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 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 دل به نور جان برافروخت چراغ 

 

 

 

های گذشته خوش هم همچون سالباز   3939سال مهارتی در -های مفهومیاستعانت از خداوند منان، آزمون با   

 3939ثیری از سواالت آزمون وکالت ، درصد کت مفهومی مهارتیو به لطف تیم تخصصی طراحان سواالدرخشید 

ا هتوان گفت که اگر داوطلبان آزمونقاطع می سبه ضر، منطبق بود موضوعاًو یا  عیناًها با آزمون(%57از  بیش)

)  سوال 331سوال از مجموع  39حداقل به    توانستندمیداشتند، اشراف کامل می هاسواالت و درسنامهصرفاَ به 

 ی کشورگانه 99های کانون تمامیولی در موجب قب پاسخ صحیح دهند، کهاند( حذف شده 06و  91سوال 

 .شده استمی

 

 توان در دو عامل اصلی خالصه کرد: ها را میاز آن نظیربی ها و استقبالعلت توفیق آزمون   

 و ی آن استهای  منحصربفرد و وجه ممیزهاز ویژگیکه  ستانداداِهای آزمون «مهارتی بودن-مفهومی» .3

 نماید.سوالی اعم از بینشی و دانشی آماده می گونه با هر داوطلب را برای رویارویی

ی به راجعهم   نموده است وگردآوری رامختلف در کتب  مطروحه مهم نکاتکه  های غنی و پرنکتهدرسنامه. 9

 گردد. می و تعدد منابع  مطالعاتیجویی در وقت و جلوگیری از سردرگمی صرفه موجب هاآن

 

به تفصیل شرح داده شده   مهارتی-های مفهومیبا آزمون 3939وکالت  ند آزمونتطبیق مستدر ادامه،   

را در اولویت مطالعاتی  هاها شوند و آنها و درسنامهبه جایگاه مهم آزمونواقف  خود هان آزمونیداوطلب تااست 

 ی مطلوب خود برسند.به نتیجه و در نهایتخود قرار دهند 

  

اگر داوطلبی به سواالت و درسنامه های آزمون های مفهومی  است نشان می دهدآنچه بصورت مستند ذکر شده 

 و قبول درصد سواالت در هر کانونی از افتخارآفرینان 57مهارتی مسلط می بود می توانست با پاسخ به بیش از 

 باشد. شدگان

در  06که معدل باالی در حالی .درصدی می باشد 57برابر با معدل حداقل  درسنامه هاو  ها تسلط به آزمون)

 (.صد در هر کانونی پذیرفته می شد

  

http://www.dadestan.com/


 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 کند؟ یدا میپ یتیم،چه وضعیانجام گرفته توسط ق یعمل حقوق م،یه توسط قیعل یت غبطه مولیدرصورت عدم رعا-3
 ست.یت غبطه محجورنیملزم به رعا ،یقهر یم برخالف ولیاصوال ق (1

 .نافذ است یان محجور شود،عمل ویت نکندوموجب زیغبطه را رعا ریتقص بدون عمد و اگر (2

 .در برابر محجور،مسئول جبران ضرراست ینافذ ول یعمل و ر باشد،یبدون عمد وتقص اگر (3

 ت نشده باشد.یغبطه رعا اگر ینافذ است حت عمل کند، یارات قانونیحدود اخت در اگر (4

 

 .پاسخ است 9نه یگز
ئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مس -0350ماده

 مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.

درصورت امتناع غاصب ازپرداخت اجرت  به عنوان اجرت المثل پرداخت شود. یکند که مبلغ مشخص یمالک با غاصب ملک خود توافق م-9

 مزبور تابع کدام اموال است؟ یدعومالک، یازسو یمورد توافق وطرح دعو
 یمنقول ذات (1

 رمنقولیدرحکم غ (2

 یرمنقول تبعیغ (3

 درحکم منقول (4

 

 .پاسخ است 4نه یگز

حق انتفاع از اشييیاغ غیر منقوله م ل حق عمری و سييکنی و هم نین حق ارتفاب نسييبت به ملا غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی  -00ماده

 له از قبیل تقاضای خلع ید و ام ال آن تابع اموال غیر منقول است .راجعه به اموال غیر منقو

 کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال االجاره عین مستاجره از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره -30ماده

 از اموال غیر منقوله باشد.

 

 است سوال نیامشابه  اًموضوع لیموارد ذ : 

 از  9 یآزمون  مرحلهن سوال در یاو نکات اول و دوم  9. سوال الف  

 ( 64/33/3939) یامرحله 44 یهاآزموناز  

   یامرحله 99 یهاسطح ازمون نییآزمون تع 37اول سوال  ی . نکتهب  

  (33/69/3939) 

  99 یهاازمون از 9 یازمون مرحله 9سوال  ینکته یی. قسمت ابتداج  

 (63/69/3939)یامرحله  

 ح است؟یکدام مورد صح مورد ارتفاق، در-9

 .دارد ت معامله رایقابل ملا واجد حق ارتفاب، حق ارتفاب به صورت مستقل از (1

 .دینما یجاد میا ینیحق ع اذن ارتفاب، (2

 . شود یع میحق ارتفاب ضا وقف ملا مورد حق ارتفاب، با (3

 شود. یم یجار یت مشاعیکام مالکن مالا وصاحب حق ارتفاب،احیب حق عبور، در (4

 

 پاسخ است 4نه یگز

 ارتفاب حقی است برای شخص در ملا دیگری. -35ماده

صيياحبان امالک می توانند در ملا خود هر حقی را که بخواهند نسييبت به دیگری قرار دهند در این صييورت کیفیت اسييتحقاب تابع قرار داد و  -34ماده

 ت.عقدیست که مطابق آن حق داده شده اس
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  ( هانه ی) و نه گز 1به عبارت سوال  عیناًًً یمرحله ا 44 یهااز آزمون 31آزمون مرحله  8و  2الف. سوال

 (22/22/3131اشاره کرده است. )

 

 سوال  اشاره کرده است نیا  3 نهیبه غلط بودن گز عیناًل یموارد ذ .ب:   

    آزمون 3 سوال یو جمله آخر درسنامه  9و سوال   4سوال  یدرسنامه.3    

 (33/33/3939)یامرحله 44 یاز آزمونها 9 یرحلهم    

  یهااز آزمون 9 یازمون مرحله 4سوال  یو نکته  3سوال  ینکته.9    

 (99/69/3939) یامرحله 99    

  

 سوال اشاره کرده است نیا 2 ینهیبه غلط بودن گز عیناًل یموارد ذ.ج: 

 (90/69/3939) ایمرحله 44 یهااز آزمون 39 یآزمون مرحله 1سوال  4 ی نکته.3

 (99/69/3939)یامرحله 99 یهااز آزمون 9ی مرحله  9سوال  ینکته.9      

 

 2 نهیگز مشننابه موضننوعاً،یمرحله ا 44 یسننوم از آزمونها آزمون 2سننوال  ی درسنننامهی . نکتهد 

    (33/33/3132)است.

                      

 اسننت.  4 نهیگز مشننابه موضننوعاً،  یمرحله ا 44 یاز آزمونها 31مرحله  ینترنتیاآزمون  2. سننوال ه

(22/22/3131) 

 

 

 

 ح است؟یل تعهد،کدام عبارت صحیدرخصوص تبد-4

 شود یل تعهد مین،موجب تحقق تبدیا دی ینیوع یشخص یقه هایاکاستن وثیافزودن  (1

 شود یسوب مل تعهد محید،افزودن برتعهد سابق باشد،تبدیاگرمقصود ازتعهد جد (2

 ل تعهد قابل تحقق استیاالصول تبد یعل یر قراردادیوغ یه تعهدات قراردادیدرموردکل (3

  همه موارد (4

 

 پاسخ است 9نه یگز
 تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود: -333ماده

ه اب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت بوقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسب -0 

 تعهد اصلی بری می شود.

 وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. -3 

 وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید. -5 
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  (3/32/3132سوال است.) نیاشابه م اًموضوع،  ایمرحله 44 یمرحله ششم از آزمونها 3سوال 
 

 

 مسترد دارد؟ طلبکار ه راازیتواند مال مورد تأدیم ،خود کند،مالک با اثبات کدام موردن یه دیر اقدام به تأدیون ازمال غیهرگاه مد-7
 .ه ازآن مال را نداشته استیار تأدیون اختیون بوده ومدیار مدیمتعلق به او بوده وبا اذن اودراخت (1

 .اواستمتعلق به  (2

 ون بوده است.یار مدیمتعلق به او بوده وبا اذن او دراخت (3

 .ه نداشته باشدیون اذن درتأدینکه مدیمتعلق به اوست ،منوط بر ا (4

 

 پاسخ است 9نه یگز
رداد آنرا از متعهدله بخواهد اگر متعهد در مقام وفاغ به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این که در حین تادیه مالا آن مال نبوده اسييت -370ماده

 مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

 

 

 ست؟یح نیکدام مورد صح-0
 .بودن قراردادها است یتعهد به نفع ثالث،است ناغ براصل نسب (1

 .درتعهد به نفع ثالث،قبول ثالث شرط است (2

 .ه نفع ثالث،قبول ثالث ضرورت داردا بیدرتمل (3

 .ازموارد،تعهد به ضرر ثالث ممکن است یدربعض (4

 

 پاسخ است 9نه یگز

 0037معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده  -350ماده

شخص مح -037ماده سی که معامله می کند آن معامله برای خود آن  صریح نماید یا بعد خالف آن ثابت ک ست مگر اینکه در موقع عقد خالف آنرا ت سوب ا

 .هدی هم به نفع شخص ثال ی بنمایدشود معذالا ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تع

 

  سوال  نیبه عبارت ا عیناً ،یمرحله ا 44 یهااز آزمون ستمیها ( آزمون ب نهی)و نه گز 33الف. عبارت 

 (22/24/3131سوال اشاره کرده است. )

 را   2سننوال  3 ینهیگز عیناً ،یمرحله ا 44 یهااز آزمون 22آزمون   2و نکته  8سننوال  4 ینهی. گزب

 (34/22/3131)کرده است. انیب

 اشنناره کرده  1 ینهیبه گز عیناً، یمرحله ا 44 یهااز آزمون سننتمیآزمون ب 33سننوال  ی. نکته ج

 (22/24/3131)است.

 سننوال  نیامشننابه  موضننوعاً، یمرحله ا 44 یاز آزمونها 4آزمون مرحله  22سننوال  2و 3. نکات د

 (38/33/3131.)است

 

 

ن یبر ا یچه اثرپدر  ینه زندگیش هزیوافق کند،افزازان نفقه تیبا پدر نسبت به م ش است،یکه قانونا ملزم به انفاق پدر خو یچنانچه پسر-5

 قرارداد خواهد داشت؟
 .دهد یبه پدر حق فسخ مدادگاه  (1

 .د نظر نداردیقرارداد الزام آور است ودادگاه حق تجد (2
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 دنظر کند.ید درمبلغ نفقه تجدتوان یدادگاه م (3

 .قراداد توسط پدرقابل ابطال است (4

 

 پاسخ است 9نه یگز
ز این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه کسی ملزم به انفاب است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه ا -0030ماده

 .گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود

 .نفقه ابوین با رعایت االقرب فاالقرب بعهده اوالد و اوالد اوالد است -0300ماده

 

 

 ه است؟یخصاء فسخ کند،مستحق کدام مهر وبه جهت  یکیکه زوجه عقد نکاح را قبل از نزد یدرصورت-1

 یمهرالمسم (1

 مهرالم ل (2

 .ستیه نیمستحق مهر (3

 ینصف مهرالمسم (4

 

 پاسخ است 9نه یگز
 عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاغ وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: -0033ماده

 به حاکم رفع نشود . عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن -0 

 خصاغ -3 

 عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد. -5 

 مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد. -4 

، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ  -0000ماده

 نکاح زن مستحق نصف مهر است .

 

  یمرحله ا 44 یهااز آزمون 32 یآزمون مرحلهی درسنامه 3و نکته  3سوال، 

 (99/69/3939)کرده است. انیبموضوع را  نیا عیناً      

 
 

 ح است؟یکدام مورد صح درخصوص نفقه فرزند،-3
 .ستیا یعیعهده پدر طبزنا،به  نفقه طفل متولد از (1

 .ردیگ یرا به عهده م یاست که حضانت و یوقوع طالب،با شخص نفقه طفل پس از (2

 ی اجداد پدری نخواهد بود.گاه بر عهدهمتولد از نکاح منقطع هیچنفقه طفل  (3

 به عهده پدر نخواهد بود د،یرش نفقه فرزند بالغ و (4

 پاسخ است 3نه یگز
است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاب بعهده اجداد پدری است با رعایت االقرب فاالقرب در صورت نبودن پدر و  نفقه اوالد بر عهده پدر -0033ماده

عهده اجداد و جدات اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر اسيييت . هر گاه مادر هم زنده و یا قدر به انفاب نباشيييد با رعایت االقرب فاالقرب به 

 د.کنن و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه مادری

 

  حیصح نهیبه سوال و گز عیناً،  یمرحله ا 44 یهااز آزمون 22آزمون مرحله  2 یو نکته 32الف. سوال 

 (33/20/3131اشاره کرده است.)
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 شاره  4 نهیمرحله ، به غلط بودن گز 44 یهااز آزمون 22آزمون مرحله    32سوال  3. نکته ب سوال ا

 (33/20/3131کرده است. )

 (3/28/3131است. )این سوال  مشابه اً موضوع آزمون جامع دوم، 33سوال  ی. نکتهج 

 

 

 ح است؟یورد صح،درخصوص موجبات ضمان،کدام م3939مصوب یباتوجه به قانون مجازات اسالم-36
 .ستیت متلف نیاثبات قاعده احسان،مانع مسئول (1

 .دیاحراز نما ر مرتکب رایجه حاصله به تقصیدادگاه موظف است استناد نت ه موارد موجب ضمان،یکل در (2

 .ازمباشر باشد ینکه سبب اقویا فقط مباشر مسئول است مگر مباشر، اجتماع سبب و در (3

 .باشد یررفتار آن ها میت آنان براساس حدود تآثیزان مسئولیاجتماع سبب ومباشر،م در (4

 

 پاسخ است 4نه یگز

که  یر داشته باشند، عاملی، تأثیتیب در وقوع جنایبه تسب یبه مباشرت و بعض یا چند عامل، برخیهرگاه دو  2932 یقانون مجازات اسالم 625ماده 

د که ر رفتار مرتکبان متفاوت باشیباشند مگر تأثیضامن م یل باشد به طور مساوت مستند به تمام عوامیت مستند به اوست ضامن است و چنان ه جنایجنا

د ا مجنون و مانند آنها باشیز یرممیر غیار، جاهل، صغیاختیت بیکه مباشر در جنا یر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتیزان تأثیا به مین صورت هریدر ا

 فقط سبب، ضامن است.

 

 

 سه باورود ضرر بهیشتر به متجاوزدرمقایدراثراشتباه درمحاسبه ابعاد بوده ورفع تجاوز،مستلزم ورود ضررب ریچنانچه تجاوز به ملک غ-33

 ه به کدام نحوخواهد بود؟یباشد،حکم قض ییمالک بوده وضرر مالک نسبتا جز
  مت منافعین قین باالترین مورد تجاوز اززمان شروع تصرف تاصدور حکم وهم نیمت زمین قیپرداخت باالتر (1

 د وقلع وقمعیدرهرصورت،خلع  (2

 مت درزمان صدور حکمیپرداخت ق (3

 خ صدورحکمین مورد تجاوز اززمان شروع تجاوز تا تاریمت زمین قیپرداخت باالتر (4

 

 .پاسخ است 9نه یگز
 یبه نظر م 0530آذر ماه  37صوب راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک م یحه قانونیز الیقانون ثبت و ن 043نکته: با وحدت مالک از ماده 

 دهد. یمت صدور حکم رایصدور حکم به قلع وقمع، به ق ین مورد دادگاه بتواند به جایرسد در ا

 

  وال است. س نیاموضوعا مشابه مرحله ،  44 یهااز آزمون 33 یآزمون مرحله   31سوال  3نکته

(32/22/3131) 

 

 

ک سال اجاره یفروش محصوالت شرکت به مدت  یبرا3957 ع در شهرتهران را درسالواق یک آپارتمان مسکونی،یک شرکت تجاری-39

 ح است؟یدهد.کدام مورد،صح ین شرکت اجاره میر عامل اینموده وسپس مورد اجاره را به مد
 .ر واقع نشده استیاساسا انتقال به غ (1

 .ه ملا راداردیشه وتجارت،حق تخلیموجر با پرداخت نصف حق کسب پ (2

 .است یبودن مورد اجاره،موضوع تابع قانون مدن  یبه جهت مسکون (3

 .ه آن راداردیشه وتجارت،حق تخلیبدون پرداخت حق کسب وپ (4
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 پاسخ است 9نهیگز

 د.یمراجعه کن 70قانون روابط موجر ومستاجر سال  33ماده  3و تبصره  3نکته : به ماده 

 

  سوال است.  نیامشابه  موضوعاً مرحله ، 44 یهااز آزمون 33 یآزمون مرحله   31سوال  3نکته

(32/22/3131) 

 

 

ن ید متهب تلف شده باشد،دراید ودرین،متهب بدون اذن واهب،آن را قبض نمایوان معیجاب وقبول عقد حبه حیچنانچه پس ازا-39

 ست؟یه چیصورت،حکم قض
 .متهب غاصب وضامن تلف است (1

 .نکه واهب قبض را رد نموده باشدیست مگرایمتهب ضامن ن (2

 .ر نشده باشدینکه مرتکب تقصیامن است مشروط برامتهب ض (3

 .ستیتصرف متهب مالکانه است ومسئول تلف ن (4

 

 پاسخ است 3نه  یگز
 هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. -730ماده

 

 سوال هستند: نیاه مشاب موضوعاً  لیموارد ذ 

  مرحله  44 یاز آزمونها 2آزمون مرحله   2سوال  3. نکته الف    

 (4/33/3132)یا    

   یامرحله  44 یاز آزمونها 2آزمون مرحله  4سوال  2. نکته ب    

    (52/11/1935) 

 44 یاز آزمونها 34آزمون مرحله  8قسمت اول نکته سوم سوال  .ج    

 (22/21/3131) یمرحله ا    

 

  44 یاز آزمونها 33آزمون مرحله  38درسنامه سوال  یانی. قسمت پاد    

 (31/24/3131) یمرحله ا    

 44 یاز آزمونها 33آزمون مرحله  33درسنامه سوال  یی. قسمت انتهاه    

 (31/24/31312) یمرحله ا    

  یمرحله ا 44 یاز آزمونها 22آزمون مرحله  32سوال  2و  3. نکته و    

    (28/22/3131) 

 (22/20/3131آزمون جامع اول ) 1سوال  4ز. قسمت اول نکته     
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 ن قبل ازانعقادین شخص معیکندو ا یرا به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن معرف ینیدار شخص معیع،شرط شود که خریاگردرب-34

 ع مذکورچگونه خواهد بود؟یت بیرد،وضعیضمان بم
 .دارنشوندیحاضر به ضمانت خر یورثه متوفقابل فسخ است،اگر (1

 .باطل است  (2

 .قابل فسخ است (3

 .ر قابل فسخ استیغ (4

 

 پاسخ است  9نهیگز
 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت . ،هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد -345ماده

 اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد. خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و -447ماده

 

 سوال هستند: نیامشابه  موضوعاً لیموارد ذ 

   یامرحله 44 یاز آزمونها 7 یآزمون مرحله  3سوال  3 ی. نکتهالف    

    (97/33/3939) 

  یامرحله 44 یهاناز آزمو 1 یآزمون مرحله 3. سوال ب    

    (99/39/3939) 

  یامرحله 44 یهااز آزمون 93 یآزمون مرحله  30سوال  3 ی. نکتهج    

    (69/67/3939) 

  یامرحله 44 یهااز آزمون 93 یآزمون مرحله 31سوال  3 ی. نکتهد    

    (69/67/3939) 

 

 

 

د کن یل،فوت مین،قبل ازانجام مورد وکالت توسط وکیوکلازم یکیدهند. یک نفر وکالت میخود،به  یفروش ملک مشاع یچند نفر برا-37

 دارد؟ یتیوکالت چه وضع

 .شود یمنفسخ م یدرخصوص متوف (1

 .شود یباطل م (2

 .شود یمنفسخ م (3

 .شود یباطل م یدرخصوص متوف (4

 

 پاسخ است3نه  یگز
 وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:  -770ماده

 به عزل موکل . -0 

 به استعفای موکل . -3 

 به موت یا به جنون وکیل یا موکل -5 
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 سوال  نیا مشابه موضوعاً، یامرحله 44 یهااز آزمون 21 یاز  آزمون مرحله 22سوال  1 ینکته

 (13/22/3131)است.

