوع تهدخسارتی دارد می تهد. اصوال آن شخص ثالث، برا

 ( شرکت پیمانکاری، بدون نیاز به اثبات تقصیر1 

 ( شرکت پیمانکاری، با نیاز به اثبات تقصیر2 

 ( شرکت کارفرما بدون نیاز به اثبات تقصیر و شرکت پیمانکاری، با نیاز به اثبات تقصیر۳ 

 پیمانکاری، بدون نیاز به اثبات تقصیر ( شرکت کارفرما یا شرکت ۴ 

دخ زن د مرد، ازدداج موقت دخ سال  تردخ اند. زمیهی ب  عهوان مهری  درج شدخ است ت  مجعلق ب  ادر زدج است. ادر زدج عقدنام  را امضا نکر(4

  د بعدا این مهری  را رد می تهد. تکلیف مهری  د ازدداج چیست؟

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

 ( ازدواج صحیح است و زن در صورت نزدیکی، مستحق مهرالمثل است.2 

 ( ازدواج باطل است و زن، مستحق چیزی نیست۳ 

 ( ازدواج صحیح است و زن، مستحق قیمت آن زمین است. ۴ 

ارساک تردخ اند، دلی با سپری شدن مدت یک  مالک یک داحدهیئت مدیرخ آاارتمانی، اظهار نام  ای جهت مطالب  هزیه  های مشجرک برای (5

 ماخ از ابالغ، دی همچهان از ارداخت امجهاع تردخ است، تکلیف چیست؟

 ( هیئت مدیره، به تنهایی حق اقدام از طریق مراجع قانونی را ندارد و باید مالکین واحدهای آپارتمانی اقدام کنند.1 

 ور اجرائیه ثبتی یا طرح دعوی در مراجع قضائی توسط هیئت مدیره( قطع خدمات مشترک، در خواست صد2 

 ۴( قطع خدمات مشترک با درخواست صدور اجرائیه قضائی برای وصول مبلغ توسط هیئت مدیره ۳ 

 ( درخواست صدور اجرائیه ثبتی یا درخواست صدور اجرائیه قضائی برای وصول مبلغ توسط هیئت مدیره۴

 

 



 

 

۳ 

 

  خواهر ابویهی است. سهم ادر د مادر ب  چ  میزان است؟ 2مادر، یک فرزند اسر، یک فرزند دخجر، زدج ، برادر امی د مجوفی دارای ادر، (6

 و پدر به قرابت می برد. ( مادر1

 می برند و زیاده، فقط به پدر می رسد.   ( مادر و پدر هریک2 

 می برند. ( مادر و پدر، هریک۳

 برد.و پدر به قرابت می  ( مادر۴ 

مجر بودخ اسووت، تکلیف   1۰3مجر مربع، ایش خرید شووود د بعد از تکمیم معلوم شووود ت  مسوواحت آن  1۰۰اگر آاارتمانی ب  شوورد داشووجن -۷ 

 ؟چیست

 ( فروشنده می تواند به استناد خیار تخلف از شرط صفت، معامله را فسخ کند. 1

 ( هیچ یک از طرفین، حق فسخ ندارند 2 

 قرارداد توسط فروشنده یا خریدار، خریدار باید مابه التفاوت را بپردازد.( در صورت عدم فسخ ۳

 ( هریک از طرفین می توانند به استناد خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کنند.۴

سجهاد این         -۸  ست. این دد ب  ا شدخ ا سر د یک فرزند دخجر ب  عهوان دراث مجوفی درج  صر دراثت، نام یک فرزند ا صر   در گواهی ح گواهی ح

ست د        « الف»میلیون تومانی مورث را از  3۰دراثت، طلب  شج  ا سر دیگری نیز دا شود ت  مجوفی، فرزند ا دصوک می تههد. بعد از مدتی ثابت می 

  گواهی حصر دراثت صحیح صادر می شود. آن فرزند اسر برای دصوک سهم خود از طلب مزبور، ب  چ  اشخاصی می تواند رجوع تهد؟

 «الف»( به 2                                              فرزند متوفیی، متضامنا( به دو 1

 ( به دو فرزند متوفی، به نسبت سهم االرث ۴                                    و دو فرزند متوفی، متضامنا« الف»( به ۳ 

 صورت انقضای مدت اجارخ، تکلیف چیست؟، مغازخ ای با ارداخت حق سرقفلی اجارخ شدخ است. در 1399در ساک -9

 ( موجر می تواند با پرداخت سرقفلی به نرخ روز، تخلیه مستأجر را بخواهد.1 

 ( موجر می تواند با پرداخت سرقفلی قراردادی، تخلیه مستأجر را بخواهد. 2 

 تعدیل مال االجاره را بخواهد.( موجر نمی تواند تخلیه مستاجر را بخواهد، ولی می تواند هر سه سال یک بار، ۳

 ( موجر نمی تواند تخلیه مستأجر را بخواهد و با همان مال االجاره، اجاره تمدید می شود. ۴

اگر شخصی، عیوب حیوانی را اههان تهد د حیوان بیمار را ب  این ترتیب، ب  طرف مقابم با درج شرد تبری از عیوب بفردشد، تکلیف معامل        -1۰

 چیست؟

 ری از عیوب، مسقط کلیه خیارات، غیر از خیار تدلیس است.( شرط تی1

 ( شرط تبری از عیوب، مسقط خیار عیب است، اما حق دریافت خسارت باقی است.2 

 ( شرط تبری از عیوب، مسقط خیار حیوان نیست. ۳ 

 ( شرط تیری از عیوب، مسقط خیار عیب نیست ۴

شخص، تعهدی ب  نفع ثال -11 شود. تکلیف عملی ت  مشردد         در قرارداد فیمابین دد  صلی فسخ می  ست. بعد از ان،ام تعهد، عقد ا شدخ ا ث درج 

 علی  ب  سود ثالث ان،ام دادخ است، چیست؟

 ( او می تواند از مشروط له، اجرت المثل بگیرد.1

 ( او می تواند از مشروط له و ثالث، به نحو تضامنی، مطالبه اجرت المثل نماید.2 

 ( او می تواند از ثالث، اجرت المثل بگیرد.۳ 

 ( او حقی برای مطالبه هیچ مبلغی ندارد. ۴

 اگر دتیم با برخورداری از حق توتیم د در راسجای آن، دتیلی برای خود برگزیهد. تدام مورد صحیح است؟ -12

 ( وکیل دوم باید به نحو باالجتماع با وکیل اول اقدام کند1

 وکیل اول، سمت وکیل دوم زایل می شود( در صورت فوت 2. 

 ( تا بقای وکالت وکیل اول، وکیل دوم قابل عزل نیست.۳. 

 ( با توکیل به وکیل دوم، قسمت وکیل اول زایل می شود.۴ 



 

 

۴ 

 

صورتی ت  تاالیی فاقد اد         -13 شدخ ابیت. در  سبت ب  تلی فی الدقاء درج  صفت ن شرد  ست،  ضوع آن تلی فی الذم  ا صاف   در قراردادی ت  مو

 مقرر دادخ شود، تکلیف چیست؟ 

 ( الزام مشروط علیه یا فسخ1

 ( الزام مشروط علیه و در صورت عدم امکان الزام، فسخ2

 ( فسخ یا دریافت ارش۳. 

 ( فقط الزام مشروط علیه۴

ساژی را دقف می تهد تا از محم مهافع آن، ب  فقرا تمک         -14  شهر، اا صد حمایت از فقرای  صی ت  امواک اد تهاف دیونش را نمی دهد، ب  ق شخ

 شود. اد اس از مدتی، دچار فقر می شود. دضعیت این دقف، چگون  است؟  

 ستفاده کند.( غیر نافذ است و در صورت تنفیذ دیان، خود او نمی تواند از منافع مال ا1

 ۳( غیر نافذ است و در صورت تنقیذ دیان، خود او می تواند از منافع مال استفاده کند. 2 

 ( صحیح است و خود او می تواند از منافع مال استفاده کند.۳

 ( صحیح است و خود او نمی تواند از منافع مال استفاده کند، ۴

شکهی         -15 صورت عهد ست ت  در  شدخ ا شرد  یک میلیون تومان بابت   در تأدی  دجوخ قراردادی، اد باید ردزان  حداقم« الف» در قرار دادی 

 ، تکلیف چیست؟«الف»خسارات داردخ ب  طرف دیگر بپردازد. در صورت عهد شکهی 

 ( حاکم نمی تواند او را به کمتر یا بیشتر از این مبلغ محکوم کند.1 

 ( حاکم نمی تواند او را به کمتر یا بیشتر از این مبلغ محکوم کند، مگر آنکه مبلغ ناعادالنه باشد.2 

 ( با توجه به ربوی بودن شرط، باطل است.۳   

 ( حاکم نمی تواند او را به کمتر از این مبلغ محکوم کند ۴

موصی مسلمان شود، دضعیت       هم تیشان مسیحی ادست. اگر    یک شخص مسیحی، برای ادارخ امور فرزند صغیرش دصیت می تهد. دصی از      -16

 دصیت چگون  است؟

 ( وصیت باقی می ماند، اما حاکم باید به وصی ضم امین نماید.1 

 ( وصیت زایل می شود، اما ممکن است موصی مجددة وصایت آن شخص را ابقا کند.2 

 ( وصیت زایل می شود.۳ 

 ( وصیت به قوت خود باقی می ماند. ۴

 آیا شخصی ت  مالی را عاری  گرفج  است، می تواند آن را ب  شخص دیگر عاری  دهد؟ -1۷

 ( خیر، اما می تواند به دیگران حق انتفاع دهد. 2         ( خیر و دادن حق انتفاع هم ممکن نیست.1 

