


ستان اادستان بار دگر بر داوطلبین همراه دابا آزمون های موسسه داد 1400با مطالعه گزارش تطبیق مستند سواالت آزمون وکالت 

 ستان بوده است.اباالترین میزان تطبیق مستند با افتخار متعلق به موسسه داد و همچون ادوار گذشته، ثابت گردید که همواره

سواالت تنها  سال این میزان تطبیق  ست که حقوقدانان تنها با مطالعه  1400مربوط به آزمون های  می باشد و مبرهن این واقعیت ا

 درصد از سواالت پاسخ دهند . و در هر کانونی بدرخشند. 90بیش از  به نکات موجود در درسنامه ها می توانستند

گردیده تا حقوقدانان با اطمینان هرچه تمام تر برای  ارائه 1401تیر  30 آزمون در ادامه گزارش تطبیق مستتتند ستتواالت مربوط به

 آزمون های بعدی به مطالعه گنجینه ارزشمند آزمون های مفهومی مهارتی بپردازند.

مهارتی همراه با  -مون وکالت بیانگر مکفی بودن آزمون های مفهومیزستتتان با آاتطبیق قابل توجه آزمون های دادبی شتتم میزان 

هرگونه سوال اعم و پاسخ به  قبولی در هر آزمون حقوقیی نوین دادستان و سایر طرح های موسسه برای مکمل آن یعنی کالس ها

 ست. این امر از سردرگمی داوطلب و خطر تعدد منابع مطالعاتی جلوگیری می نماید.از دانشی، بینشی و تحلیلی ا

، در کالس سواالت احتمالی وکالتیش بینی پاساتید و طراحان سوال موسسه ، با ،  بسیار خشنودیم که همانطور که مورد انتظار بود

 را به حقوقدانان پرتالش ارائه نمودند.مطابق با سلیقه طراح آزمون وکالت نکات آزمونی ها و آزمون ها 

 ادامه تعداد سواالت مشابه با آزمون اصلی برای هر درس به صورت مجزا ارائه می گردد. در

 

 دنی:حقوق م

 سوال 18تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد تطبیق90میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 

 آیین دادرسی مدنی:

 سوال 18تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد تطبیق 90میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 

 حقوق تجارت:

 سوال  18 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد تطبیق 90میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 



 :هن فقو متو اصول

 السو 15 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد تطبیق 75 میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 

 حقوق جزا:

 سوال 19 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد 95 میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 

 کیفری:آیین دادرسی 

 سوال19 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد 95 میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 

 حقوق اساسی:

 سوال19 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه:

 درصد 95 میزان درصد تطبیق با آزمون وکالت:

 

 



 

 

 کارآموزي وکالت آزمون پذیرش متقاضیان پروانه
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 ١٤٠١سال  -ماه  تیر

  

 تاشماره از شماره تعداد سواالت مواد امتحانی ردیف
 ٢٠ ١ ٢٠ یحقوق مدن 1

 ٤٠ ٢١ ٢٠ مدنی دادرسی آیین 2

 ٦٠ ٤١ ٢٠ ق تجارتحقو 3

و متون  اصول استنباط حقوق اسالمی 4

 فقه
٨٠ ٦١ ٢٠ 

 ١٠٠ ٨١ ٢٠ و اختصاصی عمومی ق جزایحقو 5

 ١٢٠ ١٠١ ٢٠ کیفری رسیداد آیین 6

 ١٤٠ ١٢١ ٢٠ ق اساسیحقو 7



 

 وق مدنیحق

ی، عموی ابوینی و دو عمه ابوینی ن الفوت وی عبارت اند از عموی امی، عمه ام.شخصی فوت کرده و وارث حی١

 ما ترك او به کدام صورت تقسیم می شود؟ 

ام یك ششم ماترك را می برند و مابقی، بین ابوینی ها به نسبت ذکور دو برابر اناث ی هر کد( عمو و عمه ام١

 تقسیم می شود. 

ی یك سوم و وراث ابوینی دو سوم از ماترك را می برند و بین هر دسته، به صورت ذکور دو برابر اناث اث ام( ور٢

 تقسیم می شود. 

د و بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو سوم مابقی به ی مجموعاً یك ششم ماترك را می برن( عمو و عمه ام3

 عمو وعمه های  ابوینی می رسد که ذکور دو برابر اناث ارث می برند.  

ی ها، ذکور دو برابر اناث و بین ابوینی ها وم از ماترك را می برند و بین امی یك سوم و وراث ابی دو س( وراث ام٤

 به صورت بالسویه تقسیم می شود.  