 

 

ر یغبه  ارات،یع راباداشتن اختیل مبیحال اگروک ع رادارد،یم مبیارات فروش و تسلیه اختیل کلیوک ،ح گرددیچنانچه دروکالت تصر -30

 ع است؟یم مبیدار،مسئول تسلیانتقال دهد،کدام شخص دربرابر خر
 .ع در وکالتنامه،مسئول استیم مبیار تسلیح شدن به اختیل هم به جهت تصریل،وکیعالوه براص (1

 لیصرفااص (2

  لیصرفا وک  (3

 .ز،مسئول استیجا عقد االتباع بودن آثارل هم به جهت الزمیل،وکیعالوه براص (4

 

 پاسخ است  9نهیگز

ا جهر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ب -705دهما

 آورده م ل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

 

 

رد.زن ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد آن یم یدهد وده ماه پس ازطالق،به همان مرض م یمدرحال مرض،زن خود راطالق  یشوهر-35

 ح است؟یباشد.کدام مورد درخصوص زوجه،صح یم یمتوف
 .برد یارث نم (1

 .برد یارث م یون وواجبات مالیراپس از کسب د یتمام ماترک متوف (2

 .برد یه ماترک به عنوان رد ارث میب خودراازباب فرض وبقینص (3

 .برد یب خودراارث میفقط نص (4

 

 پاسخ است 4نه  یگز

شوهر در حال مرض زن خود را طالب دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طالب بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگر چه طالب بائن باشد  -344ماده اگر 

 مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه  در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر -343ماده

 خواهد بود. 077شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده 

 

 

 ست؟ح این صورت،کدام مورد صحیاست.درا یک باب خانه مسکونی،ی،زوجه ودوفرزند پسر هستند وتنها ماترک متوفیورثه متوف-31

 دارد به نسبت سهم االرث،اجرت الم ل خانه را ازفرزندان متصرف مطالبه کند حقزوجه  (1

 فرزندان متصرف را بخواهد  ید مشاعیزوجه حق دارد خلع  (2

 د زوجه متصرف رابخواهندیا ازفرزندان حق دارند خلع یهر (3

 ر وراث متصرف رابخواهد.یسا ید مشاعیتواند خلع  یا ازورثه میهر (4

 

 خ است.پاس 9نه یگز

 

 سوال هستند: نیامشابه  موضوعاً لیموارد ذ 

  یامرحله 44 یهاآزمون 7 یآزمون مرحله 5سوال   9و  3 ینکته .الف   
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   (97/33/3939) 

 (99/61/3939آزمون جامع چهارم )  5سوال  3 ینکته ییقسمت انتها .ب   

 

 

ن یا تید،وضعیع به ثالث منتقل نمایک وبه قصد بیخودرابدون اذن شرم،سهم مشاع یر منقول قابل تقسیک مال غیازدوشر یکیهرگاه -33

 ست؟یانتقال چ

 حیصح (1

 باطل (2

 رنافذیغ (3

 قابل فسخ (4

 

 پاسخ است3نه  یگز

 بشخص ثال ی منتقل کند. "یا کال "هر یا از شرکاغ می تواند بدون رضایت شرکاغ دیگر سهم خود را جزئا -305ماده

 

  سوال است.  نیا مشابه موضوعاً  یمرحله ا 44 یزمونهااز آ 34آزمون مرحله  33سوال  3نکته

(22/21/3131) 

 

 

 ح است؟یت،قانونا کدام عبارت صحیله دروص یتوسط موص یر قتل موصیدرمورد تأث-96

 شود یبه م یا موصیدرهرصورت،مانع تمل (1

 شود یبه م یا موصیباشد،مانع تمل یوبه مباشرت وانفراد یاگرقتل عمد (2

 شود یبه م یا موصیتملباشد مانع  یاگرقتل عمد (3

 به ندارد یا موصیت وتملیدر وص یریدرهرصورت،تأث (4

 

 پاسخ است  4نهیگز
ست  -073ماده صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ا شود در  شود تا حال او معلوم  سهم او کنار گذارده می شد  اگر بین وراث غایب مفقود االثری با

 د او یا بورثه او میرسد.حصه او به سایر وراث بر میگردد و اال بخو

و  ببکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبی "قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا -000ماده

 .باشد یا بشرکت دیگری "منفردا

 

  (32/28/3131)باشدیال مسو نیامشابه  موضوعاَازمون جامع سوم  یاول درسنامه یو نکته 2سوال 

 

 

 یست وضمانت اجرایبه عهده ک ینه کارشناسیص دادگاه صادرشود،پرداخت هزیبه تشخ ید نظر،قرارکارشناسیچنانچه درمرحله تجد-93

 ست؟یعدم پرداخت چ
 یدنظرخواهیمتوقف شدن تجد-ین دعویطرف (1

 ید دادنامه بدوییتأ-دنظرخواندهیتجد (2

 یدنظرخواهیمتوقف شدن تجد-دادگاه (3

 ید نظرخواهیمتوقف شدن تجد-دنظرخواهیجدت (4
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 باشد. یپاسخ م4نهیگز

دالیل وی ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یا هفته از تاریخ ابالغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد - 263ماده 

 شود.خارج می

کارشناسی انشاغ رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به انجامز نتواند بدونباشد ودادگاه نینظر دادگاههرگاه قرار کارشناسی به

که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیدرمرحله تجدیدنظر بهخواهان و عهده

وی حکم بدر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرایگردد واگمیصادرنماید، دادخواست ابطالباسوگند نیز حکم

 .نخواهد بود

 

 

قرارداده  یآن ها را قاطع دعو ین،رأیا چند کارشناس باشد که طرفیک یه یحکم راجع به فسخ نکاح،چنانچه مستند به نظر-99

 ت فرجام چگونه است؟یث قابلیباشند،ازح

 ستیمطلقا قابل فرجام ن (1

 ه درخواست زوجه،قابل فرجام استفقط ب (2

 فقط به درخواست زوج،قابل فرجام است (3

 مطلقا قابل فرجام است (4

 

 باشد. یپاسخ م 3نهیگز

 الف( در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ) - 953ماده 

 دادگاه. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در - 2

 طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به - 2

 احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. - 9

 خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.احکامی که طرفین حق فرجام - 4

رسیدگی فرجامی شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابلدعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میز رسیدگی بهاحکامی که ضمن یا بعد ا - 6

 نباشد.

 خواهی است.موجب قوانین خاص غیرقابل فرجاماحکامی که به - 5

 

 کرده سوال اشاره  ینبه ا عیناً ی،امرحله 22 یهااز ازمون 51 یآزمون مرحله 22سوال  2 ینکته

 (90/90/5000است.)

 

ن یباشد،اما مستند به اقرار دردادگاه است.درا ید نظر میالقاعده قابل تجد یصادرشده است که عل یین،دردعوایحکم دادگاه نخست-99

 ح است؟یصورت،کدام مورد صح

 دنظراستیقابل تجد (1

 یصادرکننده رأ یاقاضیت دادگاه یست،مگردرخصوص صالحیدنظرنیقابل تجد (2

 یصادرکننده رأ یت قاضیست،مگرفقط درخصوص صالحینظرندیقابل تجد (3

 ت دادگاهیست،مگرفقط درخصوص صالحیدنظرنیقابل تجد (4

 

 باشد. یپاسخ م 9نهیگز

 شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می - 292ماده 

 

 د:انسوال پرداخته ینه اب عیناًًً یلموارد ذ 
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 از 34یآزمون مرحله 24سوال  1و  3 یو نکته 21سوال  2 ی. نکتهالف   

      (22/21/3131)یامرحله 44 یهاازمون   

  44 یهااز ازمون 24 یآزمون مرحله 24سوال  1و  3 ی. نکتهب   

 (28/22/3131)یامرحله   

 

 

 ح است؟یناقص باشد،کدام مورد صح ینه دادرسیث هزیدنظرازحیچنانچه دادخواست تجد-94

 دینما ین،قرار رد دادخواست راصادر میدفتردادگاه نخست (1

دنظرقراررد دادخواست  را یکند وچنان ه ظرف ده روزنقص برطرف نشود،دادگاه تجد یدنظر به دادخواست دهنده اخطاررفع نقص میدفتردادگاه تجد (2

 دینما یصادر م

ن قرار رد دادخواست را یکند وچنان ه ظرف ده روزنقص برطرف نشود،دادگاه نخست یدخواست دهنده اخطار رفع نقص مدنظر به دایدفتردادگاه تجد (3

 دینما یصادر م

ن قرار رد دادخواست یکند وچنان ه ظرف ده روز رفع نقص برطرف نشود،دادگاه نخست ین به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص میدفتردادگاه نخست (4

 دینما یرا صادر م

 

 باشد. یپاسخ م 4نه یگز

ط همان است که درمورد دادخواست ین شرایت نکردن ایاست وآثار رعا ید نظر الزامین قانون درمورد دادخواست تجدیا30ط مقرر درماده یت همه شرایرعا

وبالحاظ 537آن باتوجه به ماده  یاشاره نشده است.ضمانت اجرا ینه دادرسیف پرداخت هزیب.آ.د.م به تکل 540مقررشده است ودرماده یمرحله بدو

 باشد. یف دادخواست وصدوراخطار رفع نقص میتوق34و35مواد

 

 

 سوال است.  ینا موضوعا مشابه،  یامرحله 44 یهااز آزمون 34ازمون  12سوال   2و  3 ینکته

(22/21/3131) 

 

 

 

 رود؟ ین میازب یدرکدام صورت،داور-97

 ین داوریازطرف یکیاحجریفوت  (1

 یت درصدور رأیک رعدم حصول ا (2

 داور مشترک یا استعفایعزل  (3

 پرداخت نشدن به موقع دستمزد داور  (4

 

 باشد. یپاسخ م 3نه یگز

 رود:در موارد زیر داوری از بین می - 482ماده 

 با تراضی کتبی طرفین دعوا. - 2

 با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا - 2
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 به این سوال  عیناًای مرحله 44های از ازمون 35ی ازمون مرحله 93سوال  3ی قسمت انتهایی نکته

 (96/69/3939پرداخته است. ) 

 
 

 ح است؟یوقت نتواند اسناد خود را حاضر کند،کدام مورد ،صح یبه واسطه کم ین جلسه دادرسیچنانچه خوانده ،در اول-90

 درخواست است. د و دادگاه در هر حال، مکلف به قبولیا هفته مهلت نمایتواند درخواست  یخوانده م (1

 د.ینما ین مییتع یاطید و دادگاه چنان ه درخواست او را مقرون به صحت دانست ،وقت احتینما یاطین وقت احتییتواند درخواست تع یخوانده م (2

 د.ینما یمن یید و چنان ه دادگاه درخواست اورا مقرون به صحت دانست،جلسه خارج از نوبت تعیر جلسه را نمایتواند درخواست تأخ یخوانده م (3

 د.ینما ین مییتع ید و چنان ه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست،جلسه دادرسید جلسه را نمایتواند درخواست تجد یخوانده م (4

 

 باشد. یپاسخ م 9نه یگز

درب و تاریخ چسباندن اعالمیه به 32ماده  و تاریخ ابالغ برگها به اشخاص مذکور در 39علیه از گرفتن برگها در مورد ماده تاریخ امتناع مدعی - 35ماده 

 علیه محسوب است.تاریخ ابالغ به مدعی 34و تاریخ انقضاغ مدت یا ماه از نشر آگهی در مورد ماده  39علیه در مورد ماده اقامتگاه مدعی

 

 موضوع پرداخته است.  ینبه ا عیناًارم هچ یآزمون جامع مرحله 03سوال  ینکته ییقسمت انتها

(20/98/5000) 

 

 

 

 ح است؟ید،کدام مورد صحینما یواخواه یه غائب،خارج از مهلت مقرر قانونیچنانچه محکوم عل-95

 ین از واخواه،قرار قبولید،با گرفتن تأمیرا احراز نما ییایعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ یشده باشد و دادگاه ادعا یابالغ واقع یابیاگر حکم غ (1

 کند. یم را صادر یدادخواست واخواه

را صادر  یدادخواست واخواه ید،قرار قبولیرا احراز نما یابیعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ  یشده باشد و دادگاه ادعا یابالغ قانون یابیاگر حکم غ (2

 کند. یم

را صادر  یدادخواست واخواه یرار قبولد،قیرا احراز نما یابیعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ یشده باشد و دادگاه ادعا یابالغ واقع یابیاگر حکم غ (3

 کند. یم

 ین از واخواه،قرار قبولید،با گرفتن تأمیرا احراز نما یابیعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ یشده باشد و دادگاه ادعا یابالغ قانون یابیاگر حکم غ (4

 کند. یرا صادر م یدادخواست واخواه

 

 .باشد یپاسخ م 9نهیگز

ابالغ اهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخمهلت واخو - 995ماده 

دالیل موجه صورت بایددلیل عذر موجه بوده است. دراینواخواهی در این مهلت بهواقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به

دادخواست واخواهی را ن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعالم نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولبود

 گردد:شود. جهات زیر عذر موجه محسوب میصادر و اجرای حکم نیز متوقف می

 مرضی که مانع از حرکت است. - 2

 ا همسر یا اوالد.فوت یکی از والدین ی - 2

 حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. - 9

 توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. - 4

قانونی و  مهلتعمل آید، آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاغشد و ابالغ قانونی بهچنان ه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نبا - 2تبصره 

 موقع اجراغ گذارده خواهد شد.قطعی شدن به

تواند دادخواست واخواهی به دادگاه درصورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رأی باشد می
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کند. قرار غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میه حکمصادرکنند

 حکم خواهد بود.قبول دادخواست مانع اجرای

محکوم علیه مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه بهاجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود.  - 2تبصره 

 غایب ابالغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

 شد.بامیتقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله - 9تبصره 

 

 

 

 ت کدام مرجع است؟ی،در صالحیسند رسم یت نسبت به دستور اجرایشکا-91

 سند یأت نظارت منطقه اجرایه (1

 سند یمحل اجرا یدادگاه عموم (2

 محل اقامت خوانده یدادگاه عموم (3

 م سندیمحل تنظ یدادگاه عموم (4

 

 باشد یپاسخ م 9نهیگز

ا یرامخالف با مواد سند  یاسناد رسم یدستوراجرا یهرکس0533مصوب ینون دفاتراسنادرسمازمواد قانون ثبت وقا یقانون اصالح بعض0یال0به موجب مواد

به  یدگیکند.مرجع رس یب مقرردرآ.د.م اقامه دعویتواند به ترت یداشته باشد م یسند رسم یت ازدستور اجرایشکا یگریا ازجهت دیمخالف قانون بداند 

 است که درحوزه آن دستوراجرا داده شد یت دارمحلیحدادگاه صال یاسناد رسم یاز دستوراجرا یناش یدعاو

 

 

 ،........... .یوان عدالت ادارید یاعتراض شخص ثالث نسبت به آرا-93

 شود. یانجام م یمدن ین دادرسییطبق مقرارات آ یدگی،رسیوان عدالت ادارید یأت عمومید هییاست و در صورت تأ یرفتنیپذ (1

 ست.ین یرفتنیپذ (2

 شود. یانجام م یمدن ین دادرسییطبق مقررات قانون آ یدگیاست ورس یرفتنیپذ (3

 شود. یانجام م یوان عدالت ادارید ین دادرسییالت آیطبق قانون تشک یدگیاست و رس یرفتنیپذ (4

 

 باشد یپاسخ م 4نهیگز

خص ثالث، خلل وارد نموده باشد، که به حقوب ش ی، صادر شده در صورتینفع در مرحله دادرسیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذیآراغ شعب د -13ماده 

ارائه  لیدال یشود و شعبه مزبور با بررسیکننده به پرونده، مطرح میدگین اعتراض در شعبه رسیخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. ایظرف دو ماه از تار

 د.ینمایم یشده، مبادرت به صدور رأ

 

 (51/98/5000)ل اشاره کرده است.ه قسمت اول سواب عیناًازمون جامع سوم  00سوال  ینکته 

 

 ح است؟ین شورا خارج باشد،کدام مورد صحیت ایمتقابل اقامه شود که از صالح یحل اختالف،دعوا یچنانچه در شورا -96

 صالح است. ییت مرجع قضایو متقابل،در صالح یاصل یبه هر دو دعوا یدگیرس (1

 فرستد. یصالح م ییمتقابل را به مرجع قضا ید و دعواینما یم یدگیرس یاصل یحل اختالف به دعوا یشورا (2

 د.ین نماییفرستد تا مرجع صالح را تع ید نظر استان میرا به دادگاه تجد یحل اختالف هردو دعو یشورا (3

 حل اختالف است. یت شورایو متقابل،در صالح یاصل یبه هر دو دعوا یدگیرس (4

 باشد یپاسخ م3نه یگز

تبط با دعوی اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل : در مواردی که دعوی طاری یا مر22ماده

 .آیدمی
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 

 ح است؟یدر دادگاه خانواده،صح یدگیکدام مورد،در خصوص رس -93

 شود. یانجام م یمدن ین دادرسییفات آیه تشریت کلیبا رعا (1

 .یابیغ یفات مربوط به دادرسیشود،جز تشر یام مانج یمدن ین دادرسییفات آیه تشریت کلیبا رعا (2

 شود. یانجام م یمدن ین دادرسییفات آیر تشریت سایم دادخواست و بدون رعایبا تقد (3

 شود. یانجام م یمدن ین دادرسییفات آیر تشریم دادخواست و سایبدون تقد (4

 

 باشد یپاسخ م 9نهیگز

 شود.   یانجام م یمدن ین دادرسییفات آیر تشریت سایو بدون رعا م دادخواستیدر دادگاه خانواده با تقد یدگیي رس ۸ماده

 

 

ود. ش یصادر م یز و در وجه شخصیدرتبر یراز است،در تهران،عهده بانکیم شیکه مق یال توسط شخصیون ریلیکصد میبه مبلغ  یچک-99

 د؟یاند مراجعه نماتو یافت وجه آن،به کدام دادگاه میدر یعدم پرداخت،دارنده چک برا یدر صورت صدور گواه

 ا تهرانیراز یش یحقوق یفقط دادگاه عموم (1

 زیا تبریراز،تهران یش یحقوق یدادگاه عموم (2

 رازیش یحقوق یفقط دادگاه عموم (3

 زیا تبریتهران  یحقوق یفقط دادگاه عموم (4

 

 باشد یپاسخ م9نه یگز

ا محل وقوع عقد)تهران(مراجعه یز(یا محل انجام تعهد)تبریراز(یمت خوانده)شراًدر دادگاه محل اقایتواند مخ یقانون آ.د.م خواهان م05باتوجه به مفاد ماده

 د.ینما

 

 سوال اشاره کرده  ینبه ا عیناً یامرحله 44 یهااز ازمون 22 یآزمون مرحله 42سوال  4 یالف. نکته

 (22/24/3131است. )

 سوال هستند: ینامشابه  موضوعاً یل. موارد ذب 

  یامرحله 44 یهااز آزمون 33آزمون  91ل سوا ینکته ییانتها قسمت.3

    (39/64/3939) 

 (96/64/3939) یامرحله 44 یهااز آزمون 96آزمون  93سوال  3 ینکته.9    

 (30/61/3939آزمون جامع سوم ) 99سوال  3 ینکته.9    

 

 

 ح است؟ید.کدام مورد صحینما یراد می،ایخواهان،ضمن دفاع ماهو یخوانده در پاسخ به دعوا-99

 د.ینما یراد را صادر مین جلسه مطرح نشود،دادگاه درحال قرار رد ایان اولیراد تا پایچنان ه ا (1

 د نظر است.ین قرار قابل تجدیکند و ا یراد را صادر میمطرح نشود،دادگاه درحال قرار رد ا ین جلسه دادرسیراد تا اولیچنان ه ا (2