 ( بلی و شر خالف آن، باطل است ۴                    ( بلی، مگر شرط خالف شده باشد.۳

یک  فردی در اثر اتراخ یکی از اموالش، انگشجری را ت  مورد اسجفادخ ادست، می فردشد. اد قبم از تهفیذ یا رد فوت می تهد. اد دارای زدج ،     -1۸

 سال  است. دضعیت معامل ، چگون  است؟ 2۰سال  د یک اسر  3۰دخجر 

 رزند پسر است.( نفوذ قرار داد، منوط به تنفیذ ف1 

 ( نفوذ قرار داد، منوط به تنفیذ تمام ورات است. 2 

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

 ( هریک از وراث، به نسبت سهم االرث خود، حق تنقید یا رد دارد. ۴

سخ،      -19 ساک اظهارنام  ف سخ معامل  د ار صرفات خود در ماک مورد معامل   شخص خریدار بعد از ف ادام  می دهد. این اقدام اد، چ   همچهان ب  ت

 دضعیجی دارد؟

 ( عدول از فسخ و موجب ابقای معامله است1 

 ( امضا و تأیید عملی معامله است و سبب ابقای معامله خواهد بود.2 

 ( نوعی عقد جدید است.۳ 

 ( تصرفات وی غاصبانه است  ۴
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 بهابر عمومات قانون مدنی، مسجأجر می تواند تدام اقدام زیر را ان،ام دهد؟-2۰

 ( می تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند و شرط خالف، امکان پذیر نیست.1 

 ( نمی تواند رابطه استیجاری را به مستاجر دیگر واگذار کند، مگر با اذن موجر2 

 ( نمی تواند رابطه استیجاری را به مستاجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه از دادگاه چنین تجویزی را دریافت نماید. ۳ 

 ه شرط خالف شده باشد.( می تواند رابطه استیجاری را به مستأجر دیگر واگذار کند، مگر آنکه در اجار۴

 :آیین دادرسی مدنی

دادگاخ عمومی برازجان صووادر شوودخ اسووت. احمدی   5در دعوای مالکیت زمیهی بین آقایان احمدی د عبادی، حکم ب  نفع عبادی از شووعب  -21

ت،دیدنظر اسجان بوشهر، ب  دلیم آنک  حکم مسجهد ب  اقرار احمدی بودخ، قرار عدم اسجماع صادر تردخ است.     2ت،دیدنظرخواهی تردخ د شائب   

 مدعی مالکیت زمین باشد، چ  اقدامی می تواند ان،ام دهد؟ اگر شخص ثالثی 

 تجدیدنظر رسیدگی شود.  2عمومی تقدیم کند تا در شعبه  5( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه 1

 عمومی رسیدگی شود 5تجدیدنظر تقدیم کند تا در شعبه  2( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه 2

 عمومی تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود. 5ثالث خود را به شعبه ( دادخواست اعتراض ۳ 

 تجدیدنظر تقدیم کند تا در همان شعبه رسیدگی شود. 2( دادخواست اعتراض ثالث خود را به شعبه ۴

ز دادگاخ عمومی  سوو،ادی ا در دعوای آقای سوو،ادی علی  آقای تقوی، علی ر م عدم حضووور د عدم دفاع آقای تقوی، حکم بی حق آقای -22 

صادر می تهد. آقای            ست بددی  س،ادی ت،دیدنظرخواهی می تهد د دادگاخ ت،دیدنظر با نقض آن حکم، قرار ابطاک دادخوا ست.  شدخ ا صادر 

 تقوی در هیچ یک از مراحم دادرسی حضور د دفاع نداشج  است. اتهون چ  اقدامی از جانب اد مجصور است؟ 

 کند.   رأی صادره اعتراض ( می تواند در دادگاه عمومی به1

 ( اعتراضی توسط او قابل تصور نیست2

 ( اگر آن رأی قابل فرجام باشد، فقط می تواند فرجام خواهی کند۳ 

 کند.   ( می تواند در دادگاه تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض۴

تعیین دقت در دادگاخ د ارساک اخطاری ، معلوم می شود خواهان دادخواست خود را در دفجر خدمات الکجردنیک قضایی ثبت می تهد. بعد از -23

 آدرسی ت  در دادخواست از خواندخ درج شدخ است، صحیح نیست. تکلیف چیست؟

 ( مدیر دفتر دادگاه خطاب به خواهان، اخطار رفع نقص صادر می کند تا آدرس جدید عرضه کند1 

 ، شماره ملی خوانده را به دفتر دادگاه عرضه کند.( خواهان مکلف است برای امکان پذیری ابالغ الکترونیکی2. 

 ( ابالغ از طریق نشر آگهی به عمل می آید.۳ 

 . ( دادگاه دادخواست را برای تکمیل به دفتر خدمات قضائی الکترونیک اعاده می کند۴

صددر   ردز از ابالغ رأی دادر، د 2۰محکوم علی  رأی دادری قبم از اعجراض ب  رأی دادر، د در مهلت  -24 ست  قرار توقف اجرای رأی دادر را   رخوا

 مطرح تردخ است، تکلیف دادگاخ چیست؟ 

 ( دادگاه باید با اخذ تأمین از خواهان، این قرار را صادر کند.1

 ( صدور این قرار امکان پذیر نیست.2 

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

 ( صدور این قراره بستگی به نظر دادگاه دارد و در صورت صدور، باید از خواهان تأمین مناسب اخذ شود.۴

از این حکم ت،دید نظر خواهی  یت صادقی صادر شدخ است. صادقی     در دعوایی ت  محمدی علی  صادقی طرح تردخ است، حکم ب  محکوم   -25 

 می تهد. در این مرحل  از دادرسی، صددر قرار تأمین خواسج  چگون  است؟

 ( هریک از طرفین می تواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهند. .1 

 چنین قراری را بخواهد. جدیدنظر یا در جریان رسیدگی به آن، از دادگاه تجدیدنظر، صدور( صادقی می تواند همراه با داد خواسته ت2 

 ( صادقی می تواند از دادگاه بدوی، صدور چنین قراری را بخواهد.۳ 

 ( محمدی می تواند در جریان رسیدگی، از دادگاه تجدیدنظر، صدور چنین قراری را بخواهد.  ۴
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صی            -26 شخ ست.  شدخ ا صرفات دیگری  شان با تعویض قفم ها مانع ت شج  اند، یکی از ای صرف دا شدخ   دد نفر ملکی را در ت ت  از ملک اخراج 

 صادر می تهد؟است، دعوای رفع تصرف عددانی طرح می تهد، دادگاخ چ  رأیی 

 ( دادگاه رأی بر رفع تصرفات خوانده می دهد، اما ملک به خواهان تسلیم نمی شود. 1 

 ( دادگاه رای بر رفع تصرفات کلیه متصرفین، تا تعیین تکلیف مالکیت صادر می کند 2

 ( دادگاه رأی بر رفع تصرفات خوانده و تسلیم ملک به خواهان میدهد. ۳

 ملک به خواهان با ابقای تصرفات خوانده می دهد.( دادگاه رأی بر تسلیم ۴

خواندخ تحویم دادخ اسووت.  ب   ادر   مأمور ابالغ، اخطاری  دقت دادرسووی مجعلق ب  خواندخ را در آدرسووی  یر از آدرد مهدرج بر ردی آن، -2۷

شود د از همین رد، با ذتر این        ضر  س  مزبور حا سافرت نمی تواند در جل ضمن دفاعیات   خواندخ ب  دلیم م دلیم د اعجذار از دادگاخ، الیحهای مج

 ماهوی قبم از جلس  در اردندخ ثبت می تهد، تکلیف دادگاخ چیست؟

 ( باید جلسه را برگزار کند و در صورت نیاز تجدید کند. 1

 ( باید جلسه را به دلیل عذر خوانده تجدید کند. 2

 زامی است.( باید جلسه را برگزار کند، اما تجدید جلسه نیز ال۳

 . ( باید جلسه را به دلیل عدم ابالغ صحیح به تأخیر اندازد۴

سی نیز نمودخ      -2۸ سار از هزیه  دادر صابری علی  آقای باقری، دعوای مطالب  دج  طرح تردخ د ادعای اع س  ای ت       آقای  ست. در ادلین جل ا

ضر       ست، آقای باقری حا سار برگزار تردخ ا سیدگی ب  اع ست. دقت       دادگاخ برای ر ضر نبودخ ا ست د دتیم اد نیز حا شدخ د الیح  ای نیز ندادخ ا ن

  دادرسی نیز ب  اد ابالغ داقعی نشدخ امجها. دادگاخ حکم اعسار صابری را صادر می تهد. باقری چ  اقدامی می تواند ان،ام دهد؟

 روز از ابالغ، واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی کند.  2۰( ظرف 1

 تجدیدنظرخواهی کند.  روز از ابالغ حکم تأییدی، 2۰ابالغ، واخواهی کند و در صورت تأیید حکم، ظرف روز از  2۰( ظرف 2

 روز از ابالغ، تجدیدنظرخواهی کند. 2۰( ظرف ۳

 روز از ابالغ، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کند. 2۰( ظرف ۴

خواهان ت  هزیه  دادرسی دعوای اصلی را ندادخ است، ادعای اعسار از هزیه  دادرسی تردخ است. اگر دادگاخ بددی، حکم ب  قبوک اعسار          -29 

  صادر تهد، در چ  زمانی، دارد رسیدگی ب  دعوای اصلی می شود؟

 ( بعد از قطعیت رأی اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می کند. 1

 همان جلسه رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می کند.( در 2

 ( در صورت عدم اعتراض خوانده به اعسار خواهان، فورا رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می کند.۳ 

 ( پس از ابالغ دادنامه اعسار به طرفین، رسیدگی به دعوای اصلی را آغاز می کند. ۴

هزیه  های انجقاک نیز بر عهدخ      یک میلیارد ب  عهوان دجوخ قراردادی ب  فردشووهدخ بپردازد د   در مبایع  نامهای درج شوودخ ت  خریدار باید    -3۰