 دارد 21/3/1401آزمون 9و سوال 21/11/1399آزمون  1طابقت با سوالم

 
زنده است، هر  «الف»متعهد می شود تا زمانی که  «ب»آپارتمان خود را به ب صلح می کند و در مقابل  «الف». ٢

دازد. در ماه مبلغی مستمری که سالیانه به تناسب نرخ تورم افزایش می یابد، به وی و بعد از فوتش، به وراثش بپر

 زمان حیات الف، ب مفلس می شود. کدام مورد صحیح است.  

 ( چون مدت زمان تعهد ب مشخص نیست، عقد صلح باطل است.  ١

 ( عقد صلح صحیح است ، اما بعد از افالس ب قابل فسخ است.  ٢

 ( عقد صلح صحیح است، اما شرط پرداخت نفقه به وراث الف به دلیل مجهول بودن، باطل است.  3

 در صورت افالس ب قابل فسخ نیست.   ( عقد صلح صحیح است و اصوال٤ً

 دارد 120/3/1401آزمون  9مطابقت با سوال

 
. بایع، ملكی را به مشتری منتقل کرده و در قالب خیار شرط، حق فسخ برای بایع به مدت یك سال از تاریخ 3

فات ناقله نسبت به عین و منفعت از سوی وقوع عقد پیش بینی می شود و طرفین به صورت ضمنی، بر عدم تصر

سال به شخص ثالث اجاره  ٢مشتری در طول دوره خیار توافق می کنند. متعاقباً مشتری، ملك مذکور را به مدت 

 می دهد به فرض اینكه عقد بیع فسخ شود. عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟  

 ( غیر نافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است.  ١

 اطل است.  ( ب٢

( چون شرط منع نقل وانتقال به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره 3

 ایجاد نخواهد کرد.  

 ( از نظر صحت با مشكلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت.٤

 دارد 17/11/1399آزمون  6مطابقت با سوال

 
 ات مربوط به خیارات، کدام مورد صحیح است؟  .با توجه به مقرر٤

( رضایت بعدی مغبون به دریافت مابه التفاوت قیمت در فرض حدوث غبن، موجب عدم ایجاد و ثبوت اصل حق ١



 

 فسخ برای مغبون خواهد بود.  

، ( علم مغبون به قیمت عادله مال موضوع معامله در غبن فاحش، موجب زوال خیار است، ولی در غبن افحش٢

 خیار برای مغبون در فرض علم نیز ثابت است.  

( شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط خیار ناشی از غبن فاحش، اسقاط خیار ناشی از غبن افحش را در بر نمی 3

 گیرد.  

( فوریت اعمال خیار در غبن، مختص غبن فاحش است و اعمال خیار ناشی از غبن افحش، نیاز به فوریت عرفی ٤

 ندارد.  

 دارد7/3/1400آزمون  20و سوال   7/3/1400آزمون  9ت با سوالمطابق

 
. وضعیت حقوقی شرط اسقاط حق مستأجر مبنی بر درخواست تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر، در 5

 ، از نظر صحت و بطالن، چگونه است؟  ١35٦پرتو قانون روابط موجر و مستأجر 

آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات دردادگاه، باطل  ( در فرض تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم١

 و بالاثر خواهد بود.  

، خود به خود ١35٦( در فرض تأثیر مستقیم آن برای جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ٢

 و بدون نیاز به مداخله دادگاه، باطل تلقی می شود.  

 ت جزئی محسوب شده و معتبر است .  ( اسقاط حق به صور3

 ( دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حكم به ابطال آن صادر کند.  ٤

 دارد 17/2/1400آزمون  16و  14مطابقت با سوال

 
بر صحت است، مگر  قانون مدنی که مقرر می دارد هر معامله که واقع شده باشد، محمول ٢٢3. با توجه به ماده ٦

 اینكه فساد آن معلوم شود، در کدام مورد زیر، نمی توان اصل صحت ر ا اعمال کرد؟  

  
 ( در مخالفت با عدم مخالفت عقد واقع شده با قانون، از حیث تكمیلی یا امری بودن، تردید وجود داشته باشد.  ١

 در نفس وجود نیابت، تردید وجود داشته باشد.   ( معامله ای با تصریح به نیابت معامله کننده انجام میشود و٢

( در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن آن، اختالف وجود داشته 3

 باشد.  