 د.ینما یریم گیت،راجب آن تصمیست بدون ورود در ماهیح نشود،دادگاه مکلف نمطر ین جلسه دادرسیان اولیراد تا پایچنان ه ا (3

 کند. یراد را صادر میمطرح نشود،دادگاه در حال قرار رد ا ین جلسه دادرسیراد تا اولیچنان ه ا (4

 

 باشد یپاسخ م 9نهیگز
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
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 د وید به توسط مأمور ابالغ به عمل آیها باوستیابالغ دادخواست و پ - 30ماده 

 ه ابالغ کند در صورتیعلیمدعور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخصمأم

 ایه یا امنیا نفر پاسبان ی یه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهیعلیامتناع مدع

 د و به دفتر دادگاه عودت دهد.یقنامهدو نفر گواه از اهل محل در برگ ابالغ

 

 سوال اشاره کرده است.  ینبه ا عیناً یامرحله 44 یهاآزموناز  0آزمون  93سوال  9 ینکته

(63/39/3939) 

 

 یکشور کدام اقدام را انجام م یوان عالیند،دیرا نما یارجاع امر به داور ین با توافق،تقاضایباشد و طرف یدر مرحله فرجام یچنانچه دعو-94

 دهد؟

 د.ینما یفرجام خواسته ارسال م ی،به دادگاه صادر کننده رأیارجاع به داور یپرونده را برا (1

 دهد. یب اثر نمیبه تقاضا ترت (2

 د.ینما یارجاع م یپرونده را به داور (3

 د.ینما یارجاع م ی،به داوریف دادرسیپرونده را پس از صدور قرار توق (4

 

 باشد یپاسخ م 3نهیگز

تشخیص داده ر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوریچنان ه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع ام - 434ماده 

 دارد.شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می

 

 

 ح است؟یمورد صح ن باشد،کدامیتأم یمتقاض ین و مورد ادعاین معیف شده عیدر خصوص تاجر ورشکسته،اگر مال توق-97

 ن نباشد.یات دیف شده جزو مست نیر طلبکاران حق تقدم دارد،مشروط بر آنکه مال توقین نسبت  به سایدرخواست کننده تأم (1

 ر طلبکاران حق تقدم دارد.ین نسبت به سایدرخواست کننده تأم (2

 د.ریگ یر غرماغ قرار میز داخل در ساین نیوجود ندارد و درخواست کننده تأم یحق تقدم (3

 ر باشد.یا تقصیبه تقلب  یر طلبکاران حق تقدم دارد،مشروط بر آنکه ورشکستگین نسبت به سایدرخواست کننده تأم (4

 

 باشد یپاسخ م 9نهیگز

 ر طلبکاران حق تقدم دارد.ین برساین باشد،درخواست کننده تأمیتأم یمتقاض ین ومورد ادعاین معیف شده عیچنان ه مال توق یدرورشکستگ

 

 

 گانه قابل صدور است؟ین اتباع بیر،قرار تأمیز یک از دعاویام در کد-90

 ر تاجریه غیعل یمستند به سند عاد یدعوا (1

 متقابل یدعوا (2

 راجع به برات،سفته و چا یدعوا (3

 ه تاجریعل یمستند به سند رسم یدعوا (4

 

 باشد یپاسخ م 3نهیگز

 نمود.توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معینرد وقت جلسه را میهای بخش و اموری که فوریت دادر امور مربوط به دادگاه - 246ماده 

 باشد بهعلیه نتوانستهشود ابراز نماید و در صورتی که مدعیعلیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر میمدعی - 245ماده 

دانست جلسه علیه را مقرون به صحتد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعیحاضر کند حق دار واسطه کمی مدت اسناد الزمه را

 کند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضی طرفین.دیگری معین می
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 اشاره دارند.  یگرد یینهبه غلط بودن سه گز عیناً یلالف. موارد ذ 

 یا¬مرحله 44 یها¬از ازمون 3 ی¬آزمون مرحله 3 ی¬و نکته 46 سوال.3   

   (99/63/3939 ) 

 (96/61/3939آزمون جامع پنجم)  93سوال  9 ینکته.9   

 (96/61/3939آزمون جامع پنجم)  94سوال  3 ینکته.9   

 (32/28/3131سوال است. )  ینا موضوعاَ مشابهآزمون جامع سوم  10سوال  ی. نکتهب 

 

 

 ح است؟یدادگاه،صح یکدام مورد،در خصوص گزارش اصالح-95

 کند. یدا میت،اعتبار امر مختومه پیشود و پس از صدور و قطع یم یتلق یرأ (1

 شود. یشود و مانند احکام دادگاه ها،به موقع اجرا گذاشته م یم یتلق یرأ (2

 د نظر و فرجام است.یدادگاه ها،قابل تجد یشود و مانند آرا یم یتلق یرأ (3

 شود. یدگاه ها به موقع اجرا گذاشته ممانند احکام دا یشود،ول ینم یتلق یرأ (4

 

 باشد یپاسخ م 4نهیگز

ابالغ باید فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخمدیر دفتر در ظرف دو روز یا نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل می - 284ماده 

ردد و گمیبه معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و به طرفین ابالغ در دو نسخه پاسخ بدهد یا نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابالغ

های ان وقت دادرسی را به طرفین اطالع های اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین کرده. در ضمن ابالغ دادخواست و پیوستدر دادرسی

 دهد.میدادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم -دهد می

 

 اند:سوال اشاره کرده ینبه ا عیناً یلالف. موارد ذ 

  22 یهااز آزمون 22 یآزمون مرحله 28نکته  سوال  ییانتها قسمت.5   

 (53/91/5000)یامرحله   

 یالهمرح 22 یهااز آزمون 22 یآزمون مرحله 20سوال  ینکته.2   

  (53/91/5000) 

  یهااز آزمون 21 یآزمون مرحله 20ال سو 5 ینکته ییانتها قسمت.0    

 (28/91/5000)یامرحله 22    

 (90/98/5000)آزمون جامع دوم 08سوال  یآخر نکته قسمت.2    

 موضوعاَ مشابه یامرحله 22 یهااز آزمون 59 یآزمون مرحله 03اول سوال  ینکته یانی. قسمت پاب 

 (20/95/5000سوال است. ) ینا

 

 ح است؟ی،کدام مورد صحیاعتراض شخص ثالث طار در ارتباط با-91

 شود. یدگیز رسین دادگاه نیمورد اعتراض،مطرح شده و در هم ید در دادگاه صادر کننده رأیبا (1

 شود. یدگیمورد اعتراض،به آن رس ید،مطرح شود و در دادگاه صادرکننده رأینما یم یدگیرس یاصل یکه به دعوا ید در دادگاهیبا (2
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
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 یشود،مگر درجه دادگاه صادرکننده رأ یدگیز به آن رسین دادگاه نید،مطرح شود و در همینما یم یدگیرس یاصل یکه به دعوا ید در دادگاهیبا (3

 ن تر باشد.ییمورد اعتراض،پا

 یده رأشود،مگر درجه دادگاه صادرکنن یدگیز به آن رسین دادگاه نید،مطرح شود و در همینما یم یدگیرس یاصل یکه به دعوا ید در دادگاهیبا (4

 مورداعتراض،باالتر باشد.

 

 باشد یپاسخ م 4نهیگز

دادگاهی تر ازاعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین - 422ماده 

آن دادگاه نماید و موافق اصول، دره رأی را صادر کرده است تقدیم میعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی کباشد که رأی معترض

 رسیدگی خواهدشد.

 

 اند:سوال اشاره کرده ینبه ا عیناً یلالف. موارد ذ 

  یامرحله 44 یهااز آزمون 32آزمون  14سوال  2 ینکته.3   

   (23/21/3131) 

  یاحلهمر 44 یهااز آزمون 32آزمون  18سوال  1و  2 ینکته.2   

   (23/21/3131) 

 (22/20/3131آزمون جامع اول ) 23سوال  ینکته.1   

 سوال است.  یناموضوعا مشابه  یامرحله 44 یهااز آزمون 2 یآزمون مرحله 24. قسمت اول سوال ب

(24/33/3132) 

 

 

 ح است؟یکدام مورد،در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه،صح-93

 ر است.یمطلقا امکان پذ (1

 ست.یر نید،امکان پذیل باشد و او به آن استناد نمایکه به نفع طرف مقابل دل یدر صورت (2

 ر است.ید،امکان پذیل باشد و او به آن استناد نمایکه به نفع طرف مقابل دل یدرصورت (3

 ست.یر نیمطلقا امکان پذ (4

 

 باشد یپاسخ م 9نهیگز

دادگاه اولین الیحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشددر  238و  232هر گاه ایرادات مذکور در مواد  - 292ماده 

 مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و هم نین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

 

 (12/28/3131موضوع اشاره کرده است. ) ینبه ا عیناًآزمون جامع پنجم  13سوال  3 ینکته 

 

 ح است؟ی،کدام مورد صحین دعاویخواسته ا یر منقول و در ارتباط با بهایغ راجع به اموال یدر دعاو-46

 ملا یمت منطقه ای،قیدگیرس یو مراحل بعد ینه دادرسیث هزیاز ح (1

 رد.یتراض خوانده قرار گم خواهان،مگر آنکه مورد اعی،تقویدگیرس یث مراحل بعدیملا و ازح یمت منطقه ای،قینه دادرسیث هزیاز ح (2

 رد.یم خواهان،مگر آنکه مورد اعتراض خوانده قرار گی،تقویدگیرس یو مراحل بعد ینه دادرسیث هزیاز ح (3

 ملا. یمت منطقه ای،قیدگیرس یث مراحل بعدیم خواهان و از حی،تقوینه دادرسیث هزیاز ح (4
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 

 باشد یپاسخ م 9نهیگز

 ینه دادرسیکند اما ازنظر هز ین مییاست که خواهان در دادخواست تع یهمان یدنظروفرجام خواهیتجد ث امکانیخواسته ازح یر منقول بهایغ یدردعاو

 ، پرداخت شودینه دادرسیم وبراساس آن هزیامالک درهرمنطقه تقد ید سوابق ارزش معامالتیبا

 

 موضوع اشاره  ینبه ا عیناً یامرحله 44 یهااز آزمون 2 یآزمون مرحله 22سوال  یپاراگراف دوم نکته

 (22/33/3132کرده است. )

 ح است؟یکدام مورد،صح-40

 باشد. یقابل انتقال م یکند و پس از ثبت،اسم تجارت یآن را الزام ینکه وزارت دادگستریاست،مگر ا یاریاخت یثبت اسم تجار (1

 قابل انتقال است. یاست و اسم تجارت یاریاخت یثبت اسم تجارت (2

 قابل انتقال است. یاسم تجارتاست و  یاجبار یثبت اسم تجارت (3

 ست.یقابل انتقال ن یاست و اسم تجارت یاجبار یثبت اسم تجارت (4

 

 باشد. یم« 3»نه یپاسخ گز

رعهده ن الزام بیان ای. بیو بهداشت یشیو آرا یاست مانند مواد خوراک یموارد الزام یاست.در برخ یاریست بلکه اختین یاجبار ینکته نخست: اسم )نام(تجار

 قانون تجارت( 377است.)ماده  یادگسترر دیوز

 قابل انتقال است. یقانون تجارت نام تجار 373نکته دوم: به صراحت ماده 

 

 ح است؟یکدام عبارت،صح-43

 ت دارد.یر تاجر،سندیتاجر در مقابل غ یدفتر تجارت (1

 شود. یل محسوب میگر،مطلقا دلیه تاجر دیصاحب دفتر عل یدر دعو یدفتر تجارت (2

 ر تاجر،فقط ممکن است جزو قرائن و امارات قبول شود.یر مقابل غدفتر تاجر د (3

 ت دارد.یر تاجر در مقابل تاجر، سندیغ یدفتر تجارت (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز

 قانون تجارت( 7د آن را داشته باشد.)ماده یاست که هر تاجر با یفیتاجر از تکال ینکته نخست: دفتر تاجرت

ق د مطابینکه خود تاجر بتواند به آن استناد کند بایا یت دارد و در دادگاه قابل استناد است.برایقانون تجارت سند 04اد ماده نکته دوم: دفتر تاجر به استن

نه و یتواند به عنوان قر یرتاجر باشد دفتر تاجر فقط میز تاجر باشد.حال اگر طرف مقابل غیباشد و طرف مقابل ن یم شده باشد و دعوا تجاریمقررات تنظ

 (یقانون مدن 0330اره محسوب گردد.)ماده ام

 موضوع است یندارد لذا سالبه به انتفا یرتاجر دفتر تجارینکته سوم: غ

 

 ح است؟یر نقد باشد،کدام مورد صحین به صورت غیاز تعهد موسس ی،اگر قسمتیسهام یدر شرکت ها-45

 د.یم نمایئت موسس تسلیاظهار نامه و ضمائم آن به همه یرا به ضم یبانک یع و گواهیاز بانا ها تود یکین آن را در نزد یع (1

مه اظهارنامه و یبانا را به ضم یع و گواهیحساب باز شده است،تود یپرداخت نقد یکه برا یت ان را در همان بانکیا مدارک مالکین آن ید عیبا (2

 د.یم نمایئت موسس تسلیضمائم آن،به ه

ه مه اظهار نامیبانا را به ضم یع و گواهیحساب باز شده است،تود یپرداخت مبلغ نقد یکه برا یکت آن را در همان بانیا مدارک مالکین ان ید عیبا (3

 ند.یم نمایو ضمائم آن،به مرجع ثبت شرکت ها تسل

 میبانا را به مرجع ثبت شرکت ها تسل یع و گواهیحساب باز شده است،تود یپرداخت مبلغ نقد یکه برا یت  را در نزد همان بانکیمدارک مالک (4

 د.ینما

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز

http://www.dadestan.com/


 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

ردد و ع گیحساب باز شده است تود یپرداخت مبلغ نقد یکه برا ین به همان بانکیا عیت آن و ید مدارک مالکیباشد با یرنقدینکته نخست:اگر آورده غ

 (قانون تجارت یحهداصالحیال 7م مرجع ثبت شرکتها گردد.)ماده یوست  اظهارنامه شود و تسلیآن پ یگواه

ا ل بانین تحویتوان بصورت ع یرا که م یرنقدیف آورده غیان کرده و تکلیت را بیست که فقط مدارک مالکیل پاسخ نین دلیبه ا 4نه ینکته دوم: گز

 کند. ین نمییطال( را مع یداد)م ال مقدار

 

 اشاره کرده اند: ی صحیح در گزینه ییابتدا یبه نکته عیناً یلموارد ذ 

 ( 99/39/3939)یامرحله 44 یهااز آزمون 1 ین مرحلهآزمو 44. سوال الف

 (69/67/3939) یامرحله 44 یهااز آزمون 93 یآزمون مرحله 49. سوال ب

  م،کدام است؟یسود قابل تقس-44

 ده است.م نشیقبل که تقس یم سال هایبه عالوه سود قابل تقس یسال قبل و اندوخته قانون یان هایز یشرکت منها یسود خالص سال مال (1

 ره ها.ینه ها و استهالکات و ذخیه هزیکل ی،منهایدرآمد حاصل در همان سال مال (2

 شود. یم مین سهامداران تقسیه بیکسر،بق یستم به عنوان اندوخته قانونیا بیاز سود خالص، (3

 م خواهد شد.ین سهامداران تقسیه  بیکسر، بق ینه ها و استهالکات و اندوخته قانونیه هزیاز درامد حاصل همان سال،کل (4

 .باشد یم« 3»نه یپاسخ گز

 قانون تجارت( یحه اصالحیال 357است.)ماده « سود خالص»ف یان گر تعرینه دوم بینکته: گز

 (یحه اصالحیال 350است.)ماده « یاندوخته قانون»ف یان گر تعرینه سوم در واقع بینکته دوم: گز

 

  (3/32/3132سوال است.) ینا ابهمش موضوعاًمرحله ،  44 یهامرحله ششم از آزمون 3سوال 

 

 ح است؟یکدام مورد،صح-43

 ر خواهد شد.یامکان پذ یعاد ی،انتقال سهام با موافقت فقط مجمع عمومیسهام یدر شرکت ها (1

 باشد. ید با موافقت مجمع عمومین نبایران شرکت و هم نید مشروط به موافقت مدیعام،انتقال سهام نبا یسهام یدر شرکت ها (2

 فوب العاده باشد. یبا موافقت مجمع عموم یران ولید مشروط به موافقت مدیعام،انتقال سهام نبا یسهام یدر شرکت ها (3

 ره باشد.یئت مدیا هیو  یاز مجامع عموم یکیتواند با موافقت  ی،انتقال سهام میسهام یدر شرکت ها (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز
 قانون تجارت( یحه اصالحیال 34)ماده باشد. یقابل انتقال م ینکته نخست: سهام شرکت سهام

قانون تجارت(مفهوم  یحه اصالحیال 40باشد.)ماده  یا مجامع عمومیران شرکت ید با موافقت مدیعام نقل و انتقال نبا یسهام ینکته دوم: در شرکتها

 باشد. یع عموما مجامیران و یتواند با موافقت مد یخاص م یسهام ین است که در شرکتهایانگر این ماده بیمخالف ا

 خاص یشود و هم شامل شرکت سهام یعام م یست که هم شامل شرکت سهامیل پاسخ نین دلیبه ا 4نه ینکته سوم: گز

 

 اند:سوال اشاره کرده ینا یبه نکته عیناً یلموارد ذ 

  44 یهااز آزمون 2 یزمون مرحلهآآن از  یونکته 20. سوال الف  

 (22/33/3132)یامرحله  

 مرحله 44 یهااز آزمون 8 یآزمون مرحله 22سوال  3 یینه. گزب  

 (21/32/3132)یا 
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
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 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 ؟ح استیت محدود،صحیشرکت با مسئول یاز شرکا یکیکدام مورد،درخصوص فوت -40

 شده باشد. ینیش بیاز موارد انحالل شرکت است،مگر خالف آن در اساس نامه شرکت پ (1

 به هرحال،از موارد انحالل شرکت است. (2

 تواند از موارد انحالل شرکت محسوب شود. ینم (3

 شده باشد. ینیش بیست،مگر در اساس نامه پیاز موارد انحالل شرکت ن (4

 

 .باشد یم« 4»نه یپاسخ گز

 هیست بلکه سرمایت درجه نخست برخوردار نین شرکت اعتبار شرکا از اهمیرا در ایست زیت محدود نینکته: اصوال فوت از موارد انحالل شرکت بامسئول

ت یاز شرکا در شرکت بامسئول یکیت نخست برخوردار است.لذا فوت یاشخاص که اعتبار شرکا از درجه اهم یت درجه نخست را دارد. برخالف شرکتهایاهم

 قانون تجارت( 004شده باشد.)بند د ماده  ینیش بینکه در اساسنامه پیست مگر ایمحدود در انحالل شرکت مؤثر ن

 

 اند:سوال پرداخته ینا یهبه نکت عیناً یل،موارد ذ 

 (33/222/3132)یامرحله 44 یهااز آزمون 32 یاز آزمون مرحله 24سوال  2 ی. نکتهالف

 (22/20/3131آزمون جامع اول) 24سوال  2 ی. نکتهب

 ک از شرکت،مشروط بر کدام مورد است؟یورشکسته شود،امکان اخراج آن شر یشرکت نسب یاز شرکا یکیکه  یدر صورت-47

 ا در شرکت را نقدا پرداخت کنند.یمعادل سهم الشرکه آن شر یگر،وجوهید یهمه شرکا (1

 ن خصوص حکم دهد.یدادگاه در ا (2

 ا ورشکسته تقاضا کنند.یطلبکاران شر (3

 رد.یگر شرکا قرار گیبر اخراج،مورد موافقت د یطلبکاران مبن یتقاضا (4

 

 باشد. یم« 3»نه یپاسخ گز
 ه است.یز الزم الرعاین یدر باره شرکت نسب 050قانون تجارت ماده  003نکته نخست: به استناد ماده 

سهم  نکهیند به شرط ایتوانند او را از شرکت اخراج نما یه شرکا میشرکت ورشکست شودبق یاز شرکا یکیقانون تجارت اگر  050نکته دوم: بر اساس ماده 

ن ی.بنابراندیتوانند تقاضا نما یز میا نیشر یشرکت را طلبکاران شخص ییسهم او از داراا و پرداخت یشرکت را نقدا به او بدهند.اخراج شر ییا از دارایشر

 ه کامل با او.یبه شرط تصف یسر است منتهیا ورشکسته از شرکت میاخراج شر

 ا از شرکت هم شامل معادل سهم الشرکه است و هم شامل سهم او از منافع شرکت.ینکته سوم: سهم شر

 نه پاسخ باشد.یتواند گز یکند.لذا نم یان میست بلکه فقط پرداخت معادل سهم الشرکه را بیا نیه کامل با شرینگر تصفایب 0نه ینکته سوم: گز

 

 اند:سوال پرداخته ینا یبه نکته عیناً یل،موارد ذ 

 (39/69/3939)یامرحله 44 یهااز آزمون 33 یآزمون مرحله 45وال . سالف 

 (39/69/3939)یامرحله 44 یهاآزمون از 33 یمرحلهازمون  75. سوال ب 

 

تواند کدام  یرد،شرکت مین پرداخت صورت نگی،مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند و ظرف مهلت مقرر ایهر گاه شرکت سهام -40

 ن گونه سهام انجام دهد؟یاقدام را در خصوص ا
 دار باشد،بفروشد.یبه هر کس که خر (1

 باطل کند. (2

 ده بفروشد.یا مزایق بورس یاز طر (3

 ق بورس به فروش رساند.یفقط از طر (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز
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 قانون تجارت یحه اصالحیال 53نکته: با توجه به صراحت ماده 

 

  نکته  ینبه ا عیناً( 22/33/3132)یامرحله 44 یهااز آزمون 2 یآن  در آزمون مرحله یو نکته 22سوال

 پرداخته است.

