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به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

با استعانت از خداوند منان ،آزمونهای مفهومی-مهارتی در سال  3939باز هم همچون سالهای گذشته خوش
درخشید و به لطف تیم تخصصی طراحان سواالت مفهومی مهارتی ،درصد کثیری از سواالت آزمون وکالت 3939
(بیش از )%57با آزمونها عیناً و یا موضوعاً منطبق بود ،به ضرس قاطع میتوان گفت که اگر داوطلبان آزمونها
صرفاَ به سواالت و درسنامهها اشراف کامل میداشتند ،میتوانستند حداقل به  39سوال از مجموع  331سوال (
سوال  91و  06حذف شدهاند) پاسخ صحیح دهند ،که موجب قبولی در تمامی کانونهای  99گانهی کشور
میشده است.
علت توفیق آزمونها و استقبال بینظیر از آنها را میتوان در دو عامل اصلی خالصه کرد:
« .3مفهومی-مهارتی بودن» آزمونهای داداِستان که از ویژگیهای منحصربفرد و وجه ممیزهی آن است و
داوطلب را برای رویارویی با هر گونه سوالی اعم از بینشی و دانشی آماده مینماید.
 .9درسنامههای غنی و پرنکته که نکات مهم مطروحه در کتب مختلف راگردآوری نموده است و مراجعهی به
آنها موجب صرفهجویی در وقت و جلوگیری از سردرگمی و تعدد منابع مطالعاتی میگردد.
در ادامه ،تطبیق مستند آزمون وکالت  3939با آزمونهای مفهومی-مهارتی به تفصیل شرح داده شده
است تا داوطلبین آزمونها خود واقف به جایگاه مهم آزمونها و درسنامهها شوند و آنها را در اولویت مطالعاتی
خود قرار دهند و در نهایت به نتیجهی مطلوب خود برسند.
آنچه بصورت مستند ذکر شده است نشان می دهد اگر داوطلبی به سواالت و درسنامه های آزمون های مفهومی
مهارتی مسلط می بود می توانست با پاسخ به بیش از  57درصد سواالت در هر کانونی از افتخارآفرینان و قبول
شدگان باشد.
(تسلط به آزمون ها و درسنامه ها برابر با معدل حداقل  57درصدی می باشد .در حالیکه معدل باالی  06در
صد در هر کانونی پذیرفته می شد).
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3

درصورت عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط قیم ،عمل حقوقی انجام گرفته توسط قیم،چه وضعیتی پیدا می کند؟)1
)2
)3
)4

اصوال قیم برخالف ولی قهری ،ملزم به رعایت غبطه محجورنیست.
اگر بدون عمد و تقصیر غبطه را رعایت نکندوموجب زیان محجور شود،عمل وی نافذ است.
اگر بدون عمد وتقصیر باشد ،عمل وی نافذ ولی در برابر محجور،مسئول جبران ضرراست.
اگر در حدود اختیارات قانونی عمل کند ،نافذ است حتی اگر غبطه رعایت نشده باشد.

گزینه  9پاسخ است.
ماده -0350قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف
مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.

9

-مالک با غاصب ملک خود توافق می کند که مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل پرداخت شود .درصورت امتناع غاصب ازپرداخت اجرت

مورد توافق وطرح دعوی ازسوی مالک،دعوی مزبور تابع کدام اموال است؟
)1
)2
)3
)4

منقول ذاتی
درحکم غیرمنقول
غیرمنقول تبعی
درحکم منقول

گزینه  4پاسخ است.
ماده -00حق 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
راجعه به اموال غیر منقو له از قبیل تقاضای خلع ید و ام ال آن تابع اموال غیر منقول است .
ماده -30کلیه 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
از اموال غیر منقوله باشد.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال است:
الف .سوال  9و نکات اول و دوم این سوال در آزمون مرحلهی  9از
ازآزمونهای  44مرحلهای ()3939/33/64
ب .نکته ی اول سوال  37آزمون تعیین سطح ازمونهای  99مرحلهای
()3939/69/33
ج .قسمت ابتدایی نکتهی سوال  9ازمون مرحلهی  9از ازمونهای 99
مرحلهای()3939/69/63
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در مورد ارتفاق ،کدام مورد صحیح است؟

)1
)2
)3
)4

حق ارتفاب به صورت مستقل از ملا واجد حق ارتفاب ،قابلیت معامله را دارد.
اذن ارتفاب ،حق عینی ایجاد می نماید.
با وقف ملا مورد حق ارتفاب ،حق ارتفاب ضایع می شود.
در حق عبور ،بین مالا وصاحب حق ارتفاب،احکام مالکیت مشاعی جاری می شود.

گزینه  4پاسخ است
ماده -35ارتفاب حقی است برای شخص در ملا دیگری.
ماده -34صيياحبان 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
عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
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ًً به عبارت سوال  ( 1و نه گزینه ها)
 الف .سوال  2و  8آزمون مرحله  31از آزمونهای  44مرحله ای عینا
اشاره کرده است)3131/22/22( .
 ب .موارد ذیل عیناً به غلط بودن گزینه  3این سوال اشاره کرده است:
.3درسنامهی سوال  4و سوال  9و جمله آخر درسنامهی سوال  3آزمون
مرحلهی  9از آزمونهای  44مرحلهای()3939/33/33
.9نکتهی سوال  3و نکتهی سوال  4ازمون مرحلهی  9از آزمونهای
 99مرحلهای ()3939/69/99
 ج.موارد ذیل عیناً به غلط بودن گزینهی  2این سوال اشاره کرده است:
.3نکتهی  4سوال  1آزمون مرحلهی  39از آزمونهای  44مرحلهای ()3939/69/90
.9نکتهی سوال  9مرحلهی  9از آزمونهای  99مرحلهای()3939/69/99
 د .نکتهی درسنننامهی سننوال  2آزمون سننوم از آزمونهای  44مرحله ای،موضننوعاً مشننابه گزینه 2
است)3132/33/33(.
 ه .سننوال  2آزمون اینترنتی مرحله  31از آزمونهای  44مرحله ای  ،موضننوعاً مشننابه گزینه  4اسننت.
()3131/22/22
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درخصوص تبدیل تعهد،کدام عبارت صحیح است؟

)1
)2
)3
)4

افزودن یاکاستن وثیقه های شخصی وعینی یا دین،موجب تحقق تبدیل تعهد می شود
اگرمقصود ازتعهد جدید،افزودن برتعهد سابق باشد،تبدیل تعهد محسوب می شود
درموردکلیه تعهدات قراردادی وغیر قراردادی علی االصول تبدیل تعهد قابل تحقق است
همه موارد

گزینه  9پاسخ است
ماده -333تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
 -0وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به
تعهد اصلی بری می شود.
 -3وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
 -5وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
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 سوال  3مرحله ششم از آزمونهای  44مرحلهای  ،موضوعاً مشابه این سوال است)3132/32/3(.

7

هرگاه مدیون ازمال غیر اقدام به تأدیه دین خود کند،مالک با اثبات کدام مورد ،میتواند مال مورد تأدیه رااز طلبکار مسترد دارد؟ )1متعلق به او بوده وبا اذن اودراختیار مدیون بوده ومدیون اختیار تأدیه ازآن مال را نداشته است.
 )2متعلق به اواست.
 )3متعلق به او بوده وبا اذن او دراختیار مدیون بوده است.
 )4متعلق به اوست ،منوط بر اینکه مدیون اذن درتأدیه نداشته باشد.
گزینه  9پاسخ است
ماده -370اگر متعهد در مقام وفاغ به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این که در حین تادیه مالا آن مال نبوده اسييترداد آنرا از متعهدله بخواهد
مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

0

کدام مورد صحیح نیست؟)1
)2
)3
)4

تعهد به نفع ثالث،است ناغ براصل نسبی بودن قراردادها است.
درتعهد به نفع ثالث،قبول ثالث شرط است.
درتملیا به نفع ثالث،قبول ثالث ضرورت دارد.
دربعضی ازموارد،تعهد به ضرر ثالث ممکن است.

گزینه  9پاسخ است
ماده -350معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 0037
ماده -037ک سی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص مح سوب ا ست مگر اینکه در موقع عقد خالف آنرا ت صریح نماید یا بعد خالف آن ثابت
شود معذالا ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثال ی بنماید.

 الف .عبارت سوال ( 33و نه گزینه ها ) آزمون بی ستم از آزمونهای  44مرحله ای ،عیناً به عبارت این
سوال اشاره کرده است)3131/24/22( .
 ب .گزینهی  4سننوال  8و نکته  2آزمون  22از آزمونهای  44مرحله ای ،عیناً گزینهی  3سننوال  2را
بیان کرده است)3131/22/34(.
 ج .نکته ی سننوال  33آزمون بیسننتم از آزمون های  44مرحله ای ،عیناً به گزی نهی  1اشنناره کرده
است)3131/24/22(.
 د .نکات 3و  2سننوال  22آزمون مرحله  4از آزمونهای  44مرحله ای ،موضننوعاً مشننابه این سننوال
است)3131/33/38(.

5

-چنانچه پسری که قانونا ملزم به انفاق پدر خویش است ،با پدر نسبت به میزان نفقه توافق کند،افزایش هزینه زندگی پدر چه اثری بر این

قرارداد خواهد داشت؟
 )1دادگاه به پدر حق فسخ می دهد.
 )2قرارداد الزام آور است ودادگاه حق تجدید نظر ندارد.
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)3
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دادگاه می تواند درمبلغ نفقه تجدیدنظر کند.
قراداد توسط پدرقابل ابطال است.

گزینه  9پاسخ است
ماده -0030کسی ملزم به انفاب است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه
گردد .برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده -0300نفقه ابوین با رعایت االقرب فاالقرب بعهده اوالد و اوالد اوالد است.
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درصورتی که زوجه عقد نکاح را قبل از نزدیکی وبه جهت خصاء فسخ کند،مستحق کدام مهریه است؟

)1
)2
)3
)4

مهرالمسمی
مهرالم ل
مستحق مهریه نیست.
نصف مهرالمسمی

گزینه  9پاسخ است
ماده -0033عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاغ وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
 -0عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود .
 -3خصاغ
 -5عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
 -4مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
ماده -0000هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ  ،عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ
نکاح زن مستحق نصف مهر است .

 سوال  3و نکته  3درسنامهی آزمون مرحلهی  32از آزمونهای  44مرحله ای،
عیناً این موضوع را بیان کرده است)3939/69/99(.

3

درخصوص نفقه فرزند ،کدام مورد صحیح است؟ )1نفقه طفل متولد از زنا،به عهده پدر طبیعی ایست.
 )2نفقه طفل پس از وقوع طالب،با شخصی است که حضانت وی را به عهده می گیرد.
 )3نفقه طفل متولد از نکاح منقطع هیچگاه بر عهدهی اجداد پدری نخواهد بود.
 )4نفقه فرزند بالغ و رشید ،به عهده پدر نخواهد بود
گزینه  3پاسخ است
ماده -0033نفقه اوالد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاب بعهده اجداد پدری است با رعایت االقرب فاالقرب در صورت نبودن پدر و
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 عهده اجداد و جدات
مادری 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 کنند.

 الف .سوال  32و نکتهی  2آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحله ای  ،عیناً به سوال و گزینه صحیح
اشاره کرده است)3131/20/33(.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 ب .نکته  3سوال  32آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحله  ،به غلط بودن گزینه  4سوال ا شاره
کرده است)3131/20/33( .
 ج .نکتهی سوال  33آزمون جامع دوم ،موضوعاً مشابه این سوال است)3131/28/3( .

36

-باتوجه به قانون مجازات اسالمی مصوب،3939درخصوص موجبات ضمان،کدام مورد صحیح است؟

)1
)2
)3
)4

اثبات قاعده احسان،مانع مسئولیت متلف نیست.
در کلیه موارد موجب ضمان ،دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
در اجتماع سبب و مباشر ،فقط مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی ازمباشر باشد.
در اجتماع سبب ومباشر،میزان مسئولیت آنان براساس حدود تآثیررفتار آن ها می باشد.

گزینه 4پاسخ است

ماده  625قانون مجازات اسالمی  2932هرگاه دو یا چند عامل ،برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ،تأثیر داشته باشند ،عاملی که
جنایت مستند به اوست ضامن است و چنان ه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که
در این صورت هریا به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند .در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد
فقط سبب ،ضامن است.

33

-چنانچه تجاوز به ملک غیر دراثراشتباه درمحاسبه ابعاد بوده ورفع تجاوز،مستلزم ورود ضرربیشتر به متجاوزدرمقایسه باورود ضرر به

مالک بوده وضرر مالک نسبتا جزیی باشد،حکم قضیه به کدام نحوخواهد بود؟
 )1پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز اززمان شروع تصرف تاصدور حکم وهم نین باالترین قیمت منافع
 )2درهرصورت،خلع ید وقلع وقمع
 )3پرداخت قیمت درزمان صدور حکم
 )4پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز اززمان شروع تجاوز تا تاریخ صدورحکم
گزینه  9پاسخ است.
نکته :با وحدت مالک از ماده  043قانون ثبت و نیز الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک مصوب  37آذر ماه  0530به نظر می
رسد در این مورد دادگاه بتواند به جای صدور حکم به قلع وقمع ،به قیمت صدور حکم رای دهد.

 نکته  3سوال  31آزمون مرحلهی  33از آزمونهای  44مرحله  ،موضوعا مشابه این سوال است.
()3131/22/32

39

-یک شرکت تجاری،یک آپارتمان مسکونی واقع در شهرتهران را درسال 3957برای فروش محصوالت شرکت به مدت یک سال اجاره

نموده وسپس مورد اجاره را به مدیر عامل این شرکت اجاره می دهد.کدام مورد،صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

اساسا انتقال به غیر واقع نشده است.
موجر با پرداخت نصف حق کسب پیشه وتجارت،حق تخلیه ملا رادارد.
به جهت مسکونی بودن مورد اجاره،موضوع تابع قانون مدنی است.
بدون پرداخت حق کسب وپیشه وتجارت،حق تخلیه آن رادارد.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

گزینه 9پاسخ است
نکته  :به ماده  3و تبصره  3ماده  33قانون روابط موجر ومستاجر سال  70مراجعه کنید.

 نکته  3سوال  31آزمون مرحلهی  33از آزمونهای  44مرحله  ،موضوعاً مشابه این سوال است.
()3131/22/32

39

-چنانچه پس ازایجاب وقبول عقد حبه حیوان معین،متهب بدون اذن واهب،آن را قبض نماید ودرید متهب تلف شده باشد،دراین

صورت،حکم قضیه چیست؟
 )1متهب غاصب وضامن تلف است.
 )2متهب ضامن نیست مگراینکه واهب قبض را رد نموده باشد.
 )3متهب ضامن است مشروط براینکه مرتکب تقصیر نشده باشد.
 )4تصرف متهب مالکانه است ومسئول تلف نیست.
گزینه  3پاسخ است
ماده -730هبه 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.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال هستند:
الف .نکته  3سوال  2آزمون مرحله  2از آزمونهای  44مرحله
ای()3132/33/4

ب .نکته  2سوال  4آزمون مرحله  2از آزمونهای  44مرحله ای
()1935/11/52
ج .قسمت اول نکته سوم سوال  8آزمون مرحله  34از آزمونهای 44
مرحله ای( )3131/21/22
د .قسمت پایانی درسنامه سوال  38آزمون مرحله  33از آزمونهای 44
مرحله ای ()3131/24/31
ه .قسمت انتهایی درسنامه سوال  33آزمون مرحله  33از آزمونهای 44
مرحله ای ()31312/24/31
و .نکته  3و  2سوال  32آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحله ای
()3131/22/28
ز .قسمت اول نکته  4سوال  1آزمون جامع اول ()3131/20/22

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

34

-اگردربیع،شرط شود که خریدار شخص معینی را به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن معرفی کندو این شخص معین قبل ازانعقاد

ضمان بمیرد،وضعیت بیع مذکورچگونه خواهد بود؟
 )1قابل فسخ است،اگرورثه متوفی حاضر به ضمانت خریدارنشوند.
 )2باطل است .
 )3قابل فسخ است.
 )4غیر قابل فسخ است.
گزینه 9پاسخ است
ماده -345هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد ،مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده -447خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال هستند:
الف .نکتهی  3سوال  3آزمون مرحلهی  7از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/33/97
ب .سوال  3آزمون مرحلهی  1از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/39/99
ج .نکتهی  3سوال  30آزمون مرحلهی  93از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/67/69
د .نکتهی  3سوال  31آزمون مرحلهی  93از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/67/69

37

-چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود،به یک نفر وکالت می دهند.یکی ازموکلین،قبل ازانجام مورد وکالت توسط وکیل،فوت می کند

وکالت چه وضعیتی دارد؟
)1
)2
)3
)4

درخصوص متوفی منفسخ می شود.
باطل می شود.
منفسخ می شود.
درخصوص متوفی باطل می شود.