 ( الفاظ عقد در عرف، معانی متعدد داشته باشد و برحسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست.  ٤

 دارد 22/11/1400آزمون  16و سوال  14/8/1400آزمون  7قت با سوالمطاب

 
 . در خصوص تشابه فسخ و رجوع در قانون مدنی، کدام مورد صحیح نیست؟  7

 ( هر دو، جز و اسباب انحالل قرارداد محسوب می شوند.  ١

 ( هر دو، عمل حقوقی هستند.  ٢

 اثر ندارند.   ( اصوالً هر دو، ناظر به آینده هستند و در گذشته3

 ( هر دو، در کلبه اعمال حقوقی می توانند وجود داشته باشند.  ٤

 دارد 19/6/1400آزمون 7مطابقت با سوال



 

 
پیش خرید میكند وقرارداد پیش فروش، برابر قانون پیش فروش ساختمان تنظیم  «ب »آپارتمانی را از «الف». ٨

پس از انعقاد قرارداد، آپارتمان تكمیل نگردد و تحویل داده  می شود در قرارداد، شرط می شود چنانچه تا دو سال

نشود، پیش خریدار حق فسخ قرارداد پیش فروش را دارد چنانچه خریدار مبادرت به فسخ قرارداد کند و بین 

 طرفین مصالحه ای صورت نگرفته باشد، پیش خریدار مستحق دریافت چه خساراتی است؟   

 ون دریافت هیچ خسارت قانونی دیگر   ( تنها مبلغ پرداخت شده، بد١

 ( قیمت روز بنا فقط   ٢

 ( مبالغ پرداخت شده و خسارت، مطابق شاخص تورم سالیانه اعالم شده توسط بانك مرکزی   3

 ( تمام مبالغ پرداخت شده به پیش فروشنده بر اساس قیمت روز بنا و سایر خسارات قانونی ٤

 دارد 27/3/1401آزمون  9مطابقت با سوال 

 
 . در خصوص الزامی بودن ثبت رجوع از طالق، کدام مورد صحیح است؟  9

 ( در نكاح موقت همچون نكاح دائم، اگر منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامی است.  ١

( چنانچه نكاح دائم قبالً ثبت شده باشد و نكاح موقت نیز که منجر به باردار شدن زوجه  شده، قبالً ثبت شده ٢

 باشد، در هر دو الزامی است.  

 ( در نكاح دائم، مطلقاً الزامی است.  3

 ( در نكاح دائم، تنها هنگامی الزامی است که نكاح قبالً ثبت شده باشد.  ٤

 دارد 10/2/1400آزمون  18و سوال 14/3/1400آزمون  17و سوال  8/12/1399آزمون  10مطابقت با سوال

 
که دارای  «ب» (، وسیله نقلیه ای را که تحت پوشش بیمه قرار داده، در اختیار)دارنده خودروی سواری «الف».١٠

غیرعمدی آن  مسبب «ب»گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه است، قرار می دهد. در نتیجة تصادفی که 

ل در مقاب «ب»و   «الف»و مسئولیت  «ج»مصدوم می شود. در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی  «ج»است، 

 وی و تعهدات بیمه گر، کدام مورد صحیح است؟ 

یا از طریق بیمه می تواند تقاضای جبران خسارت کند یا مطابق قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای   «ج»( ١

 مطالبه کند.   «ب»و  « الف»محكومیتهای مالی ، خسارت وارد شده به خود را از 

رت کند و نمی تواند تقاضای اعمال قواعد عمومی و قانون نحوه می تواند از بیمه گر تقاضای جبران خسا «ج»( ٢

 و  ب بنماید.   اجرای محكومیت های مالی را در خصوص الف

را نپردازد،  «ج»( تنها در صورتی که بیمه گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت مدارك، خسارت 3

مطالبه خسارت  «ب»و   «الف»ی محكومیت های مالی، از وی می تواند بر اساس قواعد عمومی و قانون نحوه اجرا

 کند.  

عالوه بر استفاده از بیمه، فقط می تواند  «ج»( نظر به اینكه مسئولیت دارنده، مانع مسئولیت راننده نیست، ٤

 مطابق قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی، از ب مطالبه خسارت کند.  