دعای  خریدار است. فردشهدخ ب  اسجهاد مبایع  نام ، طرح دعوی می تهد. خریدار ابجدا نسبت ب  تحمیم هزیه  های انجقاک ب  خود، با ذتر دلیم ا    

 تسوی  حساب دجوخ قراردادی می اردازد. تکلیف دادگاخ چیست؟ جعم می تهد د سپس ب  دفاع در خصوص ارداخت د

 ( فقط به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند.1

 ( فقط به ادعای جعل رسیدگی کند.2 

 ( ابتدا به ادعای جعل رسیدگی کند و اگر آن ادعا رد شود، به دفاعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند.۳ 

 اعیات ناظر به تسویه حساب رسیدگی کند.  ( به ادعای جعل و دف۴

جلب ثالث می نماید. دضعیت طرح    گودرزی را آقا   در دعوایی فیمابین آقایان خادمی )خواهان( د عزیزی )خواندخ(، آقای عزیزی )خوانهدخ( -31

 دعوای مجقابم از سوی گودرزی چگون  است؟

 ( او می تواند فقط علیه آقای خادمی، دعوای متقابل مطرح کند.  1

 ( او می تواند علیه آقای خادمی یا آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کند.2

 ( او نمی تواند دعوای متقابل طرح کند.۳ 

 ( او می تواند فقط علیه آقای عزیزی، دعوای متقابل طرح کند. ۴



 

 

۷ 

 

سالح خودداری می تهد. خریدار با   ،از، دجوهی را ب  فردشهدخ دادخ است، اما فردشهدخ از تحویم دادنشخصی بابت خرید یک سالح  یرم  -32

شهدخ در جلس  ددم دادرسی، ب  دلیم  یرم،از       شهدخ مطرح می تهد. فرد سجاد داریزی، دعوای مطالب  دجوخ ارداخجی علی  فرد   ارائ  قرارداد د ا

  ظهار می تهد. دادگاخ چ  تکلیفی دارد؟بودن سالح، ایراد عدم مشردعیت دعوی را ا

 ( به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه نباید به آن توجه کند1

 ( این ایراد وارد نیست و دادگاه باید به ماهیت دعوی رسیدگی کند2 

 ( به دلیل طرح ایراد بعد از جلسه اول، دادگاه می تواند به آن توجه نکند و رسیدگی خود را ادامه دهد.۳ 

 ( به دلیل امری بودن ایراد، دادگاه باید به آن توجه کند و قرار رد دعوی را صادر کند.۴ 

 شود، تکلیف چیست؟اگر رأی دادر اجرا شدخ باشد د سپس حکم قطعی مبهی بر بطالن رای دادر صادر  -33

 ( شخصی که حکم علیه او اجرا شده، می تواند برای اعاده مراتب اجرا به حالت سابق، طرح دعوی کند.1

 رأی داوره درخواست نماید. ( شخصی که حکم علیه او اجرا شده، باید برای اعاده مراتب اجرا، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن2 

 اجرا کننده رای، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده می شود.  ( به دستور دادگاه بدوی۳ 

 .( به دستور دادگاه صادر کننده حکم قطعی بطالن رأی داور، مراتب اجرا به حالت سابق اعاده می شود۴

ست حکمی      -34  شدخ ا شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری طرح  سیهی علی   سیهی از    در دعوایی ت  از جانب آقای ح مبهی بر بی حقی ح

شعب     4شعب    صادر د در  شد د بخواهد ب  آن         1۰بددی آن دیوان  ضرر با سی از این حکم مج ست. اگر آقای عبا شدخ ا ت،دیدنظر آن دیوان تأیید 

 ؟ ید چ  اقدامی ان،ام دهداعجراض تهد، با

 ( اعتراض خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در دادگاه عمومی صالح طرح کند.1

 تجدیدنظر طرح کند. 1۰خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه  ( اعتراض2 

 بدوی طرح کند. ۴خود را به طرفیت شهرداری تهران، در شعبه  ( اعتراض۳ 

 بدوی طرح گنده  ۴خود را به طرفیت حسینی و شهرداری تهران، در شعبه  ( اعتراض۴ 

شدخ د زدجین در حاک حاضر، مقیم     عدد سک  بهار آزادی است. عقد نکاح در نیشابور مهعقد    5مجری در مشهد د   1۰۰مهری  زنی یک زمین  -35

 تربت جام هسجهد. اگر این زن بخواهد دادخواست مطالب  مهری  بدهد می تواند در دادگاخ خانوادخ تدام شهر طرح دعوی تهد؟  

 ( باید برای مهریه غیر منقول، در مشهد و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در تربت جام یا نیشابور طرح کند.1

 نیشابور طرح کند برای مهریه غیر منقول، در مشهد یا نیشابور و برای مهریه منقول، دعوایی جداگانه در تربت جام یا( باید 2 

 ( می تواند مهریه منقول و غیر منقول را به موجب یک دادخواست، در مشهد طرح کند.۳

 ا نیشابور طرح کند. ( می تواند مهریه منقول و غیرمنقول را به موجب یک دادخواست، در تربت جام ی۴

ملکی در شهرسجان اقلید ب  عهوان     اگر طرفین با توافق یکدیگر، شورای حم اخجالف شهرسجان ابرتوخ را برای رسیدگی ب  دعوای راجع ب      -36

 دادر برگزیههد، رسیدگی ب  اعجراض ب  رای دادر، در صالحیت تدام مرجع است؟  

 ( قاضی شورای حل اختالف اقلید2                     ( دادگاه عمومی شهرستان اقلید1

 رکوه ( دادگاه عمومی شهرستان اب۴                 ( قاضی شورای حل اختالف ابرکوه۳ 

 در صورت زداک صالحیت اخالقی دتیم، تکلیف چیست؟ -3۷

 هیئت نظارت، قابل اعتراض است ( با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در1

 دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است   شود و این تصمیم در( با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال شده یا موقتا از وکالت محروم می 2

 اعتراض است ( با احراز موضوع توسط هیئت نظارت، پروانه ابطال می شود و این تصمیم در دیوان عدالت اداری، قایل۳

 عدالت اداری، قابل اعتراض است   ( با احراز موضوع توسط هیئت تعیین صالحیت، ممکن است پروانه وکالت ابطال شود و این تصمیم در دیوان۴ 

 اگر محکوم علی  دعوای مهری  بخواهد با اثبات اعسار، خود را موقجا از ارداخت مهری  معاف تهد، تکلیف چیست؟ -3۸

 ( او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را با شهادت شهود اثبات کند. 1

 مکن مالی او بر عهده خوانده دعوای اعسار است( او باید دادخواست اعسار طرح کند، ولی اثبات ت2

 ( او باید دادخواست اعسار طرح کند و اعسار خود را اثبات کند.۳ 

 ( اعسار او مفروض است و الزم نیست دادخواست اعسار طرح کند.۴
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 تدام مورد درخصوص صددر دسجور موقت در دیوان عدالت اداری، صحیح است؟ -39 

 ( در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به طرفین ابالغ می شود. 1

 ( لغو دستور موقت پس از صدور، منوط به درخواست یکی از طرفین است2

رسیدگی به تقاضای مزبور    موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت   ( در صورتی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور       ۳ 

 به هیئت تخصصی ذیربط ارجاع می شود

 .( امکان درخواست صدور دستور موقت، پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از ختم رسیدگی وجود دارد۴ 

 تدام مورد زیر، خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؟ -4۰

 وابسته به نهادهای انقالبی( رسیدگی به شکایات از تصمیمات مؤسسات 1

 کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی ( رسیدگی به شکایات مشمولین قانون مدیریت خدمات2 

 ( رسیدگی به بخشنامه های رئیس قوه قضائیه۳ 

 ( رسیدگی به شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی۴

  :حقوق ت،ارت 

شود ت  مهجهی ب             آقایان احمدی د عزیزی، مدبران یک -41 صادر می  شرتت  ضای آقای احمدی از حساب  سجهد. جکی با ام ضامهی ه شرتت ت

 صددر گواهی عدم ارداخت می شود. سوءاثر ناشی از عدم ارداخت چکا مجوج  چ  اشخاصی است

 ( شرکت و شرکای آن1

 ( شرکت و احمدی2 

 ( فقط شرکت، مگر آنکه بتوان تقصیر مدیران را اثبات کرد.۳ 

 رکت، احمدی و عزیزی ( ش۴

صادر        -42 ست، هفج  ای بابت خرید مهزلی برای فرزندش  سهامی ا شرتت مخجلط  یر  صالحی ت  مدیر یک  می تهد. آقای  فاری، مدیر   آقای 

شرتت ب  عمم می آدرد. چ            صالحی را از جانب  ضمانت آقای  سفج ،  شرتت در ظهر  ست، با درج امضا د مهر  شرتت ت  دارای حق امضا ا   دیگر 

 اشخاصی نسبت ب  دج  سفج  قابم رجوع اند؟

 ( شرکت و آقایان صالحی و غفاری2                                  ( فقط آقای صالحی 1

 ضامن  ( آقای صالحی، شرکت و شرکای۴                            ( شرکت و آقای صالحی۳ 

شرتت بیبهایی برای ارداخت    -43 صفی  یک  صادر می تهد. بعدأ با     مدیر ت شرتت  ساب  شرتت، چکی را از ح مراجع  ب  بانک ب  ادعای   دیون 

سازش نام  ای         شت می خورد. اد با دارندخ چک  صادر می تهد د از همین رد، چک مزبور برگ سجور عدم ارداخت آن چک را  خیانت در امانت، د

 ؟تردخ است. در خصوص این سازش، تکلیف چیستتهظیم می تهد، در حالی ت  م،مع عمومی شرتت اد را از سازش مهع 