گزینه 3پاسخ است
ماده -770وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
 -0به عزل موکل .
 -3به استعفای موکل .
 -5به موت یا به جنون وکیل یا موکل

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 نکتهی  1سوال  22از آزمون مرحلهی  21از آزمونهای  44مرحلهای ،موضوعاً مشابه این سوال
است)3131/22/13(.

-30

چنانچه دروکالت تصریح گردد ،وکیل کلیه اختیارات فروش و تسلیم مبیع رادارد ،حال اگروکیل مبیع راباداشتن اختیارات ،به غیر

انتقال دهد،کدام شخص دربرابر خریدار،مسئول تسلیم مبیع است؟
)1
)2
)3
)4

عالوه براصیل،وکیل هم به جهت تصریح شدن به اختیار تسلیم مبیع در وکالتنامه،مسئول است.
صرفااصیل
صرفا وکیل
عالوه براصیل،وکیل هم به جهت الزماالتباع بودن آثار عقد جایز،مسئول است.

گزینه 9پاسخ است
ماده -705هر 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 بجا
آورده م ل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

35

-شوهری درحال مرض،زن خود راطالق می دهد وده ماه پس ازطالق،به همان مرض می میرد.زن ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد آن

متوفی می باشد.کدام مورد درخصوص زوجه،صحیح است؟
 )1ارث نمی برد.
 )2تمام ماترک متوفی راپس از کسب دیون وواجبات مالی ارث می برد.
 )3نصیب خودراازباب فرض وبقیه ماترک به عنوان رد ارث می برد.
 )4فقط نصیب خودراارث می برد.
گزینه  4پاسخ است
ماده -344اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالب دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طالب بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگر چه طالب بائن باشد
مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده -343در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه
شوهر در حکم مال اشخاص بالوارث و تابع ماده  077خواهد بود.

31

-ورثه متوفی،زوجه ودوفرزند پسر هستند وتنها ماترک متوفی،یک باب خانه مسکونی است.دراین صورت،کدام مورد صحیح است؟

)1

زوجه حق دارد به نسبت سهم االرث،اجرت الم ل خانه را ازفرزندان متصرف مطالبه کند

)2
)3
)4

زوجه حق دارد خلع ید مشاعی فرزندان متصرف را بخواهد
هریا ازفرزندان حق دارند خلع ید زوجه متصرف رابخواهند
هریا ازورثه می تواند خلع ید مشاعی سایر وراث متصرف رابخواهد.

گزینه  9پاسخ است.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال هستند:
الف .نکتهی  3و  9سوال  5آزمون مرحلهی  7آزمونهای  44مرحلهای
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

()3939/33/97
ب .قسمت انتهایی نکتهی  3سوال  5آزمون جامع چهارم ()3939/61/99

33

-هرگاه یکی ازدوشریک مال غیر منقول قابل تقسیم،سهم مشاع خودرابدون اذن شریک وبه قصد بیع به ثالث منتقل نماید،وضعیت این

انتقال چیست؟
)1
)2
)3
)4

صحیح
باطل
غیرنافذ
قابل فسخ

گزینه 3پاسخ است
ماده -305هر یا از شرکاغ می تواند بدون رضایت شرکاغ دیگر سهم خود را جزئا" یا کال" بشخص ثال ی منتقل کند.

 نکته  3سوال  33آزمون مرحله  34از آزمونهای  44مرحله ای موضوعاً مشابه این سوال است.
()3131/21/22

-96

درمورد تأثیر قتل موصی توسط موصی له دروصیت،قانونا کدام عبارت صحیح است؟

)1
)2
)3
)4

درهرصورت،مانع تملیا موصی به می شود
اگرقتل عمدی وبه مباشرت وانفرادی باشد،مانع تملیا موصی به می شود
اگرقتل عمدی باشد مانع تملیا موصی به می شود
درهرصورت،تأثیری در وصیت وتملیا موصی به ندارد

گزینه 4پاسخ است
ماده -073اگر بین وراث غایب مفقود االثری با شد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ا ست
حصه او به سایر وراث بر میگردد و اال بخود او یا بورثه او میرسد.
ماده -000قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا" بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و
منفردا" باشد یا بشرکت دیگری.

 سوال  2و نکتهی اول درسنامهی ازمون جامع سوم موضوعاَ مشابه این سوال میباشد()3131/28/32
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چنانچه درمرحله تجدید نظر،قرارکارشناسی به تشخیص دادگاه صادرشود،پرداخت هزینه کارشناسی به عهده کیست وضمانت اجرای

عدم پرداخت چیست؟
)1
)2
)3
)4

طرفین دعوی-متوقف شدن تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخوانده-تأیید دادنامه بدوی
دادگاه-متوقف شدن تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواه-متوقف شدن تجدید نظرخواهی

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

گزینه4پاسخ می باشد.

ماده  - 263ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یا هفته از تاریخ ابالغ آنرا پرداخت نکند ،کارشناسی از عداددالیل وی
خارج میشود.
هرگاه قرار کارشناسی بهنظر دادگاهباشد ودادگاه نیز نتواند بدونانجامکارشناسی انشاغ رأی نماید ،پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به
عهدهخواهان و درمرحله تجدیدنظر بهعهده تجدیدنظر خواه است ،درصورتیکه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی
باسوگند نیز حکمصادرنماید ،دادخواست ابطالمیگردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرایحکم بدوی
نخواهد بود.
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حکم راجع به فسخ نکاح،چنانچه مستند به نظریه یک یا چند کارشناس باشد که طرفین،رأی آن ها را قاطع دعوی قرارداده

باشند،ازحیث قابلیت فرجام چگونه است؟
)1
)2
)3
)4

مطلقا قابل فرجام نیست
فقط به درخواست زوجه،قابل فرجام است
فقط به درخواست زوج،قابل فرجام است
مطلقا قابل فرجام است

گزینه 3پاسخ می باشد.

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

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

 - 9احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
 - 4احکامی که طرفین حق فرجامخواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

 - 6احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی بهدعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود ،درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابلرسیدگی فرجامی
نباشد.
 - 5احکامی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی است.

 نکتهی  2سوال  22آزمون مرحلهی  51از ازمونهای  22مرحلهای ،عیناً به این سوال اشاره کرده
است)5000/90/90(.
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حکم دادگاه نخستین،دردعوایی صادرشده است که علی القاعده قابل تجدید نظر می باشد،اما مستند به اقرار دردادگاه است.دراین

صورت،کدام مورد صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

قابل تجدیدنظراست
قابل تجدیدنظرنیست،مگردرخصوص صالحیت دادگاه یاقاضی صادرکننده رأی
قابل تجدیدنظرنیست،مگرفقط درخصوص صالحیت قاضی صادرکننده رأی
قابل تجدیدنظرنیست،مگرفقط درخصوص صالحیت دادگاه

گزینه 9پاسخ می باشد.

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

 موارد ذیل عینًاً به این سوال پرداختهاند:
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

الف .نکتهی  2سوال  21و نکتهی  3و  1سوال  24آزمون مرحلهی34از
ازمونهای  44مرحلهای()3131/21/22
ب .نکتهی  3و  1سوال  24آزمون مرحلهی  24از ازمونهای 44
مرحلهای()3131/22/28
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چنانچه دادخواست تجدیدنظرازحیث هزینه دادرسی ناقص باشد،کدام مورد صحیح است؟

 )1دفتردادگاه نخستین،قرار رد دادخواست راصادر می نماید
 )2دفتردادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطاررفع نقص می کند وچنان ه ظرف ده روزنقص برطرف نشود،دادگاه تجدیدنظرقراررد دادخواست را
صادر می نماید
 )3دفتردادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند وچنان ه ظرف ده روزنقص برطرف نشود،دادگاه نخستین قرار رد دادخواست را
صادر می نماید
 )4دفتردادگاه نخستین به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند وچنان ه ظرف ده روز رفع نقص برطرف نشود،دادگاه نخستین قرار رد دادخواست
را صادر می نماید
گزینه  4پاسخ می باشد.
رعایت همه شرایط مقرر درماده 30این قانون درمورد دادخواست تجدید نظر الزامی است وآثار رعایت نکردن این شرایط همان است که درمورد دادخواست
مرحله بدوی مقررشده است ودرماده 540ب.آ.د.م به تکلیف پرداخت هزینه دادرسی اشاره نشده است.ضمانت اجرای آن باتوجه به ماده 537وبالحاظ
مواد35و34توقیف دادخواست وصدوراخطار رفع نقص می باشد.

 نکتهی  3و  2سوال  12ازمون  34از آزمونهای  44مرحلهای  ،موضوعا مشابه این سوال است.
()3131/21/22
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درکدام صورت،داوری ازبین می رود؟
فوت یاحجریکی ازطرفین داوری
عدم حصول اک ریت درصدور رأی
عزل یا استعفای داور مشترک
پرداخت نشدن به موقع دستمزد داور

گزینه  3پاسخ می باشد.

ماده  - 482در موارد زیر داوری از بین میرود:

 - 2با تراضی کتبی طرفین دعوا.

 - 2با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 قسمت انتهایی نکتهی  3سوال  93ازمون مرحلهی  35از ازمونهای  44مرحلهای عیناً به این سوال
پرداخته است)3939/69/96 ( .
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چنانچه خوانده ،در اولین جلسه دادرسی به واسطه کمی وقت نتواند اسناد خود را حاضر کند،کدام مورد ،صحیح است؟

)1
)2
)3
)4

خوانده می تواند درخواست یا هفته مهلت نماید و دادگاه در هر حال ،مکلف به قبول درخواست است.
خوانده می تواند درخواست تعیین وقت احتیاطی نماید و دادگاه چنان ه درخواست او را مقرون به صحت دانست ،وقت احتیاطی تعیین می نماید.
خوانده می تواند درخواست تأخیر جلسه را نماید و چنان ه دادگاه درخواست اورا مقرون به صحت دانست،جلسه خارج از نوبت تعیین می نماید.
خوانده می تواند درخواست تجدید جلسه را نماید و چنان ه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست،جلسه دادرسی تعیین می نماید.

گزینه  9پاسخ می باشد.

ماده  - 35تاریخ امتناع مدعیعلیه از گرفتن برگها در مورد ماده  39و تاریخ ابالغ برگها به اشخاص مذکور در ماده  32و تاریخ چسباندن اعالمیه بهدرب
اقامتگاه مدعیعلیه در مورد ماده  39و تاریخ انقضاغ مدت یا ماه از نشر آگهی در مورد ماده  34تاریخ ابالغ به مدعیعلیه محسوب است.

 قسمت انتهایی نکتهی سوال  03آزمون جامع مرحلهی چهارم عیناً به این موضوع پرداخته است.
()5000/98/20
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چنانچه محکوم علیه غائب،خارج از مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید،کدام مورد صحیح است؟

 )1اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیایی را احراز نماید،با گرفتن تأمین از واخواه،قرار قبولی
دادخواست واخواهی را صادر می کند.
 )2اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید،قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر
می کند.
 )3اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید،قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر
می کند.
 )4اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید،با گرفتن تأمین از واخواه،قرار قبولی
دادخواست واخواهی را صادر می کند.
گزینه 9پاسخ می باشد.

ماده  - 995مهلت واخو اهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخابالغ
واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام بهواخواهی در این مهلت بهدلیل عذر موجه بوده است .دراینصورت بایددالیل موجه
بود ن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعالم نماید .اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولدادخواست واخواهی را
صادر و اجرای حکم نیز متوقف میشود .جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد:
 - 2مرضی که مانع از حرکت است.
 - 2فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد.

 - 9حوادث قهریه از قبیل سیل ،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
 - 4توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره  - 2چنان ه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی بهعمل آید ،آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاغمهلت قانونی و
قطعی شدن بهموقع اجراغ گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رأی باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

صادرکننده حکمغیابی تقدیم دارد .دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند .قرار
قبول دادخواست مانع اجرایحکم خواهد بود.

تبصره  - 2اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود .مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه بهمحکوم علیه
غایب ابالغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره  - 9تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحلهمیباشد.
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شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی،در صالحیت کدام مرجع است؟
هیأت نظارت منطقه اجرای سند
دادگاه عمومی محل اجرای سند
دادگاه عمومی محل اقامت خوانده
دادگاه عمومی محل تنظیم سند

گزینه 9پاسخ می باشد
به موجب مواد0الی0قانون اصالح بعضی ازمواد قانون ثبت وقانون دفاتراسنادرسمی مصوب0533هرکسی دستوراجرای اسناد رسمی رامخالف با مواد سند یا
مخالف قانون بداند یا ازجهت دیگری شکایت ازدستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرردرآ.د.م اقامه دعوی کند.مرجع رسیدگی به
دعاوی ناشی از دستوراجرای اسناد رسمی دادگاه صالحیت دارمحلی است که درحوزه آن دستوراجرا داده شد
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اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری. ...........،
پذیرفتنی است و در صورت تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،رسیدگی طبق مقرارات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
پذیرفتنی نیست.
پذیرفتنی است ورسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیالت آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام می شود.

گزینه 4پاسخ می باشد
ماده  -13آراغ شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی ،صادر شده در صورتی که به حقوب شخص ثالث ،خلل وارد نموده باشد،
ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم ،قابل اعتراض است .این اعتراض در شعبه رسیدگیکننده به پرونده ،مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه
شده ،مبادرت به صدور رأی مینماید.

 نکتهی سوال  00ازمون جامع سوم عیناً به قسمت اول سوال اشاره کرده است)5000/98/51(.
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چنانچه در شورای حل اختالف،دعوای متقابل اقامه شود که از صالحیت این شورا خارج باشد،کدام مورد صحیح است؟
رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل،در صالحیت مرجع قضایی صالح است.
شورای حل اختالف به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و دعوای متقابل را به مرجع قضایی صالح می فرستد.
شورای حل اختالف هردو دعوی را به دادگاه تجدید نظر استان می فرستد تا مرجع صالح را تعیین نماید.
رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل،در صالحیت شورای حل اختالف است.

گزینه 3پاسخ می باشد

ماده :22در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل
میآید.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی
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کدام مورد،در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده،صحیح است؟
با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود،جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی.
با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

گزینه 9پاسخ می باشد
ماده ۸ي رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
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چکی به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط شخصی که مقیم شیراز است،در تهران،عهده بانکی درتبریز و در وجه شخصی صادر می شود.

در صورت صدور گواهی عدم پرداخت،دارنده چک برای دریافت وجه آن،به کدام دادگاه می تواند مراجعه نماید؟
)1
)2
)3
)4

فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز یا تهران
دادگاه عمومی حقوقی شیراز،تهران یا تبریز
فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز
فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا تبریز

گزینه 9پاسخ می باشد
باتوجه به مفاد ماده05قانون آ.د.م خواهان می تواند مخیراًدر دادگاه محل اقامت خوانده(شیراز)یا محل انجام تعهد(تبریز)یا محل وقوع عقد(تهران)مراجعه
نماید.