 دارد 22/12/1399ون آزم 8مطابقت با سوال

 
 . چنانچه تعهد قراردادی به طور موقت، قابل ایفا از طرف متعهد نباشد، کدام مورد صحیح است؟  ١١



 

 ( اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود.  ١

 ز سوی متعهد له است.  ( اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد قابل فسخ ا٢

 ( در هر صورت، عقد منفسخ می شود.  3

 ( اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای تعدد مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود.  ٤

 دارد 10/4/1401آزمون  1مطابقت با سوال

 
یجاد کند و دیگری هر گاه یك نفر سبب تلف مالی را ا»قانون مدنی اعالم شده است که:  33٢. در بند اول ماده ١٢

و در بند دوم همان ماده مقرر شده است که   «مسببمباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه 

این دو بند، به ترتیب، با کدام یك از  «مگر اینكه سبب اقوا باشد، به نحوی که عرفاً اتالف مستند به او باشد.»

 ل در فرض اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی انطباق دارد؟  نظریه های مربوط به تشخیص سبب یا اسباب مسئو

 سبب نزدیك و بی واسطه    -( سبب مقدم در تأثیر  ٢سبب نزدیكی و بی واسطه      -( سبب متعارف و اصلی  ١

 سبب متعارف و اصلی    -( سبب مقدم در تأثیر  ٤     سبب متعارف و اصلی  -( سبب نزدیك و بی واسطه  3

 دارد 20/12/1400آزمون  20سوالمطابقت با 

 
.در ضمن عقد اجاره شرط می شود که چنانچه مستأجر اجاره بهای سه ماه متوالی را تأدیه ننماید، موجر حق ١3

 فسخ عقد اجاره را خواهد داشت. 

ه مستأجر اجاره بهای دو ماه را پرداخت نمی کند و در سررسید اجاره بهای ماه سوم، شخص دیگری ، پرداخت اجار

بهاهای معوقه را ضمانت می کند که مورد قبول موجر واقع می شود، لیكن مستأجر ایفای دین نمی کند. در 

 خصوص حق فسخ موجر، کدام مورد صحیح است؟  

 ( اگر ضمان نقل ذمه به ذمه باشد، حق فسخ خواهد داشت.  ١

 ( در هر صورت، حق فسخ خواهد داشت.  ٢

 ه باشد، حق فسخ نخواهد داشت.  ( تنها اگر ضمان، ضم ذمه به ذم3

 ( اگر ضمان، نقل ذمه به ذمه باشد، حق فسخ نخواهد داشت.  ٤

 دارد 8/12/1399آزمون  19 مطابقت با سوال

 
می فروشد و طرفین توافق می کنند چنانچه  «ب»میلیون تومان به  5٠٠ماشین خود را در قبال مبلغ  «الف». ١٤

در مدت تعیین شده نمی تواند مبلغ  «الف»رداند، بتواند معامله را فسخ کند. ماه مبلغ را برگ 3، ظرف مدت «الف»

مذکور را برگرداند و ب با وکالتی که داشته، ماشین را به خود منتقل می کند و سپس آن را به ج می فروشد.چنانچه 

)ب و  ج(،  و ف و  ب(ثابت شود الف صرفاً با قصد گرفتن قرض از ب، حاضر به معامله شده است، معامالت بین )ال

 به ترتیب، چه حكمی دارد ؟  

 غیرنافذ    -( غیرنافذ  ٢  صحیح          -( صحیح  ١

 باطل –( باطل  ٤             غیرنافذ –( باطل  3

 دارد 19/6/1400آزمون  12 مطابقت با سوال

 

 



 

 صحیح است؟   .در خصوص تفاوت و تشابه عقد کفالت و عقد ضمان در قانون مدنی، کدام مورد١5

 ( هر دو، جزو عقود تبعی هستند و در هر دو، کفیل وضامن، دین مدیون را عهده دار می شوند. ١

 ( کفالت ممكن است حكمی و قهری باشد، اما ضمان عقدی، همیشه ناشی از توافق و تراضی است.  ٢

 ( اقاله هر دو، نیاز به رضای مدیون دارد.  3

 الزم است.  ول لهومكف( هر دو عقد، برای مضمون له ٤

 دارد 14/01/1400آزمون  4 مطابقت با سوال

  
و  ب به نحو عدوان، آپارتمان متعلق به ج را تصرف می کنند. بر اثر تقصیر مالكان ملك مجاور )سازندگان(  . الف١٦

ف عین، که سه نفرند و در حال ساخت ملك خود هستند، آپارتمان متعلق به ج فرو می ریزد. ضمان ناشی از تل