 .( صحیح است1

 ( باطل است.2 

 ( به درخواست هریک از سهامداران، قابل ابطال است.۳ 

 . ( توسط مجمع عمومی شرکت، قابل ابطال است۴

 ارداخت دج  آن چک چگون  است؟ تاجر درشکسج  قبم از تاریخ توقف، چکی صادر تردخ است. بعد از صددر حکم درشکسجگی، دضعیت -44

 ( دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا زمان دریافت وجه، مقدم بر غرما است1 

 ( دارنده چک بابت وجه چک مقدم بر غرما است، اما بابت خسارت تا تاریخ توقف، داخل غرما می شود. 2 

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

 . ( دارنده چک بابت وجه چک و خسارت تا تاریخ توقف، داخل غرما می شود۴
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ضامهی،              -45 شرتت ت صی از آن  شخ ست.  ضامهی ا شرتت ت سبی، مجعلق ب  یک  شرتت ن سهام یک  سبی،     بخش عمدخ  شرتت ن طلبکار د ب  

 بدهکار است. آیا بین این دد دین، تهاتر رخ می دهد؟

 نسبی، قابل استناد است.( تهاتر بعد از انحالل شرکت 1 

 ( تهاتر قابل استناد نیست.2 

 ( تهاتر قبل از انحالل شرکت تضامنی یا بعد از آن، قابل استناد است.۳ 

 ( تهاتر بعد از انحالل شرکت تضامنی، قابل استناد است. ۴

صادر می تهد. یکی از       -46 سفجهای  سئولیت محددد، برای ارداخت دیون خود،  شرتت با م ضا تردخ     مدیران نیزیک  ضامن، آن را ام ب  عهوان 

است. اگر شرتت درشکسج  شود د مشخص شود ت  تاریخ صددر سفج  بعد از تاریخ توقف بودخ است، دارندخ سفج  ت  طلبکار شرتت است، چ           

 اقدامی می تواند ان،ام دهد؟

 تأدیه قابل مطالبه نیست.( می تواند وجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت تأخیر 1 

 ( می تواند وجه سفته را از شرکت و ضامن مطالبه کند، ولی خسارت تأخیر تأدیه فقط از ضامن قابل مطالبه است2 

 ( می تواند وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه را از شرکت و ضامن، مطالبه کند. ۳ 

 .ن، قابل مطالبه نیست( وجه سفته و خسارت تأخیر تأدیه از هیچ یک از شرکت و ضام۴ 

ست، دالک اجرای تعهدات د     -۴۷ شدخ ا ساطت دالک مهعقد  ضمین تردخ      در معامل  بین آقایان علوی د مهددی ت  با د سئولیت های علوی را ت م

طلب قراردادی  است. علوی بعد از مدتی، در ارداخت دیون دچار توقف شدخ است د حکم درشکسجگی اد صادر می شود. آیا مهددی برای مطالب  

 د خسارت تأخیر تأدی  می تواند ب  دالک رجوع تهد؟

 ( می تواند از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل از تاریخ توقف را مطالبه کند.1

 ( می تواند از دالل، کل طلب قراردادی و خسارت قبل و بعد از تاریخ توقف را مطالبه کند.2 

 ا مطالبه کند، نه کل طلب را.حصه فرمایی ر ( می تواند از دالل۳ 

 ( می تواند از دالل، طلب قراردادی را مطالبه کند. نه خسارت تأخیر تأدیه را۴ 

است. اگر مضمون عه  در    149۰/11/1د سررسید تائید ضامن،     /14۰۰/۷شخصی از شاخص دیگر، ضمانت تردخ است. سررسید دین اصلی،         - 4۸ 

 ت،ارت نسبت ب  ضامن چ  تأثیری دارد؟فوت تهد، طبق قانون 145۰/6/2تاریخ

 ( تعهد ضامن حال نمی شود، اما چون دین اصلی حال شده، می تواند مبلغ را به مضمون له بپردازد. 1

 ( تأثیری در تعهد ضامن ندارد، زیرا ضمانت تجاری نقل ذمه است و با ضمانت، مدیون اصلی بری شده است. 2

 لیت ضامن در حیطه مسئولیت مضمون عنه است. ( تعهد ضامن حال می شود، زیرا مسئو۳

 بوده است. 1۴۰۰/11/1 ( تأثیری در تعهد ضامن ندارد، زیرا توافق ضامن و مضمون له بر سررسید۴

سی ب  خود         -49 شها شرتت را ب  نرخ تار صویب هیئت مدیرخ د م،مع عمومی، زمین  سهامی بددن ت شرتت  مهجقم تردخ د دج  آن را ب    مدیر 

 ؟شرتت داریز تردخ است. این معامل  چ  حکمی داردحساب 

 ( تجاری ذاتی و صحیح و غیرقابل ابطال است.1 

 ( تجاری تبعی و صحیح و غیرقابل ابطال است2

 ( تجاری نیست و قابل ابطال است.۳ 

 ( تجاری تیعی و قابل ابطال است. ۴

شرتت، شخصا اقدام ب  داردات اارچ    مدیر شرتت، خود نیز ب  موازات ت.موضوع شرتت سهامی، داردات اارچ  از ترتی  ب  قصد فردش اس -5۰

 از ترتی  ب  قصد فردش می تهد. معامالت این مدیر، چ  آثاری دارد؟

  ( باطل است، ولی اگر محل اصلی کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است1 

 ( صحیح است و اگر محل اصلی کسب درآمد آن مدیر باشد، موجب تاجر شدن آن مدیر است.2 

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

 . ( صحیح است، ولی موجب تاجر شدن آن مدیر نیست۴
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 در انجقاک سهد ت،اری توسط دتیم، با تدام حالت زیر مواج  هسجیم؟ -51

 ( مالکیت سند منتقل نمی شود و وکیل مسئولیتی ندارد1

 ( مالکیت سند منتقل می شود و مسئولیت بر عهده وکیل و موکل باقی می ماند2

 ( حقوق و تکالیف تاشی از سند، منتقل می شود.۳

 . وکیل مسئولیتی ندارد( مالکیت سند منتقل می شود و ۴

است. اگر دارندخ چک آن را ب     چکی در حکومت آخرین مقررات حاتم بر صددر چک صادر شدخ، اما صددر آن در سامان  صیاد ثبت نشدخ        -52

 ؟بانک عرض  تههد د معادک نیمی از مبلغ چک در بانک موجود باشد، چ  اقدامی صورت می گیرد

 غی به دارنده چک خودداری می کند( بانک، از پرداخت هر گونه مبل1 

 ( بانک، همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت می کند.2 

 ( در صورت درخواست دارنده چک، بانک همان مبلغ موجود در حساب را پرداخت می کند۳

 ( در صورت تکمیل موجودی توسط دارنده چک، بانک کل مبلغ را به او پرداخت می کند. ۴

 ؟درج نشدخ باشد، قانونا با چ  ضمانت اجرایی مواج  هسجیم« شرتت نسبی»شرتت نسبی، عبارت اگر در نام -53

 ( آن شرکت از هر لحاظ، شرکت تضامنی است1 

 ( آن شرکت در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی است. 2 

 ( آن شرکت، باطل است.۳

 ( در قانون، ضمانت اجرایی بیان نشده است. ۴

شخص درشکسج  از اجرای تعهداتش امجهاع نماید      اگر قرارداد ار -54 شد د  ضامن با طلبکاران ارفاقی چ  اقدامی می توانهد   فاقی، دارای دد نفر 

 ان،ام دههد

 ( رجوع بالنسبه به ضامنین 1

 ( رجوع تضامنی به ضامنین2

 ( رجوع بالنسبه به ضامنین یا فسخ قرارداد۳ 

 قرارداد( رجوع تضامنی به ضامنین یا فسخ ۴

 در تدام یک از ردش های شکایت، با یک موعد مقطوع مواج  نیسجیم؟ -55

 ( اعتراض طلبکاران مقیم داخل، به تاریخ توقف1

 طلبکاران مقیم خارج، به حکم ورشکستگی ( اعتراض2

 ( تجدیدنظرخواهی از حکم اعاده اعتبار۳ 

 ( تجدیدنظرخواهی از حکم ورشکستگی ۴

 هام دثیق  مدیران، صحیح است؟تدام مورد درخصوص س -56

 ( سهام وثیقه با حفظ حقوق وثیقه ای، قابل انتقال به غیر است.1

 ( فقط سهام وثیقه، در وثیقه طلبکاران شرکت است و سود آن، در وثیقه ایشان نیست.2 

 ( حقوق تبعی ناشی از سهام وثیقه، در وثیقه نیست.۳ 

 ( حق تقدم ناشی از سهام وثیقه نیز به تبع آن، در وثیقه است ۴

 اد ام شرتت های تعادنی، مهود ب  تصویب چ  نهادی در دد شرتت است؟ -5۷

 ( مجمع عمومی عادی شرکت ادغام شونده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت پذیرنده1

 عمومی عادی شرکت پذیرنده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت ادغام شونده( مجمع 2 

 ( مجمع عمومی عادی دو شرکت۳ 

 ( مجمع عمومی فوق العاده دو شرکت ۴
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 درشکسجگی اجرا می شود؟ درخواست چ  تعداد از  رما، اصوک اگر درشکسج ، اموالی ب  جز مسجثهیات دین نداشج  باشد، ب  -5۸

 ( اکثریت عددی غوما 1 

 ( هر تعداد از غرما 2

 ( اکثریت عددی غرمایی که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند،۳

 ( دارندگان بیش از نصف مطالبات ۴

شواهد د قراین بفهمیم ت           -59 شد د نجوانیم از  شدخ با شج   سفج ، یک بار ب  یورد د یک بار ب  لیر نو دخ، در تدام مدنظر طرفین بو اگر مبلغ 