 الف .نکتهی  4سوال  42آزمون مرحلهی  22از ازمونهای  44مرحلهای عیناً به این سوال اشاره کرده
است)3131/24/22( .
 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال هستند:
.3قسمت انتهایی نکتهی سوال  91آزمون  33از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/64/39
.9نکتهی  3سوال  93آزمون  96از آزمونهای  44مرحلهای ()3939/64/96
.9نکتهی  3سوال  99آزمون جامع سوم ()3939/61/30
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خوانده در پاسخ به دعوای خواهان،ضمن دفاع ماهوی،ایراد می نماید.کدام مورد صحیح است؟
چنان
چنان
چنان
چنان

ه ایراد تا پایان اولین جلسه مطرح نشود،دادگاه درحال قرار رد ایراد را صادر می نماید.
ه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود،دادگاه درحال قرار رد ایراد را صادر می کند و این قرار قابل تجدید نظر است.
ه ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود،دادگاه مکلف نیست بدون ورود در ماهیت،راجب آن تصمیم گیری نماید.
ه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود،دادگاه در حال قرار رد ایراد را صادر می کند.

گزینه 9پاسخ می باشد
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

ماده  - 30ابالغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مأمور ابالغ به عمل آید و
مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخصمدعیعلیه ابالغ کند در صورت
امتناع مدعیعلیه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهی یا نفر پاسبان یا امنیه یا
دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابالغنامهقید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

 نکتهی  9سوال  93آزمون  0از آزمونهای  44مرحلهای عیناً به این سوال اشاره کرده است.
()3939/39/63
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چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق،تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند،دیوان عالی کشور کدام اقدام را انجام می

دهد؟
)1
)2
)3
)4

پرونده را برای ارجاع به داوری،به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می نماید.
به تقاضا ترتیب اثر نمی دهد.
پرونده را به داوری ارجاع می نماید.
پرونده را پس از صدور قرار توقیف دادرسی،به داوری ارجاع می نماید.

گزینه 3پاسخ می باشد

ماده  - 434چنان ه دعوا درمرحله فرجامی باشد ،و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوریتشخیص داده
شود ،دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال میدارد.
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در خصوص تاجر ورشکسته،اگر مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد،کدام مورد صحیح است؟
درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد،مشروط بر آنکه مال توقیف شده جزو مست نیات دین نباشد.
درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
حق تقدمی وجود ندارد و درخواست کننده تأمین نیز داخل در سایر غرماغ قرار می گیرد.
درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد،مشروط بر آنکه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر باشد.

گزینه 9پاسخ می باشد
درورشکستگی چنان ه مال توقیف شده عین معین ومورد ادعای متقاضی تأمین باشد،درخواست کننده تأمین برسایر طلبکاران حق تقدم دارد.
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در کدام یک از دعاوی زیر،قرار تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟
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دعوای مستند به سند عادی علیه غیر تاجر
دعوای متقابل
دعوای راجع به برات،سفته و چا
دعوای مستند به سند رسمی علیه تاجر

گزینه 3پاسخ می باشد

ماده  - 246در امور مربوط به دادگاههای بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را میتوان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معیننمود.

ماده  - 245مدعیعلیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر میشود ابراز نماید و در صورتی که مدعیعلیه نتوانستهباشد به
واسطه کمی مدت اسناد الزمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعیعلیه را مقرون به صحتدانست جلسه
دیگری معین میکند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضی طرفین.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 الف .موارد ذیل عیناً به غلط بودن سه گزینهی دیگر اشاره دارند.
.3سوال  46و نکته¬ی  3آزمون مرحله¬ی  3از ازمون¬های  44مرحله¬ای
()3939/63/99
.9نکتهی  9سوال  93آزمون جامع پنجم( )3939/61/96
.9نکتهی  3سوال  94آزمون جامع پنجم( )3939/61/96
 ب .نکتهی سوال  10آزمون جامع سوم موضوعاَ مشابه این سوال است)3131/28/32 ( .
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کدام مورد،در خصوص گزارش اصالحی دادگاه،صحیح است؟
رأی تلقی می شود و پس از صدور و قطعیت،اعتبار امر مختومه پیدا می کند.
رأی تلقی می شود و مانند احکام دادگاه ها،به موقع اجرا گذاشته می شود.
رأی تلقی می شود و مانند آرای دادگاه ها،قابل تجدید نظر و فرجام است.
رأی تلقی نمی شود،ولی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

گزینه 4پاسخ می باشد

ماده  - 284مدیر دفتر در ظرف دو روز یا نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل میفرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخابالغ باید
در دو نسخه پاسخ بدهد یا نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابالغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و به طرفین ابالغمیگردد و
در دادرسی های اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین کرده .در ضمن ابالغ دادخواست و پیوستهای ان وقت دادرسی را به طرفین اطالع
میدهد  -دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکممیدهد.

 الف .موارد ذیل عیناً به این سوال اشاره کردهاند:
.5قسمت انتهایی نکته سوال  28آزمون مرحلهی  22از آزمونهای 22
مرحلهای()5000/91/53
.2نکتهی سوال  20آزمون مرحلهی  22از آزمونهای  22مرحلهای
()5000/91/53
.0قسمت انتهایی نکتهی  5سوال  20آزمون مرحلهی  21از آزمونهای
 22مرحلهای()5000/91/28
.2قسمت آخر نکتهی سوال  08آزمون جامع دوم()5000/98/90
 ب .قسمت پایانی نکتهی اول سوال  03آزمون مرحلهی  59از آزمونهای  22مرحلهای موضوعاَ مشابه
این سوال است)5000/95/20( .
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در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری،کدام مورد صحیح است؟
باید در دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض،مطرح شده و در همین دادگاه نیز رسیدگی شود.
باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید،مطرح شود و در دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض،به آن رسیدگی شود.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 )3باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید،مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود،مگر درجه دادگاه صادرکننده رأی
مورد اعتراض،پایین تر باشد.
 )4باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید،مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود،مگر درجه دادگاه صادرکننده رأی
مورداعتراض،باالتر باشد.
گزینه 4پاسخ می باشد

ماده  - 422اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد ،ولی اگر درجه دادگاه پایینتر ازدادگاهی
باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده ،معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول ،درآن دادگاه
رسیدگی خواهدشد.

 الف .موارد ذیل عیناً به این سوال اشاره کردهاند:
.3نکتهی  2سوال  14آزمون  32از آزمونهای  44مرحلهای
()3131/21/23
.2نکتهی  2و  1سوال  18آزمون  32از آزمونهای  44مرحلهای
()3131/21/23
.1نکتهی سوال  23آزمون جامع اول ()3131/20/22
 ب .قسمت اول سوال  24آزمون مرحلهی  2از آزمونهای  44مرحلهای موضوعا مشابه این سوال است.
()3132/33/24

-93
)1
)2
)3
)4

کدام مورد،در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه،صحیح است؟
مطلقا امکان پذیر است.
در صورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید،امکان پذیر نیست.
درصورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید،امکان پذیر است.
مطلقا امکان پذیر نیست.

گزینه 9پاسخ می باشد

ماده  - 292هر گاه ایرادات مذکور در مواد  232و  238در اولین الیحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشددادگاه
مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و هم نین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

 نکتهی  3سوال  13آزمون جامع پنجم عیناً به این موضوع اشاره کرده است)3131/28/12( .
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در دعاوی راجع به اموال غیر منقول و در ارتباط با بهای خواسته این دعاوی،کدام مورد صحیح است؟
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از حیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی،قیمت منطقه ای ملا
از حیث هزینه دادرسی،قیمت منطقه ای ملا و ازحیث مراحل بعدی رسیدگی،تقویم خواهان،مگر آنکه مورد اعتراض خوانده قرار گیرد.
از حیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی،تقویم خواهان،مگر آنکه مورد اعتراض خوانده قرار گیرد.
از حیث هزینه دادرسی،تقویم خواهان و از حیث مراحل بعدی رسیدگی،قیمت منطقه ای ملا.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

گزینه 9پاسخ می باشد
دردعاوی غیر منقول بهای خواسته ازحیث امکان تجدیدنظروفرجام خواهی همانی است که خواهان در دادخواست تعیین می کند اما ازنظر هزینه دادرسی
باید سوابق ارزش معامالتی امالک درهرمنطقه تقدیم وبراساس آن هزینه دادرسی ،پرداخت شود

 پاراگراف دوم نکتهی سوال  22آزمون مرحلهی  2از آزمونهای  44مرحلهای عیناً به این موضوع اشاره
کرده است)3132/33/22( .
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کدام مورد،صحیح است؟
ثبت اسم تجاری اختیاری است،مگر اینکه وزارت دادگستری آن را الزامی کند و پس از ثبت،اسم تجارتی قابل انتقال می باشد.
ثبت اسم تجارتی اختیاری است و اسم تجارتی قابل انتقال است.
ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال است.
ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال نیست.

پاسخ گزینه « »3می باشد.
نکته نخست :اسم (نام)تجاری اجباری نیست بلکه اختیاری است.در برخی موارد الزامی است مانند مواد خوراکی و آرایشی و بهداشتی .بیان این الزام برعهده
وزیر دادگستری است(.ماده  377قانون تجارت)
نکته دوم :به صراحت ماده  373قانون تجارت نام تجاری قابل انتقال است.

-43
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کدام عبارت،صحیح است؟
دفتر تجارتی تاجر در مقابل غیر تاجر،سندیت دارد.
دفتر تجارتی در دعوی صاحب دفتر علیه تاجر دیگر،مطلقا دلیل محسوب می شود.
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر،فقط ممکن است جزو قرائن و امارات قبول شود.
دفتر تجارتی غیر تاجر در مقابل تاجر ،سندیت دارد.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
نکته نخست :دفتر تاجرتی تاجر از تکالیفی است که هر تاجر باید آن را داشته باشد(.ماده  7قانون تجارت)
نکته دوم :دفتر تاجر به استناد ماده  04قانون تجارت سندیت دارد و در دادگاه قابل استناد است.برای اینکه خود تاجر بتواند به آن استناد کند باید مطابق
مقررات تنظیم شده باشد و دعوا تجاری باشد و طرف مقابل نیز تاجر باشد.حال اگر طرف مقابل غیرتاجر باشد دفتر تاجر فقط می تواند به عنوان قرینه و
اماره محسوب گردد(.ماده  0330قانون مدنی)
نکته سوم :غیرتاجر دفتر تجاری ندارد لذا سالبه به انتفای موضوع است

-45

در شرکت های سهامی،اگر قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد،کدام مورد صحیح است؟

 )1عین آن را در نزد یکی از بانا ها تودیع و گواهی بانکی را به ضمیمه اظهار نامه و ضمائم آن به هیئت موسس تسلیم نماید.
 )2باید عین آن یا مدارک مالکیت ان را در همان بانکی که برای پرداخت نقدی حساب باز شده است،تودیع و گواهی بانا را به ضمیمه اظهارنامه و
ضمائم آن،به هیئت موسس تسلیم نماید.
 )3باید عین ان یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است،تودیع و گواهی بانا را به ضمیمه اظهار نامه
و ضمائم آن،به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.
 )4مدارک مالکیت را در نزد همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است،تودیع و گواهی بانا را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم
نماید.
پاسخ گزینه « »9می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
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نکته نخست:اگر آورده غیرنقدی باشد باید مدارک مالکیت آن و یا عین به همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد و
گواهی آن پیوست اظهارنامه شود و تسلیم مرجع ثبت شرکتها گردد(.ماده  7الیحهداصالحی قانون تجارت)
نکته دوم :گزینه  4به این دلیل پاسخ نیست که فقط مدارک مالکیت را بیان کرده و تکلیف آورده غیرنقدی را که می توان بصورت عین تحویل بانا
داد(م ال مقداری طال) را معیین نمی کند.

 موارد ذیل عیناً به نکتهی ابتدایی در گزینهی صحیح اشاره کرده اند:
الف .سوال  44آزمون مرحلهی  1از آزمونهای  44مرحلهای()3939/39/99
ب .سوال  49آزمون مرحلهی  93از آزمونهای  44مرحلهای ()3939/67/69
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سود قابل تقسیم،کدام است؟
سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال قبل و اندوخته قانونی به عالوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.
درآمد حاصل در همان سال مالی،منهای کلیه هزینه ها و استهالکات و ذخیره ها.
از سود خالص،یا بیستم به عنوان اندوخته قانونی کسر،بقیه بین سهامداران تقسیم می شود.
از درامد حاصل همان سال،کلیه هزینه ها و استهالکات و اندوخته قانونی کسر ،بقیه بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

پاسخ گزینه « »3می باشد.
نکته :گزینه دوم بیان گر تعریف «سود خالص» است(.ماده  357الیحه اصالحی قانون تجارت)
نکته دوم :گزینه سوم در واقع بیان گر تعریف «اندوخته قانونی» است(.ماده  350الیحه اصالحی)

 سوال  3مرحله ششم از آزمونهای  44مرحله  ،موضوعاً مشابه این سوال است)3132/32/3(.
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کدام مورد،صحیح است؟
در شرکت های سهامی،انتقال سهام با موافقت فقط مجمع عمومی عادی امکان پذیر خواهد شد.
در شرکت های سهامی عام،انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران شرکت و هم نین نباید با موافقت مجمع عمومی باشد.
در شرکت های سهامی عام،انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران ولی با موافقت مجمع عمومی فوب العاده باشد.
در شرکت های سهامی،انتقال سهام می تواند با موافقت یکی از مجامع عمومی و یا هیئت مدیره باشد.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
نکته نخست :سهام شرکت سهامی قابل انتقال می باشد(.ماده  34الیحه اصالحی قانون تجارت)
نکته دوم :در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال نباید با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی باشد(.ماده  40الیحه اصالحی قانون تجارت)مفهوم
مخالف این ماده بیانگر این است که در شرکتهای سهامی خاص می تواند با موافقت مدیران و یا مجامع عمومی باشد.
نکته سوم :گزینه  4به این دلیل پاسخ نیست که هم شامل شرکت سهامی عام می شود و هم شامل شرکت سهامی خاص

 موارد ذیل عیناً به نکتهی این سوال اشاره کردهاند:
الف .سوال  20ونکتهی آن از آزمون مرحلهی  2از آزمونهای 44
مرحلهای()3132/33/22
ب .گزینهی  3سوال  22آزمون مرحلهی  8از آزمونهای  44مرحله
ای()3132/32/21

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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کدام مورد،درخصوص فوت یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود،صحیح است؟
از موارد انحالل شرکت است،مگر خالف آن در اساس نامه شرکت پیش بینی شده باشد.
به هرحال،از موارد انحالل شرکت است.
نمی تواند از موارد انحالل شرکت محسوب شود.
از موارد انحالل شرکت نیست،مگر در اساس نامه پیش بینی شده باشد.

پاسخ گزینه « »4می باشد.
نکته :اصوال فوت از موارد انحالل شرکت بامسئولیت محدود نیست زیرا در این شرکت اعتبار شرکا از اهمیت درجه نخست برخوردار نیست بلکه سرمایه
اهمیت درجه نخست را دارد .برخالف شرکتهای اشخاص که اعتبار شرکا از درجه اهمیت نخست برخوردار است.لذا فوت یکی از شرکا در شرکت بامسئولیت
محدود در انحالل شرکت مؤثر نیست مگر اینکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد(.بند د ماده  004قانون تجارت)

 موارد ذیل ،عیناً به نکتهی این سوال پرداختهاند:
الف .نکتهی  2سوال  24از آزمون مرحلهی  32از آزمونهای  44مرحلهای()3132/222/33
ب .نکتهی  2سوال  24آزمون جامع اول()3131/20/22
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در صورتی که یکی از شرکای شرکت نسبی ورشکسته شود،امکان اخراج آن شریک از شرکت،مشروط بر کدام مورد است؟
همه شرکای دیگر،وجوهی معادل سهم الشرکه آن شریا در شرکت را نقدا پرداخت کنند.
دادگاه در این خصوص حکم دهد.
طلبکاران شریا ورشکسته تقاضا کنند.
تقاضای طلبکاران مبنی بر اخراج،مورد موافقت دیگر شرکا قرار گیرد.