 برعهده چه شخص یا اشخاصی است و به چه نحو؟

 و ب سازندگان، همگی به صورت تضامنی   ( الف ١

 اشتراکی  و ب به صورت تضامنی و سازندگان به صورت ( الف ٢

 ( فقط سازندگان به صورت اشتراکی 3

 و  ب به صورت تضامنی    ( فقط الف ٤

 دارد 05/01/1401آزمون  20و 18 سوال و 06/12/1400آزمون  5 مطابقت با سوال

 
 .در کدام مورد زیر، نكاح منحل می شود؟  ١7

 ( صدور حكم موت فرضی زوجه غایب  ١

 ( صدور حكم موت فرضی زوج غایب  ٢

 پدری با ازدواج او    ( نكاح اول دختر باکره بدون اجازه پدر و جد پدری و مخالفت بعدی پدر یا جد3

 شوهر او، غیر مسلمان کتابی باشد. مسلمان شدن زن در فرضی که (٤

 دارد 02/07/1400آزمون  17 مطابقت با سوال

 
 . با توجه به مقررات مربوط به عقد جعاله، کدام مورد صحیح است؟  ١٨

( ایصال به مطلوب مد نظر جاعل، شرط اساسی التزام جاعل برای ایفای تعهد در خصوص تأدیه اجرت تعیین ١

 شده محسوب می شود.  

ر جعاله ممكن است عمل مردد بوده و کیفیات آن نامعلوم باشد و کار مجهول و غیرقابل تعیین نیز می تواند ( د٢

 موضوع جعاله قرار بگیرد.  

( اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد بوده و هر کدام از اجزا اصالتاً مقصود جاعل بوده و متعاقباً جعاله 3

ه انجام داده است، مستحق اجرت المسمی خواهد بود، مگر اینكه فسخ از ناحیه فسخ شود، عامل به نسبت عملی ک

 عامل باشد.  

( برای صحت جعاله، علم اجمالی به موضوع و میزان اجرت کافی است، از این رو، التزام به اجرت مجهول و غیر ٤

 قابل تعیین، سبب بطالن جعاله نیست.  

 رددا 27/01/1400آزمون  19 مطابقت با سوال

 



 

 .کدام مورد زیر، ایقاع نبوده و واقعه حقوقی محسوب می شود؟  ١9

 ( تحجیر منجر به حق اولویت در احیا  ١

 ( حیازت اشیای مباحه  ٢

 ( تعریف لقطه   3

 ( احیای اراضی موات٤

 
 . در خصوص قبول و رد ، ترکه، کدام مورد صحیح است؟  ٢٠

 ای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.  ( در صورت قبول ترکه، ورثه مطلقاً مسئول اد١

 ( وراث پس از قبول ترکه نیز امكان رد  آن را خواهند داشت، مشروط بر آنكه در ترکه تصرف نكرده باشند.  ٢

 د ترکه فوت شود، حق رد به ورثه او قابل انتقال نخواهد بود.  ر( اگر وراث قبل از 3

 به اداره آن، کاشف از قبول ترکه محسوب می شود.   ( وصول مطالبات ترکه و اقدامات راجع٤

 آیین دادرسی مدنی

ی و مطالبه اجرت المسمی همان ملك اقامه میشود. این دعوی با صدور . دعوایی به خواسته تخلیه ید از ملك٢١

یابد. پس از مدتی همان خواهان، علیه همان خوانده دعوایی به خواسته  حكم قطعی بر بی حقی خواهان خاتمه می

دعوی در اولین جلسه دادرسی ایراد امر قضاوت  نماید. خوانده المثل همان ملك اقامه می خلع ید و مطالبه اجرت

 شده مطرح می کند در این صورت کدام مورد صحیح است؟   

 ( دادگاه با پذیرش ایراد، قرار سقوط دعوی صادر می کند.   ١

 ( دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر می کند.   ٢

 د دعوی صادر می کند.   ( دادگاه با پذیرش ایراد، قرار ر3

 ( دادگاه ایراد را مردود اعالم و رسیدگی ماهیتی می کند. ٤

 : 21تطبیق سوال   
  ٠٨/١١/١٤٠٠آزمون  37وسوال  آذر جامع چهارم  ١٢تعیین سطح  ١٢/٠9/١٤٠٠آزمون  ٢7سوال 

، کدام مورد صحیح .در جریان رسیدگی به دعوایی، خوانده به دادگاه اعالم می کند که عازم مسافرت است٢٢

 است؟   

( دادرسی به این علت متوقف نمی شود ولی دادگاه در صورت احراز ضروری بودن مسافرت مهلت کافی برای ١

 تعیین وکیل به وی می دهد.   