 

شود.محل صدور و محل  یم میسفته تنظ یط شکلیر شرایت سایو با رعا یسیورو به زبان انگلیکصد یلغ به مب یتعهد پرداخت-43

 ر را دارد؟یت زین صورت،سند مزبور کدام وضعیپرداخت،تهران است.در ا
 شود. ی،سفته محسوب نمیل استفاده از پول و زبان خارجیبه دل (1

 شود. یسفته محسوب م (2

 شود. ی،سفته محسوب نمیارجل استفاده از زبان خیفقط به دل (3

 شود. ی،سفته محسوب نمیل استفاده ازپول خارجیفقط به دل (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز

ز کرده  یتجو ین مبلغ را به پول خارجییتع یحیقانون تجارت به طور تلو 335و  333ز هست.قانونگذار در مواد یئ اذن در لوازم آن نینکته نخست: اذن در ش

 وجود ندارد. یباشد مانع یسیاگر با نوشتار انگل یول خارجن پییاست.لذا تع

 نشده است. یدیا سفته در قانون تأکیبودن  متن برات  یگر بر فارسینکته دوم: از طرف د

 

 د.درینما یه هر دو را در خواست مین خواسته علینموده و صدور قرار تأم یس چک اقامه دعویه صادر کننده و ظهرنویدارنده چک عل -76

 د؟ینما ین صادر میقرار تأم ین صورت،دادگاه در مورد چه کسانیا

 ه هر مسئول به اندازه نصف مبلغ چایعل (1

 ا مسئول به انتخاب خواهانیه یفقط عل (2

 ه صادرکنندهیفقط عل (3

 س به اندازه مبلغ چا.یه صادرکننده و ظهر نویعل (4

 

 باشد. یم« 4»نه یپاسخ گز

 (یمدن ین دادرسییقانون آ 007وجود ندارد)ماده  یسر است و منعیدادگاه م یاز سو یه هر خوانده ایلن خواسته عینکته نخست: صدور قرارا تأم

قانون  504ز باتوجه به ماده یو ن یگر مسئوالن سند تجاریس درکنار دیظهرنو یت تضامنیبر مسئول یقانون تجارت مبن 343نکته دوم: با توجه به ماده 

 سر است. یه خوانده میسته علن خوایتجارت امکان صدور قرار تأم

 ز قابل اجرا است.یس نیقانون تجارت درباره ظهرنو 333نکته سوم: ماده 

 

 سوال  ینموضوعاَ مشابه ا یامرحله 44 یهااز آزمون 32 یآزمون مرحله 40اول سوال  یقسمت اول نکته

 (23/21/3131است. )

،جواد در برابر ین صورت از نظر اثباتیکند.در ا یم یسیز آن را در وجه جواد ظهر نویدر وجه بهرام صادر نموده و بهرام ن یاحمد سفته ا -73

 . ت محسوب...............یاحمد،دارنده با حسن ن

 ل مجرمانه سند توسط بهرام صادر شود.ینکه تحصیشود،مگر ا یم (1

 نکه خالف آن ثابت شود.یشود،مگر ا یم (2

 نکه خالف آن ثابت شود.یشود،مگر ا ینم (3

 راد در رابطه احمد و بهرام ثابت شود.ینکه وجود ای،مگر اشود یم (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز
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 ا از مسئوالن برات است.یت مستقل هر یمسئول یایگو ینکته نخست: اصل استقالل امضائات در اسناد تجار

 باشد. یم یسند تجار یرقانونیت غیاو از وضع یت دارنده عدم آگاهینکته دوم: حسن ن

 نکه دارنده از آن آگاه باشد.یکند مگر ا یدا نمیبه دارنده پ یس ارتباطین صادرکننده با ظهرنوی: رابطه بنکته سوم

 

 سوال  ینا مشابه موضوعاً ی،امرحله 44 یهااز آزمون 32 یآزمون مرحله 41سوال  ینکته

 (23/28/3131است.)

 بر یراد اکبر مبنین صورت اصوال ایسد.در اینو یم یز آن را قبولید نیکند وجمش ید صادر میدر وجه بهروز و عهده جمش یاکبر برات -33

 بر بدهکار نبودن به اکبر،در برابر بهروز قابل استناد........... ید مبنیراد جمشیبدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد ................. ا

 ست.ین -نیست و هم نین (1

 است –ست اما ین (2

 ستین –است اما  (3

 است –ن یاست و هم ن (4

 

 باشد. یم« 3»نه یپاسخ گز

 ن اعتبار کند.یا بخواهد تأمیشود که صادرکننده بدهکار باشد  یصادر م ینکته نخست: برات اصوال هنگام

 ر شناخته شده است.یبه تقص ینام دارد که از موارد ورشکستگ یباشد برات سازش یصور یاعتبار ساز ینکته دوم: اگر برات برا

 

  ت:این سوال اس مشابه موضوعاًموارد ذیل 

 (69/69/3939ای)مرحله 44های از آزمون 34آزمون مرحله   74سوال  9نکتهالف. 

 (63/69/3939ای)مرحله 44های از آزمون 37ی آزمون مرحله 49سوال  3ی ب. نکته

 

 صورت مسئول است؟ه برات در مقابل دارنده،در کدام ی،محال علیدر چارچوب حقوق اسناد تجارت-79

 کرده باشد. یسینو یبرات را قبول (1

 کرده باشد. یسینو یبه صادر کننده بدهکار بوده و برات را قبول (2

 ننوشته باشد. ینکه قبولیبه صادر کننده بدهکار باشد،ولو ا (3

 کرده و از آن رجوع ننموده باشد. یسینو یبرات قبول (4

 

 باشد. یم« 3»نه یپاسخ گز
ذا است ل یبرات کاف یه( در برابر دارنده قبولیت قبول کننده برات)محال علیمسئول یشود و برا یبه ظاهر سند توجه م یرنکته نخست:در اسناد تجا

 ست.یبه تحقق بدهکار بودن قبول کننده به صادرکننده ن یضرورت

 

 یسوال م ینا موضوعاَ مشابه یارحلهم 44از آزمون  34 یآزمون مرحله 24سوال  2 یقسمت اول نکته-

 (22/21/3131.)باشد

 

د و شرط نموده و یبدون ق یسیل را در وجه جمال ظهر نویاسماع ید کاال از جمال،چک در وجه حامل صادره از سویبهنام بابت خر -74

 ن صورت انتقال سند ...............یکند.در ا یم میتسل
 است. یز منتفیت بهنام نیمحقق نشده و قهرا مسئول (1
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 س مسئول است.یدر صورت برگشت،به عنوان ظهر نو زیمحقق شده و بهنام ن (2

 ز در صورت برگشت،به عنوان ضامن مسئول است.یمحقق شده و بهنام ن (3

 ست.یمحقق شده اما در صورت برگشت،بهنام مسئول ن (4

 

 .باشد یم« 4»نه یپاسخ گز

 

 ضوعاَ مشابهمو یامرحله 44 یهااز آزمون 32 یآزمون مرحله 40سوال  2 یو نکته 3 یقسمت اول نکته 

 (23/21/3131سوال هستند.) ینا

 دارد؟ یفیه،اعتراض شده است،دادگاه چه تکلیکه به علت عدم تعد یدارنده برات یو به مجرد تقاضا یپس از اقامه دعو -77

 خواهان ندارد. یبه قبول تقاضا یفیتکل (1

 ف کند.ین توقیمعادل وجه برات را از وجوه نقد خوانده به عنوان تأم (2

 ف کند.ین توقیجه برات را از اموال خوانده به عنوان تأممعادل و (3

 خواهان. یتقاضا یدعوت از خوانده دعوا و ابالغ فور (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز
گر یف دد دارد. از طرین امر تدکیز بر ایقانون تجارت ن 333باشد.و ماده  ین خواسته میرد قرار تإمیگ ینکته:آن ه که به مجرد درخواست خواهان صورت م

 در آن ندارد یریدهد و درخواست خواهان تإث یابالغ به خوانده چه درخواست بشود و چه نشود دادگاه خود انجام م

 

که دارنده برات ظرف مهلت  یت پرداخت شود،درصورتیوعده از رو یابیت ید به رویران بایکه وجه آن در ا یکدام مورد،درخصوص بروات -70

 ح است؟یا پرداخت آن را مطالبه نکند،صحی یولخ برات،قبیک سال از تاری
 دهد. یحق رجوع به ضامنان سند را از دست م (1

 ده،نخواهد داشت.یه رسانیکه وجه برات را به محال عل یسان و برات دهنده ایحق رجوع به ظهر نو (2

 دهد. یه امضاکنندگان برات را از دست میحق رجوع به کل (3

 دهد. یمسان را از دست یفقط حق رجوع به ظهر نو (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز
 قانون تجارت 330و  303نکته:باتوجه به صراحت ماده 

 

 موضوع پرداخته  ینبه ا عیناً( ینترنتی)ایامرحله 44 یهااز آزمون 38 یازمون مرحله 44سوال  1 ینکته

 (22/24/3131است. )

 

ه کرده است.طبق قانون تجارت کدام مورد در یریرا وقف امور خ او صادر شده،در دوره توقف،خانه خود یکه حکم ورشکستگ یتاجر-75

 ح است؟یخصوص عقد وقف،صح

 ح است.یصح (1

 ر نافذ است.یغ (2

 قابل فسخ است. (3

 باطل است. (4
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 شود. یارت مقانون تج 435ماده  0باشد مشمول بند  یباشد و چون بالعوض م یت واقف و حبس آن مینکته: وقف انتقال مال از مالک

 

 به این نکته پرداخته  عیناًای)اینترنتی( مرحله 44از آزمون  31ی آزمون مرحله 73سوال  4ی الف. نکته

 (60/64/3939است.)

  این سوال هستند: مشابه موضوعاًب. موارد ذیل 

 مرحله 44های از آزمون 30ی آزمون مرحله 73سوال  9ی نکته.3

 ( 99/69/3939ای)    

 از  90ی آزمون مرحله 79ی دوم سوال ی اول و قسمت دوم نکتهتهنک.9    

 (33/65/3939ای)مرحله 44های آزمون    

 ؟ستین ریبه تقص یکدام مورد،از موارد ورشکستگ -71

 
 باالتر از مظنه روز کرده باشد. یدیخود،خر یر انداختن ورشکستگیاگر به قصد تأخ (1

 ،نسبت به در امد او فوب العاده بوده است.یام عادینه تاجر در اا مخارج خای یاگر محقق شود مخارج شخص (2

 ح داده و طلب او را پرداخته باشد.ین ترجیریخ توقف،بر سایاز طلبکاران راپس از تار یکیاگر  (3

 ن برده باشد.ی،از بیق مواضعه و معامالت صوریا به طریاگر دفاتر خود را مفقود نموده و  (4

 

 باشد. یم« 4»نه یپاسخ گز
 به تقلب. یاز موارد ورشکستگ 4نه یگز یر است ولیبه تقص یاز موارد ورشکستگ 5و3و0 ینه هایه: گزنکت

 

 عیناً ای،مرحله 44های از آزمون 33ی از آزمون مرحله 33ی آزمون مرحله 75سوال  9ی الف. نکته 

  (39/64/3939اشاره دارند) 9و  9و  3های به ورشکستگی به تقصیر بودن گزینه

 

 ورشکستگی به تقصیر بودن  عیناًای مرحله 44های از آزمون 35 آزمون مرحله 49ی سوال کتهب. ن

 (96/69/3939اشاره دارد. ) 3ی هنگزی

 

  اشاره دارد: 4ی به ورشکستگی به تقصیر نبودن گزینه عیناًج. موارد ذیل 

 مرحله 44های از آزمون 35ی آزمون مرحله 44سوال  9و  3ی نکته.3

  (96/69/3939ی)ا    

 مرحله 44های از آزمون 35ی آزمون مرحله 73سوال  9ی گزینه.9
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 (96/69/3939ای)   

  

 ؟ستین یکدام مورد،از موارد بطالن قرارداد ارفاق-73

 اعالم نشده است. یقیله به کار رفته و مقدار حقی،مشخص شود که در اعالم مقدار قروض،حیق قرارداد ارفاقیپس از تصد (1

 به تقلب یت تاجر به ورشکستگیمحکوم (2

 توسط تاجر ورشکسته یط قرارداد ارفاقیشرا یعدم اجرا (3

 اعالم نشده است. یقیله به کار رفته و مقدار حقی،حییزان دارای،مشخص شود که در اعالم میق قرارداد ارفاقیپس از تصد (4

 

 باشد. یم« 9»نه یپاسخ گز
 باشد. یقانونگذار نم یط قرارداد جزو موارد اعالمیاز شرا یشود.لذا تخط یرفته نمیشده و خارج از آنها پذدر قانون احصا  ینکته:موارد ابطال قرارداد ارفاق

 

 اند:اشاره کرده یبه موارد بطالن قرارداد ارفاق عیناً یلالف. موارد ذ 

 (22/24/3131) یامرحله 44 یهااز آزمون 38 یآزمون مرحله 24سوال  3 ینکته

 (21/28/3131ن جامع چهارم)آزمو 20سوال  ینکته

 (33/20/3131)یامرحله 44 یهااز آزمون 22 یآزمون مرحله 22سوال  1 ینکته

 اشاره  یمربوط به موارد بطالن  قرارداد ارفاق یمادهبه  اًعینآزمون جامع پنجم  23سوال  ی. نکتهب

 (12/28/3131کرده است. )

 م کند؟ید تسلیواست خود را به کدام مرجع بااعاده اعتبار است.دادخ یتاجر ورشکسته،مدع-06

 یدادگاه صادر کننده حکم ورشکستک (1

 یس دادگستریرئ (2

 یه امور ورشکستگیاداره تصف (3

 دنظر استانیدادگاه تجد (4

 

 باشد. یم« 3»نه یپاسخ گز

 باشد. یمداده شده مرجع صالح دادگاه صادر کننده حکم  ینه هاین گزیقانون تجارت از ب 3777نکته:  باتوجه به ماده 

 

 این سوال حذف شده است. 

 

 است؟  یفیکدام مورد، حکم تکل-03

 باطل بودن معامالت مجنون (1

  یموظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارت (2

 عدم صحت وقف بر مجهول  (3

 ع و اجاره یلزوم عقد ب (4

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

بر پنج قسم وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت است. معموال حکم  رد ویگ ین تعلق میما به افعال مکلفیاست که مستق یحکم یفیحکم تکل

ان یب ،یشود. لذا موظف بودن تاجر به داشتن دفاتر تجار یان میم ل موظف بودن و مکلف بودن ب یریاست، با تعاب یفیکه از اقسام احکام تکل« وجوب»
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 ی( هر سه حکم وضع4نه یع و اجاره )گزی( و لزوم ب3نه یم صحت وقف بر مجهول )گز(، عد1نه یوجوب است. بطالن معامالت مجنون )گز ییکننده حکم تکلف

 ا ترک کار.یان کننده الزام به انجام کار یت عقود و معامالت است نه بیان کننده وضعیو ب

 

 وکالت  23اول سوال  ینهیدر گز عیناً ان کرده است کهیبودن حکم بطالن را ب یل وضعیالف. موارد ذ

 ده است:مطرح ش 31

  یامرحله 99 یهاچهارم ازمون یازمون مرحله 43 یو پنداصول 16.سوال 3   

   (60/64/39) 

 (99/61/39جامع ) یهامرحله چهارم ازمون 99 یپند اصول. 9   

 

 ان کرده است:یرا ب 31وکالت  23سوال  2 ینهیبودن گز یفیتکل عیناًل یب. موارد ذ 

 (96/64/39)یامرحله 44 یهاستم ازمونیب یمرحله 91 یپند اصول. 3    

 (30/61/39جامع) یهاسوم ازمون یمرحله 37و پند  59قسمت اول سوال .9    

 

 پرداخته شده است.  31وکالت   23سوال  1 ینهیبودن حکم مندرج در گز یبه وضع عیناًر یج.موارد ز 

 (60/64/39)یامرحله 99 یهاچهارم ازمون یمرحله 96.پند 3    

 (96/64/39)یامرحله 44 یهاستم ازمونیب یمرحله 44 یپند اصول.9    

  

 باشد:یم 23سوال موضوعا مشابه ل ی. موارد ذد 

 (31/33/39)یامرحله 44 یهاچهارم ازمون یمرحله 46و   95،93 یپند اصول .3

 مرحله 99 یهان سطح ازمونییآزمون تع 9و  3و پند  03سوال . 9    

 (3/69/39ای)    

 (0/64/39)مرحله 99 یهاچهارم ازمون یمرحله 46و  95،93 یپند اصول.9    

  یامرحله 44 یهاست و پنج ازمونیب یمرحله 39 ی.پند اصول4    

    (34/60/39) 

 (97/65/39جامع) یهااول ازمون یمرحله 99 یو پند اصول 59سوال  .7    

 

 است ؟ یکدام مورد، حکم وضع-09

 صلح با اکراه عدم نفوذ  (1

 د یش عقایت تفتیممنوع (2

 ع یم مبیلزوم تسل (3

 اباحه تصرفات مالا  (4
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 باشد. یم 3نه یپاسخ گز

دم ا عیا ترک فعل ندارد. م ل بطالن، نفوذ یا جواز فعل یبه لزوم  یا اعمال است و نظریاغ یدر مورد اش یخاص یتیان کننده حالت و وضعی، بیحکم وضع

 نفوذ عقد. 