پاسخ گزینه « »3می باشد.
نکته نخست :به استناد ماده  003قانون تجارت ماده  050در باره شرکت نسبی نیز الزم الرعایه است.
نکته دوم :بر اساس ماده  050قانون تجارت اگر یکی از شرکای شرکت ورشکست شودبقیه شرکا می توانند او را از شرکت اخراج نمایند به شرط اینکه سهم
شریا از دارایی شرکت را نقدا به او بدهند.اخراج شریا و پرداخت سهم او از دارایی شرکت را طلبکاران شخصی شریا نیز می توانند تقاضا نمایند.بنابراین
اخراج شریا ورشکسته از شرکت میسر است منتهی به شرط تصفیه کامل با او.
نکته سوم :سهم شری ا از شرکت هم شامل معادل سهم الشرکه است و هم شامل سهم او از منافع شرکت.
نکته سوم :گزینه  0بیانگر تصفیه کامل با شریا نیست بلکه فقط پرداخت معادل سهم الشرکه را بیان می کند.لذا نمی تواند گزینه پاسخ باشد.

 موارد ذیل ،عیناً به نکتهی این سوال پرداختهاند:
الف .سوال  45آزمون مرحلهی  33از آزمونهای  44مرحلهای()3939/69/39
ب .سوال  75ازمون مرحلهی  33از آزمونهای  44مرحلهای()3939/69/39

-40

هر گاه شرکت سهامی،مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند و ظرف مهلت مقرر این پرداخت صورت نگیرد،شرکت می تواند کدام

اقدام را در خصوص این گونه سهام انجام دهد؟
)1
)2
)3
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به هر کس که خریدار باشد،بفروشد.
باطل کند.
از طریق بورس یا مزایده بفروشد.
فقط از طریق بورس به فروش رساند.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

نکته :با توجه به صراحت ماده  53الیحه اصالحی قانون تجارت

 سوال  22و نکتهی آن در آزمون مرحلهی  2از آزمونهای  44مرحلهای( )3132/33/22عیناً به این نکته
پرداخته است.
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تعهد پرداختی به مبلغ یکصد یورو به زبان انگلیسی و با رعایت سایر شرایط شکلی سفته تنظیم می شود.محل صدور و محل

پرداخت،تهران است.در این صورت،سند مزبور کدام وضعیت زیر را دارد؟
)1
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به دلیل استفاده از پول و زبان خارجی،سفته محسوب نمی شود.
سفته محسوب می شود.
فقط به دلیل استفاده از زبان خارجی،سفته محسوب نمی شود.
فقط به دلیل استفاده ازپول خارجی،سفته محسوب نمی شود.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
نکته نخست :اذن در شیئ اذن در لوازم آن نیز هست.قانونگذار در مواد  333و  335قانون تجارت به طور تلویحی تعیین مبلغ را به پول خارجی تجویز کرده
است.لذا تعیین پول خارجی اگر با نوشتار انگلیسی باشد مانعی وجود ندارد.
نکته دوم :از طرف دیگر بر فارسی بودن متن برات یا سفته در قانون تأکیدی نشده است.
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دارنده چک علیه صادر کننده و ظهرنویس چک اقامه دعوی نموده و صدور قرار تأمین خواسته علیه هر دو را در خواست می نماید.در

این صورت،دادگاه در مورد چه کسانی قرار تأمین صادر می نماید؟
)1
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علیه هر مسئول به اندازه نصف مبلغ چا
فقط علیه یا مسئول به انتخاب خواهان
فقط علیه صادرکننده
علیه صادرکننده و ظهر نویس به اندازه مبلغ چا.

پاسخ گزینه « »4می باشد.
نکته نخست :صدور قرارا تأمین خواسته علیه هر خوانده ای از سوی دادگاه میسر است و منعی وجود ندارد(ماده  007قانون آیین دادرسی مدنی)
نکته دوم :با توجه به ماده  343قانون تجارت مبنی بر مسئولیت تضامنی ظهرنویس درکنار دیگر مسئوالن سند تجاری و نیز باتوجه به ماده  504قانون
تجارت امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه خوانده میسر است.
نکته سوم :ماده  333قانون تجارت درباره ظهرنویس نیز قابل اجرا است.

 قسمت اول نکتهی اول سوال  40آزمون مرحلهی  32از آزمونهای  44مرحلهای موضوعاَ مشابه این سوال
است)3131/21/23( .

-73

احمد سفته ای در وجه بهرام صادر نموده و بهرام نیز آن را در وجه جواد ظهر نویسی می کند.در این صورت از نظر اثباتی،جواد در برابر

احمد،دارنده با حسن نیت محسوب. ...............
)1
)2
)3
)4

می شود،مگر اینکه تحصیل مجرمانه سند توسط بهرام صادر شود.
می شود،مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
نمی شود،مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
می شود،مگر اینکه وجود ایراد در رابطه احمد و بهرام ثابت شود.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

نکته نخست :اصل استقالل امضائات در اسناد تجاری گویای مسئولیت مستقل هر یا از مسئوالن برات است.
نکته دوم :حسن نیت دارنده عدم آگاهی او از وضعیت غیرقانونی سند تجاری می باشد.
نکته سوم :رابطه بین صادرکننده با ظهرنویس ارتباطی به دارنده پیدا نمی کند مگر اینکه دارنده از آن آگاه باشد.

 نکتهی سوال  41آزمون مرحلهی  32از آزمونهای  44مرحلهای ،موضوعاً مشابه این سوال
است)3131/28/23(.

-33

اکبر براتی در وجه بهروز و عهده جمشید صادر می کند وجمشید نیز آن را قبولی می نویسد.در این صورت اصوال ایراد اکبر مبنی بر

بدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد  .................ایراد جمشید مبنی بر بدهکار نبودن به اکبر،در برابر بهروز قابل استناد...........
)1
)2
)3
)4

نیست و هم نین -نیست.
نیست اما – است
است اما – نیست
است و هم نین – است

پاسخ گزینه « »3می باشد.
نکته نخست :برات اصوال هنگامی صادر می شود که صادرکننده بدهکار باشد یا بخواهد تأمین اعتبار کند.
نکته دوم :اگر برات برای اعتبار سازی صوری باشد برات سازشی نام دارد که از موارد ورشکستگی به تقصیر شناخته شده است.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال است:
الف .نکته 9سوال  74آزمون مرحله  34از آزمونهای  44مرحلهای()3939/69/69
ب .نکتهی  3سوال  49آزمون مرحلهی  37از آزمونهای  44مرحلهای()3939/69/63

-79
)1
)2
)3
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در چارچوب حقوق اسناد تجارتی،محال علیه برات در مقابل دارنده،در کدام صورت مسئول است؟
برات را قبولی نویسی کرده باشد.
به صادر کننده بدهکار بوده و برات را قبولی نویسی کرده باشد.
به صادر کننده بدهکار باشد،ولو اینکه قبولی ننوشته باشد.
برات قبولی نویسی کرده و از آن رجوع ننموده باشد.

پاسخ گزینه « »3می باشد.
نکته نخست:در اسناد تجاری به ظاهر سند توجه می شود و برای مسئولیت قبول کننده برات(محال علیه) در برابر دارنده قبولی برات کافی است لذا
ضرورتی به تحقق بدهکار بودن قبول کننده به صادرکننده نیست.

 قسمت اول نکتهی  2سوال  24آزمون مرحلهی  34از آزمون  44مرحلهای موضوعاَ مشابه این سوال می-
باشد)3131/21/22(.

-74

بهنام بابت خرید کاال از جمال،چک در وجه حامل صادره از سوی اسماعیل را در وجه جمال ظهر نویسی بدون قید و شرط نموده و

تسلیم می کند.در این صورت انتقال سند ...............
 )1محقق نشده و قهرا مسئولیت بهنام نیز منتفی است.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

)2
)3
)4

محقق شده و بهنام نیز در صورت برگشت،به عنوان ظهر نویس مسئول است.
محقق شده و بهنام نیز در صورت برگشت،به عنوان ضامن مسئول است.
محقق شده اما در صورت برگشت،بهنام مسئول نیست.

پاسخ گزینه « »4می باشد.

 قسمت اول نکتهی  3و نکتهی  2سوال  40آزمون مرحلهی  32از آزمونهای  44مرحلهای موضوعاَ مشابه
این سوال هستند)3131/21/23(.

-77
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پس از اقامه دعوی و به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تعدیه،اعتراض شده است،دادگاه چه تکلیفی دارد؟
تکلیفی به قبول تقاضای خواهان ندارد.
معادل وجه برات را از وجوه نقد خوانده به عنوان تأمین توقیف کند.
معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تأمین توقیف کند.
دعوت از خوانده دعوا و ابالغ فوری تقاضای خواهان.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
نکته:آن ه که به مجرد درخواست خواهان صورت می گیرد قرار تإمین خواسته می باشد.و ماده  333قانون تجارت نیز بر این امر تدکید دارد .از طرف دیگر
ابالغ به خوانده چه درخواست بشود و چه نشود دادگاه خود انجام می دهد و درخواست خواهان تإثیری در آن ندارد

-70

کدام مورد،درخصوص برواتی که وجه آن در ایران باید به رویت یابی وعده از رویت پرداخت شود،درصورتی که دارنده برات ظرف مهلت

یک سال از تاریخ برات،قبولی یا پرداخت آن را مطالبه نکند،صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

حق رجوع به ضامنان سند را از دست می دهد.
حق رجوع به ظهر نویسان و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده،نخواهد داشت.
حق رجوع به کلیه امضاکنندگان برات را از دست می دهد.
فقط حق رجوع به ظهر نویسان را از دست می دهد.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
نکته:باتوجه به صراحت ماده  303و  330قانون تجارت

 نکتهی  1سوال  44ازمون مرحلهی  38از آزمونهای  44مرحلهای(اینترنتی) عیناً به این موضوع پرداخته
است)3131/24/22( .

-75

تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده،در دوره توقف،خانه خود را وقف امور خیریه کرده است.طبق قانون تجارت کدام مورد در

خصوص عقد وقف،صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

صحیح است.
غیر نافذ است.
قابل فسخ است.
باطل است.

پاسخ گزینه « »4می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

نکته :وقف انتقال مال از مالکیت واقف و حبس آن می باشد و چون بالعوض می باشد مشمول بند  0ماده  435قانون تجارت می شود.

 الف .نکتهی  4سوال  73آزمون مرحلهی  31از آزمون  44مرحلهای(اینترنتی) عیناً به این نکته پرداخته
است)3939/64/60(.
 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال هستند:
.3نکتهی  9سوال  73آزمون مرحلهی  30از آزمونهای  44مرحله
ای()3939/69/99
.9نکتهی اول و قسمت دوم نکتهی دوم سوال  79آزمون مرحلهی  90از
آزمونهای  44مرحلهای()3939/65/33

-71
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)2
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کدام مورد،از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست؟
اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود،خریدی باالتر از مظنه روز کرده باشد.
اگر محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی،نسبت به در امد او فوب العاده بوده است.
اگر یکی از طلبکاران راپس از تاریخ توقف،بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
اگر دفاتر خود را مفقود نموده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوری،از بین برده باشد.

پاسخ گزینه « »4می باشد.
نکته :گزینه های 0و3و 5از موارد ورشکستگی به تقصیر است ولی گزینه  4از موارد ورشکستگی به تقلب.

 الف .نکتهی  9سوال  75آزمون مرحلهی  33از آزمون مرحلهی  33از آزمونهای  44مرحلهای ،عیناً
به ورشکستگی به تقصیر بودن گزینههای  3و  9و  9اشاره دارند()3939/64/39
 ب .نکتهی سوال  49آزمون مرحله  35از آزمونهای  44مرحلهای عیناً ورشکستگی به تقصیر بودن
گزینهی  3اشاره دارد)3939/69/96( .
 ج .موارد ذیل عیناً به ورشکستگی به تقصیر نبودن گزینهی  4اشاره دارد:
.3نکتهی  3و  9سوال  44آزمون مرحلهی  35از آزمونهای  44مرحله
ای()3939/69/96
.9گزینهی  9سوال  73آزمون مرحلهی  35از آزمونهای  44مرحله

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

ای()3939/69/96

-73
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کدام مورد،از موارد بطالن قرارداد ارفاقی نیست؟
پس از تصدیق قرارداد ارفاقی،مشخص شود که در اعالم مقدار قروض،حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعالم نشده است.
محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب
عدم اجرای شرایط قرارداد ارفاقی توسط تاجر ورشکسته
پس از تصدیق قرارداد ارفاقی،مشخص شود که در اعالم میزان دارایی،حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعالم نشده است.

پاسخ گزینه « »9می باشد.
نکته:موارد ابطال قرارداد ارفاقی در قانون احصا شده و خارج از آنها پذیرفته نمی شود.لذا تخطی از شرایط قرارداد جزو موارد اعالمی قانونگذار نمی باشد.

 الف .موارد ذیل عیناً به موارد بطالن قرارداد ارفاقی اشاره کردهاند:
نکتهی  3سوال  24آزمون مرحلهی  38از آزمونهای  44مرحلهای ()3131/24/22
نکتهی سوال  20آزمون جامع چهارم()3131/28/21
نکتهی  1سوال  22آزمون مرحلهی  22از آزمونهای  44مرحلهای()3131/20/33
 ب .نکتهی سوال  23آزمون جامع پنجم عیناً به مادهی مربوط به موارد بطالن قرارداد ارفاقی اشاره
کرده است)3131/28/12( .
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تاجر ورشکسته،مدعی اعاده اعتبار است.دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟
دادگاه صادر کننده حکم ورشکستکی
رئیس دادگستری
اداره تصفیه امور ورشکستگی
دادگاه تجدیدنظر استان

پاسخ گزینه « »3می باشد.
نکته :باتوجه به ماده  3777قانون تجارت از بین گزینه های داده شده مرجع صالح دادگاه صادر کننده حکم می باشد.

این سوال حذف شده است.

03

-کدام مورد ،حکم تکلیفی است؟

)1
)2
)3
)4

باطل بودن معامالت مجنون
موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی
عدم صحت وقف بر مجهول
لزوم عقد بیع و اجاره

پاسخ گزینه  9می باشد.
حکم تکلیفی حکمی است که مستقیما به افعال مکلفین تعلق می گیرد و بر پنج قسم وجوب ،حرمت ،اباحه ،استحباب و کراهت است .معموال حکم
«وجوب» که از اقسام احکام تکلیفی است ،با تعابیری م ل موظف بودن و مکلف بودن بیان می شود .لذا موظف بودن تاجر به داشتن دفاتر تجاری ،بیان
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

کننده حکم تکلفیی وجوب است .بطالن معامالت مجنون (گزینه  ،)1عدم صحت وقف بر مجهول (گزینه  )3و لزوم بیع و اجاره (گزینه  )4هر سه حکم وضعی
و بیان کننده وضعیت عقود و معامالت است نه بیان کننده الزام به انجام کار یا ترک کار.

 الف .موارد ذیل وضعی بودن حکم بطالن را بیان کرده است که عیناً در گزینهی اول سوال  23وکالت
 31مطرح شده است:
.3سوال  16و پنداصولی  43ازمون مرحلهی چهارم ازمونهای  99مرحلهای
()39/64/60
 .9پند اصولی  99مرحله چهارم ازمونهای جامع ()39/61/99
 ب .موارد ذیل عیناً تکلیفی بودن گزینهی  2سوال  23وکالت  31را بیان کرده است:
 .3پند اصولی  91مرحلهی بیستم ازمونهای  44مرحلهای()39/64/96
.9قسمت اول سوال  59و پند  37مرحلهی سوم ازمونهای جامع()39/61/30
 ج.موارد زیر عیناً به وضعی بودن حکم مندرج در گزینهی  1سوال  23وکالت  31پرداخته شده است.
.3پند  96مرحلهی چهارم ازمونهای  99مرحلهای()39/64/60
.9پند اصولی  44مرحلهی بیستم ازمونهای  44مرحلهای()39/64/96
 د .موارد ذیل موضوعا مشابه سوال  23میباشد:
 .3پند اصولی  95،93و  46مرحلهی چهارم ازمونهای  44مرحلهای()39/33/31
 .9سوال  03و پند  3و  9آزمون تعیین سطح ازمونهای  99مرحله
ای()39/69/3
.9پند اصولی  95،93و  46مرحلهی چهارم ازمونهای  99مرحله()39/64/0
.4پند اصولی  39مرحلهی بیست و پنج ازمونهای  44مرحلهای
()39/60/34
 .7سوال  59و پند اصولی  99مرحلهی اول ازمونهای جامع()39/65/97
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کدام مورد ،حکم وضعی است ؟
عدم نفوذ صلح با اکراه
ممنوعیت تفتیش عقاید
لزوم تسلیم مبیع
اباحه تصرفات مالا

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

پاسخ گزینه  3می باشد.
حکم وضعی ،بیان کننده حالت و وضعیتی خاصی در مورد اشیاغ یا اعمال است و نظری به لزوم یا جواز فعل یا ترک فعل ندارد .م ل بطالن ،نفوذ یا عدم
نفوذ عقد.