( دادرسی به این علت متوقف نمی شود، ولی چنانچه مدت مسافرت کمتر از سه ماه اعالم شده و ضروری بودن ٢

 ود، دادگاه مكلف به تجدید وقت رسیدگی است.   مسافرت احراز ش

 ( در صورت احراز ضروری بودن مسافرت، دادرسی متوقف می شود.   3

 ( این امر، هیچ اثری در ادامه دادرسی نداشته و هیچ مهلتی به وی داده نمی شود.   ٤

 : 22تطبیق سوال    
  مرحله ای ٦9گروه اول  ٢٢/١١/١٤٠٠آزمون  39سوال  

 
. در دعوایی خواهان درخواست صدور قرار تأمین خواسته می کند در خصوص تصمیم دادگاه و قابلیت شكایت ٢3

 آن در هر مورد کدام مورد صحیح است؟   



 

( قرار تأمین خواسته قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است، اما قرار رد درخواست و تعیین تأمین و میزان ١

 آن قطعی است.   

 قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر است اما قرار رد درخواست و تعیین تأمین و میزان آن قطعی است.   ( ٢

( قرار تأمین خواسته و قرار رد درخواست و تعیین تأمین و میزان آن، چنانچه مخالف محتویات پرونده صادرشده 3

 باشد قابل اعتراض در همان دادگاه است.   

و قرار رد درخواست قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است اما تعیین تأمین و میزان ( قرار تأمین خواسته ٤

 آن قطعی است.

 : 23تطبیق سوال 
 5آزمون  مرحله ای ٦9گروه  ٢٠/١٢/١٤٠٠آزمون  3٦و ٢3سوال 

 
. خواهان دعوایی که خواسته آن الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یك خانه روستایی است، ضمن ٢٤

دادخواست درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملك موضوع دعوی می نماید 

د. خواهان درخواست صدور حكم دادگاه صدور قرار را منوط به سپردن یكصد میلیون ریال خسارت احتمالی می کن

 اعسار از تودیع خسارت احتمالی می نماید. کدام مورد صحیح است.   

( صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز و صدور حكم اعسار از تودیع خسارت احتمالی، در صورت احراز ١

 عدم تمكن مالی خواهان مجاز است.   

است و دادگاه بدون نیاز به درخواست اعسار خواهان با احرازکم( صدوردستور موقت در چنین دعوایی مجاز ٢

 بضاعتی وی او را از تودیع خسارت احتمالی معاف می کند.  

 ( صدور دستور موقت در چنین دعوایی غیرقانونی است.   3

 است.   ( صدور دستور موقت در چنین دعوایی مجاز اما صدور حكم اعسار از تودیع خسارت احتمالی، غیرقانونی ٤

 : 24تطبیق سوال 
 دومین آزمون جامع ٢٤/١٠/١٤٠٠آزمون  3٠سوال 

 مرحله ای ٦9گروه اول  3١/٠9/١٤٠٠آزمون  3١سوال 

 5آزمون گروه  ٢٤/٠٤/١٤٠٠آزمون  3٤سوال 

. دعوایی به استناد یك فقره سند اقامه میشود در خصوص استرداد سند مستند دعوی توسط خواهان کدام ٢5

 است؟مورد صحیح 

 ( چنانچه خوانده دعوی به سند استناد کرده باشد، خواهان حق استرداد ندارد.  ١

 ( فقط چنانچه سند رسمی بوده و خوانده دعوی به آن استناد نموده باشد، خواهان حق استرداد آن را ندارد.   ٢

 ( در هر حال، خواهان حق استرداد سند را ندارد.   3

 ست، خواهان حق استرداد آن را ندارد.   ( چون سند تنها دلیل دعوی ا٤

 : 25تطبیق سوال 
 ٦9گروه  ١١آزمون  ٠٢/٠٢/١٤٠١آزمون  ٢3سوال 

.دو رأی مغایر که از دو دادگاه تجدیدنظر صادر شده اند. در یكی از شعب دیوان عالی کشور نقض می شوند در ٢٦

 خصوص قانونی بودن تصمیم این شعبه دیوان و تعیین تكلیف اختالف مربوطه کدام مورد صحیح است.   

ا دعوت نموده و با توجه به اظهارات آنها ( تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد اما باید طرفین ر١



 

 انشای رأی کند.   