 صورتی ت  هر دد ب  حردف باشد، تدام یک مالک عمم أست؟

 ( دارنده سفته مخیر است که هر کدام را بخواهد، مطالبه کند.1 

 ( صادرکننده سفته مخیر است که هر کدام را بخواهد، بپردازد.2 

 ( مبلغی که ارزش آن کمتر است. ۳ 

 ( مبلغی که ابتدا درج شده است. ۴

 فوت شریک در شرتت تضامهی، در تدام صورت، از موجبات انحالک شرتت است؟-6۰

 ( نیاز به پیش بینی در اساسنامه ندارد، اما شرکا می توانند با توافق، مانع انحالل شوند1

 ه توافق شرکا دارد. ( نیاز به پیش بینی در اساسنامه ندارد، اما انحالل به واسطه فوت، نیاز ب2

 ( در صورت پیش بینی در اساسنامه۳

 ( نیاز به پیش بینی در اساسنامه ندارد و نمی توان مانع آن شد.۴ 

 

 

 :حقوق جزای عمومی د اخجصاصی

تهد. ب   سوواک حبس محکوم می  3، مرتکب جرم تعزیری با م،ازات قانونی یک تا دخ سوواک حبس شوودخ اسووت. دادگاخ، مرتکب را ب  «الف»-61

 ترتیب، م،ازات تبعی مرتکب چهد ساک است د از چ  زمانی شردع می شود؟

 ( محکومیت مذکور، فاقد مجازات تبعی است. 1 

 پس از قطعیت حکم -( دو سال 2

 پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان -( سه سال ۳ 

 پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان -( دو سال ۴

دادگاخ م،ازات مرتکب را   فردی مرتکب جرم تعزیری با م،ازات قانونی شش ماخ تا دد ساک حبس می شود. ب  جهت دجود جهات تخفیف،    -62 

 ب  میزان دد درج  تقلیم می دهد. در این صورت، تدام مورد صحیح است؟

 ( مجازات تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود1 

 ان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم می شود.( در صورت فقد2

 ( دادگاه می تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد.۳ 

 ( دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد.۴ 

 اتخاذ است؟سال  مرتکب شرب خمر می شود. تدام یک از تصمیمات زیر در خصوص دی، قابم  13اسری  -63

 ( اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال1

 ( تنها نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال2 

 گری که دادگاه مصلحت بداند.دی ( تسلیم به والدین یا سرپرست قانونی و در صورت عدم صالحیت ایشان، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی۳ 

 ( نصیحت به وسیله قاضی دادگاه یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال۴
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اس از شردع ب    « ب»می تهد.  را ب  ارتکاب جرم خیانت در امانت )با م،ازات قانونی س  ماخ تا یک ساک د نیم حبس( تحریک  « ب»، «الف» -64

 ب  ترتیب ب  م،ازات چ  جرمی محکوم می شوند؟« ب»د « الف»دسجگیر می شود. جرم خیانت در امانت 

 هیچ جرمی -( معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت 1 

 شروع به جرم خیانت در امانت  -( معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت 2 

 هیچ جرمی -( هیچ جرمی ۳

 شروع به جرم خیانت در امانت -( هیچ جرمی ۴

ضرب  د م،ازات ددمی،    ۷4تا  یکی از مأمورین ددلجی، مرتکب دد جرم می شود. م،ازات ادلى، حبس از س  ماخ تا دخ ساک د شالق تعزیری     -65 

 انفصاک از خدمات ددلجی از یک تا اهج ساک است. تدام یک از م،ازاتهای زیر، در حق محکوم علی  اجرا می شود؟

 ت دولتی از یک تا پنج سال( شش سال حبس و انفصال از خدما1 

 ضربه شالق تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال ۴۰( شش سال حبس و 2 

 ضربه شالق تعزیری ۴۰( شش سال حبس و ۳ 

 ضربه ۷۴( شش سال حبس و شالق تعزیری تا ۴

شش محکوم م « الف» -66  شود. در حین اج ب  موجب حکم قطعی، ب  م،ازات تعزیری درج   سجفادخ از مرخصی، اد    رای م،ازات د دری  ههگام ا

 مرتکب یک جرم تعزیری درج  اهج می شود. تدام یک از مقررات تعدد یا تکرار جرم، در خصوص جرم جدید دی اعماک می شود؟

 ( هیچ یک از مقررات تعداد و تکرار جرم2                                                          ( تعدد جرم1 

 ( حسب مورد، مقررات تعتد یا تکرار جرم ۴                                                          ( تکرار جرم۳ 

 ست؟م،ازات تکمیلی، در تدام یک از جرایم ت،ویز شدخ ا -6۷

 ( حدود، قصاص و تمام جرایم عمدی تعزیری1

 ( حدود، قصاص و فقط جرایم تعزیری درجه یک تا شش2 

 ( حدود، قصاص و تمام جرایم تعزیری۳ 

 ( حدود، قصاص، دیات و تمام جرایم تعزیری۴

 تعلیق م،ازات تدام یک از جرایم زیر، امکان اذیر است؟ -6۸ 

 آدم ربایی -( جرایم اقتصادی با نصاب کمتر از یکصد میلیون ریال به قاچاق مواد مخدر 1

 -کالهبرداری با نصاب بیش از یکصد میلیون ریال  -( بخشی از جرایم علیه امنیت در صورت همکاری مؤثر مرتکب 2 

 قاچاق مواد مخدر 

 انتقال مال غیر -( جرایم سازمان یافته به قاچاق مواد مخدر ۳

 قاچاق انسان -معاونت در جرایم علیه امنیت  -( جرایم علیه عفت عمومی ۴

سجخدامی دی را تمدید نخواهد ترد، اد را ب  آتش زدن   « ب»با تهدید « الف» -69  سبت ب  ایهک  قرارداد ا «  ج»اتومبیم گران قیمت مجعلق ب   ن

 ب  ترتیب مرتکب چ  جرمی شدخ اند؟« ب»د « الف»می دارد. دا 

 تخریب به عنوان مباشر -( تخریب به عنوان اکراه کننده 1 

 ( تخریب به عنوان اکراه کننده به مرتکب جرمی نشده است.2 

 تخریب –( معاونت در تخریب ۳ 

 مرتکب جرمی نشده است. -( معاونت در تخریب ۴ 

داردخ ب  مالک، چهارصد میلیون    چهار نفر با مشارتت یکدیگر، مرتکب تخریب خودردی مجعلق ب  دیگری شدخ اند. چهانچ  میزان خسارت    -۷۰

 ریاک ارزیابی شود، تدام مورد صحیح است؟

 محکوم می شوند.   محسوب می شود و مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون( جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، قابل گذشت 1 

 محکوم می شوند.   ( جرایم ارتکابی نسبت به همه آنها، غیر قابل گذشت محسوب می شود و مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون2

 معادل خسارت وارده محکوم می شوند جزای نقدی تا دو برابر( جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، غیر قابل گذشت محسوب می شود و مرتکبان به ۳

 خسارت وارده محکوم می شوند.   ( جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب می شود و مرتکبان به جزای نقدی تا دو برابر معادل۴
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سج  چک  دی را بددن اجازخ اد بر    « الف»-۷1 سوز مجعلق ب  ادر خود، د صهددق ن ضای    از دردن  ضایی مجفادت با ام شج  د با قید مبلغ د درج ام   دا

 عالدخ بر سرقت، مرتکب چ  جرم )جرایمی( شدخ است؟« الف»داقعی ادر، آن را ب  دیگری دادخ د خودردی اد را خریداری می تهد. 

 کالهبرداری  -( صدور چک بالمحل 1

 ( صدور چک بالمحل2

 مجعولجعل و استفاده از سند  -( صدور چک بالمحل ۳

 کالهبرداری –استفاده از سند مجعول  -( جعل ۴

شرتت       -۷2  سط  شور از طریق قاچاق عمدخ ارز تو سهامی ت  از اخالک در نظام اولی یا ارزی ت شرتت  شود، هیچ   بازرد یک  مذتور مطلع می 

 ؟  اقدامی در جهت جلوگیری از جرم مذتور ان،ام نمی دهد. تدام مورد در خصوص رفجار دی، صحیح است

 ( صرفا اگر شرکت مذکور دولتی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای معاون محکوم می شود.1

 محکوم می شود. ( اعم از آنکه شرکت مذکور دولتی یا خصوصی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای معاون2 

 ( صرف ترک فعل، موجب تحقق معاونت در جرم نمی گردد.۳ 

 ر شرکت مذکور دولتی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای مباشر محکوم می شود( اگ۴

مهشأ د جرم اولشویی تمجر   در صورتی ت  جرم اولشویی ب  صورت سازمان یافج  ارتکاب یابد د جمع امواک د عواید حاصم از ارتکاب جرم -۷3 

 چ  میزان است؟از دخ میلیارد ریاک باشد، م،ازات حبس تعزیری مرتکب 

 ( درجه شش 2                                                                             ( درجه پنج1 

 ( درجه چهار۴                                                                               ( درجه سه۳

را ب  طور  یرم،از، ابجدا از رایان  دی ب  تارت حافظ  خود انجقاک می دهد د سپس اقدام ب  حذف فایم مذتور از  « ب»فایم مجعلق ب  « الف»-۷4 

 مرتکب تدام یک از جرایم زیر شدخ است؟« الف»می تهد. « ب»رایان  

 ( تخریب رایانه ای2                              ( سرقت و تخریب رایانه ای از باب تعداد معنوی1 

 ( سرقت رایانه ای ۴                                ( سرقت و تخریب رایانه ای از باب تعداد مادی۳ 

 چیست؟تهد، نوع قجم  اصابت« ج»یر اد ب  خطا ردد د ب  ب  سمت دی تیراندازی تهد، دلی ت« ب»ب  قصد تشجن « الف»چهانچ   -۷5