 الف .عبارت سوال( ونه گزینهها) در موارد زیر عیناً عبارت این سوال است:
 .3سوال  50مرحلهی چهارم ازمونهای  44مرحلهای()39/33/31
.9سوال 50مرحلهی چهارم ازمونهای  99مرحلهای ()39/64/60
 ب .پند اصولی 20و  28مرحلهی چهارم ازمونهای  11مرحلهای( )31/24/22اشاره به تکلیفی بودن
گزینهی  2،1و  4سوال  22وکالت  31دارد.
 ج .موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال میباشد:
.3سوال  ،16پند اصولی  46 93 ،93،96و  43مرحلهی چهارم ازمونهای 44
مرحلهای()39/33/31
.9پند اصولی  91مرحلهی چهارده ازمونهای  44مرحلهای()39/69/69
.9سوال  16و پند اصولی  49 ،43، 46 ،93 ،93،96و  49مرحلهی چهارم
آزمونهای  99مرحلهای()39/64/60
.4پند اصولی  44مرحلهی بیستم ازمونهای  44مرحلهای()39/64/96
.7سوال  07و پند اصولی  39مرحلهی بیست و پنجم ازمونهای  44مرحله
ای()39/60/34
.0سوال  16و پند اصولی  96مرحلهی بیست و پنجم()39/60/91
.5سوال  59و پند اصولی  99مرحلهی اول ازمون جامع()39/65/96
.1سوال  53و پند اصولی  34مرحلهی سوم ازمونهای جامع()39/61/30
.3سوال  51و پند اصولی  99مرحلهی چهارم ازمونهای جامع()39/61/99
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استعمال لفظ در کدام مورد ،مجازی است؟
فرزند در مورد فرزند طبیعی(نامشروع)
صداب در مورد مهریه
قانون در مورد بخشنامه های دولتی
زوجه در مورد زوجه منقطعه

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

پاسخ گزینه  9می باشد.
هر گاه لفظ در معنای غیر حقیقی خود به کار رود ،استعمال مجازی می گوییم .معنای حقیقی قانون ،مصوبات قوه قانونگذاری است بنابراین اگر در معنای
بخشنامه های دولتی که از مصوبات قوه مجریه است قانون به کار رود ،استعمال مجازی خواهد بود.

 الف .عبارت سوال ( ونه گزینهها) در موارد زیرعیناًً سوال  21وکالت  31میباشد:
.3سوال  57مرحلهی سوم ازمون  99مرحلهای()39/69/99
.9سوال  50مرحلهی سوم ازمون  99مرحلهای()39/69/99
 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  21وکالت  31میباشد:
.3سوال  03ازمون تعیین سطح ازمونهای  44مرحلهای()39/36/95
.9سوال  04وپند اصولی  91مرحلهی سوم ازمون  99مرحلهای()39/69/99
.9پند اصولی  99و سوال ،03پند  95و سوال  53مرحلهی بیستم ازمون  44مرحلهای()39/64/96
.4سوال  59مرحلهی اول ازمونهای جامع()39/65/97
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کدام مورد ،از موضوعات عرفی است ؟
لعان
قرابت رضاعی
طالب عدی
بیع

پاسخ گزینه  4می باشد.
به موضوعاتی که قبل از شرع در میان عرف و عقالغ وجود داشته اند ،موضوعات عرفی می گویند .الفاظ عقود و معامالت م ل بیع و نکاح و  ...از موضوعات
عرفی تلقی می گردند.

-07
باشد؟
)1
)2
)3
)4

کدام یک از عالیم زیر ،دلیل حقیقی بودن استعمال کلمه "تعهد" در موردی است که مدیون به اراده خود،چیزی را بر عهده گرفته
عدم صحت سلب
اطّراد
تبادر
صحت سلب

پاسخ گزینه  9می باشد.
اطراد به معنای شیوع و ک رت استعمال لفظ در معنایی بدون قرینه است .و از آنجا که کلمه «تعهد» ،د ر مواردی ک رت استعمال دارد که مدیون ،دین را با
اراده خود به عهده گرفته است ،عالمت آن است که معنی حقیقی تعهد ،بر عهده گرفتن ارادی چیزی است .چرا که اطراد از عالئم حقیقت است

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 الف .در موارد ذیل عبارت سوال  22وکالت  31و پاسخ آن عیناً بیان شده است:
.3پند اصولی  49مرحلهی سوم ازمونهای  99مرحلهای()39/69/99
.9گزینهی  9سوال  03و پند اصولی  3و  9مرحلهی  96از آزمونهای 44
مرحلهای()39/64/96
 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  22وکالت  31میباشد:
.3پند  39و  33مرحلهی هفتم ازمونهای  44مرحلهای()39/39/30
.9پند  5ازمون تعیین سطح ازمون  99مرحلهای()39/69/63
.9پند اصولی  95مرحلهی بیستم ازمونهای  44مرحلهای()39/64/96
.4نکتهی  3و 0و سوال  07مرحله بیست و سوم ازمونهای  44مرحلهای
(اینترنتی)
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کدام مورد ،مثالی برای لفظ مترادف است ؟
محاربه و افساد فی االرض
دادگاه و مرجع قضایی
قاضی و حاکم شرع
رجم و سنگسار

پاسخ گزینه  4می باشد.
الفاظ مترادف ،چند لفظ هستند که دارای یا معنا می باشند .یکی از علل ایجاد الفاظ مترادف ،آن است که کلماتی از یا زبان وارد زبان دیگری می شوند.
م ال کلمه رَجم از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است؛ در حالی که در زبان فارسی کلمه سنگسار دقیقا همان معنای رجم را دارد

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  22وکالت  31است:
.3سوال  07و پند اصولی  3مرحلهی هفتم ازمونهای  44مرحلهای
()39/39/30
.9سوال  05و پند اصولی  33مرحلهی سوم ازمونهای  99مرحلهای
()39/69/99
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کدام مورد ،بیان کننده حکم وضعی است ؟
ضابطین دادگستری ،نتیجه اقدامات خود را به اطالع مراجع قضایی صالح می رسانند.
طفل باید مطیع ابوین باشد
عاقد باید عاقل،بالغ و قاصد باشد
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

پاسخ گزینه  9می باشد.
یکی از احکام وضعی ،حکم شرطیت است ،که گاه در قالب جمالت امری گفته می شود و قانونگذار با امر کردن ،چیزی را شرط صحت یا تحقق چیز دیگری
قرار می دهد .وقتی قانون می گوید :عاقد باید عاقل ،بالغ و قاصد باشد ،یعنی شرطِ صحت عقد؛ بلوغ ،عقل و قصد است.

 الف .عبارت سوال ( و نه گزینهها) در موارد ذیل عیناً سوال  20وکالت  31میباشد:
.3سوال  50مرحلهی چهارم ازمونهای  99مرحلهای ()39/64/60
.9سوال  59و پند اصولی  93مرحلهی بیستم ازمونهای  44مرحلهای
()39/64/96
 ب.موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  20وکالت  31است:
.3سوال  ،16پند اصولی  43 ، 46 ،93 ،93،96و  49مرحلهی چهارم ازمون
های  44مرحلهای()39/33/31
.9پند اصولی  91مرحلهی چهارده ازمونهای  44مرحلهای()39/69/69
.9سوال  16و پند اصولی  49 ،43، 46 ،93 ،93،96و  49مرحلهی چهارم
آزمونهای  99مرحلهای()39/64/60
.4سوال  50و پند  44مرحلهی بیستم ازمونهای  44مرحلهای()39/64/96
.7سوال  07و پند اصولی  39و 34مرحلهی بیست و پنجم ازمونهای 44
مرحلهای()39/60/34
.0سوال  16مرحلهی بیست و پنجم ازمونهای  44مرحلهای()39/60/91
.5سوال  59و پند اصولی  99مرحلهی اول ازمونهای جامع()39/65/96
.1سوال  53و پند  34مرحله سوم ازمونهای جامع(.)39/61/30
.3سوال  51و پند اصولی  99و قسمت دوم سوال  09مرحلهی چهارم ازمونهای جامع()39/61/99
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در کدام مورد ،داللت از باب تنبیه و ایماء است؟

 )1داللت ماده 191ب.م .بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب ((ماده  191ب.م:.ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است ))
 )2داللت ماده  954ب.م:.بر انفساخ عقد جایز به جنون ((.ماده  954ب.م:.کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم نین به سفه
درمواردی که رشد معتبر است))
 )3داللت ماده  121ب.م .بر این که اهمال و مماطله در تأدیه ثمن از طرف شفیع حق شفعه او را ساقط می کند(.ماده 121ب.م:.حق شفعه فوری است)
 )4داللت بر طلب و بدهی قبلی در جایی که مدعی علیه درپاسخ به ادعای طلب به مدعی بگوید((:من طلب تو را پرداخت کرده ام)).
پاسخ گزینه  3می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

داللت تنبیه ،به این معناست که کالم قانونگذار داللت بر «علت حکم» داشته باشد .از ماده  191ب.م به داللت تنبیه فهمیده می شود که علت حکم بطالن
ضمان ،فقدان سبب ایجاد دین بوده است.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  28وکالت  31است:
.3سوال  56و پند  ،33پند  99و  99و سوال  50مرحلهی پنجم ازمونهای
 44مرحلهای()39/33/97
.9سوال  09و پند اصولی  ،9سوال  07و پند اصولی  1و  3مرحلهی هشتم
ازمونهای  44مرحلهای(.)39/39/99
.9سوال  09و پنداصولی  7و سوال  56و پند اصولی  96مرحلهی بیستم
ازمونهای  44مرحلهای()39/67/69
.4سوال  03و پنداصولی  3مرحلهی سوم ازمونهای جامع()39/61/30
.7سوال  09و پند اصولی  9مرحلهی چهارم ازمونهای جامع()39/61/99
.0سوال  03مرحلهی پنجم ازمونهای جامع()39/61/96
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در کدام مورد،وصف دارای مفهوم است؟

 )1صفت ((تجارتی ))در عبارت (در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات  2تا 1ماده 222نباشد،مشمول مقررات راجب به
بروات تجارتی نخواهد بود)
 )2هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ،برگزیند.
 )3اسناد از حیث تنظیم ،تابع قانون محل تنظیم خود هستند.
 )4کودکی که به حد بلوغ نرسیده ،مبرا از مسئولیت کیفری است
پاسخ گزینه  9می باشد.
کلمه «از حیث تنظیم» ،قید یا وصف است که دارای مفهوم مخالف است و بدین معناست که اسناد از سایر جهات ،ممکن است تابع قانون محل تنظیم نباشند.
در سایر گزینه ها اوصاف ،از اوصاف غالبی یا توضیحی هستند که فاقد مفهوم مخالفند.

 الف .گزینهی  3سوال  04و پند اصولی  32مرحلهی پنجم ازمون  44مرحلهای( )32/33/22عیناً
گزینهی اول سوال  23وکالت  31است.
 ب.موارد ذیل موضوعا مشابه سوال  23وکالت  31است :
.3سوال  51و پند اصولی  91 ، 95 ، 90 ،37،97و 93مرحلهی پنجم
ازمونهای جامع()39/33/97
.9سوال  03و پند اصولی  9و  9مرحلهی بیست و یکم ازمونهای 44
مرحلهای()39/67/69
.9قسمت اول سوال  59و پند اصولی  34مرحلهی چهارم ازمون
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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جامع()39/61/99
.4سوال  09و پند اصولی  9مرحلهی پنجم ازمونهای  44مرحلهای
()39/61/96

-56

عام در کدام مورد ،بدلی است؟

 )1تابعیت کشورایران،حق مسلم هر فرد ایرانی است
 )2هر کس به جان رهبر و هر یا از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید سوغ قصد نماید،چنان ه محارب شناخته نشود،به حبس از سه تا ده سال محکوم
خواهد شد.
 )3هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند ،تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند ،به عمل می آید.
 )4هر یا از زن و مرد،می تواند برای عقد نکاح ،وکالت به غیر دهد.
پاسخ گزینه  9می باشد.
در عام بدلی حکم قانونگذار به یا فرد نامعین از افراد عام تعلق می گیرد .و با تحقق حکم در قالب یا فرد ،غرض قاننونگذار تامین می شود .همانظور که در
گزینه  2چنین است چرا که اگر به یکی از روسای قوا یا مراجع تقلید سوغ قصد شود ،مجازات قانونی محقق می شود.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  02وکالت  31است:
.3نکتهی  4سوال  03ازمون تعیین سطح ازمونهای  44مرحلهای
()39/36/95
.9سوال  04و پند اصولی  ،36سوال  07و پند اصولی  34مرحلهی ششم
ازمونهای  44مرحلهای()39/39/63
.9سوال  53و  54و پند اصولی  99و سوال  16مرحلهی هشتم ازمونهای
 44مرحلهای()39/39/99
.4نکتهی  3مرحلهی سیزدهم ازمونهای  44مرحلهای()39/69/90
.7پند اصولی  93و  99ازمون تعیین سطح ازمونهای  99مرحلهای
()39/69/63
.0سوال  53و پند اصولی  99و  99مرحلهی بیست و یکم ازمونهای 44
مرحلهای()39/67/69
.5سوال  05و پند اصولی  35و سوال  53و پند اصولی  91مرحلهی بیست و
پنجم ازمونهای  44مرحلهای()39/60/34
.1سوال  59مرحلهی دوم ازمونهای جامع()39/61/63
.3سوال  01مرحلهی چهارم ازمونهای جامع()39/61/99
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در خصوص تعارض قاعده ید با استصحاب ،کدام مورد صحیح است؟
استصحاب مقدم است ،خواه قاعده ید اماره باشد یا اصل.
قاعده ید مقدم است،اگر اصل باشد
قاعده ید مقدم است ،اگر اماره باشد
قاعده ید مقدم است ،خواه اماره باشد یا اصل

پاسخ گزینه  4می باشد.
هر چند قاعده ید اماره است اما حتی اگر اصل هم باشد بر استصحاب مقدم می شود چون تقدم استصحاب بر ید ،مستلزم اختالل در نظام معامالتی می گردد.