 ( تصمیم شعبه دیوان عالی کشور نمی تواند قانونی باشد زیرا نقض هر دو رأی امكان پذیر نیست.   ٢

( تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد و در چنین صورتی، به دادگاه تالی ارسال تا بدون تعیین 3

رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رأی نماید یا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام و انشای رأی می وقت، 

 کند.   

( تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد، در چنین صورتی شعبه دیوان بدون دعوت از طرفین ٤

 اختالف را فصل می نماید. 

   : 26تطبیق سوال 
  3٠/٠٢/١٤٠١آزمون  3٠سوال 

  3٠/٠٢/١٤٠١آزمون  35سوال 

 
.دعوایی به خواسته رفع مزاحمت، به استناد سندی اقامه می شود خوانده دعوا نسبت به اصالت سند مستند ٢7

 دعوا تعرض می کند. کدام مورد صحیح است؟   

( چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، دادگاه بدون توجه به تعرض به اصالت سند، ١

 به دعوای مزاحمت رسیدگی می کند.   

( چنانچه سند مؤثر در دعوی باشد و دادگاه نتواند از طریق دیگری حقیقت را احراز نماید، همان دادگاه به اصالت ٢

 .   سند نیز رسیدگی می کند

( فقط اگر تعرض به سند در قالب انكار یا تردید باشد همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند اما، اگر 3

 ادعای جعل باشد تا تعیین تكلیف اصالت سند قرار توقیف دادرسی صادر می کند.   

د قرار اناطه صادر ( چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود. در هر حال، دادگاه بای٤

 کند تا تكلیف اصالت سند در دادگاه صالح تعیین شود. 

 : 27تطبیق سوال 
 ٦9گروه  ١١آزمون ٠٢/٠٢/١٤٠١آزمون  ٢٦سوال 

  
. در دعوایی با ایراد رد دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به دادگاه دیگر ارجاع می شود. چنانچه ٢٨

صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی تغییر یابد و جهت رد برای دادرس جدید نباشد،  پس از ارجاع پرونده دادرس

 در خصوص دادگاه رسیدگی کننده به دعوا کدام مورد صحیح است؟   

 ( دادگاه مرجوع الیه رسیدگی میكند.   ١

 ( دادگاه پیشین رسیدگی می کند.   ٢

 ( چنانچه دادگاه مرجوع الیه جلسه اول دادرسی را تشكیل نداده باشد پرونده به دادگاه پیشین ارسال می شود.   3

 ( در هر حال برای تعیین دادگاه پرونده باید به مرجع حل اختالف ارجاع شود.  ٤

 : 28تطبیق سوال  
 مرحله ای ٦9آزمون ٠٨/١١/١٤٠١آزمون  3٨سوال 

 
.در خصوص تصمیم دادگاه به مفهوم اخص در امور حسبی که معموالً به صورت قرار صادر می شود کدام مورد ٢9



 

 صحیح است؟   

( اگر دادگاه فقط با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش )تجدیدنظر( نباشد توسط دادگاه ١

 صادرکننده قابل تغییر است.   

 یا با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش )تجدیدنظر( نباشد، توسط ( اگر دادگاه رأسا٢ً

 دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.   

 ( اگر دادگاه فقط رأساً به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.   3

 برد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.   ( در هر حال چنانچه دادگاه به خطای تصمیم خود پی ٤

 : 29تطبیق سوال 
  ٢7/٠3/١٤٠١آزمون  3٤سوال 

  ١٠/٠٤/١٤٠١آزمون  3٢سوال 

.مالك ملكی به خواسته یكی از حقوق ارتفاقی در ملك خود، نسبت به ملك مجاور، علیه سه نفر که مالك ملك 3٠

دعوا با صدور حكم دادگاه نخستین محكوم می شوند. چنانچه تنها مجاور هستند، اقامه دعوا می کند خواندگان در 

علیهم، حكم دادگاه نخستین در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود. در خصوص تسری رأی  به درخواست یكی از محكوم

 .دادگاه تجدیدنظر به سایر محكوم علیهم، کدام مورد صحیح است؟   

( رأی دادگاه تجدیدنظر فقط در صورتی به سایر محكوم علیهم تسری دارد که مالك بیش از سه دانگ ملك  ١

 باشند.   

( رأی دادگاه تجدیدنظر فقط در صورت به سایر محكومعلیهم تسری دارد که تجدیدنظرخواه مالك بیش از سه ٢

 دانگ ملك باشد.   