 ( حسب مورد، عمد، شبه عمد یا خطای محض2                                      ( حسب مورد، شبه عمد یا خطای محض 1

 ( خطای محض۴                                                                          ( شبه عمد۳ 

 تدام ااسخ در مورد تسی ت  دست راست سالمی دارد د دست راست فلج دیگری را قطع می تهد، صحیح است؟ -۷6 

 ( مرتکب محکوم به پرداخت دیه دست فلج به مجنی علیه می شود. 1

 نتفی است و جانی فقط تعزیر می شود. ( قصاص و دیه م2

 سالم مرتکب شود. ( در صورتی که جانی قصاص شدن را به پرداخت دیه ترجیح دهد، مجنی علیه می تواند خواستار قصاص دست۳

 .( درهرصورت، مجنی علیه بین اخذ دیه و قصاص دست جانی مختار است۴ 

صد خودتشی، خود را از ردی ام عابر       -۷۷ مقررات را رعایت تردخ دلی فاقد   تجی ت  رانهدخ تلی ایادخ جلوی خودردی در حاک حرشخصی ب  ق

 گواهیهام  رانهدگی است، می اندازد د بر اثر برخورد با خودرد جان میبازد. رانهدخ ب  تحمم چ  م،ازاتی محکوم می شود؟

 ( مجازات تعزیری مشدد قتل ناشی از رانندگی بدون داشتن گواهینامه  1 

 داخت دیه نفس و مجازات تعزیری مشدد قتل ناشی از رانندگی بدون داشتن گواهینامه( پر2

 ( جزای نقدی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه۳ 

 ( پرداخت دیه نفس و جزای نقدی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه  ۴

 بر عهدخ چ  شخصی است؟شخصی ب  طور  یر عمد، باعث قطع یک بهد انگشت دیگری می شود. ارداخت دی   -۷۸

 ( در هر صورت، بر عهده خود مرتکب است1

 ( در هر صورت، برعهده عاقله است2 

 بر عهده عاقله است. انچه رفتار مرتکب خطای محض باشد.( در صورتی که رفتار مرتکب شبه عمد باشد، بر عهده خود مرتکب و چن۳ 

 این صورت، بر عهده عاقله مرتکب است( در صورت اثبات با اقراره بر عهده مرتکب و در غیر ۴
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می تواند با چوب خطر را دفع تهد،   مهظور دفاع از خود د در حالی ت  ب « ب»، با چاقو ب  سمت دی حمل  می تهد، «ب»ب  قصد قجم « الف» -۷9 

 ؟محکوم می شودب  تدام یک از م،ازات های زیر « ب»شلیک د موجب قجم دی می شود. « الف»ابجدائا با سالح ب  سمت 

 ( دیه و مجازات تعزیری2                                                    ( فقط مجازات تعزیری 1

 ( قصاص نفس۴(فقط دیه                                                                     ۳

سبت ب  مسردق  بودن آن آگاخ       از محجوای چمدان بی اطالع، دلیگذارد تسارقی چمدان حادی امواک مسردق  را در مغازخ شخصی می       -۸۰  ن

 است د صاحب مغازخ چیزی نمی گوید. صاحب مغازخ ب  ارتکاب چ  جرمی محکوم می شود؟

 ب جرمی نشده است.( به دلیل فقدان سوءنیت، مرتک1 

 کوم نمی شود.( چون صراحتا مال مسروقه را قبول نکرده، به مداخله در مال مسروقه مح2 

 ( معاونت در سرقت۳ 

 ( مداخله در مال مسروقه آیین دادرسی کیفری۴

 

 آیین دادرسی تیفری:

 ؟صادر می تهد ت می نماید. مرجع قضائی چ  قراریمقام رهبری با ایشههاد رئیس قوخ قضائی  مبهی بر عفو خصوصی موافق -81 

 ( پرونده بدون صدور قرار، بایگانی می شود. 2                          ( حسب مورد، موقوفی تعقیب یا اجرا1 

 ( موقوفی تعقیب ۴                                                       ( موقوفی اجرا۳

 تدام یک از اشخاص زیر است؟اقام  دعوا د تعقیب مجهم از جهت حیثیت خصوصی، ب  ترتیب، با  - ۸2

 دادستان –( شاکی یا مدعی خصوصی 1

 شاکی یا مدعی خصوصی -( شاکی یا مدعی خصوصی 2 

 دادستان –( دادستان ۳ 

 شاکی یا مدعی خصوصی  -( دادستان ۴ 

 مأموران تدام یک از مراجع زیر، ضابط نظامی محسوب می شوند؟ ۸3

 ه های فساد مالی کالن( حفاظت اطالعات وزارت اطالعات در پروند1

 ( سازمان اطالعات سپاه در مبارزه قانونی با عواملی که در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسالمی باشند2 

 ( وزارت اطالعات در جرایم سازمان یافته ضد امنیتی۳ 

 ( حفاظت اطالعات وزارت دفاع در چارچوب وظایف قانونی ۴

 ، ب  ترتیب، تدام یک از موارد زیر قید می شود؟«تیفر خواست»د « اتهامتفهیم »، «شکوائی »در  -۸4

 موضوع اتهام  -نوع اتهام  -( نوع اتهام 2                                نوع اتهام -موضوع اتهام  -( نوع اتهام 1 

 نوع اتهام -( موضوع شکایت به موضوع اتهام ۴                              نوع اتهام -نوع اتهام  -( موضوع شکایت ۳

 قرار بایگانی اردندخ، با تدام یک از شرایط زیر صادر می شود؟ -۸5

 ، در صورت گذشت شاکی یا جبران خسارت و پس از احراز مجرمیت8تا  6( در جرایم تعزیری درجه 1

 ت گذشت شاکی و پس از تفهیم اتهامدرصور 8و  ۷( در جرایم تعزیری درجه 2 

 کیفری و پس از تفهیم اتهام در صورت گذشت شاکی یا جبران خسارت و فقدان سابقه محکومیت مؤثر 8و  ۷( در جرایم تعزیری درجه ۳ 

 احراز مجرمیت ابقه محکومیت مؤثر کیفری و پس از، در صورت، گذشت شاکی و فقدان س8و  ۷( در جرایم تعزیری درجه ۴ 

 هرگاخ در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادرخ مهجهی ب  بازداشت مجهم شود، تدام مورد صحیح است؟ -۸6 

 ال می شود.( پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارس1

 ( پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل معطلی نیابت ارسال می شود.2 

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

 ( پرونده جهت اظهارنظر نزد باز پرس معطی نیابت ارسال می شود۴
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مواد مخدر با م،ازات تعزیری      د در شوویراز مرتکب جرم فردش  4رج   ی د، در اصووفهان مرتکب جرم تالهبرداری با م،ازات تعزیر    «الف» -۸۷

 می شود. ان،ام تحقیقات مقدماتی د رسیدگی ب  جرایم ارتکابی ب  ترتیب در تدام یک از مراجع زیر، ب  عمم می آید؟ 5درج  

دادگاه کیفری در اصررفهان و جرم فروش مواد مخدر در دادگاه  کالهبرداری دررسرریدگی به جرم  -( تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرررای عمومی و انقالب اصررفهان 1 

 انقالب شیراز با وحدت قاضی

 کیفری یک اصفهان رسیدگی به هر دو جرم در دادگاه -( تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 2 

رسیدگی به جرم کالهبرداری   -دادسرای عمومی و انقالب شیراز    و انقالب اصفهان و جرم فروش مواد مخدر در  ( تحقیقات مقدماتی جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی ۳ 

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

صفهان و جرم فر   ۴  سرای عمومی و انقالب ا شیراز     وش مواد مخدر در( تحقیقات مقدماتی جرم کالهبرداری در داد سرای عمومی و انقالب  سیدگی به هر دو جرم در    -داد ر

 دادگاه انقالب شیراز با تعدد قاضی

 صادر تهد؟ فرسجادخ باشد، دسجور جلب مجهم رادر تدام یک از جرایم زیر، باز ارد می تواند بددن آنک  ابجدا احضاری   -88 

 .قانون آیین دادرسی کیفری ۳۰2)ب( و )ت( ماده ( جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، 1 

 ( جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.2 

 . . جسمانی که میزان دیه آنها، ثلث دیه کامل با بیش از آن است ( جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت۳ 

 دیه کامل با بیش از آن است. ( جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف۴

 ؟رسیدگی ب  تدام یک از جرایم زیر، در صالحیت دادگاخ انقالب است  -۸9 

 افساد فی األرضمحاربه و  -قاچاق مواد مخدر  -( نگهداری مشروبات الکلی خارجی 1

 حمل و نگهداری مواد مخدر -بغی  -( فروش سالح غیر مجاز 2 

 قصد برهم زدن امنیت کشور إغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به -نگهداری مواد مخدر  -( اتالف اموال به منظور مقابله با نظام ۳ 

 اقدام مسلحانه به منظور مقابله با نظام -تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران  -( توهین به مقدسات ۴

 رخ از دادسرا، ظرف مدت دخ ردز، قابم اعجراض در دادگاخ صالح هسجهد؟تدام یک از قرارهای زیر صاد-9۰ 

 قرار موقوفی تعقیب -قرار رد درخواست دسترسی به پرونده  -( قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی 1 

 قرار ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم قرار تعلیق تعقیب -( قرار توقف تحقیقات به تقاضای متهم 2 

 قرار تعلیق تعقیب -قرار جلب به دادرسی  -( قرار ترک تعقیب ۳ 

 قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم قرار تعلیق تعقیب -( قرار اناطه به تقاضای شاکی ۴ 

 ب  ترتیب، ب  تشخیص تدام مقام د زیر نظر تدام دادسرا تشکیم می شود؟ دادسراهای تخصصی، -91