 

 سوال  است:این عبارت  عیناًها( در موارد زیر ) ونه گزینهالف. عبارت سوال 

 (31/33/39)یامرحله 44 یهاچهارم ازمون یمرحله 50. سوال 3   

 (60/64/39) یامرحله 99 یهاچهارم ازمون یمرحله 50.سوال9   

  

 بودن  یفیبه تکل اشاره( 22/24/31)یامرحله 11 یهاچهارم ازمون یمرحله 28و 20 یب. پند اصول

 دارد. 31وکالت  22سوال  4و  2،1 ینهیگز

 

 باشد:یسوال ماین   ضوعاً مشابهومل یج. موارد ذ 

  44 یهاچهارم ازمون یمرحله 43و  46 93، 93،96 ی، پند اصول16سوال .3    

 (31/33/39ای)مرحله    

 (69/69/39)یامرحله 44 یهاچهارده ازمون یمرحله 91 ی.پند اصول9    

 چهارم  یمرحله 49و  49، 43، 46، 93، 93،96 یو پند اصول 16سوال .9    

 (60/64/39ای)مرحله 99های زمونآ    

 (96/64/39)یامرحله 44 یهاستم ازمونیب یمرحله 44 یپند اصول.4    

          مرحله 44 یهاست و پنجم ازمونیب یمرحله 39 یو پند اصول 07سوال .7    

 (34/60/39)ای    

 (91/60/39ست و پنجم)یب یمرحله  96 یو پند اصول 16سوال .0    

 (96/65/39اول ازمون جامع) یمرحله 99 یو پند اصول 59سوال .5    

 (30/61/39جامع) یهاسوم ازمون یمرحله 34 یو پند اصول 53سوال .1    

 (99/61/39جامع) یهاچهارم ازمون یمرحله 99 یو پند اصول 51سوال .3    

 

 

 

 است؟ یاستعمال لفظ در کدام مورد، مجاز -09

 )نامشروع(یعیفرزند در مورد فرزند طب (1

 ه یصداب در مورد مهر (2

 یدولت یقانون در مورد بخشنامه ها (3

 زوجه در مورد زوجه منقطعه (4
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

 یان اگر در معنیاست بنابرا یقانون، مصوبات قوه قانونگذار یقیحق یم. معناییگو یم یخود به کار رود، استعمال مجاز یقیر حقیغ یهر گاه لفظ در معنا

 خواهد بود. یه است قانون به کار رود، استعمال مجازیکه از مصوبات قوه مجر یدولت یبخشنامه ها

 

 باشد:یم 31وکالت  21سوال  عیناًًًریها( در موارد زنهیالف. عبارت سوال ) ونه گز 

 (99/69/39)یامرحله 99سوم ازمون  یمرحله 57.سوال 3

 (99/69/39)یامرحله 99سوم ازمون  یمرحله 50.سوال 9

 باشد:یم 31وکالت  21ل موضوعاً مشابه سوال یب. موارد ذ 

 (95/36/39)یامرحله 44 یهان سطح ازمونییازمون تع 03.سوال 3

 ( 99/69/39)یامرحله 99سوم ازمون  یمرحله 91 یوپند اصول 04.سوال 9

 (96/64/39)یامرحله 44ستم ازمون یب یمرحله  53و سوال  95،پند 03و سوال  99 ی.پند اصول9

 (97/65/39جامع) یهااول ازمون یمرحله 59.سوال 4

 

 

 است ؟ یکدام مورد، از موضوعات عرف-04

 لعان (1

  یقرابت رضاع (2

 یطالب عد (3

 ع یب (4

 

 باشد. یم 4نه یپاسخ گز

ع و نکاح و ... از موضوعات یند. الفاظ عقود و معامالت م ل بیگو یم یان عرف و عقالغ وجود داشته اند، موضوعات عرفیر مکه قبل از شرع د یبه موضوعات

 گردند. یم یتلق یعرف

 

 

 

را بر عهده گرفته  یزیون به اراده خود،چیاست که مد یدر مورد "تعهد"بودن استعمال کلمه  یقیل حقیر، دلیم زیک از عالیکدام  -07

 د؟باش
 عدم صحت سلب  (1

 اطّراد (2

 تبادر (3

 صحت سلب (4

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

ا با ن ریون، دیک رت استعمال دارد که مد ی، د ر موارد«تعهد»نه است. و از آنجا که کلمه یبدون قر ییوع و ک رت استعمال لفظ در معنایش یاطراد به معنا

 قت استیاست. چرا که اطراد از عالئم حق یزیچ یتعهد، بر عهده گرفتن اراد یقیحق یاراده خود به عهده گرفته است، عالمت آن است که معن
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 ان شده است: یب ناًعیو پاسخ آن  31وکالت  22ل عبارت سوال یالف. در موارد ذ 

 (99/69/39)یامرحله 99 یهاسوم ازمون یمرحله 49 یپند اصول.3    

  44 یهازمونآ از 96 یمرحله 9و  3 یو پند اصول 03سوال  9 ینهیگز.9    

 (96/64/39ای)مرحله    

 

 باشد:یم 31وکالت  22سوال  موضوعاً مشابهل یب. موارد ذ 

 ( 30/39/39)یامرحله 44 یهاهفتم ازمون یمرحله 33و  39پند .3     

 (63/69/39)یامرحله 99ن سطح ازمون ییازمون تع 5پند .9    

 (96/64/39)یامرحله 44 یهاستم ازمونیب یمرحله 95 یپند اصول.9    

 ایمرحله 44 یهاست و سوم ازمونیمرحله ب 07و سوال 0و  3 ینکته.4    

 )اینترنتی(    

 

 

 لفظ مترادف است ؟ یبرا یکدام مورد، مثال -00

 االرض  یمحاربه و افساد ف (1

 ییدادگاه و مرجع قضا (2

 و حاکم شرع  یقاض (3

 رجم و سنگسار (4

 

 .باشد یم 4نه یپاسخ گز

شوند.  یم یگریا زبان وارد زبان دیاز  یجاد الفاظ مترادف، آن است که کلماتیاز علل ا یکیباشند.  یا معنا می یمترادف، چند لفظ هستند که دارا الفاظ

 رجم را دارد یقا همان معنایکلمه سنگسار دق یکه در زبان فارس یشده است؛ در حال یوارد زبان فارس یم ال کلمه رَجم از زبان عرب

 

 است: 31وکالت  22سوال  موضوعاً مشابهل یارد ذمو 

 یامرحله 44 یهاهفتم ازمون یمرحله 3 یو پند اصول 07سوال .3    

    (30/39/39)  

 یامرحله 99 یهاسوم ازمون یمرحله 33 یو پند اصول 05سوال .9    

    (99/69/39) 

 

 است ؟ یان کننده حکم وضعیکدام مورد، ب -05

 رسانند. یصالح م ییجه اقدامات خود را به اطالع مراجع قضای، نتیرن دادگستیضابط (1

 ن باشدیع ابوید مطیطفل با (2

 د عاقل،بالغ و قاصد باشدیعاقد با (3

 ابدین مدونه بیرا در قوان یموظف است کوشش کند حکم هر دعو یقاض (4
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

 یرگیز دیا تحقق چیرا شرط صحت  یزیشود و قانونگذار با امر کردن، چ یگفته م یامر ت است، که گاه در قالب جمالتی، حکم شرطیاز احکام وضع یکی

 شرطِ صحت عقد؛ بلوغ، عقل و قصد است. یعنید عاقل، بالغ و قاصد باشد، ید: عاقد بایگو یقانون م یدهد. وقت یقرار م

 

 باشد:یم  31وکالت  20سوال  عیناًل یها( در موارد ذنهیالف. عبارت سوال ) و نه گز 

 ( 60/64/39) یامرحله 99 یهاچهارم ازمون یمرحله 50.سوال 3    

 یامرحله 44 یهاستم ازمونیب یمرحله 93 یو پند اصول 59.سوال 9    

    (96/64/39) 

 

 است: 31وکالت  20سوال اً مشابه موضوعل یب.موارد ذ 

 چهارم ازمون یمرحله 49و  43،  46، 93، 93،96 ی، پند اصول16سوال .3     

 (31/33/39ای)مرحله 44های      

 (69/69/39)یامرحله 44 یهاچهارده ازمون یمرحله 91 ی.پند اصول9     

 چهارم  یمرحله 49و  49، 43، 46، 93، 93،96 یو پند اصول 16سوال .9   

 (60/64/39ای)مرحله 99های زمونآ   

 (96/64/39)یامرحله 44 یهاستم ازمونیب یمرحله 44و پند  50سوال .4   

  44 یهاست و پنجم ازمونیب یمرحله34و  39 یو پند اصول 07سوال .7   

 (34/60/39ای)مرحله   

 (91/60/39)یامرحله 44 یهاست و پنجم  ازمونیب یمرحله 16.سوال 0   

 (96/65/39جامع) یهااول ازمون یمرحله 99 یو پند اصول 59سوال .5   

 (.30/61/39جامع) یهامرحله سوم ازمون 34و پند  53.سوال 1   

 (99/61/39جامع) یهاچهارم ازمون یمرحله 09و قسمت دوم سوال  99 یو پند اصول 51سوال .3   

 

 

 ماء است؟یه و ایدر کدام مورد، داللت از باب تنب -01

 جاد نشده است باطل است ((یکه هنوز سبب آن ا ینیضمان دب.م.: 191ب.م. بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب ))ماده  191داللت ماده (1

ن به سفه یشود و هم ن ین منفسخ میزه به موت احد طرفیه عقود جایب.م.:کل 954ز به جنون .))ماده یب.م.:بر انفساخ عقد جا 954داللت ماده  (2

 که رشد معتبر است(( یدرموارد

 است( یب.م.:حق شفعه فور121کند.)ماده  یع حق شفعه او را ساقط میه ثمن از طرف شفیدن که اهمال و مماطله در تأیب.م. بر ا 121داللت ماده  (3

 د:))من طلب تو را پرداخت کرده ام((.یبگو یطلب به مدع یه درپاسخ به ادعایعل یکه مدع ییدر جا یقبل یداللت بر طلب و بده (4

 

 باشد. یم 3نه یپاسخ گز
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

شود که علت حکم بطالن  یده میه فهمیب.م به داللت تنب 191داشته باشد. از ماده « علت حکم»ار داللت بر ن معناست که کالم قانونگذیه، به ایداللت تنب

 ن بوده است.یجاد دیضمان، فقدان سبب ا

 

  است: 31وکالت  28سوال  عاً مشابهوموض لیذموارد 

  یهاپنجم ازمون یمرحله 50و سوال  99و  99، پند 33و پند  56.سوال 3    

 (97/33/39ای)مرحله 44    

 هشتم  یمرحله 3و  1 یو پند اصول 07، سوال 9 یو پند اصول 09.سوال 9    

 (.99/39/39ای)مرحله 44های ازمون    

 ستم یب یمرحله 96 یو پند اصول 56و سوال  7 یو پنداصول 09.سوال 9    

 (69/67/39ای)مرحله 44های ازمون    

 (30/61/39جامع) یهاسوم ازمون یرحلهم 3 یو پنداصول 03.سوال 4    

 (99/61/39جامع) یهاچهارم ازمون یمرحله 9 یو پند اصول 09.سوال 7    

 (96/61/39جامع) یهاپنجم ازمون یمرحله 03.سوال 0    

 

 

 مفهوم است؟ یدر کدام مورد،وصف دارا -03

نباشد،مشمول مقررات راجب به  222ماده 1تا 2مقرر در فقرات  یاساسط یاز شرا یکیکه برات متضمن  ی((در عبارت )در صورت یصفت ))تجارت (1

 نخواهد بود( یبروات تجارت

 ند.یل است، برگزیرا که بدان ما یهر کس حق دارد شغل (2

 م خود هستند. یم، تابع قانون محل تنظیث تنظیاسناد از ح (3

 است  یفریت کیده، مبرا از مسئولیکه به حد بلوغ نرس یکودک (4

 

 .باشد یم 9نه یپاسخ گز

نباشند.  میر جهات، ممکن است تابع قانون محل تنظین معناست که اسناد از سایمفهوم مخالف است و بد یا وصف است که داراید ی، ق«میث تنظیاز ح»کلمه 

 هستند که فاقد مفهوم مخالفند. یحیا توضی ینه ها اوصاف، از اوصاف غالبیر گزیدر سا

 

 عیناً( 22/33/32)یامرحله 44پنجم ازمون  یمرحله 32 یولو پند اص 04سوال  3 ینهیالف. گز 

 است. 31وکالت  23اول سوال  ینهیگز

 است : 31وکالت  23سوال  موضوعا مشابهل یب.موارد ذ 

 پنجم یمرحله93و  91،  95،  90، 37،97  یو پند اصول 51.سوال 3    

 (97/33/39های جامع)ازمون    

  44 یهاکم ازمونیست و یب یمرحله 9و  9 یو پند اصول 03.سوال 9    

 (69/67/39ای)مرحله    

 چهارم ازمون  یمرحله 34 یو پند اصول 59.قسمت اول سوال 9     

http://www.dadestan.com/


 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر
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 (99/61/39جامع)     

  یامرحله 44 یهاپنجم ازمون یمرحله 9 یو پند اصول 09.سوال 4     

     (96/61/39) 

 

 

 است؟ یعام در کدام مورد، بدل -56

 است یرانیران،حق مسلم هر فرد ایت کشورایتابع (1

د،چنان ه محارب شناخته نشود،به حبس از سه تا ده سال محکوم ید سوغ قصد نمایسه گانه و مراجع تقل یقوا یا از رؤسایهر کس به جان رهبر و هر  (2

 خواهد شد.

 د.یآ یند، به عمل مینما یضکه شرکا ترا یم به نحویباشند، تقس یم مال مشترک راضیهر گاه تمام شرکا به تقس (3

 ر دهد.یعقد نکاح، وکالت به غ یتواند برا یا از زن و مرد،میهر  (4

 

 .باشد یم 9نه یپاسخ گز

ر که در شود. همانظو ین میا فرد، غرض قاننونگذار تامیرد. و با تحقق حکم در قالب یگ ین از افراد عام تعلق میا فرد نامعیحکم قانونگذار به  یدر عام بدل

 شود. یمحقق م ید سوغ قصد شود، مجازات قانونیا مراجع تقلیقوا  یاز روسا یکین است چرا که اگر به یچن 2ه نیگز

 

 است: 31وکالت  02سوال  موضوعاً مشابهل یموارد ذ 

 یامرحله 44 یهان سطح  ازمونییازمون تع 03سوال  4 ی.نکته3    

    (95/36/39) 

 ششم یمرحله 34 یو پند اصول 07ال ، سو36 یو پند اصول 04.سوال 9    

 (63/39/39ای)مرحله 44های ازمون    

  یهاهشتم ازمون یمرحله 16و سوال  99 یو پند اصول 54و  53.سوال 9      

 (99/39/39ای)مرحله 44      

 (90/69/39)یامرحله 44 یهازدهم ازمونیس یمرحله 3 ی.نکته4    

 یامرحله 99 یهان سطح ازمونییون تعازم 99و  93 ی.پند اصول7    

    (63/69/39) 

  44 یهاکم ازمونیست و یب یمرحله 99و  99 یو پند اصول 53.سوال 0   

 (69/67/39ای)مرحله   

 ست و یب یمرحله 91 یو پند اصول 53و سوال  35 یو پند اصول 05.سوال 5  

 (34/60/39ای)مرحله 44های پنجم ازمون  

 (63/61/39جامع) یهادوم ازمون یمرحله 59.سوال 1  

 (99/61/39جامع) یهاچهارم ازمون یمرحله 01.سوال 3  
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر
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 ح است؟ید با استصحاب، کدام مورد صحیدر خصوص تعارض قاعده  -53

 ا اصل.ید اماره باشد یاستصحاب مقدم است، خواه قاعده  (1

 د مقدم است،اگر اصل باشدیقاعده  (2

 ماره باشد د مقدم است، اگر ایقاعده  (3

 ا اصل ید مقدم است، خواه اماره باشد یقاعده  (4

 

 باشد. یم 4نه یپاسخ گز

 ردد.گ یم ید، مستلزم اختالل در نظام معامالتیشود چون تقدم استصحاب بر  یاگر اصل هم باشد بر استصحاب مقدم م ید اماره است اما حتیهر چند قاعده 

 

  ن یا موضوعاً مشابه( 12/21/31)یامرحله 44 یهانهفدهم ازمو یمرحله 12 یو پند اصول 08سوال

 سوال است. 

 

 

 انصراف در کدام مورد مانع اطالق است؟ -59

 ر منقول یانصراف ملا به مال غ (1

 رانیعه در ایانصراف مسلمان به ش (2

 انصراف پدر به پدر مشروع  (3

  ین مالیانصراف تعهد به د (4

 

 باشد. یم 3نه یپاسخ گز

ت اس یاز ک رت وجود خارج ینه ها، انصراف ناشیر گزیشود. در سا یاز ک رت استعمال است ومانع اطالب م یمنقول، انصراف ناشر یانصراف ملا به اموال غ

 ست.یکه مانع اطالب ن

 

 است:  31وکالت  02سوال  موضوعاً مشابهل یموارد ذ 

  39و  43 یو پند اصول 16و سوال  46 93و  91 یو پند اصول 53.سوال 3    

 (35/67/39ای)مرحله 44های ی بیست و دوم ازمونمرحله 34و     

 44 یهاست و پنجم ازمونیب یمرحله 90و  97 یو پند اصول 56.سوال9    

 (34/60/39ای)مرحله    

 (97/65/39جامع) یهااول ازمون یمرحله 00.سوال 9    

 (96/61/39جامع) یهاپنجم ازمون یمرحله 3 یو پند اصول 56.سوال 4    

 

 

 اس از نوع منصوص العله است؟یدر کدام مورد، ق -59

 و هو غضبان(( یالقاض یقضی، در منع از صدورحکم))الیعصبان یبه قاض یفکر یشانیدر حالت پر یاس قاضیق (1

http://www.dadestan.com/


 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر
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ر و یدون تقصم بیع قبل از تسلیب .م.:اگر مب313ع در فرض تلف شدن ثمن))ماده ین و حکم به انفساخ عقد بیع معین به مبین معیاس ثمن عیق (2

 مسترد گردد...(( ید به مشتریع منفسخ و ثمن بایع تلف شود بیاهمال از طرف با

ت یستند به واسطه عدم اهلید نیا رشیا عاقل یکه بالغ  یب.م.: معامله با اشخاص 212قاع محجوران))ماده یقاع، به معامله و حکم به بطالن ایاس ایق (3

 باطل است((.

که مورث خود را عمداً بکشد از  ین کسیب.م.:قتل از موانع ارث است. بنابرا115به )) ماده  یت اواز موصیبه محروم له به وارث و حکم یاس موصیق (4

 شود....(( یارث او ممنوع م

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

، علت حکم بطالن معامله «تیدم اهلواسطه ع»ب.م ، عبارت به  212اس منصوص العله، علت حکم در کالم قانونگذار ذکر شده است. چنانکه در ماده یدر ق

 ین تسریقاعات محجوریاس منصوص العله؛ به ایتوان حکم را با استناد به ق یز موجود است و مین نیقاعات محجورین علت در مورد این است. و همیمحجور

 داد.