 سوال  08و پند اصولی  12مرحلهی هفدهم ازمونهای  44مرحلهای( )31/21/12موضوعاً مشابه این
سوال است.
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انصراف در کدام مورد مانع اطالق است؟
انصراف ملا به مال غیر منقول
انصراف مسلمان به شیعه در ایران
انصراف پدر به پدر مشروع
انصراف تعهد به دین مالی

پاسخ گزینه  3می باشد.
انصراف ملا به اموال غیر منقول ،انصراف ناشی از ک رت استعمال است ومانع اطالب می شود .در سایر گزینه ها ،انصراف ناشی از ک رت وجود خارجی است
که مانع اطالب نیست.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  02وکالت  31است:
.3سوال  53و پند اصولی  91و  46 93و سوال  16و پند اصولی  43و 39
و  34مرحلهی بیست و دوم ازمونهای  44مرحلهای()39/67/35
.9سوال 56و پند اصولی  97و  90مرحلهی بیست و پنجم ازمونهای 44
مرحلهای()39/60/34
.9سوال  00مرحلهی اول ازمونهای جامع()39/65/97
.4سوال  56و پند اصولی  3مرحلهی پنجم ازمونهای جامع()39/61/96
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در کدام مورد ،قیاس از نوع منصوص العله است؟
قیاس قاضی در حالت پریشانی فکری به قاضی عصبانی ،در منع از صدورحکم((الیقضی القاضی و هو غضبان))
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 )2قیاس ثمن عین معین به مبیع معین و حکم به انفساخ عقد بیع در فرض تلف شدن ثمن((ماده 313ب .م:.اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و
اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد))...
 )3قیاس ایقاع ،به معامله و حکم به بطالن ایقاع محجوران((ماده  212ب.م :.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت
باطل است)).
 )4قیاس موصی له به وارث و حکم به محرومیت اواز موصی به (( ماده 115ب.م:.قتل از موانع ارث است .بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از
ارث او ممنوع می شود))....
پاسخ گزینه  9می باشد.
در قی اس منصوص العله ،علت حکم در کالم قانونگذار ذکر شده است .چنانکه در ماده  212ب.م  ،عبارت به «واسطه عدم اهلیت» ،علت حکم بطالن معامله
محجورین است .و همین علت در مورد ایقاعات محجورین نیز موجود است و می توان حکم را با استناد به قیاس منصوص العله؛ به ایقاعات محجورین تسری
داد.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  01وکالت  31است:
.3سوال  03و پند اصولی  96و  93و  99مرحلهی دهم ازمونهای  44مرحله
ای()39/3/93
.9پند اصولی  77ازمون تعیین سطح ازمونهای  99مرحلهای()39/69/63
.9پند اصولی  99و 94مرحلهی بیست و سوم ازمونهای  44مرحلهای
()39/67/93
.4سوال  16و پند اصولی  33و  96مرحلهی پنجم ازمونهای
جامع()39/61/96
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تقدم ماده 3913ق.م.بر ماده  ،3957از کدام باب است؟((ماده 3913ق.م:.قید دین در دفتر تجار ،به منزله اقرار کتبی است))((.ماده

3957ق.م:.هر کس اقرار به حقی برای غیر کند،ملزم به اقرار خود خواهد بود))
 )1ورود
 )2تخصص
 )3تخصیص
 )4حکومت
پاسخ گزینه  4می باشد.
در حکومت ،قانونگذار با تصرف در موضوع دلیلی ،موردی را وارد موضوع آن (حکومت به نحو توسعه) یا از آن خارج می سازد .حکومت به نحو تضییق) در
مواردی که قانونگذار چیزی را نازل منزله چیزی دیگری قرار می دهد حکومت به نحو توسعه است.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  04وکالت  31میباشد:
.3سوال  09و  01و پند اصولی  39مرحلهی هفدهم ازمونهای  44مرحلهای
()39/69/96
.9سوال  05و پند اصولی  39و  ، 34سوال  50و پند اصولی  91مرحلهی
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موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

بیست و ششم ازمونهای  44مرحلهای()39/65/33
.9سوال  51مرحلهی اول ازمونهای جامع()39/65/97
.4سوال  51و پند اصولی  99و سوال  53مرحلهی دوم ازمونهای
جامع()39/61/63
.7سوال  57و پند اصولی  34مرحلهی پنجم ازمونهای جامع()39/61/96
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-مطابق اصل55ق.ا«،.عهدنامه،مقاوله نامه ها،قراردادها وموافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی

برسد».براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان...«،قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می
شود،خود به خود مشمول اصل55ق.ا.نبوده،یعنی قراردادبین المللی محسوب نمی شود...ونیاز به تصویب مجلس ندارد»...بنابراین،اینگونه
قراردادها ازکدام باب،ازاصل55ق.ا.خارج هستند؟
)1
)2
)3
)4

ورود
حکومت
تخصیص
تخصص

پاسخ گزینه  4می باشد.
هرگاه موردی از دایره شمول موضوع عام خود به خود خارج باشد ،تخصّص گفته می شود.
موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  73وکالت  35است:
.0سوال  73و پند اصولی  7و  03مرحلهی هفدهم ازمونهای  44مرحلهای()35/05/50
.3سوال  74و نکتهی  0مرحلهی هجدهم ازمونهای  44مرحلهای(اینترنتی)
.5سوال  70و پند اصولی  0و  53مرحلهی بیست و ششم ازمونهای  44مرحلهای(.4 ،)35/07/00سوال  70و پند اصولی  30مرحلهی سوم ازمونهای
جامع(،)35/00/07

50

 -تقدم ماده  371ق.م.بر ماده 375ق.م،.از کدام باب است؟((ماده 375ق.م:.هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق

تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند وآب کافی برای هر دو نباشد ،باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به
نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد،باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو
باشد ،به نسبت حصه تقسیم می کنند))((.ماده 371ق.م :.هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد،زمینی که احیاءآن مقدم بوده
است،در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیاء ،اگر چه پایین تر از آن باشد))
 )1تخصص
 )2ورود
 )3حکومت
 )4تخصیص
پاسخ گزینه  4می باشد.
به نظر می رسد که ماده  ،151مخصِّص لفظی منفصل ماده  151است .و صورتی را (صورتی که تاریخ احیاغ یا زمین بر دیگری مقدم است) از تحت حکم ماده
 151است نا کرده است.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  02وکالت  31است:
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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.3سوال  05و پند اصولی  1و  3و سوال  56و پند اصولی  35و پند
اصولی  96مرحلهی  35از ازمونهای  44مرحلهای()39/69/96
.9سوال  53و پند اصولی  99و سوال  16و پند اصولی  94مرحلهی  90از
ازمونهای  44مرحلهای()39/65/33
.9سوال  05و  16و پند اصولی  99و  94مرحلهی 9از ازمونهای
جامع()39/61/30
.4سوال  50پند اصولی  37مرحلهی  7از ازمونهای جامع()39/61/96
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مراداز مقتضی در بحث استصحاب،کدام است؟
استعداد و قابلیت
مقتضی حکم
علت
سبب

پاسخ گزینه  3می باشد.
منظور از شا در مقتضی ،شا در قابلیت ،و امکان بقاغ مستصحَب در طول زمان است.

 پند اصولی  33و سوال  22مرحلهی بیست و ششم ازمونهای  44مرحلهای( )31/0/33عیناًً سوال 00
وکالت  31است.
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قاعده تقدیم اهم بر مهم ،مربوط به کدام مورداست؟
افراد واجب مخیر
دو حکم متزاحم
دوران بین محذورین
دو دلیل متعارض

پاسخ گزینه  9می باشد.
قاعده األهم فاألهم یا همان تقدم اهم بر مهم ،قاعده ای است که در حالت تزاحم میان دو حکم مورد استناد قرار می گیرد.

 الف.درگزینهی اول سوال  00و پند اصولی  23و  12مرحلهی بیست و ششم ازمونهای  44مرحله-
ای()31/20/33عیناً سوال  08وکالت  31عنوان شده است.
 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  08وکالت  31است:
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

.3سوال  03و پند اصولی  39و  34و  37مرحلهی سوم هفدهم ازمونهای 44
مرحلهای()39/69/69
.9سوال  51و پند اصولی  99مرحلهی بیست و ششم ازمونهای  44مرحلهای
()39/65/33
.9سوال  53و پند اصولی  99مرحلهی سوم ازمونهای جامع()39/61/30
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در کدام مورد ،باید حکم به تشکیل قراردادکرد؟

 )1در قرارداد مکاتبه ای ،فروشنده به خریدار یا هفته مهلت می دهد تا نامه قبولی را ارسال کند.خریدار نامه مزبور را ارسال می کند،ولی معلوم نیست
قبل از انقضای مهلت مقرربوده یا بعد از آن.
 )2بعد از ایجاب فروشنده،دو حادثه رخ می دهد:رجوع از ایجاب و قبولی از سوی مخاطب،ولی هر دو حادثه مجهول التاریخند.
 )3بعدازایجاب فروشنده،دوحادثه رخ می دهد:قبول ایجاب و رد آن،ولی تاریخ رد ایجاب،مجهول وتاریخ قبول معلوم است.
 )4بعد از ایجاب فروشنده،دو حادثه رخ می دهد:ایجاب متقابل از طرف مشتری و قبول بدون قید وشرط او،ولی تاریخ قبولی بدون قید وشرط مجهول
است.
پاسخ گزینه  9می باشد.
تاریخ رد ایجاب نامعلوم است و تاریخ قبولِ ایجاب ،معلوم است .مطابق اصل تأخر حادث« ،ر ّد ایجاب» ،مؤخر از قبول ایجاب ،فرض می شود و لذا حکم به
صحت معامله و تشکیل قرارداد داده می شود.
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دلیل عدم حجیت استصحاب قهقری ،کدام است؟
تقدم زمان مشکوک بر متیقن
تعدد متیقن و مشکوک
وحدت زمان متیقن و مشکوک
عدم فعلیت شا ویقین

پاسخ گزینه  3می باشد.
در استصحاب قهقری ،زمان مشکوک مربوط به گذشته است و متیقن مربوط به زمان حال .درست بر خالف آن ه که در استصحاب ،الزم است که زمان متیقن
مربوط به گذشته است و زمان مشکوک مربوط به حال.

 الف .موارد ذیل عیناً سوال  82مطروحه در ازمون وکالت است:
.3سوال  56و پنداصولی  30مرحلهی شانزدهم ازمون  44مرحلهای
()39/69/99
.9سوال  59و نکتهی  9مرحلهی هجدهم ازمونهای  44مرحلهای
(اینترنتی)
.9پند اصولی  97مرحلهی بیست و ششم ازمون  44مرحلهای()39/65/33

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه سوال  82وکالت  31است:.
.3سوال  53و نکتهی  3ازمون تعیین سطح ازمونهای  44مرحلهای
()39/36/95
.9سوال 54مرحلهی بیست و ششم ازمون  44مرحلهای()39/65/33
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«الف» با علم به اینکه «ب» (پسر  34ساله) قصد آتش زدن اتومبیل «ج» را دارد ،حسب درخواست او بنزین به وی داده است« ،ب»

اتومبیل را آتش داده است .کدام مورد صحیح است؟
« )1الف» و «ب» شرکاغ جرم هستند
« )2الف» معاون جرم است
« )3الف» مباشر معنوی است
« )4الف» سبب اقوی از مباشر است.
پاسخ گزینه  9می باشد .
نکته  :0بند "ب" ماده  037مطالعه شود.
ماده -225اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف -هرکس ،دیگر ی را ترغیب ،تهدید ،تطمیع ،یا تحریا به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوغاستفاده از قدرت ،موجب وقوع جرم گردد.
ب -هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ -هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
نکته  :3قسمت اخیر ماده  030مطالعه شود.
ماده -228هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداک ر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد .هم نین
هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداک ر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.

 قسمت اول نکتهی  2سوال  81آزمون مرحلهی  2آزمونهای  44مرحلهای به مسئول بودن نوجوانان
زیر  38سال اشاره کرده است)3131/32/23(.
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«الف»« ،ب» را برای ارتکاب جرم ساده تهدید کرده است ،ولی «ب» مرتکب جرم مشدد شده است .کدام مورد صحیح است؟
رفتار «الف» فاقد وصف جزایی است
«الف» مرتکب معاونت در جرم مشدد شده است
«الف» مرتکب معاونت در جرم ساده شده است
«الف» مکرِه و «ب» مکرَه محسوب می شود

پاسخ گزینه  9می باشد .
نکته  :تبصره ماده  037مطالعه شود.
تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است .چنان ه فاعل اصلی جرم ،جرمی
شدیدتر از آن ه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.

 موارد زیر عیناً به این نکته پرداختهاند:
 .3نکتهی  1سوال  81آزمون مرحلهی  3از آزمونهای  44مرحلهای ()3131/3/22
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

.9سوال  39آزمون مرحلهی ( 39اینترنتی)از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/69/90
.9سوال  10و نکتهی  9این سوال در آزمون جامع سوم ()3939/61/30

-19

«الف» مرتکب جرم تعزیری درجه  0شده است .به فاصله دوماه از تاریخ قطعیت حکم و قبل از شروع به اجرای مجازات آن مجدداً

مرتکب جرم درجه 4شده است .کدام مورد در خصوص رفتار مرتکب صحیح است؟
 )1مشمول مقررات تکرار جرم می شود.
 )2مشمول هیچ یا از مقررات تعدد و تکرار جرم نمی شود.
 )3مشمول مقررات تعدد جرم می شود.
 )4مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
پاسخ گزینه  3می باشد( .گزینه مناسب)
نکته  :ماده  057مطالعه شود.
ماده  -292هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یا تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حی یت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم تعزیری درجه یا تا شش دیگری گردد ،به حداک ر مجازات تا یا و نیم برابر آن محکوم میشود.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال است:
.5سوال  82و قسمت اول نکتهی  5سوال  82آزمون مرحلهی 0
آزمونهای  22مرحلهای()5000/95/22
.2نکتهی  50سوال  09آزمون مرحلهی )5000/92/21(50
 .0نکتهی  2سوال  81آزمون مرحلهی  22آزمونهای  22مرحله-ای
()50010/91/53
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درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود کدام مورد صحیح است؟
در جرایم تعزیری از موارد تعدد معنوی ولی در حدود وقصاص از موارد تعدد مادی است
از موارد تعدد مادی است
از موارد تعدد معنوی است
از مصادیق عنوان خاص مجرمانه است

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :ماده  054و تبصره آن مطالعه شود.
ماده  -294در 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
هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 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
نکند ،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 تبدیل یا غیرقابل
اجراغ شود ،مجازات اشد بعدی اجراغ میگردد.
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 جرم باشد تا
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره  -2در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،طبق مقررات فوب عمل میشود.
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انتشار حکم محکومیت و رسانه ملی یا در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار ،وقتی مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیش از آن

باشد در کدام یک از جرایم زیر الزم است؟
)1
)2
)3
)4

استفاده از اطالعات نهایی
کالهبرداری
اخذ پورسانت در معامالت داخلی
استفاده غیر مجاز از اموال دولتی

پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته  :بند ز تبصره ماده  57مطالعه شود.
ماده  -95حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فیاالرض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کالهبرداری بیش از یا میلیارد
()2099909990999ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یا نوبت منتشر میشود.
تبصره –
انتشارحکممحکومیتقطعیدرجرائمزیرکهمیزانمالموضوعجرمارتکابی،یامیلیارد()2099909990999ریالیابیشازآنباشد،الزامیاستودررسانهملییایکیازروزنامه-
هایک یراالنتشار منتشر میشود:
الف -رشاغ و ارتشاغ
ب -اختالس
پ -اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت -مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری
ث -تبانی در معامالت دولتی
ج -أخذ پورسانت در معامالت خارجی
چ -تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح -جرائم گمرکی
خ -قاچاب کاال و ارز
د -جرائم مالیاتی
ذ -پولشویی
ر -اخالل در نظام اقتصادی کشور
ز -تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 موارد ذیل عیناً به نکتهی این سوال اشاره کردهاند:
الف .عبارت سوال  (14و نه گزینهها) آزمون مرحلهی  9آزمونهای 44
مرحلهای عینًاً عبارت این سوال است)3939/33/33( .
 ب .موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال است:
 .3نکتهی  9و  4سوال  33و سوال  33آزمون مرحلهی سوم آزمونهای 44

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

مرحلهای()3939/33/33
 .9سوال  33آزمون مرحلهی سوم آزمونهای  99مرحلهای()3939/69/99
 .9سوال  366آزمون مرحلهی چهارم آزمونهای  99مرحلهای()3939/64/60
 .4سوال  19آزمون مرحلهی  33ازمونهای  44مرحلهای()3939/64/39
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کدام مورد در خصوص اطفال کمتر از نه سال تمام قمری ،هگاه مرتکب جرم تعزیری شوند ،صحیح است؟
اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبه باشد ،به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند
به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند
به تحمل هیچ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند
اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبه باشد ،به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  : 0صدر ماده  00مطالعه شود.
ماده  -88درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میش وند و سن آنها در زمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد ،دادگاه
یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف -تسلیم به والدین یا اولیاغ یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالب طفل یا نوجوان...
نکته  :2باتوجه به صراحت ماده  88و با توجه به اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی(ماده  )22قانونگذار برای افراد زیر  3سال شمسی که اعم از  3سال
قمری می باشند حکمی در ماده  88بیان ننموده است.