 ( رئیس کل دادگستری استان به دادسرای شهرستان 1

 ( رئیس قوه قضائیه به دادسرای شهرستان 2

 ( دادستان کل کشور به دادسرای شهرستان مرکز استان۳

 ( رئیس قوه قضائیه به دادسرای شهرستان مرکز استان۴

سجان ترمان، با همکاری س  تن از تارمهدان شعب  مذتور،        - 92  اقدام ب  تشکیم شبک     رئیس یکی از شعب بانک ملی شهرسجان جیرفت در ا

چهدنفری جهت اخجالد از بانک مذتور می تهد. با فرض آنک  در شهرسجان جیرفت، دادگاخ تیفری یک تشکیم شدخ باشد، رسیدگی ب  جرایم        

 یک از مراجع زیر است؟مذتور، در صالحیت تدام 

 ( دادگاه کیفری دو شهرستان جیرفت2                                 ( دادگاه کیفری دو مرکز استان کرمان1 

 ( دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت ۴                               ( دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان۳ 

چهد دتیم می تواند معرفی    ب  ترتیب   الب با تعدد قاضووی، مجهم گاخ انقالب با دحدت قاضووی د دادگاخ انقدر مرحل  تحقیقات مقدماتی داد   -93

 ؟ تهد

 سه وکیل -دو وکیل  -( دو وکیل 2                                 سه وکیل -دو وکیل  -( یک وکیل 1

 دو وکیل   -دو وکیل  -( یک وکیل ۴                              یک وکیل -یک وکیل  -( یک وکیل ۳ 
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 تصمیمات زیر اتخاذ می شود؟ سال ، قرار دثیق  صادر می تهد. در صورت ع،ز از ایداع دثیق ، تدام یک از 16باز ارد در خصوص مجهم  -9۴

                ( قرار نگهداری موقت در کانون اصالح و تربیت صادر می شود.1 

 ( باز پرس مجاز به صدور چنین قراری نیست.2 

 ( قرار وثیقه صادره، منتهی به نگهداری متهم در کانون اصالح و تربیت می شود.۳ 

 ( باز پرس مکلف است قرار وثیقه را به قرار مناسب تر به حال متهم تبدیل کند.۴

صادرخ را          -95  سیدگی ب  اعجراض، قرار  شاتی ب  قرار مذتور اعجراض د دادگاخ تیفری دد در مقام ر سرا،  صددر قرار مهع تعقیب در داد اس از 

 نقض د قرار جلب ب  دادرسی صادر می تهد. اس از اسجرداد اردندخ ب  دادسرا، تدام یک از اقدامات زیر ان،ام می شود؟ 

 دادگاه ارسال نماید.  م را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع، پرونده را به( باز پرس مکلف است مته1

 ( باز پرس ضمن احضار متهم، اقدام به اخذ آخرین دفاع نموده و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.2

ست  مکلف پرس باز( ۳  ضار  ضمن  ا ضوع  یمہتف و متهم اح صادر و پرونده ظرف دو      صورت  در. نماید دفاع آخرین اخذ به اقدام او، به اتهام مو ست  ستان، کیفرخوا موافقت داد

 روز، از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارسال می شود 

 ا به دادگاه ارسال نماید.از وی، پرونده ر ( باز پرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب۴

 مجهم در مرحل  بازارسی ب  جهت عدم تودیع دثیق ، س  ماخ بازداشت می شود. با فرض آنک  حداقم م،ازات -96 

شت، حداتثر چ  مدت می تواند مجهم را          صورت دجود علم موج  برای بازدا شد، دادگاخ در  ساک با س   سابی،  حبس مقرر در قانون برای جرم انج

 ؟هدبازداشت ت

 ( نه ماه2                                                                        ( یک سال1 

 ( دو سال و نه ماه ۴                                                                        ( سه سال۳ 

س  در دادگاخ نظامی یک   -9۷ شود. دادگاخ مذتور ب  لحاظ دجود جرمی با م،ازات تعزیری درج   جهات تخفیف م،ازات جرم مذتور  مطرح می 

 را در درج  تقلیم د مرتکب را ب  م،ازات تعزیری درج  اهج محکوم می تهد. رأی مذتور قابم اعجراض در تدام یک از مراجع زیر است؟

 ست ( رای مذکور، قطعی و غیر قابل اعتراض ا2                                               ( دادگاه نظامی یک هم عرض1 

 ( دادگاه تجدیدنظر نظامی۴                                                            ( دیوان عالی کشور۳ 

 ب  مهظور اجرای حکم تبعید یا نفی بلد، ب  تدام یک از طرق زیر عمم می شود؟ -98

 مجری نیابت درخواست می کند.  ا از دادسرا یا دادگاه عمومی بخشصدور قرار نیابت قضائی، اجرای حکم ر(قاضی اجرای احکام کیفری با 1

محل اجرای تبعید یا نفی بلد، بر اجرای احکام مذکور نظارت می   ( چنانچه به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری، حضور وی در محل اجرا ضروری باشد، با حضور در حوزه2

 کند.

 دستور می دهد. اجرای احکام کیفری، رأسا اجرای حکم را به ضابطان دادگستری محل اجرای تبعید یا نفی بلد ( قاضی۳ 

 درخواست می کند ( قاضی اجرای احکام کیفری، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش محل اجرای تبعید یا نفی بلد۴ 

 قضائی یکی از بخش های شهرسجان آبادان از اسجان خوزسجان، مرتکبیکی از معادنان دزارت نفت در حوزخ  -99 

فردش مواد مخدر تعزیری درج  چهار می شود. ان،ام تحقیقات مقدماتی، صددر تیفرخواست د رسیدگی ب  جرم مذتور ب  ترتیب در صالحیت       

 ؟تدام یک از مراجع زیر است

 دادگاه انقالب تهران با تعدد قاضی -دادستان شهرستان آبادان  -ز باز پرس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش به جانشینی ا ( رئیس1 

 دادگاه انقالب اهواز با وحدت قاضی -دادستان شهرستان آبادان  -( رئیسیا دادرس علی البدل دادگاه بخش به جانشینی از باز پرس 2 

 دادگاه انقالب تهران با وحدت قاضی -دادستان تهران  -( دادسرای عمومی و انقالب تهران ۳ 

 دادگاه انقالب اهواز با وحدت قاضی  -دادستان آبادان  -( دادسرای عمومی و انقالب آبادان ۴

 تدام یک از موارد اعادخ دادرسی محسوب نمی شود؟  -1۰۰

 ( عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات موردحکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.1

 ( درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.2 

 شود که موجب اثبات بی گناهیمحکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد( پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه ۳ 

 ( محکوم علیه ادعا نماید که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.۴ 



 

 

1۷ 

 

 :فق 

 ما هو الصحیح فی قبوک الشهادة -1۰1

 .( تقبل شهادة الشریک فیما هو شریک فیه و فی غیره1

 الوکیل إذا کان له زیادة أجر بزیادة المال.( تقبل شهادة 2

 .( التقبل شهادة الصدیق لصدیقه۳ 

 ( تقبل شهادة الشریک فی غیر ما هو شریک فیه.۴

 « . ال تهعقد الیمین .......................................................»ما هو الصحیح فی انعقاد الیمین؟  -1۰2 

 ( إال باللغة العربیة2                                                       األخرس( باالشارة 1 

 ( إال بالکتابة۴                                                               ( إال باللفظ۳ 

 تدام مورد، عبارت زیر در خصوص امارخ تصرف را ب  نحو صحیح تکمیم می تهد؟ -1۰3 

د ................................................   ۰۰۰۰۰۰۰۰۰تان تحت اسووجیالء شووخص دفی یدخ بهحو من اءنحاء فهو محکوم بملکیج  فلن  ل ، .................... تم ما

 .«فی داللة الید على الملکیة د نحوها الجصرفات الموقوفة على الملک

 یشترط  -( سواء کان من األعیان أو المنافع أو الحقوق او غیرها 1 

 الیشترط  -( سواء کان من األعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها 2

 یشترط  -( إن کان من األعیان أو المنافع ۳

 الیشترط -( إن کان من األعیان أو المنافع ۴

 و صحیح تکمیم می تهد؟تدام مورد، عبارت زیر در خصوص تقاص را ب  نح -1۰4

ف دال مماطلج  د أدائ  عهد مطالبج  تما ال إشکاک فی   ال إشکاک فی ................................................... المقاصة مع ............................................. الطر  »

 .« دین أد مهفعة تان جاحدة أد مماطال.............................................. إذا تان ل  حق على  یرخ من عین أد 

 عدم جوازها -جحود  -( عدم جواز 2                                          عدم جوازها -جحود  -( جواز 1

 جوازها –عدم جحود  -( عدم جواز ۴                                         جوازها –عدم جحود  -( جواز ۳ 

 العبارة من العبارات الجالیة بیان للجوتیم الصحیح؟أی  -1۰5 

 ( یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و الصلح. 1

 ( یصح التوکیل فی الیمین و اللعان. 2

 ( ال یصح التوکیل فی فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه.۳

 فیه.( یصح التوکیل فی جمیع العقود کالبیع و أما الصلح فال یصح ۴

 ما هو الحکم فی القضیة الجی أقر المقر فیها بعین لشخص ثم أقر بها لشخص آخر؟ -1۰6 

 ( أغرم األول بقیمتها و حکم بکونها للثانی و أعطیت له 1

 ( حکم بالتنصیف بینهما 2

 ( حکم بکونها لألول و أعطیت له قیمتها و أعطیت للثانی عینها.۳

 غرم للثانی بقیمتها( حکم بکونها لألول و أعطیت له و أ۴

 تدام مورد، عبارت زیر را در خصوص اقرار سفی  ب  نحو صحیح تکمیم می تهد؟ -1۰۷ 

 .«.......................... السفی  المح،ور علی  بماک فی ذمج  أد تحت یدخ، ............................................ 