 

 است: 31وکالت  01سوال  موضوعاً مشابهل یموارد ذ 

  مرحله 44 یهادهم ازمون یمرحله 99و  93و  96 یو پند اصول 03.سوال 3   

 (93/3/39)ای   

 (63/69/39)یامرحله 99 یهان سطح ازمونییازمون تع 77 ی.پند اصول9   

 یامرحله 44 یهاست و سوم ازمونیب یمرحله94و  99 ی.پند اصول9   

   (93/67/39) 

  یهاپنجم ازمون یمرحله 96و  33 یو پند اصول 16.سوال 4   

 (96/61/39)جامع   

 

 

است((.))ماده  ین در دفتر تجار، به منزله اقرار کتبید دیق.م.:ق3913، از کدام باب است؟))ماده 3957ق.م.بر ماده 3913تقدم ماده  -54

 ر کند،ملزم به اقرار خود خواهد بود((یغ یبرا یق.م.:هر کس اقرار به حق3957

 ورود (1

 تخصص (2

 ص یتخص (3

 حکومت (4

 

 باشد. یم 4نه یپاسخ گز

ق( در ییسازد. حکومت به نحو تض یا از آن خارج میرا وارد موضوع آن )حکومت به نحو توسعه(  ی، موردیلیحکومت، قانونگذار با تصرف در موضوع دلدر 

 دهد حکومت به نحو توسعه است. یقرار م یگرید یزیرا نازل منزله چ یزیکه قانونگذار چ یموارد

 

 باشد:یم 31وکالت  04سوال  موضوعاً مشابهل یموارد ذ 

 یامرحله 44 یهاهفدهم ازمون یمرحله 39 یو پند اصول 01و  09.سوال 3   

   (96/69/39) 

  یمرحله 91 یو پند اصول 50، سوال  34و  39 یو پند اصول 05.سوال 9   
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر
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 (33/65/39ای)مرحله 44های بیست و ششم ازمون   

 (97/65/39جامع) یهااول ازمون یمرحله 51.سوال 9   

  یهادوم ازمون یمرحله 53و سوال  99 یو پند اصول 51.سوال 4   

 (63/61/39جامع)   

 (96/61/39جامع) یهاپنجم ازمون یمرحله 34 یو پند اصول 57.سوال 7   

 

 

 یسالما یب مجلس شوراید به تصویبا ین المللیب یعهدنامه،مقاوله نامه ها،قراردادها وموافقت نامه ها»ق.ا.،55مطابق اصل-57

 یمنعقد م یت حقوقیشخص یدارا یخارج یانجام معامله با شرکت ها یکه برا ییقراردادها»...نگهبان، یشورا یریه تفسیبراساس نظر«.برسد

نگونه ین،ایبنابرا«ب مجلس ندارد...یاز به تصویشود...ون یمحسوب نم ین المللیقراردادب یعنیق.ا.نبوده،55شود،خود به خود مشمول اصل

 ق.ا.خارج هستند؟55ا ازکدام باب،ازاصلقرارداده

 ورود (1

 حکومت (2

 صیتخص (3

 تخصص (4

 

 باشد. یم 4نه یپاسخ گز

 شود. یره شمول موضوع عام خود به خود خارج باشد، تخصّص گفته میاز دا یهرگاه مورد

 

 است: 35وکالت  73سوال  مشابهل موضوعاً یموارد ذ

 (50/05/35)یامرحله 44 یاههفدهم ازمون یمرحله 03و   7 یو پند اصول 73.سوال 0

 ( ینترنتی)ایامرحله 44 یهاهجدهم ازمون یمرحله 0 یو نکته 74.سوال 3

 یهاسوم ازمون یمرحله 30 یو پند اصول 70.سوال 4(، 00/07/35)یامرحله 44 یهاست و ششم ازمونیب یمرحله 53و  0 یو پند اصول 70.سوال 5

 (، 07/00/35جامع)

 

هم واقع شوند و حق  ین در دو طرف نهر محاذیق.م.:هر گاه دو زم375ق.م.،از کدام باب است؟))ماده 375ق.م.بر ماده  371تقدم ماده  -50

تقدم و تأخر در بردن آب به  ید برایهر دو نباشد، با یبرا یک زمان بخواهند آب ببرند وآب کافیمحرز نباشد و هر دو در  یگریبر د یکیتقدم 

و هر د یبرا یتقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کاف ید برایهر دو باشد،با یبرا یآب کاف نسبت حصه قرعه زده و اگر

اءآن مقدم بوده یکه اح ینیاطراف رودخانه مختلف باشد،زم یاءاراضیخ احیق.م.: هرگاه تار371کنند((.))ماده  یم میباشد، به نسبت حصه تقس

 ن تر از آن باشد((ییاء، اگر چه پاین متأخر در احیر زمشود ب یز مقدم میاست،در آب ن
 تخصص (1

 ورود (2

 حکومت (3

 ص یتخص (4

 

 باشد. یم 4نه یپاسخ گز

مقدم است( از تحت حکم ماده  یگرین بر دیا زمیاغ یخ احیکه تار یرا )صورت یاست. و صورت 151منفصل ماده  ی، مخصِّص لفظ151رسد که ماده  یبه نظر م

 است نا کرده است. 151

 

 است:  31وکالت  02سوال  موضوعاً مشابهل یوارد ذم 
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 و پند 35 یو پند اصول 56و سوال  3و  1 یو پند اصول 05.سوال 3   

 (96/69/39ای)مرحله 44های ازمون از 35ی مرحله 96اصولی    

 از 90 یمرحله 94 یو پند اصول 16و سوال  99 یو پند اصول 53.سوال 9   

 (33/65/39ی)امرحله 44های ازمون   

  یهاازمون از 9یمرحله 94و  99 یو پند اصول 16و  05.سوال 9   

 (30/61/39جامع)   

 (96/61/39جامع) یهاازمون از 7 یمرحله 37 یپند اصول  50.سوال 4   

 

 

 در بحث استصحاب،کدام است؟ یمراداز مقتض -55

 تیاستعداد و قابل (1

 حکم یمقتض (2

 علت (3

 سبب (4

 

 د.باش یم 3نه یپاسخ گز

 ت، و امکان بقاغ مستصحَب در طول زمان است.ی، شا در قابلیمنظور از شا در مقتض

 

 00سوال  عیناًًً( 33/0/31)یامرحله 44 یهاست و ششم ازمونیب یمرحله 22و سوال  33 یپند اصول 

 است. 31وکالت 

 

 

 م اهم بر مهم، مربوط به کدام مورداست؟یقاعده تقد -51

 ریافراد واجب مخ (1

 تزاحم دو حکم م (2

 ن ین محذوریدوران ب (3

 ل متعارض یدو دل (4

 

 .باشد یم 9نه یپاسخ گز

 رد.یگ یان دو حکم مورد استناد قرار میاست که در حالت تزاحم م یا همان تقدم اهم بر مهم، قاعده ایقاعده األهم فاألهم 

 

 مرحله 44 یهاست و ششم ازمونیب یمرحله 12و  23 یو پند اصول 00اول سوال  ینهیالف.درگز-

 عنوان شده است.  31وکالت  08سوال  عیناً(33/20/31)یا

  

 است: 31وکالت  08سوال موضوعاً مشابه ل یب. موارد ذ 
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  44 یهاسوم هفدهم ازمون یمرحله 37و  34و  39 یو پند اصول 03.سوال 3  

 (69/69/39ای)مرحله  

 یامرحله 44 یهاست و ششم ازمونیب یمرحله 99 یو پند اصول 51.سوال 9  

  (33/65/39) 

 (30/61/39جامع) یهاسوم ازمون یمرحله 99 یو پند اصول 53.سوال 9  

 

  

 ل قراردادکرد؟ید حکم به تشکیدر کدام مورد، با -53

ت سیمعلوم ن یند،ولک یدار نامه مزبور را ارسال میرا ارسال کند.خر یدهد تا نامه قبول یا هفته مهلت میدار ی، فروشنده به خریدر قرارداد مکاتبه ا (1

 ا بعد از آن.یمهلت مقرربوده  یقبل از انقضا

 خند.یهر دو حادثه مجهول التار یمخاطب،ول یاز سو یجاب و قبولیدهد:رجوع از ا یجاب فروشنده،دو حادثه رخ میبعد از ا (2

 قبول معلوم است.خ یجاب،مجهول وتاریخ رد ایتار یجاب و رد آن،ولیدهد:قبول ا یجاب فروشنده،دوحادثه رخ میبعدازا (3

د وشرط مجهول یبدون ق یخ قبولیتار ید وشرط او،ولیو قبول بدون ق یجاب متقابل از طرف مشتریدهد:ا یجاب فروشنده،دو حادثه رخ میبعد از ا (4

 است.

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

شود و لذا حکم به  یجاب، فرض می، مؤخر از قبول ا«جابیرّد ا»جاب، معلوم است. مطابق اصل تأخر حادث، یخ قبولِ ایجاب نامعلوم است و تاریخ رد ایتار

 شود.  یل قرارداد داده میصحت معامله و تشک

 

 

 ، کدام است؟یت استصحاب قهقریل عدم حجیدل -16

 قنیتقدم زمان مشکوک بر مت (1

 قن و مشکوک یتعدد مت (2

 قن و مشکوک یوحدت زمان مت (3

 نیقیت شا ویعدم فعل (4

 

 باشد. یم 3نه یپاسخ گز

قن یقن مربوط به زمان حال. درست بر خالف آن ه که در  استصحاب، الزم است که زمان متی، زمان مشکوک مربوط به گذشته است و متیحاب قهقردر استص

 مربوط به گذشته است و زمان مشکوک مربوط به حال.

 

 مطروحه در ازمون وکالت است: 82سوال  اًعینل یالف. موارد ذ 

 یامرحله 44شانزدهم ازمون  یمرحله 30 یو پنداصول 56.سوال 3    

    (99/69/39) 

 یامرحله 44 یهاهجدهم ازمون یمرحله 9 یو نکته 59.سوال 9    

 )اینترنتی(    

 (33/65/39)یامرحله 44ست و ششم ازمون یب یمرحله 97 ی.پند اصول9    
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 است.: 31وکالت  82سوال  موضوعاً مشابهل یب. موارد ذ 

 یامرحله 44 یهان سطح ازمونییازمون تع 3 یو نکته 53.سوال 3    

    (95/36/39)  

 (33/65/39)یامرحله 44ست و ششم ازمون یب یمرحله54.سوال 9    

  

 

« ب»داده است،  ین به ویرا دارد، حسب درخواست او بنز« ج»ل یساله( قصد آتش زدن اتومب 34)پسر « ب»نکه یبا علم به ا« الف»-13

 ح است؟یآتش داده است. کدام مورد صح ل رایاتومب
 شرکاغ جرم هستند« ب»و « الف» (1

 معاون جرم است« الف» (2

 است یمباشر معنو« الف» (3

 از مباشر است. یسبب اقو« الف» (4

 

 باشد .  یم 9نه یپاسخ گز
 مطالعه شود.  037ماده  "ب": بند 0نکته 

 شوند:اشخاص زیر معاون جرم محسوب می -225ماده

 استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.ی را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریا به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوغهرکس، دیگر -الف

 هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. -ب

 هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. -پ

 مطالعه شود.  030ده ر مای: قسمت اخ3نکته 

گردد. هم نین هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداک ر مجازات قانونی همان جرم محکوم می -228ماده

 شود.هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداک ر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می

 

 به مسئول بودن نوجوانان  یامرحله 44 یهاآزمون 2 یآزمون مرحله 81سوال  2 یل نکتهقسمت او

 (23/32/3131کرده است.) اشارهسال  38 یرز

 

 

 ح است؟یمرتکب جرم مشدد شده است. کدام مورد صح« ب» ید کرده است، ولیارتکاب جرم ساده تهد یرا برا« ب»، «الف» -19

 ستا ییفاقد وصف جزا« الف»رفتار  (1

 مرتکب معاونت در جرم مشدد شده است« الف» (2

 مرتکب معاونت در جرم ساده شده است« الف» (3

 شود یمکرَه محسوب م« ب»مکرِه و « الف» (4

 .  باشد یم 9نه یپاسخ گز

 مطالعه شود. 037نکته : تبصره ماده 

مرتکب جرم شرط است. چنان ه فاعل اصلی جرم، جرمی و  برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون -تبصره

 شود.تر محکوم میشدیدتر از آن ه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف

 

 اند:نکته پرداخته ینبه ا اًعین یرموارد ز 

  (22/3/3131) یامرحله 44 یهااز آزمون 3 یآزمون مرحله 81سوال  1 ینکته .3
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 یامرحله 44 یها(از آزمونینترنتی)ا 39 یآزمون مرحله 39.سوال 9    

    (90/69/3939) 

 (30/61/3939این سوال در آزمون جامع سوم ) 9ی و نکته 10سوال .9     
 

 

جازات آن مجدداً م یت حکم و قبل از شروع به اجرایخ قطعیشده است. به فاصله دوماه از تار 0درجه  یریمرتکب جرم تعز« الف»-19

 ح است؟یشده است. کدام مورد در خصوص رفتار مرتکب صح 4مرتکب جرم درجه
 .شود یمشمول مقررات تکرار جرم م (1

 .شود یا از مقررات تعدد و تکرار جرم نمیچ یمشمول ه (2

 .شود یمشمول مقررات تعدد جرم م (3

 .شود یمشمول مقررات تکرار جرم نم (4

 

 سب(نه منای. )گزباشد یم 3نه یپاسخ گز

 شود.مطالعه  057ماده نکته : 

های تعزیری از درجه یا تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات -292ماده 

 .شودیا و نیم برابر آن محکوم میحی یت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یا تا شش دیگری گردد، به حداک ر مجازات تا 

 

 سوال است: ینا مشابه موضوعاً یلموارد ذ 

   0 یآزمون مرحله 82سوال  5 یو قسمت اول نکته 82.سوال 5   

 (22/95/5000)یامرحله 22 یهاآزمون   

 (21/92/5000)50 یآزمون مرحله 09سوال  50 ی.نکته2   

 یا-مرحله 22 یهاآزمون 22 یآزمون مرحله 81سوال  2 ی. نکته0   

   (53/91/50010) 

 

 

 ح است؟یج مجرمانه متعدد حاصل شود کدام مورد صحیکه از رفتار مجرمانه واحد نتا یدرصورت -14

 است یدر حدود وقصاص از موارد تعدد ماد یول یاز موارد تعدد معنو یریم تعزیدر جرا (1

 است  یاز موارد تعدد ماد (2

 است  یاز موارد تعدد معنو (3

 ق عنوان خاص مجرمانه استیاز مصاد (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز
 و تبصره آن مطالعه شود. 054نکته : ماده 

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یا از آن جرائم حداک ر مجازات مقرر را حکم میکند و  -294ماده 

سه جرم باشد، مجازات هر یا را بیش از حداک ر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداک ر به اضافه نصف آن تجاوز  هرگاه جرائم ارتکابی بیش از

رقابل تبدیل یا غینکند، تعیین مینماید. در هر یا از موارد فوب فقط مجازات اشد قابل اجراغ است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا 

 گردد.غ شود، مجازات اشد بعدی اجراغ میاجرا

جرم باشد تا  در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداک ر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک هارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه
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 گردد.نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می

 شود.مانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوب عمل میدر صورتیکه از رفتار مجر -2تبصره 

 

 

 

ش از آن یا بیال یارد ریلیک میمال موضوع جرم  یر االنتشار، وقتیکث یاز روزنامه ها یکیا در ی یت و رسانه ملیانتشار حکم محکوم -17

 ر الزم است؟یم زیک از جرایباشد در کدام 
 ییاستفاده از اطالعات نها (1

 یکالهبردار (2

 یاخذ پورسانت در معامالت داخل (3

 یر مجاز از اموال دولتیاستفاده غ (4

 

 باشد.  یم 4نه یپاسخ گز
 مطالعه شود.  57نکته : بند ز تبصره ماده 

یارد االرض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کالهبرداری بیش از یا میلحکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی -95ماده 

 شود.های محلی در یا نوبت منتشر می(ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه2099909990999)

–تبصره 

-وزنامهریالیابیشازآنباشد،الزامیاستودررسانهملییایکیازر(2099909990999)میلیاردانتشارحکممحکومیتقطعیدرجرائمزیرکهمیزانمالموضوعجرمارتکابی،یا

 شود:تشار منتشر میهایک یراالن

 رشاغ و ارتشاغ -الف

 اختالس -ب

 اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری -پ

 مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری -ت

 تبانی در معامالت دولتی -ث

 در معامالت خارجی أخذ پورسانت -ج

 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت -چ

 جرائم گمرکی -ح

 قاچاب کاال و ارز -خ

 جرائم مالیاتی -د

 پولشویی -ذ

 اخالل در نظام اقتصادی کشور -ر

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی -ز

 

  اند:ی این سوال اشاره کردهبه نکته عیناًموارد ذیل 

      44های آزمون 9ی ها( آزمون مرحله) و نه گزینه14سوال  الف. عبارت    

 (33/33/3939عبارت این سوال است. ) عیناًًًای مرحله     

  این سوال است: مشابه موضوعاًب. موارد ذیل 

  44های ی سوم آزمونآزمون مرحله 33و سوال  33سوال  4و  9ی . نکته3    
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 (33/33/3939ای)مرحله    

 ( 99/69/3939ای)مرحله 99های ی سوم آزمونآزمون مرحله 33وال . س9    

 (60/64/3939ای)مرحله 99های ی چهارم آزمونآزمون مرحله 366. سوال 9    

 (39/64/3939ای)مرحله 44های ازمون 33ی آزمون مرحله 19. سوال 4    

 
 

 

 ح است؟یشوند، صح یریه مرتکب جرم تعز، هگایکدام مورد در خصوص اطفال کمتر از نه سال تمام قمر -10

 شوند یمحکوم م یتیو ترب ینیا در رشد و کمال عقل آنان شبه باشد، به اقدامات تأمیا حرمت آن را درک نکنند و یت جرم انجام شده و یاگر ماه (1

 شوند یمحکوم م یتیو ترب ینیبه اقدامات تأم (2

 شوند ینممحکوم  یتیو ترب ینیچ مجازات و اقدامات تأمیبه تحمل ه (3

 شوند یمحکوم نم یتیو ترب ینیا در رشد و کمال عقل آنان شبه باشد، به اقدامات تأمیا حرمت آن را درک نکنند و یت جرم انجام شده و یاگر ماه (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز
 مطالعه شود.  00: صدر ماده  0 نکته

وند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میش -88ماده 

 یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:

 ...تسلیم به والدین یا اولیاغ یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالب طفل یا نوجوان -الف

سال  3که اعم از  یسال شمس  3ر یافراد ز ی( قانونگذار برا22)ماده ینیبودن  اقدامات تأم یو با توجه به اصل قانون 88ه : باتوجه به صراحت ماد2نکته 

 .ان ننموده استیب 88در ماده  یباشند حکم یم یقمر

 

 اند:ی این سوال پرداختهبه نکته اًعین، موارد ذیل 

 از  0ی در آزمون مرحلهاین سوال   3ی و نکته 14الف. قسمت اول سوال     

 (63/39/3939ای)مرحله 44های آزمون    

 ایمرحله 44های ی ششم از ازمونآزمون آزمون مرحله 19ی  سوال ب. نکته    

    (63/39/3939) 

 ایمرحله 44های ی بیست و یکم از آزمونآزمون مرحله 39ی سوال نکته ج.    

   (69/67/3939) 
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

پردازد، دادگاه کدام  یهم م یمجرمانه مستمر یتهایبه فعال یت قانونیافزون بر فعال یدگاه محرز شود که شخص حقوقدا یهرگاه برا-15

 دهد؟ یاقدام را انجام م
 ر از انحالل  و مصادره اموال را اعمال کندی، غیمختص شخص حقوق یا تا دو مورد از مجازات هایتواند  یم (1

 کند یاموال آن صادر م ا مصادرهی یحکم به انحالل شخص حقوق (2

 کند یو مصادره اموال آن صادر م یحکم به انحالل شخص حقوق (3

 ر از انحالل را اعمال کندی، غیتواند هر مجازات مختص شخص حقوق یم (4

 

 باشد.  یم 3نه یپاسخ گز
 د . یباشد . آنها را با دقت مطالعه کن یم 33و  30از مواد  یبین سوال ترکینکته: ا

ا تا دو یبار آن به انیج زیو نتا ی( این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکاب249که شخص حقوقی براساس ماده) درصورتی -29ماده 

 ست:ین یقین امر مانع از مجازات شخص حقیشود، ایر محکوم میمورد از موارد ز

 انحالل شخص حقوقی -الف

 مصادره کل اموال -ب

 الیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداک ر برای مدت پنج سالممنوعیت از یا یا چند فع -پ

 طور دائم یا حداک ر برای مدت پنج سالبرای افزایش سرمایه بهممنوعیت از دعوت عمومی -ت

 از اسناد تجاری حداک ر برای مدت پنج سال یممنوعیت از اصدار برخ -ث

 جزای نقدی -ج

 هاهوسیله رسانانتشار حکم محکومیت به -چ

 شود.یکنند، اعمال نمیت میکه اعمال حاکم یدر موارد یر دولتیغ یا عمومیو  یدولت ین ماده، در مورد اشخاص حقوقیمجازات موضوع ا -تبصره

تین، فعالیت شود که برای ارتکاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخسانحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می -22ماده 

 خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 

  این سوال هستند: مشابه موضوعاًموارد ذیل 

 ایمرحله 44های ی دوم از آزمونآزمون مرحله 14سوال  9ی الف. نکته      

      (64/33/3939) 

 های ونی دوم از آزماین سوال در آزمون مرحله 9ی و نکته 14ب.سوال       

 (63/69/3939ای)مرحله 99      

 

 

 ست؟یح نی، کدام مورد، صحیلیتکم یدر خصوص مجازات ها -11

 ستیش از دو سال نیاصوالً ب (1

 ، قابل اعمال استیریا تعزیمستوجب قصاص  یهمراه با مجازات حدّ  (2

 ات مجرم باشدیو خصوص ید متناسب با جرم ارتکابیبا (3

 ل اعمال است، قابیو حقوق یقیدرمورد اشخاص حق (4

 

 باشد.  یم 4نه یپاسخ گز

 باشد .  یم 35ن سوال برگرفته از نکات مطروحه در ماده ینکته: ا
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری ازدادگاه می -29ماده 

خصوصیات وی به یا یا چند مجازات از  شش تا درجه یا محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و درجه

 های تکمیلی زیر محکوم نماید:مجازات

 اقامت اجباری در محل معین -الف

 منع از اقامت در محل یا محلهای معین -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین -پ

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت

 ا تصدی وسایل موتوریمنع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و ی -ث

 منع از داشتن دسته چا ویا اصدار اسناد تجارت -ج

 منع از حمل سالح -چ

 منع از خروج اتباع ایران از کشور -ح

 اخراج بیگانگان از کشور -خ

 الزام به خدمات عمومی -د

 منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی -ذ

 ا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرمتوقیف وسایل ارتکاب جرم ی -ر

 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز

 الزام به تحصیل -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی -س

 ي مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون بهنحو دیگری مقرر نماید.2تبصره 

 گیرد.لی از یا نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میي چنان ه مجازات تکمیلی و مجازات اص2تبصره 

ه شود و بآییننامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراغ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می - 9تبصره 

 تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 

 

  اند:یک اشاره کردهی به گزینه عیناًالف. موارد ذیل 

 ی دومآزمون مرحله 37سوال  4ی و قسمت اول نکته 34سوال  9ی .نکته3     

     (64/33/3939ای)مرحله 44های آزمون     

  44های ی نوزدهم آزمونآزمون مرحله 34سوال  7ی قسمت دوم نکته.9     

 (39/64/3939ای)مرحله

 (99/61/3939زمون جامع چهارم)آ 19سوال  9ی . قسمت الف نکته9     

 ایمرحله 99های آزمون تعیین سطح آزمون 11.سوال 4     

 ای مرحله 99های ی دوم آزمونآزمون مرحله 34سوال  9ی . نکته7     

     (63/69/3939) 

 (30/61/3939آزمون جامع سوم ) 34سوال  3ی . نکته0     
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

 www.dadsima.com www.dadestan.com 03077470730تلفن -33پالک  -ابتدای  ادوارد براون   -کارگر شمالی  -انقالب 
 

 

 ی دوم اشاره کرده به گزینه عیناًای مرحله 44تم از آزمون ی بیسآزمون مرحله 19سوال  3ی ب. نکته

 (96/64/3939است.)