 موارد ذیل ،عیناً به نکتهی این سوال پرداختهاند:
الف .قسمت اول سوال  14و نکتهی  3این سوال در آزمون مرحلهی  0از
آزمونهای  44مرحلهای()3939/39/63
ب .نکتهی سوال  19آزمون آزمون مرحلهی ششم از ازمونهای  44مرحلهای
()3939/39/63
ج .نکتهی سوال  39آزمون مرحلهی بیست و یکم از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/67/69

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
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هرگاه برای دادگاه محرز شود که شخص حقوقی افزون بر فعالیت قانونی به فعالیتهای مجرمانه مستمری هم می پردازد ،دادگاه کدام

اقدام را انجام می دهد؟
)1
)2
)3
)4

می تواند یا تا دو مورد از مجازات های مختص شخص حقوقی ،غیر از انحالل و مصادره اموال را اعمال کند
حکم به انحالل شخص حقوقی یا مصادره اموال آن صادر می کند
حکم به انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن صادر می کند
می تواند هر مجازات مختص شخص حقوقی ،غیر از انحالل را اعمال کند

پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته :این سوال ترکیبی از مواد  30و  33می باشد  .آنها را با دقت مطالعه کنید .
ماده  -29درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده( )249این قانون مسؤول شناخته شود ،با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یا تا دو
مورد از موارد زیر محکوم میشود ،این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف -انحالل شخص حقوقی
ب -مصادره کل اموال
پ -ممنوعیت از یا یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداک ر برای مدت پنج سال
ت -ممنوعیت از دعوت عمومیبرای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداک ر برای مدت پنج سال
ث -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداک ر برای مدت پنج سال
ج -جزای نقدی
چ -انتشار حکم محکومیت بهوسیله رسانهها
تبصره -مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند ،اعمال نمیشود.
ماده  -22انحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم ،بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت
خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال هستند:
الف .نکتهی  9سوال  14آزمون مرحلهی دوم از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/33/64
ب.سوال  14و نکتهی  9این سوال در آزمون مرحلهی دوم از آزمونهای
 99مرحلهای()3939/69/63
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در خصوص مجازات های تکمیلی ،کدام مورد ،صحیح نیست؟
اصوالً بیش از دو سال نیست
همراه با مجازات حدّی مستوجب قصاص یا تعزیری ،قابل اعمال است
باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد
درمورد اشخاص حقیقی و حقوقی ،قابل اعمال است

پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته :این سوال برگرفته از نکات مطروحه در ماده  35می باشد .
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ماده  -29دادگاه میتواند فردی را که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری از
درجه شش تا درجه یا محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یا یا چند مجازات از
مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف -اقامت اجباری در محل معین
ب -منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ -منع از اشتغال به شغل ،حرفه یا کار معین
ت -انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث -منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج -منع از داشتن دسته چا ویا اصدار اسناد تجارت
چ -منع از حمل سالح
ح -منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ -اخراج بیگانگان از کشور
د -الزام به خدمات عمومی
ذ -منع از عضویت در احزاب ،گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر -توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز -الزام به یادگیری حرفه ،شغل یا کار معین
ژ -الزام به تحصیل
س -انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره  2ي مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون بهنحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2ي چنان ه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یا نوع باشد ،فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره  - 9آییننامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ الزماالجراغ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به
تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

 الف .موارد ذیل عیناً به گزینهی یک اشاره کردهاند:
.3نکتهی  9سوال  34و قسمت اول نکتهی  4سوال  37آزمون مرحلهی دوم
آزمونهای  44مرحلهای()3939/33/64
.9قسمت دوم نکتهی  7سوال  34آزمون مرحلهی نوزدهم آزمونهای 44
مرحلهای()3939/64/39
 .9قسمت الف نکتهی  9سوال  19آزمون جامع چهارم()3939/61/99
.4سوال  11آزمون تعیین سطح آزمونهای  99مرحلهای
 .7نکتهی  9سوال  34آزمون مرحلهی دوم آزمونهای  99مرحلهای
()3939/69/63
 .0نکتهی  3سوال  34آزمون جامع سوم ()3939/61/30
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 ب .نکتهی  3سوال  19آزمون مرحلهی بیستم از آزمون  44مرحلهای عیناً به گزینهی دوم اشاره کرده
است)3939/64/96(.
 ج .نکتهی  9سوال  11آزمون مرحلهی بیستم از آزمونهای  44مرحلهای عیناً به گزینهی  4اشاره کرده
است)3939/64/96(.

-13
)1
)2
)3
)4

« الف » در حالت مستی مرتکب جرم ایراد جرح شده است .کدام مورد صحیح است؟
مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست ،ولی ضامن دیه است.
اصل برمجازات او است ،مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب ،به طور کلی مسلوب اختیار بوده است
اصل بر عدم مجازات او است مگر اینکه ثابت شود مستی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است
مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست ،ولی ضامن دیه است و حبس نیز محکوم می شود

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :این سوال با توجه به ماده  034پاسخ داده می شود.
ماده  -264مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ،مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها ،مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب
حین ارتکاب جرم به 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
جرم مورد نظر واقع شود ،به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.

 نکتهی سوال  366آزمون مرحلهی  99از آزمونهای  44مرحلهای موضوعاَ مشابه این سوال است.
()3939/67/35

36

 -شروع به جرم در کدام یک از جرایم زیر جرم محسوب می شود؟

)1
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مصرف مسکر
تعزیری درجه  1تا 1
عمل منافی عفت غیر از زنا
معاونت در شروع به جرم قتل عمد

پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته  :ماده  033مطالعه شود.
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ماده  -222هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ،لکن بهواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ،بهشرح زیر مجازات
میشود:
الف -در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یا تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب  -در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ  -در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالب حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شالب یا جزای نقدی درجه شش
تبصره -هرگاه رفتار ارتکابی ،ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ،لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد ،اقدام
انجامشده در حکم شروع به جرم است.
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شخصی نوار و تصاویری که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار می نماید ،فقط نگهداری می کند .عمل وی کدام است؟
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تظاهر به عمل حرام
معاونت در جرم
فاقد وصف جزایی است
جرم محسوب می شود

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :به رای وحدت رویه  743دیوان عالی کشور مورخه  0570/3/35مراجعه شود.
رأی وحدت رویه  546هیئت عمومی دیوان عالی کشور  :نظر به این که برطبق ماده  546قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  )7316که به موجب
ماده  127همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،نگهداری ،طرح ،نقاشی ،نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخالب عمومی را
جریحه دار نماید  .در صورتی که به منظور تجارت وتوزیع باشد جرم محسوب میشود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد
برای امر تجاری و توزیع نباشد ،از شمول ماده 546قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.

 موارد ذیل عیناً به این نکته پرداخته است:
الف .سوال  19و نکتهی  3این سوال در آزمون جامع دوم()3939/61/63
ب .سوال  30آزمون مرحلهی  90از آزمونهای  44مرحلهای()3939/60/91
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-هرگاه مجنی علیه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ ،جانی را از قصاص عفو کند ،دراین صورت ،کدام مورد صحیح است؟
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مرتکب قابل مجازات نیست
مرتکب تعزیر می شود
مرتکب قصاص می شود
مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :ماده  573مطالعه شود.
ماده  -956در قتل و سایر جنایات عمدی ،مجنیعلیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت ،از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای
دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او ،حسب مورد ،مطالبه قصاص یا دیه کنند ،لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.

 نکتهی  4سوال  31آزمون مرحلهی  33آزمونهای  44مرحلهای به ماده ی مربوط به این سوال اشاره کرده
است)3939/69/39( .
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کارگر مکانیکی برخی از ابزار و آالت مکانیکی را که در دسترس او بوده است ،تصاحب کرده است .رفتار او چه وصفی دارد؟
سوغ استفاده از شغل
تحصیل مال نامشروع
خیانت در امانت
سرقت

پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته :بند  3ماده  737کتاب پنجم مطالعه شود.
-565در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( )۴۷ضربه شالب
محکوم میشود:
 -۱سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
 -۲سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطهٔ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارب حرز را شکسته باشد.
 -۳در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
 -۴سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
 -۵سارب مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاب مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا
کارگر بوده و یا در محلی که معموالً محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
 -۶هر گاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از
آن را مورد دستبرد قرار دهند.

 سوال  33و نکتهی  3و  9این سوال در مرحلهی  90از آزمونهای  44مرحلهای موضوعاَ مشابه این سوال
است)3939/65/33( .

-34

اگر کسی اموال تاریخی -فرهنگی را از اماکن تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده ،حسب تصادف بدست آورد ،به کدام مورد

محکوم می شود؟
)1
)2
)3
)4

فقط به ضبط اموال مکشوفه
مجازات جرم تجاوز به اماکن تاریخی و مذهبی
مجازات حفاری و کاوش
مجازات جرم سرقت

پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته :تبصره یا ماده  373کتاب پنجم مطالعه شود.
تبصره  - 0هر کس اموال تاریخی  ،فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل
آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد .

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

-37

براثر بی مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط مأموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقه بندی میباشد ،اسنادی

توسط دشمنان ربوده می شود .جرم مأموران مذکور کدام است؟
)1
)2
)3
)4

فقط جرم انتظامی
جرم نیست
تخلیه اطالعاتی
اهمال در نگهداری اسناد دولتی

پاسخ گزینه 4می باشد( .گزینه مناسب)

-30
)1
)2
)3
)4

«الف» با ارتکاب بزه اختالس ،وجوه حاصل را برای خرید منزل مصرف می کند .مرتکب به کدام نوع مجازات محکوم می شود؟
مجازات اختالس و ضبط مال
مجازات اختالس و رد مال و برای جرم پولشویی به جزای نقدی به میزان یا چهارم عواید حاصل از جرم
مجازات جرم پولشویی و ظبط مال و منافع حاصل از آن
به علت تعدد معنوی ،به مجازات اشد

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0تبصره  3ماده  5قانون تشدید مطالعه شود.
ماده  : 9هر یا از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و بطور کلی قوای سه گانه و هم نین
نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام
ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی
است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن
برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود .در صورتی که
قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنان ه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل
یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل
قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان ه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد
به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یا میلیون
ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  24ضربه شالب
خواهد بود و چنان ه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد
شد .در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یا میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا
وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  24ضربه شالب خواهد بود و چنان ه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای
انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره  : 2مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ
بر نصاب مزبور باشد.
تبصره  : 2در تمامی موارد فوب مال ناشی از ارتشاغ بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنان ه راشی به وسیله رشوه امتیازی
تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
نکته :3تبصره  5ماده  3قانون پولشویی مصوب 0507مطالعه شود.
ماده ۹ن مرتکبین جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ،م ل یا قیمت
آن) به جزای نقدی به میزان یاچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانا مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز
گردد.
تبصره۱ي چنان ه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره۲ي صدور و اجراغ حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا ،مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳ي مرتکبین جرم منشا ،در صورت ارتکاب جرم پولشویی ،عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی ،به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون
نیز محکوم خواهند شد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730
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 موارد ذیل عیناً به پاسخ این سوال اشاره کردهاند:
الف .نکتهی  9سوال  44ازمون مرحلهی (31اینترنتی) از آزمونهای 44
مرحلهای()3939/64/60
ب .آراد آزمون مرحلهی  97از آزمونهای  44مرحلهای عیناً به مجازات پولشویی اشاره کرده
است)3939/60/91(.
ج .نکتهی  3سوال  14آزمون جامع اول عیناً به مادهی مربوط به این سوال اشاره کرده است)3939/65/97(.
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کسی ،مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شد بدون اجازه دادگاه به قتل می رساند .حکم او کدام است؟
قصاص
معاف از مجازات است
تعزیر می شود
پرداخت دیه و تعزیر

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :ماده  503مطالعه شود.
ماده  -992درصورتی که مجنیٌعلیه دارای یکی از حاالت زیر باشد ،مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمیشود:
الف -مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب -مرت 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
حد ،حسب مورد ،دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ -مستحق قصاص نفس یا عضو ،فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
ت ي متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده( )265این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث -زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره -2اقدام در مورد بندهای(الف)( ،ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم
میشود.

-31
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قاضی دادگاه با اخذ پول از شاکی ،حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون می دهد .قاضی به کدام مجازات محکوم می شود؟
ارتشاغ و مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده
ارتشاغ
سوغ استفاده از مقام
فقط به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده

پاسخ گزینه  3می باشد.
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
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نکته :ماده  303کتاب پنجم مطالعه شود.
ماده  - 303در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاغ حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر مجازات ارتشاغ حسب مورد به
مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد .

-33
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فرماندار یکی از شهرستان ها ،با سوء استفاده از موقعیت خود ،مالکی را به فروش ملک خود اکراه می کند .مجازات او کدام است؟
رد مال ،حبس و جزای نقدی
حبس و جزای نقدی
رد مال ،حبس و یا جزای نقدی
حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :ماده  300کتاب پنجم مطالعه شود.
 -682هر یا از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوغاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن
مسلط شود یا مالا را اکراه به فروش به دیگری کند عالوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ،به مجازات حبس از یا سال تا سه سال یا
جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم میگردد.

-366
است؟
)1
)2
)3
)4

کسی به طور غیرمجاز ،از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ،وجه مال یا منفعت یا امتیازات مالی تحصیل می کند .او مرتکب جرم شده

سرقت
تحصیل مال نامشروع
دسترسی غیرمجاز
کالهبرداری

پاسخ گزینه  4می باشد( .گزینه مناسب)
نکته :ماده  05قانون جرایم رایانه ای مصوب  0500مطالعه شود.
ماده -50هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر ،محو ،ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا
مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یا تا پنج
سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 موارد ذیل موضوعاً مشابه این سوال است:
الف .نکتهی  9سوال  30آزمون جامع چهارم()3939/61/99
ب .نکتهی  3سوال  13آزمون مرحلهی  35از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/69/96

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
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شخصی در مرحله تحقیقات مقدماتی ،از سوی بازپرس به عنوان مطلع احضار شده و

پس از تحقیق ،در مظان اتهام مبنی بر

ارتکاب جرمی قرار می گیرد .کدام مورد ،صحیح
است؟
)0چنان ه تحقیق از مطلع در حضور وکیل او صورت گرفته باشد ،تفهیم اتهام جایز است.
)3بازپرس مجاز به تفهیم اتهام به او نیست و باید طبق مقررات و به عنوان متهم ،برای
وقت دیگر احضار شود.
)5نیازی به استعالم نظر دادستان نیست و بازپرس مجاز است در همان جلسه ،به او تفهیم اتهام کند
)4در صورت اعالم مراتب به دادستان و موافقت او ،در همان جلسه تفهیم اتهام به عمل می آید.
پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :سوال برگرفته از ماده  305ب.آ.د.ک 33.است.

 پاسخ سوال فوق عیناً در گزینه  4سوال  322آزمون مرحله  23از آزمونهای  44مرحله ای آمده است.
()3131/22/21

369

 -در جرم غیرقابل گذشت که مجازات آن از نوع تعزیری درجه شش و قابل تعلیق است ،مقام قضایی برای حصول سازش ،موضوع را با

توافق طرفین به میانجیگری ارجاع می دهد .در اثر میانجیگری ،شاکی گذشت می کند و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر است.
کدام قرار صادر می شود؟
)1
)2
)3
)4

تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت متهم
بایگانی کردن پرونده پس از اخذ موافقت شاکی
ترک تعلیق پس از اخذ موافقت متهم
موقوفی تعقیب پس از اخذ موافقت شاکی

پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته :سوال برگرفته از ماده  03ب.آ.د.ک 33.است.

 موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
الف .سوال  331آزمون مرحله  39از آزمونهای  44مرحلهای()3939/69/30
ب .سوال  364آزمون جامع )3939/16/30 (9

369

 -اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت می شوند و متعاقباً حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان

صادر می شود ،می توانند تقاضای جبران خسارت خود را ظرف چه مدت از تاریخ ابالغ رأی قطعی و به کدام مرجع ارائه دهند؟
 )1یا سال – دیوان عالی کشور
 )2شش ماه -کمیسیون ملی جبران خسارات ،مشروط به این که بازداشت ناشی از خودداری متهم در ارائه اسناد یا مدارک و ادله بی گناهی نباشد
 )3یا سال – رئیس کل دادگستری استان مربوط
 )4شش ماه – کمیسیون استانی

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته :سوال برگرفته از ماده  337ب.آ.د.ک 33.است.