 لمال کالطالق لم یقبل إقراره فیما عدا ا -( یقبل إقرار 1 

 یقبل إقراره فیما عدا المال کالطالق -( لم یقبل إقرار 2

 یقبل إقراره فی کل ما أقر به و هو یشتمل على المال کالخلع بالنسبة إلى الفداء -( لم یقبل إقرار ۳ 

 یقبل إقراره فی کل ما أقر به و هو یشتمل على المال  -( یقبل إقرار ۴
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 ؟تدام مورد، عبارت زیر در خصوص شرایط شهود را ب  نحو صحیح تکمیم می تهد -1۰۸

 « یها.الهسب .................................... عن قبوک الشهادة د .............................. شهادة الزدج لزدجج  د عل

 تقبل  -( یمنع 2                                                            تقبل –( الیمنع 1

 التقبل –( یمنع ۴                                                          التقبل –( الیمنع ۳

 ما هو الصحیح فی إقرار أحد الوارثین بولد آخر للمبت؟ -1۰9 

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

 الباقی للمنکر. ( لو أقر أحد ولدى المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقر به فیأخذ المقر سدس الترکة و2 

 ( لو أقر أحد ولدى المیت بولد آخر له و أنکر اآلخر لم یثبت نسب المقر به فیأخذ المنکر نصف الترکة و المقر ثلثها. ۳ 

 ر له و أنکر اآلخر یثبت نسب المقر به فیأخذ المنکر ثلث الترکة و المقر بهثلث اآلخر. ( لو أقر أحد ولدى المیت بولد آخ۴

 ؟فی أی المورد التبطم الوتالة -11۰

 ( بفعل الوکیل ما تعلقت به الوکالة2                                          ( عروض الجنون االطباقی على الوکیل1 

 ( تلف ما تعلقت به الوکالة۴                                              الوکالة( بفعل الموکل ما تعلقت به ۳ 

 

 :حقوق ثبت

 شردد معهون  در قانون تعیین تکلیف دضعیت ثبت اراضی د ساخجمان های فاقد سهد رسمی تدام است؟ -111

 ( ملک محصور و اختالف در تصرف وجود نداشته باشد.1

 ( ملک مفروز و منشأ تصرفات متقاضی قانونی باشد.2 

 ( عملیات مقدماتی ثبت ملک خاتمه یافته و معارض نداشته باشد.۳ 

 ( ملک دارای سابقه ثبتی و منشأ تصرفات قانونی باشد. ۴

 مبدأ طرح دعوی اعجراض ب  تحدید حددد، تدام است؟ -112

 ثبت محلروز از تاریخ تقدیم اعتراض به اداره  2۰( ظرف 1

 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود 2۰( ظرف 2 

 ( ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به مرجع ثبتی۳ 

 ( ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود۴

 مرجع صالح برای رسیدگی ب  دعادی ناشی از دسجور اجرای اسهاد رسمی، تدام است؟ -113 

 ( هیئت نظارت ثبت أستان2                                    ( دادگاه محل صدور دستور اجرا1 

 ثبت  ( رئیس اداره اجرای۴                                              ( رئیس اداره ثبت محل۳ 

 زهرا د علی در یک قطع  زمین ت  آگهی های نوبجی آن صادر شدخ است، بالمهاصف  شریک هسجهد. بها ب  -114

   دالیلی، زهرا قصد افراز سهم خود را دارد. مرجع صالح، تدام است؟

 ( اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک2                              ( دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک1

 ( شورای عالی ثبت۴                                                           ( هیئت نظارت۳ 

 از جهت نپذیرفجن تقاضای ثبت، بین اشخاص د ادارخ ثبت اخجالفی حادث شدخ است. مرجع رفع اخجالف -115 

 دام است؟ت

 ( هیئت نظارت ثبت استان2                               ( دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک1 

 ( مدیرکل ثبت استان۴                                      ( رئیس اداره ثبت محل وقوع ملک۳ 
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 ؟در تدام صورت زیر، اقام  دعوی مانع از جریان عملیات اجرا است -116 

 ( دیوان عدالت اداری، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند 1

 ( دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال دستور اجرا صادر کند،2

 ایی بدهد.( دادگاه محل حکم به بطالن دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجر۳ 

 ( دادگاه محل دالیل شکایت را قوی بداند و حکم به تعویق عملیات اجرا صادر نماید.۴

 مسئولیت احراز هویت در ههگام تهظیم اسهاد رسمی، بر عهدخ تیست؟ -11۷ 

 تنظیم کننده سند( دفتریار دوم دفتر اسناد رسمی 2                 ( دفتریار اول دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند1 

 ( سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند۴                           ( سردفتر و دفتریار اول تنظیم کننده سند۳ 

ت  ب  موجب قانون باید حاضر   عهوان م،رمان  رفجار سر دفجر اسهاد رسمی ت  مبادرت ب  تهظیم د ثبت سهد رسمی بددن حضور اشخاصی  -11۸ 

 است، تدام است؟باشهد، نمودخ 

 ( جاعل در اسناد رسمی2                                               ( تصدیق خالف واقع1 

 ( خیانت در امانت۴                                                       ( کالهبرداری۳ 

 برای درخواست افراز تدام است؟اگر در بین شرتای ملکی صغیر دجود داشج  باشد، مرجع صالح  -119 

 ( دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان محل وقوع ملک2                      ( دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک1 

 ( شورای حل اختالف محل وقوع ملک۴                                     ( اداره ثبت محل وقوع ملک۳ 

 یب، چهد نوبت د ظرف چهد ردز مهجشر می شود؟آگهی مقدماتی ثبت، ب  ترت -12۰ 

 6۰ –( دو 2                                                         6۰ –( سه  1

 ۳۰ –( دو ۴                                                         ۳۰ –( سه ۳ 

 

 :حقوق اساسی

 ؟در خصوص قوانین قبم از ایردزی انقالب اسالمی، تدام مورد صحیح است -121 

 ( فقهای شورای نگهبان می توانند آنها را به دلیل مغایرت با شرع، ملغی اعالم کنند. 1

 ( مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند ابتدائا راجع به آن قوانین قانونگذاری کند.2

 واست هر ذی نفع، طبق نظر فقهای شورای نگهبان می تواند آنها را ابطال کند.( دیوان عدالت اداری به در خ۳ 

 ( مجلس شورای اسالمی، فقط در صورت اعالم نظر فقهای شورای نگهبان، حق نسخ و جایگزینی آنها را دارد.۴

 قانون اساسی در راسجای حفاظت از محیط زیست، چ  محدددیت هایی را ایش بیهی تردخ است؟ -122 

 ممنوعیت مطلق اشتغال به مشاغل آلوده کننده و مخرب محیط زیست( 1

 ( ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مالزم با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست2 

 ( ممنوعیت استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی۳ 

 ( ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری جنگل ها و مراتع ملی  ۴

 در تدام یک از موارد زیر، امضا تشریفاتی است؟ -123

 ( امضای مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی از سوی مقام رهبری1

 ( امضای سوگندنامه توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی  2 

 ( امضای قوانین توسط رئیس جمهور پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی۳

 ( امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری پس از انتخاب مردم  ۴

 تدام مورد در خصوص لوایح قضائی، صحیح است؟ -124

 ین لوایح را تنظیم و به مجلس تقدیم کند. ( هیئت دولت می تواند مستقال ا1

 ( توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم می شود. 2

 تقدیم می کند. و از طریق وزیر دادگستری به مجلس( رئیس قوه قضائیه مستقال این لوایح را تهیه ۳ 

 ( هیئت دولت این لوایح را تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه، به مجلس تقدیم می کند.۴ 



 

 

2۰ 

 

 

 

 ؟در محجوای اصوک مربود ب  تدام یک از موضوعات زیر، امکان بازنگری در قانون اساسی دجود دارد -125 

 مور کشور با اتکا به آرای عمومی( اداره ا2                                           ( اهداف جمهوری اسالمی1 

 ( استقالل قوا۴                                            ( جمهوری بودن حکومت۳ 

 ؟م،لس شورای اسالمی در خصوص تدام یک از موارد زیر، نمی تواند تحقیق د تفحص تهد -126 

 ( سازمان تأمین اجتماعی2                                   ( بانکهای دولتی و خصوصی1 

 ( مراکز و کانونهای وکال۴                                       ( مجلس خبرگان رهبری۳ 

 نظارت بر تدام یک از موارد زیرا بر عهدخ شورای نگهبان نیست؟ -12۷ 

 ( انتخابات مجلس شورای اسالمی2                                       ( مراجعه به آرای عمومی1 

 خبرگان رهبری  ( انتخابات مجلس۴                                    ( انتخابات شوراهای اسالمی۳ 

 تدام مورد، صحیح است؟ -12۸

 ( رئیس جمهور می تواند حداکثر سه ماه برای وزارت خانه های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.1

 تعیین کند. سرپرست( رئیس جمهور برای تصدی وزارت خانه بدون وزیر، فقط یک نفر را برای سه ماه می تواند به عنوان 2 

 ( با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد برای وزرا ضروری است.۳ 

 ( رئیس جمهور می تواند سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر را حداکثر سه ماه بر عهده بگیرد.۴

 تدام مورد، صحیح است؟ -129 

 ( مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند خالف موازین شرع باشد.1

 ( تغییر در ارقام بودجه به هر میزان، به وسیله طرح قانونی امکان پذیر است. 2 

 ( مصوبه مجلس در خصوص مراجعه به آرای عمومی، نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد.۳

  .قانونی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با خود مجمع است( تفسیر مواد ۴

 تدام مورد، جزد صالحیت های م،مع تشخیص مصلحت نظام نیست؟ -13۰

 ( مشاوره در اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهد 1

 ( پیشنهاد موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی2

 تهیه و تصویب مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام( ۳ 

 ( حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، پس از ارجاع رهبری۴ 
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