 

 اشاره کرده  4ی به گزینه عیناًای مرحله 44های ی بیستم از آزمونآزمون مرحله 11سوال  9ی ج. نکته

 (96/64/3939است.)

 

 

 

 

 ح است؟یراد جرح شده است. کدام مورد صحیمرتکب جرم ا یدر حالت مست« الف »  -13

 ه است.یضامن د یست، ولیمرتکب قابل مجازات قصاص عضو ن (1

 ار بوده استیمسلوب اخت ین ارتکاب، به طور کلینکه ثابت شود مرتکب حیاصل برمجازات او است، مگر ا (2

 ا با علم به تحقق آن بوده استیبه منظور ارتکاب جرم  ینکه ثابت شود مستیاصل بر عدم مجازات او است مگر ا (3

 شود یز محکوم میه است و حبس نیضامن د یست، ولیابل مجازات قصاص عضو نمرتکب ق (4

 

  باشد.  یم 9نه یپاسخ گز
 شود.  یپاسخ داده م 034ن سوال با توجه به ماده ینکته: ا

اینکه ثابت شود مرتکب  مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر -264ماده 

طور کلی مسلوباالختیار بوده است. لکن چنان ه ثابت شود مصرف این مواد بهمنظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و حین ارتکاب جرم به

 شود.جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می

 

 این سوال است.  ای موضوعاَ مشابهمرحله 44های از آزمون 99ی آزمون مرحله 366ی سوال نکته

(35/67/3939) 

 

 

 

 

 شود؟ یر جرم محسوب میم زیک از جرایشروع به جرم در کدام  -36
 مصرف مسکر  (1

 1تا  1درجه  یریتعز (2

 ر از زنایعفت غ یعمل مناف (3

 معاونت در شروع به جرم قتل عمد (4

 

 . باشد یم 3نه یپاسخ گز

 مطالعه شود. 033نکته : ماده 
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت

راد یا افمهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –رگونه استفاده از سواالت مفهومی ه 
میدان  –خط(     تهران  7) 030-57030073تلفن :  573پالک  –از سمت بلوار فردوسی  –حاشیه میدان استقالل  -درس : مشهد آواگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر
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شرح زیر مجازات واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، بههر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به -222ماده 

 شود:می

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یا تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار -الف

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج -ب 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالب حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شالب یا جزای نقدی درجه شش -پ 

اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام کاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بیهرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارت -تبصره

 شده در حکم شروع به جرم است.انجام

 

 کدام است؟ یکند. عمل و یم ید، فقط نگهدارینما یحه دار میرا جر یکه عفت و اخالق عموم یرینوار و تصاو یشخص-33

 تظاهر به عمل حرام (1

 ت در جرممعاون (2

 است ییفاقد وصف جزا (3

 شود یجرم محسوب م (4

 . باشد یم 9نه یپاسخ گز

 مراجعه شود. 35/3/0570کشور مورخه  یوان عالید 743ه یوحدت رو ینکته: به را

( که به موجب 7316رات مصوب یتعز) یقانون مجازات اسالم 546ن که برطبق ماده ینظر به اکشور :  یوان عالید یئت عمومیه 546ه یوحدت رو یرأ

ا ر یکه عفت و اخالب عموم یزیهر چ یا به طور کلیدئو ینما و وی، نوارسی، طرح، نقاشینگهدارشده، یربا آن ملغیه مقررات مغایهمان قانون کل 127ماده 

که تعداد آن معد  یبور در صورتوسائل مز ین صرف نگهداریشود بنابرایع باشد جرم محسوب میتوزکه به منظور تجارت و ید . در صورتیحه دار نمایجر

 است. یقانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائ 546ع نباشد، از شمول مادهیو توز یامر تجار یبرا

 

  به این نکته پرداخته است: عیناًموارد ذیل 

 (63/61/3939این سوال در آزمون جامع دوم) 3ی و نکته 19الف. سوال   

 (91/60/3939ای)مرحله 44های از آزمون 90ی آزمون مرحله 30ب. سوال   

 

 

 ح  است؟ین صورت، کدام مورد صحیرا از قصاص عفو کند، درا یه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ، جانیعل یهرگاه مجن-39
 ستیمرتکب قابل مجازات ن (1

 شود یر میمرتکب تعز (2

 شود یمرتکب قصاص م (3

 شود یه محکوم میمرتکب به پرداخت د (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز

 مطالعه شود. 573نکته : ماده 

تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای علیه می، مجنییدر قتل و سایر جنایات عمد -956ماده 

 .شودمحکوم می« راتیتعز»ه تعزیر مقرر در کتاب پنجم یا دیه کنند، لکن مرتکب بقصاص  از فوت او، حسب مورد، مطالبهتوانند پسنمیدم و وارثان 

 

 ی مربوط به این سوال اشاره کرده  مادهای به مرحله 44های آزمون 33ی آزمون مرحله 31سوال  4ی نکته

 (39/69/3939است. )
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 دارد؟ یرفتار او چه وصف را که در دسترس او بوده است، تصاحب کرده است. یکیاز ابزار و آالت مکان یبرخ یکیکارگر مکان -39

 سوغ استفاده از شغل (1

 ل مال نامشروعیتحص (2

 انت در امانت یخ (3

 سرقت (4

 

 باشد.  یم 4نه یپاسخ گز
 کتاب پنجم مطالعه شود. 737ماده  3نکته: بند 

( ضربه شالب ۴۷و تا )ر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال یط زیاز شرا یکیط حد نباشد و مقرون به یکه سرقت جامع شرا یدر صورت-565

 شود:یمحکوم م

 ها واقع شده باشد.نیر ایل مسجد و حمام و غیاز قب یعموم یهاا در محلیا در توابع آن ی یسکن یا برایا مهی یکه محل سکن ییسرقت در جا -۱

 رز را شکسته باشد.ا نرده محرز بوده و سارب حین یا پرچیا بوته یدرخت و  ٔ  واقع شده باشد که به واسطه ییسرقت در جا -۲

 که سرقت در شب واقع شده باشد. یدر صورت -۳

 شتر باشند.یا بین دو نفر یسارق -۴

ا یا شاگرد یکه به اتفاب مخدوم به آن جا رفته  یگریا منزل دیرا در منزل مخدوم خود  یگریا مال دیده یسارب مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزد -۵

 ل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.یبوده از قب یمعموالً محل کار و که یا در محلیکارگر بوده و 

از  یا قسمتیدر دسترس آنان است تمام  یشغل اموال یکه به اقتضا یکسان یکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلهر گاه اداره -۶

 آن را مورد دستبرد قرار دهند.

 

 این سوال  موضوعاَ مشابهای مرحله 44های از آزمون 90ی این سوال در مرحله 9و  3ی و نکته 33وال س

 (33/65/3939است. )

 

 

ده، حسب تصادف بدست آورد، به کدام مورد یبه ثبت رس یکه در فهرست آثار مل یخیرا از اماکن تار یفرهنگ -یخیاموال تار یاگر کس -34

 شود؟ یمحکوم م

 
 ضبط اموال مکشوفه فقط به  (1

 یو مذهب یخیمجازات جرم تجاوز به اماکن تار (2

 و کاوش  یمجازات حفار (3

 مجازات جرم سرقت (4

 

 . باشد یم 3نه یپاسخ گز

 کتاب پنجم مطالعه شود. 373ا ماده ینکته: تبصره 

ل یکشور نسبت به تحو یراث فرهنگیسازمان م ن ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقرراتیموضوع ا ی، فرهنگ یخیهر کس اموال تار - 0تبصره 

 گردد . ید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میآن اقدام ننما
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 یدباشد، اسنایم یطبقه بند یو اطالعات یکه مسئول امور حفاظت یتوسط مأموران دولت یت اصول حفاظتیو عدم رعا یمباالت یبراثر ب -37

 ذکور کدام است؟شود. جرم مأموران م یتوسط دشمنان ربوده م
 یفقط جرم انتظام (1

 ستیجرم ن (2

 یه اطالعاتیتخل (3

 یاسناد دولت یاهمال در نگهدار (4

 

 نه مناسب(یباشد. )گز یم 4نهیپاسخ گز

 

 

 شود؟ یکند. مرتکب به کدام نوع مجازات محکوم م ید منزل مصرف میخر یبا ارتکاب بزه اختالس، وجوه حاصل را برا« الف» -30

 لمجازات اختالس و ضبط ما (1

 د حاصل از جرمیا چهارم عوایزان یبه م ینقد یبه جزا ییجرم پولشو یمجازات اختالس و رد مال و برا (2

 و ظبط مال و منافع حاصل از آن ییمجازات جرم پولشو (3

 ، به مجازات اشد یبه علت تعدد معنو (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز
 د مطالعه شود.یقانون تشد 5ماده  3: تبصره 0نکته 

ن یسه گانه و هم ن یقوا یو بطور کل یانقالب یا نهادهایها یا شهرداریا شوراها ی یو ادار ییاعم از قضا ین دولتین و ماموریا از مستخدمیر : ه 9ماده 

جام ا انیدن انجام دا یبرا یر رسمیا غی یخواه رسم ین به خدمات عمومیا ماموریوابسته به دولت و  یدولت یا سازمانهای یدولت یا شرکتهایمسلح  یروهاین

 یتشد در حکم مریم قبول نمایر مستقیا غیما یرا مستق یم مالیا تسلیا سند پرداخت وجه یا مال یباشد وجه  یمزبور م یکه مربوط به سازمانها یندادن امر

ا نداده و انجام آن یف آنها بوده یوظان که امر مذکور مربوط به یاست ا عم از ا ید در حکم مرتشیف قبول نماین که امر مذکور مربوط به وظایاست اعم از ا

که  یشود. در صورتیر مجازات میب زیا نبوده باشد به ترتیا عدم انجام آن موثر بوده یا آن که در انجام یا نبوده باشد و یفه بوده یت و وظیبرطبق حقان

ل ر کیا همطراز مدیر کل یسال و چنان ه مرتکب در مرتبه مد ال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سهیست هزار ریش از بیا وجه ماخوذ بیمت مال یق

عادل م ینقد یکسال تا سه سال حبس و جزایال از یست هزار رین مبلغ تا دویش از ایمحکوم خواهدشد و ب یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی

ا باالتر باشد یر کل یا همطراز مدیر کل یاهد شد و چنان ه مرتکب در مرتبه مدا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خویمت مال یق

ون یلیا میال تا یست هزار ریش از دویا وجه ماخوذ بیمت مال یکه ق یمحکوم خواهد شد. در صورت یانفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولت یبه جا

ضربه شالب  24و تا  یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتیمت مال یمعادل ق ینقد یجزا ال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوهیر

انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد  یا همطراز آن باشد بجایر کل ین تر از مدییخواهد بود و چنان ه مرتکب در مرتبه پا

ا یمت مال یمعادل ق ینقد یال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزایون ریلیا میش از یخوذ با وجه مایمت مال یکه ق یشد. در صورت

 یا همطراز آن باشد بجایر کل ین تر از مدییضربه شالب خواهد بود و چنان ه مرتکب در مرتبه پا 24و تا  یوجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولت

 وقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.انفصال دائم به انفصال م

ا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ ینست که جرم دفعتاً واحده و یت محاکم اعم از ایا صالحین مجازات و ییث تعی: مبالغ مذکور از ح 2تبصره  

 بر نصاب مزبور باشد.

 یازیله رشوه امتیبه وس یر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنان ه راشیتعزاز ارتشاغ بعنوان  یموارد فوب مال ناش ی: در تمام 2تبصره  

 از لغو خواهد شد. ین امتیل کرده باشد ایتحص

 مطالعه شود.  0507مصوب ییقانون پولشو 3ماده  5: تبصره 3نکته

مت یا قیمشتمل بر اصل و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد، م ل د حاصل از ارتکاب جرم یعالوه بر استرداد درآمد و عوا یین جرم پولشویمرتکب ن۹ماده 

ز یران واریا یاسالم یجمهور ینزد بانا مرکز ید به حساب درآمد عمومیشوند که باید حاصل از جرم محکوم میچهارم عواایزان یبه م ینقد یآن( به جزا

 گردد.

 افته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.یرییا تغیل یتبد یگرید حاصل به اموال دیي چنان ه عوا۱تبصره

 ن حکم قرار نگرفته باشد.یاست که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول ا یو منافع حاصل از آن در صورت ییي صدور و اجراغ حکم ضبط دارا۲تبصره

قانون  نیشده در ا ینیبشیپ ی، به مجازاتهایکابمقرر مربوط به جرم ارت ی، عالوه بر مجازاتهایین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویي مرتکب۳تبصره

 ز محکوم خواهند شد.ین
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  اند:به پاسخ این سوال اشاره کرده عیناًموارد ذیل 

  44های از آزمون )اینترنتی(31 یازمون مرحله 44سوال  9ی نکته الف.    

 (60/64/3939ای)مرحله    

به مجازات پولشویی اشاره کرده  عیناًای همرحل 44های از آزمون 97ی آراد آزمون مرحلهب. 

 (91/60/3939است.)

 

 (97/65/3939ی مربوط به این سوال اشاره کرده است.)به ماده عیناً آزمون جامع اول 14سوال  3ی نکته. ج

 

 

 رساند. حکم او کدام است؟ یات شد بدون اجازه دادگاه به قتل میمستوجب سلب ح ی، مرتکب جرم حدیکس -35

 قصاص (1

 معاف از مجازات است (2

 شود یر میتعز (3

 ریه و تعزیپرداخت د (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز
 مطالعه شود. 503نکته : ماده 

 شود:علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیدرصورتی که مجنیٌ -992ماده 

 مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. -الف

کب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر مرت -ب

 حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

 شود.مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی -پ

 بر او وارد شود. یتین قانون جنای( ا265ب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده)یکه تجاوز او قر یتجاوز و کست ي م

 زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. -ث

محکوم « تعزیرات»و )پ( این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم  اقدام در مورد بندهای)الف(، )ب( -2تبصره

 شود.می

 

 

 

 شود؟ یبه کدام مجازات محکوم م یدهد. قاض یاشد از مجازات مقرر در قانون م ی، حکم به مجازاتیدادگاه با اخذ پول از شاک یقاض -31

 مورد حکم واقع شده که  یارتشاغ و مجازات مقدار زائد (1

 ارتشاغ  (2

 سوغ استفاده از مقام  (3

 که مورد حکم واقع شده یفقط به مجازات مقدار زائد (4

 

 باشد.  یم 3نه یپاسخ گز
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 کتاب پنجم مطالعه شود.  303نکته: ماده 

اشند عالوه بر مجازات ارتشاغ حسب مورد به اشد از مجازات مقرر در قانون داده ب یکه حکام محاکم به واسطه ارتشاغ حکم به مجازات یدر صورت - 303ده ما

 که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .  یمجازات مقدار زائد

 کند. مجازات او کدام است؟ یرا به فروش ملک خود اکراه م یت خود، مالکیاز شهرستان ها، با سوء استفاده از موقع یکیفرماندار  -33

 ینقد یرد مال، حبس و جزا (1

 یقدن یحبس و جزا (2

 ینقد یا جزایرد مال، حبس و  (3

 یحبس و انفصال دائم از خدمات دولت (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز
 کتاب پنجم مطالعه شود.  300نکته: ماده 

ن آا بدون حق بر یرا بخرد  یا حق کسیکه با سوغاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال  ین دولتین و مأموریمنصبان و مستخدما از صاحبیهر  -682

 ایا سال تا سه سال یا حق، به مجازات حبس از یمت مال یق یا معادل نقدین مال یکند عالوه بر رد ع یگریا مالا را اکراه به فروش به دیمسلط شود 

 گردد.یال محکوم میون ریلیاز شش تاهجده م ینقد یجزا

 

 

کند. او مرتکب جرم شده  یل میتحص یازات مالیا امتیا منفعت یل ، وجه مایا مخابراتی یانه ایرا یرمجاز، از سامانه هایبه طور غ یکس-366

 است؟
 سرقت (1

 ل مال نامشروعیتحص (2

 رمجاز یغ یدسترس (3

 یکالهبردار (4

 

 نه مناسب(یباشد. )گز یم 4نه یپاسخ گز
 مطالعه شود.  0500مصوب  یانه ایم رایقانون جرا 05نکته: ماده 

ا یا متوقف کردن داده ها یجاد یر، محو، اییل وارد کردن، تغیاز قب یبا ارتکاب اعمال یا مخابراتی یا نهایرا یها ستمیرمجاز از سیهرکس به طور غ -50ادهم

تا پنج  ایبه حبس از  ل کند عالوه بر رد مال به صاحب آنیتحص یگریا دیخود  یبرا یازات مالیا امتیا خدمات یا منفعت یا مال یستم وجه یمختل کردن س

 ا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.یال یون ریلیکصد میست تا یباز  ینقد یا جزایسال 

 

  این سوال است: مشابه موضوعاًموارد ذیل 

 (99/61/3939آزمون جامع چهارم) 30سوال  9ی الف. نکته    

 ایمرحله 44های از آزمون 35ی آزمون مرحله 13سوال  3ی ب. نکته    

    (96/69/3939) 
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بر  یق، در مظان اتهام مبنیپس از تحق      بازپرس  به عنوان مطلع احضار شده و  ی، از سویقات مقدماتیتحق در مرحله یشخص -363

حیرد. کدام مورد، صحیگ یقرار م یارتکاب جرم  

    است؟    

ز است.یم اتهام جایل او صورت گرفته باشد، تفهیق از مطلع در حضور وکیچنان ه تحق(0      

   ید  طبق مقررات و به عنوان متهم، برایست و بایم اتهام به او نیفهبازپرس مجاز به ت(3  

 وقت دیگر احضار شود.   

 

 م اتهام کندیست و بازپرس مجاز است در همان جلسه، به او تفهیبه استعالم نظر دادستان ن یازین(5 

 د.یآ یل مم اتهام به عمیدر صورت اعالم مراتب به دادستان و موافقت او، در همان جلسه تفه(4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 305نکته: سوال برگرفته از ماده 
 

  آمده است یمرحله ا 44 یاز آزمونها  23آزمون مرحله  322سوال  4 ینهدر گز عیناًپاسخ سوال فوق. 