 الف– موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3نکته  1درسنامه سوال  338آزمون مرحله  33از آزمونهای  44مرحله ای()3131/24/31
 .2سوال  328آزمون جامع  1مورخه ()3131/82/32
 ب -سوال  333آزمون مرحله  34از آزمونهای  44مرحلهای ( )3131/21/22موضوعاً مشابه سوال فوق می
باشد .

364

 -متهمی در طول مدت تعلیق تعقیب ،به ارتکاب جرم مستوجب تعزیر درجه هفت و باالتر و یا برخی جرایم شدیدتر متهم شده و کیفر

خواست صادر می شود .کدام مورد صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

الغای قرار تعلیق برای دادستان الزامی نیست و به تشخیص و نظر او واگذار شده است.
مدت تعلیق تعقیب ،به تشخیص دادستان افزایش می یابد.
مدت تعلیق دو برابر می شود و بر شرایط تعلیق افزوده می گردد.
قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ،تعقیب به عمل می آید.

پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از تبصره  0ماده  00ب.آ.د.ک 33.است.

 موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
الف .سوال  111آزمون مرحله  11از آزمونهای  44مرحله ای ()1131/26/61
ب .سوال  124آزمون جامع ) 1131/82/12( 5
ج .نکته  1درسنامه سوال  124آزمون جامع ) 1131/28/11( 1

367

 -در مواردی که قانوناً تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئوالن کشوری برعهده دیوان عالی کشور است ،انجام تحقیقات و

اقدامات مقدماتی ،توسط کدام مرجع انجام می شود؟
)1
)2
)3
)4

دادسرای محل وقوع جرم
دادسرای مرکز استان محل وقوع جرم
دادسرای دیوان عالی کشور
دادسرای تهران

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته :سوال برگرفته از ماده  330ب.آ.د.ک 33.است.

 نکته  1درسنامه سوال  333آزمون مرحله  33از آزمونهای  44مرحلهای عیناً به این نکته اشاره کرده
است)3131/24/31(.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

360

 -کدام مورد ،در خصوص حقوق دفاعی متهم در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،صحیح است؟

 )1وکیل متهم حق حضور در جلسه بازپرسی را دارد ،اما بازپرس با ذکر دلیل و با صدور قرار عدم دسترسی ،می تواند وکیل را از دسترسی به تمام یا
برخی از اوراب پرونده منع نماید.
 )2تمکان حضور یا عدم حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،کالً بنا به تشخیص بازپرس است.
 )3چنان ه از حضور وکیل متهم بیم فاسد برود ،بازپرس می تواند قرار عدم امکان حضور وکیل را صادر نماید.
 )4وکیل متهم حق حضور در جلسه بازپرسی و دسترسی به پرونده را دارد و بازپرس در هیچ شرایطی نمی تواند مانع این حقوب شود.
پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته :سوال برگرفته از ماده  030و  030ب.آ.د.ک 33.است.

 الف – موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
 .3سوال  332و  338آزمون مرحله  23از آزمونهای  44مرحله ای ()3131/22/21
 .9سوال  330آزمون جامع )3939/61/63( 9

365

 -کنترل ارتباطات مخابراتی فرماندار مرکز استان که متهم به ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حبس ابد شده است ،منوط به تأیید کدام

مرجع است و تفویض اختیار به سایرین ،چه وضعیتی دارد؟
 )1رئیس کل دادگستری استان -قابل تفویض نیست.
 )2رئیس قوه قضائیه – قابل تفویض است
 )3رئیس قوه قضائیه – قابل تفویض نیست.
 )4رئیس کل دادگستری استان -قابل تفویض است
پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  030ب.آ.د.ک 33.است.

 الف – موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
 .3سوال  322آزمون مرحله  23از آزمونهای  44مرحله ای()3131/22/21
 .9سوال  330آزمون جامع )3939/61/63( 9
 -361در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد ،کدام مورد صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

بازپرس مکلف به قبول آن است ،ولی نوع قرار تغییری نکرده و قرار قبولی کفالت صادر می کند
بازپرس مکلف به قبول آن است و قرار را به قرار وثیقه تبدیل می کند .اما متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل ،آزادی وثیقه را تقاضا بسپارد.
چون انتخاب نوع قرار تأمین و متناسب بودن آن را با اتهام وارده از اختیارات بازپرس است ،متهم حق ندارد به جای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد.
بازپرس تکلیفی در قبول این تقاضا ندارد و قرار رد آن را صادر می کند .اما متهم حق دارد ظرف ده روز از قرار رد نسبت به آن اعتراض کند

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  330ب.آ.د.ک 33.است.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 الف .موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3نکته 1و 39درسنامه سوال  339آزمون مرحله  34از آزمونهای 44
مرحلهای()3939/69/69
.9نکته  5درسنامه سوال  331آزمون مرحله  34از آزمونهای  44مرحله
ای()3939/69/69
 ب .گزینه  4سوال  338آزمون مرحله  34از آزمونهای  44مرحله ای  31/1/2موضوعاً مشابه سوال فوق
می باشد .

 -363مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ،چه مدت است؟
 )1شش ماه از تاریخ اطالع از وقوع جرم
 )2یا سال از تاریخ وقوع جرم
 )3شش ماه از تاریخ وقوع جرم
 )4یا سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم
پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  007ب.م.ا 33.است.

 گزینه  4سوال  320آزمون مرحله  21از آزمونهای  44مرحله ای عیناً به این نکته اشاره کرده
است)3131/22/24(.

336
)1
)2
)3
)4

 -درصورت بروز اختالف بین دادستان و بازپرس در امر صالحیت ،حل اختالف با کدام مرجع است؟

دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند
بازپرس ناگزیر از تبعیت نظر دادستان است
دادگاه انقالبی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند
دادگاه کیفری یکی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند

پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  373ب.آ.د.ک 33.است.

 الف -موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3سوال  363آزمون مرحله  99از آزمونهای  44مرحلهای()3939/67/94
 .2نکته  3درسنامه سوال  322آزمون جامع  4مورخه ()3131/28/21

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 ب .نکته  4درسنامه سوال  333آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحله ای (  )3131/22/30موضوعاً
مشابه سوال فوق است .

333
)1
)2
)3
)4

 -در کدام موارد ،گزارش ضابطان دادگستری معتبر است؟

مورد ثقه قاضی باشد
برخالف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد
فقط در جرایم واقع در صالحیت دادگاه کیفری دو
با امضای دو نفر از ضابطان خاص باشد

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  57ب.آ.د.ک 33.است.

 الف .موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3گزینه  9سوال  369آزمون مرحله  96از آزمونهای  44مرحلهای()3939/64/96
 .9گزینه  3سوال 339آزمون مرحله  96از آزمونهای  44مرحلهای()3939/64/96

339
)1
)2
)3
)4

 تحقیقات مقدماتی در جرایم غیرقابل گذشت ،چگونه است؟غیرعلنی ،ترافعی ،کتبی و سری
کتبی ،ترافعی ،سری و علنی
غیرترافعی و کتبی
غیرعلنی ،سری و ترافعی

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  033ب.آ.د.ک 33.است.

 الف .موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
 .3سوال  330آزمون مرحله  33از آزمونهای  44مرحله ای()3939/64/39
 .9سوال  365آزمون جامع )3939/61/96(7
 ب .سوال  323آزمون جامع  1موضوعاً مشابه سوال فوق است )3131/28/32( .

339

 -هرگاه طفلی با مشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود که تحقق آن منوط به فعل چند نفر نیست ،مرجع رسیدگی به

جرایم آنان کدام است؟
 )1صرفاً به جرایم طفل در دادگاه اطفال و به جرایم اشخاص بزرگسال در مرجع قضایی صالح
 )2به جرایم همه متهمان ،در دادگاه اطفال و نوجوانان
 )3به جرایم همه متهمان ،توأمان در دادگاه کیفری یا یا دو ،حسب مورد
هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

 )4به جرایم همه متهمان ،در دادگاه کیفری محل وقوع جرم ،طبق آیین دادرسی اطفال
پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  503ب.آ.د.ک 33.است.

 الف – موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3گزینه  4سوال  332آزمون مرحله  32از آزمونهای  44مرحله ای ()3131/21/23
.2نکته  4و  2درسنامه سوال  332آزمون مرحله  32از آزمونهای  44مرحلهای()3131/21/21
 گزینه  3سوال  323آزمون مرحله  33از آزمونهای  44مرحلهای( )3131/24/31موضوعاً مشابه این سوال
است.

-334

در دادگاه های کیفری یک و دو ،هر یک از طرفین دعوی ،حداکثر چند نفر وکیل می توانند معرفی نمایند؟

)1
)2
)3
)4

در تمامی دادگاه ها ،فقط یا نفر
در دادگاه های کیفری یا ،حداک ر سه نفر و در دادگاه های کیفری دو ،حداک ر دو نفر
در تمامی دادگاه ها ،حداک ر سه نفر که حضور دو نفر از آن ها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
در تمامی دادگاه ها حداک ر دو نفر

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از تبصره ماده  547و  503ب.آ.د.ک 33.است.

 الف .موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3سوال  396آزمون مرحله  37از آزمونهای  44مرحلهای ()3939/69/63
 .9نکته  9سوال  330درسنامه آزمون مرحله  93از آزمونهای  44مرحله
ای()3939/67/69
 .1سوال  333گزینه  3آزمون جامع )3131/20/22( 3
 .4گزینهی  2سوال  332آزمون جامع )3131/28/23( 2
 ب .سوال  321آزمون مرحله  24از آزمونهای  44مرحله ای موضوعاً مشابه سوال فوق می باشد.
()3131/22/34

337
)1
)2
)3
)4

 ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم در کدام مورد قابل مطالبه است؟در کلیه جرایم با هر میزان به است نای جرایم مستوجب تعزیرات شرعی و دیه
در کلیه جرایم ارتکابی و با هر میزان
فاقد وجاهت قانونی است و قابل مطالبه نیست.
فقط در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت
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تطبیق مستند سواالت داداِستان با آزمون وکالت 39الزم نیست بزرگ باشی ،شروع کن تا بزرگ شوی

پاسخ گزینه  3می باشد.
نکته  :3سوال برگرفته از ماده  34و تبصره  9آن ماده از ق.آ.د.ک 39.است.

 الف .موارد زیر موضوعاً مشابه سوال فوق است:
.3گزینه  2سوال  332آزمون مرحله  ......از آزمونهای  44مرحلهای()3131/22/33
 .2سوال  320آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحلهای()3131/24/22

-330

یک تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب کالهبرداری شده و قبل از تعقیب کیفری فرار کرد و به ایران آمده است .رسیدگی به جرم

او در صالحیت محلی کدام دادگاه است؟
)1
)2
)3
)4

محل اقامت شاکی در ایران
تهران
محل دستگیری
محل اقامت متهم در ایران

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  507ب.آ.د.ک 33.است.

 سوال  332مرحله  32از آزمونهای  44مرحلهای عیناً مشابه این سوال است)3131/21/23( .

-335
)1
)2
)3
)4

کدام یک از آرای کیفری زیر قطعی است؟

مستلزم پرداخت دیه یا ارش ،اگر میزان یا جمع آنها کمتر از یا چهارم دیه کامل باشد.
مستلزم پرداخت دیه کمتر از ثلث دیه
مستلزم پرداخت دیه کمتر از خمس دیه
مستلزم پرداخت دیه یا ارش ،اگر میزان یا جمع آنها کمتر از یا دهم دیه کامل باشد.

پاسخ گزینه  4می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  437ب.آ.د.ک 33.است.

 الف -موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
 .3نکته  9در سنامه سوال  364آزمون مرحله  90از آزمونهای 44
مرحلهای ()3939/65/33
.9نکته  9درسنامه سوال  333آزمون مرحله  97از آزمونهای  44مرحلهای
()3939/60/91
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-331

چنانچه دادستان از حکم محکومیت متهم تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد ومحکوم علیه نیز پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با

مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم ،حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نماید و درخواست تخفیف کند ،دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟
 )1الزامی به تخفیف مجازات علی رغم درخواست محکوم علیه ندارد و درصورت لوزم می تواند مجازات را تا نصف تقلیل دهد.
 )2در کلیه محکومیت ها و بدون نیاز به حضور دادستان مجازات را به نصف تقلیل می دهد.
 )3در وقت فوب العاده و با حضور دادستان در کلیه محکومیتها مجازات را تا یا چهارم تخفیف می دهند.
 )4در وقت فوب العاده و با حضور دادستان فقط در محکومیت های تعزیری ،مجازات او را تا یا چهارم تخفیف می دهد.
پاسخ گزینه  4می باشد..
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  443ب.آ.د.ک 33.است.

 الف .موارد ذیل عیناً به این نکته اشاره کردهاند:
.3سوال  331آزمون مرحله  35از آزمونهای  44مرحلهای ()3939/69/96
 .9نکته  3سوال  360آزمون جامع  9مورخه()3939/61/63
 .9نکته  9درسنامه سوال  331آزمون جامع مرحله )3939/61/96(7
 ب .سوال  322گزینه  1آزمون جامع  2موضوعاً مشابه این سوال است)3131/28/23( .

-333

چنانچه از قرار صادر شده از دادگاه کیفری ،تجدیدنظر خواهی به عمل آید و مرجع تجدیدنظر عقیده به نقض قرار داشته باشد ،کدام

مورد صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

وارد ماهیت شده و رأی مورد نظر را صادر می کند.
پس از نقض قرار ،پرونده را برای رسیدگی خارج از نوبت به دادگاه صادر کننده قرار ،اعاده می نماید.
پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار ،برای نقض قرار ارسال می کند.
پرونده را برای نقض قرار ،به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می دارد.

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ذیل بند ب ماده  430ب.آ.د.ک 33.است.

 الف – سوال  332آزمون مرحلهی  30از آزمونهای  44مرحله ای عیناً به این نکته اشاره کرده است.
()3131/21/12
ب .موارد زیر موضوعاً مشابه سوال فوق است
 .3نکته  1سوال  328آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحله ای ()3131/22/28
.2سوال  332آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحلهای()31/22/28
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-396
)1
)2
)3
)4

چنانچه دادرس ایراد رد را نپذیرد ،مکلف به کدام اقدام است؟

به رسیدگی اداماه دهد و به علت عدم پذیرش ایراد ،نیازی به صدور قرار نیست.
قرار رد ایراد را صادر و تا قطعیت قرار ،از رسیدگی امتناع کند.
ظرف سه روز ،قرار ایراد رد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.
ظرف یا هفته ،قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.

پاسخ گزینه  9می باشد.
نکته  :0سوال برگرفته از ماده  435ب.آ.د.ک 33.است.

 الف -سوال  333آزمون مرحله  22از آزمونهای  44مرحله ای عیناً به این نکته اشاره کرده است.
()3131/22/30
 ب – موارد زیر موضوعاً مشابه سوال فوق است:
.3نکته  9سوال  360آزمون جامع )3939/61/99( 4
 .9سوال  339آزمون مرحله  94از آزمونهای  44مرحلهای()3939/60/34
 .9گزینه  4سوال  337مرحله  94آزمونهای  44مرحلهای( )3939/60/34

تسلط به آزمون ها و درسنامه ها برابر با کسب معدل حداقل  57درصدی می باشد در حالیکه معدل باالی 06
در صد در سال  39در هر کانونی از کانون های  99گانه پذیرفته می شد.

هرگونه استفاده از سواالت مفهومی – مهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرع ًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرع ًا مجاز نیستند سواالت را به افراد یا
موسسات دیگر واگذار کنند و یاحتی امانت دهند .آدرس  :مشهد  -حاشیه میدان استقالل – از سمت بلوار فردوسی – پالک  573تلفن  7( 030-57030073:خط) تهران – میدان
www.dadestan.com
انقالب  -کارگر شمالی -ابتدای ادوارد براون  -پالک -33تلفن www.dadsima.com 03077470730