(21/22/3131) 

 

حصول سازش، موضوع را با  یبرا ییق است، مقام قضایدرجه شش و قابل تعل یریرقابل گذشت که مجازات آن از نوع تعزیدر جرم غ -369

ت. مؤثر اس یفریت کیز فاقد سابقه محکومیکند و متهم ن یگذشت م ی، شاکیگریانجیدهد. در اثر م یارجاع م یگریانجین به میتوافق  طرف

 شود؟ یکدام قرار صادر م

 ب پس از اخذ موافقت متهم یق تعقیتعل (1

 یوافقت شاککردن پرونده پس از اخذ م یگانیبا (2

 ق پس از اخذ موافقت متهم یترک تعل (3

  یب پس از اخذ موافقت شاکیتعق یموقوف (4
 

 . باشد یم 3نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 03: سوال برگرفته از ماده نکته

 

   اند: به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل 

  (30/69/3939)یامرحله 44 یاز آزمونها 39آزمون مرحله  331سوال  الف.

  (30/16/3939 )9آزمون جامع  364سوال  ب.   

 

 ب آنانیا قرار منع تعقیشوند و متعاقباً حکم برائت  یبازداشت م یبه هر علت یو دادرس یقات مقدماتیان تحقیکه در جر یاشخاص -369

 به کدام مرجع ارائه دهند؟و  یقطع یخ ابالغ رأیجبران خسارت خود را ظرف چه مدت از تار یتوانند تقاضا یشود، م یصادر م
 کشور یوان عالید –ا سال ی (1

 نباشد یگناه یا مدارک و ادله بیمتهم در ارائه اسناد  یاز خوددار ین که بازداشت ناشیجبران خسارات، مشروط به ا یون ملیسیکم -شش ماه (2

 استان مربوط یس کل دادگستریرئ –ا سال ی (3

 یون استانیسیکم –شش ماه  (4
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 شد. با یم 4نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 337نکته: سوال برگرفته از ماده 

 

 اند: به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل   –الف 

 (31/24/3131)یمرحله ا 44 یاز آزمونها 33آزمون مرحله  338درسنامه سوال  1نکته .3 

  (32/82/3131)مورخه  1آزمون جامع  328سوال  .2

 یسوال فوق م مشابه موضوعاً (22/21/3131) یامرحله 44 یآزمونها از 34آزمون مرحله  333سوال  -ب 

 باشد .
 

فر یدتر متهم شده و کیم شدیجرا یا برخیر درجه هفت و باالتر و یب، به ارتکاب جرم مستوجب تعزیق تعقیدر طول مدت تعل یمتهم -364

 ح است؟یشود. کدام مورد صح یخواست صادر م
 ص و نظر او واگذار شده است.یست و به تشخین یالزام دادستان یق برایقرار تعل یالغا (1

 ابد.ی یش میص دادستان افزایب، به تشخیق تعقیمدت تعل (2

 گردد. یق افزوده میط تعلیشود و بر شرا یق دو برابر میمدت تعل (3

 د.یآ یب به عمل میت مقررات مربوط به تعدد جرم، تعقیق لغو و با رعایقرار تعل (4

 

 باشد.  یم 4نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 00ماده  0: سوال برگرفته از تبصره 0کته ن

  اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل 

  (61/26/1131)مرحله ای  44از آزمونهای  11آزمون مرحله  111الف. سوال 

 ( 12/82/1131) 5آزمون جامع  124ب. سوال       

 ( 11/28/1131) 1آزمون جامع  124درسنامه سوال  1ج. نکته      

 

 

قات و یکشور است، انجام تحق یوان عالیبرعهده د یبه تخلفات مقامات و مسئوالن کشور یدگیب و رسیکه قانوناً تعق یدر موارد -367

 شود؟ ی، توسط کدام مرجع انجام میاقدامات مقدمات

 محل وقوع جرم  یدادسرا (1

 مرکز استان محل وقوع جرم یدادسرا (2

 رکشو یوان عالید یدادسرا (3

 تهران یدادسرا (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 330نکته: سوال برگرفته از ماده 

 

  به این نکته اشاره کرده  عیناًی  امرحله 44از آزمونهای  33ن مرحله آزمو 333درسنامه سوال  1نکته

 (31/24/3131است.)
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 ح است؟یکشور، صح یا خارجی یت داخلیمنه ایم  علیمتهم در جرا یکدام مورد، در خصوص حقوق دفاع -360
ا یبه تمام   یل را از دسترسیتواند وک ی، میل و با صدور قرار عدم دسترسیرا دارد، اما بازپرس با ذکر دل یل متهم حق حضور در جلسه بازپرسیوک (1

 د.یاز اوراب پرونده منع نما یبرخ

 ص بازپرس است.ی، کالً بنا به تشخیتقات مقدمایل متهم در مرحله تحقیا عدم  حضور وکیتمکان حضور  (2

 د.یل را صادر نمایتواند قرار عدم امکان حضور وک یم فاسد برود، بازپرس میل متهم بیچنان ه از حضور وک (3

 ن حقوب شود.یتواند مانع ا ینم یطیچ شرایبه پرونده را دارد و بازپرس در ه یو دسترس یل متهم حق حضور در جلسه بازپرسیوک (4

 

 باشد.  یم 3نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 030و  030نکته: سوال برگرفته از ماده 

 

  اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل  –الف 

  (21/22/3131) یامرحله  44 یاز آزمونها 23آزمون مرحله  338و  332سوال  .3

  (63/61/3939) 9آزمون جامع  330سوال  .9  

 

 

د کدام ییم مستوجب حبس ابد شده است، منوط به تأیاز جرا یکیفرماندار مرکز استان که متهم به ارتکاب  یکنترل ارتباطات مخابرات -365

 دارد؟ یتین، چه وضعیریار به سایض اختیمرجع است و تفو
 ست.یض نیقابل تفو -استان یس کل دادگستریرئ (1

 ض استیقابل تفو –ه یس قوه قضائیرئ (2

 ست.یض نیقابل تفو –ه یس قوه قضائیرئ (3

 ض استیقابل تفو -استان یس کل دادگستریرئ (4

 

 . باشد یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک.  030: سوال برگرفته از ماده  0نکته 

 

  اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل  –الف 

 

 (21/22/3131)یامرحله  44 یاز آزمونها 23آزمون مرحله  322سوال . 3  

   (63/61/3939) 9ع آزمون جام 330سوال . 9     
 

 

 ح است؟یقه بسپارد، کدام مورد صحیل وثیکف یمعرف یکه متهم بخواهد به جا یدر صورت -361

 کند یکفالت صادر م ینکرده و قرار قبول یریینوع قرار تغ یبازپرس مکلف به قبول آن است، ول (1

 د.قه را تقاضا بسپاریوث یل، آزادیکف یتواند در هر زمان با معرف یمتهم مکند. اما  یل میقه تبدیبازپرس مکلف به قبول آن است و قرار را به قرار وث (2

 قه بسپارد.یل، وثیکف یمعرف یارات بازپرس است، متهم حق ندارد به جاین  و متناسب بودن آن را با اتهام وارده از اختیچون انتخاب نوع قرار تأم (3

 کند. اما متهم حق دارد ظرف ده روز از قرار رد نسبت به آن اعتراض کند یصادر من تقاضا ندارد و قرار رد آن را یدر قبول ا یفیبازپرس تکل (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 330: سوال برگرفته از ماده 0نکته 
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 اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل .  الف 

  44 یااز آزمونه 34آزمون مرحله  339رسنامه سوال د 39و1نکته .3     

 (69/69/3939)یامرحله     

 مرحله 44 یاز آزمونها 34آزمون مرحله  331درسنامه سوال  5نکته .9   

  (69/69/3939ای)   

 

 .سوال فوق  مشابه موضوعاً   2/1/31 یمرحله ا 44 یاز آزمونها 34آزمون مرحله  338سوال  4 ینهگز ب

 باشد . یم

 

 

 ل گذشت، چه مدت است؟م قابیت در جرایمرور زمان شکا -363
 خ اطالع از وقوع جرمیشش ماه از تار (1

 خ وقوع جرمیا سال از تاری (2

 خ وقوع جرمیشش ماه از تار (3

 خ اطالع از وقوع جرمیا سال از تاری (4

 باشد.  یم 4نه یپاسخ گز

 است. 33ب.م.ا.  007: سوال برگرفته از ماده  0نکته 

 

 به این نکته اشاره کرده  عیناً یمرحله ا 44 یاز آزمونها 21آزمون مرحله  320سوال  4 گزینه

 (24/22/3131است.)
 

 

 ت، حل اختالف با کدام مرجع است؟ین دادستان و بازپرس در امر صالحیدرصورت بروز اختالف ب -336
 کند یفه میت آن انجام وظیکه دادسرا در مع ییدو یفریدادگاه ک (1

 ت نظر دادستان استیر از تبعیبازپرس ناگز (2

 کند یفه میت آن انجام وظیکه دادسرا در مع یبدادگاه انقال (3

 کند یفه میت آن انجام وظیکه دادسرا در مع یکی یفریدادگاه ک (4

 

 باشد.  یم 3نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 373: سوال برگرفته از ماده 0نکته 

 

 اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل  -الف 

  (94/67/3939)یامرحله 44 یهاناز آزمو 99آزمون مرحله  363سوال .3

   

  (21/28/3131)مورخه  4آزمون جامع  322درسنامه سوال  3نکته  .2
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 .موضوعاً(  30/22/3131ی ) مرحله ا 44 یاز آزمونها 22آزمون مرحله  333درسنامه سوال  4نکته  ب 

 سوال فوق است . مشابه

 

 

 معتبر است؟ یدر کدام موارد، گزارش ضابطان دادگستر -333
 باشد یمورد ثقه قاض (1

 ه نباشدین مسلم قضیبرخالف اوضاع و احوال و قرا (2

 دو یفریت دادگاه  کیم واقع در صالحیفقط در جرا (3

 دو نفر از ضابطان خاص باشد یبا امضا (4

 

 باشد.  یم 9نه  یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 57: سوال برگرفته از ماده 0نکته 

 

 اند:ه کردهبه این نکته اشار عیناًموارد ذیل  .الف 

 (96/64/3939ای)مرحله 44 یاز آزمونها 96آزمون مرحله  369سوال  9 ینهگز.3

 (96/64/3939)یامرحله 44 یاز آزمونها 96آزمون مرحله 339سوال  3 ینهگز .9

 

 

 رقابل گذشت، چگونه است؟یم غیدر جرا یقات مقدماتیتحق -339
 یو سر ی، کتبی، ترافعیرعلنیغ (1

 یو علن ی، سری، ترافعیکتب (2

 یو کتب یرترافعیغ (3

 یو ترافع ی، سریرعلنیغ (4

 

 باشد.  یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 033: سوال برگرفته از ماده  0نکته 

 

 .اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل  الف 

 (39/64/3939)یمرحله ا 44 یاز آزمونها 33آزمون مرحله  330سوال  .3

 (96/61/3939)7ع آزمون جام 365سوال . 9  

 .(32/28/3131) سوال فوق است . مشابه موضوعاً 1آزمون جامع  323سوال  ب 

 
 

به  یدگیست، مرجع رسیشود که تحقق آن منوط به فعل چند نفر ن یبا مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم یهرگاه طفل -339

 م  آنان کدام است؟یجرا

 صالح ییم اشخاص بزرگسال در مرجع قضایم طفل در دادگاه اطفال و به جرایصرفاً به جرا (1

 م همه متهمان، در دادگاه اطفال و نوجوانان یبه جرا (2

 ا دو، حسب موردیا ی یفریم همه متهمان، توأمان در دادگاه کیبه جرا (3

http://www.dadestan.com/


 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت
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 اطفال ین دادرسییمحل وقوع جرم، طبق آ یفریم همه متهمان، در دادگاه کیبه جرا (4

 

 باشد.  یم 3نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 503ل برگرفته از ماده : سوا0نکته 

 

  اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل   –الف 

 (23/21/3131) یمرحله ا 44 یاز آزمونها 32آزمون مرحله  332سوال  4 ینهگز.3

 (21/21/3131ای)مرحله 44 یاز آزمونها 32آزمون مرحله  332درسنامه سوال  2و  4نکته .2   

 این سوال  مشابه موضوعاً( 31/24/3131ای)مرحله 44 یاز آزمونها 33آزمون مرحله   323ل سوا 3 ینهگز

 .است

   

 

 ند؟ینما یتوانند معرف یل می، حداکثر چند نفر وکین دعویک از طرفیک و دو، هر ی یفریک یدر دادگاه ها-334

 ا نفریدادگاه ها، فقط  یدر تمام (1

 دو، حداک ر دو نفر یفریک یو در دادگاه هاا، حداک ر سه نفر ی یفریک یدر دادگاه ها (2

 است. یکاف یدگیل دادگاه و رسیتشک یدادگاه ها، حداک ر سه نفر که حضور دو نفر از آن ها برا یدر تمام (3

 دادگاه ها حداک ر دو نفر یدر تمام (4

 . باشد یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 503و  547: سوال برگرفته از تبصره ماده 0نکته 

 

 اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل   .الف 

 (63/69/3939) یامرحله 44 یاز آزمونها 37آزمون مرحله  396سوال .3     

 مرحله 44 یاز آزمونها 93درسنامه آزمون مرحله  330سوال  9نکته . 9   

 (69/67/3939ای)   

 (22/20/3131) 3آزمون جامع  3 ینهگز 333سوال  .1

 (23/28/3131) 2آزمون جامع  332ل سوا 2ی گزینه .4

 

  .باشد یسوال فوق م مشابه موضوعاً یمرحله ا 44 یاز آزمونها 24آزمون مرحله  321سوال  ب. 

(34/22/3131)  

 

 

 ؟از جرم در کدام مورد قابل مطالبه است یناش یان معنویضرر و ز -337

 هیو د یرعرات شیم مستوجب تعزیجرا یزان به است نایم با هر میه جرایدر کل (1

 زانیو با هر م یم ارتکابیه جرایدر کل (2

 ست.یاست و قابل مطالبه ن یفاقد وجاهت قانون (3

 درجه شش، هفت و هشت یریم تعزیفقط در جرا (4
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 باشد.  یم 3نه یپاسخ گز

 است. 39آن ماده از ق.آ.د.ک. 9و تبصره  34: سوال برگرفته از ماده  3نکته 

 

  فوق است:سوال  مشابه موضوعاًالف. موارد زیر 

 (33/22/3131ای)مرحله 44. از آزمونهای آزمون مرحله ..... 332سوال  2گزینه .3

 (22/24/3131)ایمرحله 44آزمونهای از  22آزمون مرحله  320سوال . 2

 

رم به ج یدگیرسران آمده است. یفرار کرد و به ا یفریب کیشده و قبل از تعق یدر خارج از کشور مرتکب کالهبردار یرانیک تبعه ای -330

 کدام دادگاه است؟ یت محلیاو در صالح

 رانیدر ا یمحل اقامت شاک (1

 تهران (2

 یریمحل دستگ (3

 رانیمحل اقامت متهم در ا (4

 

 . باشد یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 507: سوال برگرفته از ماده 0نکته 

 

  (23/21/3131)  مشابه این سوال است. عیناًای مرحله 44  یاز آزمونها 32مرحله  332سوال 
 

 

 است؟ یر قطعیز یفریک یک از آرایکدام -335

 ه کامل باشد.یا چهارم دیا جمع آنها کمتر از یزان یا ارش، اگر میه یمستلزم پرداخت د (1

 ه یه کمتر از ثلث دیمستلزم پرداخت د (2

 هیه کمتر از خمس دیمستلزم پرداخت د (3

 ه کامل باشد.یا دهم دیتر از ا جمع آنها کمیزان یا ارش، اگر میه یمستلزم پرداخت د (4

 

 باشد.  یم 4نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 437: سوال برگرفته از ماده 0نکته 

 

 اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل  -الف 

  44 یاز آزمونها 90آزمون مرحله  364در سنامه سوال  9نکته  .3     

   (33/65/3939) یامرحله   

    ایمرحله 44 یاز آزمونها 97آزمون مرحله  333سنامه سوال در 9نکته .9   

   (91/60/3939) 
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 رگ باشی، شروع کن تا بزرگ شویالزم نیست بز     39تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت
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با  یدنظرخواهیان مهلت تجدیش از پایز پیه نیدنظر نکرده باشد ومحکوم علیتجد یت متهم تقاضایچنانچه دادستان از حکم محکوم-331

 دهد؟ یانجام م یف کند، دادگاه چه اقدامید و درخواست تخفیاخود را اثبات نم یدنظرخواهیمراجعه به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجد
 ل دهد.یتواند مجازات را تا نصف تقل یه ندارد و درصورت لوزم میرغم درخواست محکوم عل یف مجازات علیبه تخف یالزام (1

 دهد. یل میاز به حضور دادستان مجازات را به نصف تقلیت ها و بدون نیه محکومیدر کل (2

 دهند. یف میا چهارم تخفیتها مجازات را تا یه محکومیده و با حضور دادستان در کلدر وقت فوب العا (3

 دهد. یف میا چهارم تخفی، مجازات او را تا یریتعز یت هایدر وقت فوب العاده و با حضور دادستان فقط در محکوم (4

 

 باشد..  یم 4نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 443: سوال برگرفته از ماده  0نکته 

 

 اند:به این نکته اشاره کرده عیناًموارد ذیل ف. ال 

  (96/69/3939ای )همرحل  44 یاز آزمونها 35آزمون مرحله  331سوال .3    

 (63/61/3939)مورخه 9آزمون جامع  360سوال  3نکته . 9    

 (96/61/3939)7آزمون جامع مرحله  331درسنامه سوال  9نکته . 9    
 

  .(23/28/3131این سوال است. ) مشابهموضوعاً  2مون جامع آز 1 ینهگز 322سوال  ب  
 

 

 

ده به نقض قرار داشته باشد، کدام یدنظر عقید و مرجع تجدیبه عمل آ یدنظر خواهی، تجدیفریچنانچه از قرار صادر شده از دادگاه ک-333

 ح است؟یمورد صح
 کند. یمورد نظر را صادر م یت شده و رأیوارد ماه (1

 د.ینما یخارج از نوبت به دادگاه صادر کننده قرار، اعاده م یدگیرس یونده را براپس از نقض قرار، پر (2

 کند. ینقض قرار ارسال م یپرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار، برا (3

 دارد. ینقض قرار، به دادگاه صادر کننده قرار ارسال م یپرونده را برا (4

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 430ل بند ب ماده  یرگرفته از ذ: سوال ب0نکته 

 

  به این نکته اشاره کرده است.  عیناً یمرحله ا 44 یاز آزمونها 30ی همرحل آزمون 332 سوال –الف

(12/21/3131 ) 

 

 سوال فوق است مشابه موضوعاًموارد زیر ب. 

  (28/22/3131) یمرحله ا 44 یاز آزمونها 22آزمون مرحله  328سوال  1نکته . 3

 (28/22/31)یامرحله 44 یهااز آزمون 22آزمون مرحله   332سوال .2 
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 رد، مکلف به کدام اقدام است؟یراد رد را نپذیچنانچه دادرس ا -396

 ست.یبه صدور قرار ن یازیراد، نیرش ایاداماه دهد و به علت عدم پذ یدگیبه رس (1

 متناع کند.ا یدگیت قرار، از رسیراد را صادر و تا قطعیقرار رد ا (2

 ادامه دهد. یدگیراد رد را صادر کند و به رسیظرف سه روز، قرار ا (3

 ادامه دهد. یدگیراد را صادر کند و به رسیا هفته، قرار رد ایظرف  (4

 

 باشد. یم 9نه یپاسخ گز

 است. 33ب.آ.د.ک. 435: سوال برگرفته از ماده  0نکته 

 

 به این نکته اشاره کرده است.  عیناً یحله امر 44 یاز  آزمونها 22آزمون مرحله  333سوال   -الف

(30/22/3131) 

 سوال فوق است:  مشابه موضوعاًموارد زیر  – ب  

 (99/61/3939) 4آزمون جامع  360سوال  9نکته .3

 (34/60/3939)یامرحله 44 یاز آزمونها 94آزمون مرحله  339سوال  .9  

 (34/60/3939ی) امرحله 44های آزمون 94مرحله  337سوال  4 ینهگز .9  

 

 

 

 

 06درصدی می باشد در حالیکه معدل باالی  57معدل حداقل کسب برابر با  درسنامه هاو  ها تسلط به آزمون

 .پذیرفته می شد گانه 99از کانون های  هر کانونیدر  39سال  در صد در
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