 یهم تسری ندارد.   ( رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محكوم عل3

 ( رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محكوم علیه نیز تسری دارد.  ٤

 : 30تطبیق سوال 
 نیمه دوم عآزمون جام ٢٠/٠3/١٤٠١آزمون  3٦سوال 

 
. دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال اقامه می شود. خوانده دعوا ضمن اینكه اعالم می دارد مدیون نیست، با 3١

اقامه دعوای اعسار، از دادگاه درخواست می کند که چنانچه دفاع وی را نپذیرد، حكم اعسار وی از محكوم به را 

   صادر نماید. در خصوص تصمیم دادگاه کدام مورد صحیح است؟ 

( حتی چنانچه دادگاه نظر به محكومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد باید قرار عدم استماع دعوی اعسار ١

 را صادر کند.   

 ( چنانچه دادگاه، نظر به محكومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد باید به دعوای اعسار نیز رسیدگی کند.   ٢

( چنانچه دادگاه نظر به محكومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، حكم دعوی اصلی را صادر می کند، اما 3

 اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی اعسار متوقف به قطعیت رأی دادگاه نخستین در دعوای اصلی است.   

اند به دعوی اعسار رسیدگی کند ـوت( چنانچه دادگاه، نظر به محكومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، می٤

 یا قرار عدم استماع آن را به علت زمان طرح آن صادر نماید.   

 : 31تطبیق سوال 
 نیمه دوم عآزمون جام ٢٠/٠3/١٤٠١آزمون  ٢9سوال 



 

 ١٠/٠٤/١٤٠١آزمون  35سوال 

. در دعوایی رأی هیأت داوری صادر و ابالغ می شود با درخواست محكوم له اجرائیه صادر و اقدامات اجرایی 3٢

آغاز می شود متعاقباً محكوم علیه به رأی داور اعتراض می کند در خصوص تصمیم دادگاه، کدام مورد صحیح 

 است؟   

 حال مكلف به صدور قرار توقف اجرا است.    ( اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و دادگاه در هر١

 ( اعتراض مانع اجرا است و ادامه عملیات اجرایی، مستلزم اخذ تأمین از محكوم له است.   ٢

( اعتراض مانع اجرا نیست مگر انكه دالیل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرا را صادر 3

 رض تأمین مناسب اخذ می نماید.  می کند و در صورت اقتضاء از معت

( اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنكه دالیل اعتراض قوی باشد که در این صورت بدون نیاز به اخذ تأمین از ٤

 معترض قرار توقف اجرا صادر می شود.   

 : 32تطبیق سوال 
 نیمه دوم عآزمون جام ١٠/٠٤/١٤٠١آزمون  ٢5سوال 

 ٠١/٠٤/١٤٠١آزمون  3٨سوال 

 ٢٤/١٠/١٤٠١آزمون  ٢٨ سوال

.گواهی انحصار وراثت صادر و قطعی می شود و بر اساس آن شخصی که مدیون متوفی بوده، بدهی خود را به 33

وراث مندرج در گواهی پرداخت می کند. در این صورت چنانچه شخص دیگری نیز مدعی وراثت باشد و الزم شود 

 ام مورد صحیح است؟   که سهم االرث وی از محل طلب متوفی داده شود، کد

( علی القاعده میتواند با اثبات وراثت خود، سهم االرث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت از ورثه مندرج در ١

 گواهی بگیرد.   

( علی القاعده میتواند با اثبات وراثت خود، سهم االرث خود را از محل طلب متوفی به نسبت به صورت تضامنی ٢

 ورثه بگیرد.    از مدیون متوفی و

 ( نمی تواند سهم االرث خود را بگیرد، مگر اینكه مستند طلب متوفی سند رسمی یا خودنوشت باشد.   3

 ( علی القاعده می تواند با اثبات وراثت خود سهم االرث خود را از محل طلب متوفی به نسبت از مدیون بگیرد.   ٤

 عدم تطبیق

. در دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال حكم دادگاه نخستین علیه خواهان صادر می شود. با تجدیدنظرخواهی 3٤

خواهان، خوانده دعوا محكوم به پرداخت مبلغ مزبور می شود. چنانچه خوانده یا وکیل وی در هیچ یك از مراحل 

باشد، کدام مورد در خصوص حكم دادگاه تجدیدنظر دادرسی حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه ای هم نداده 

 صحیح است؟   

( ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محكوم علیه قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است مشروط به ١

 اینكه دادخواست تجدیدنظر ابالغ واقعی نشده باشد.   

ه، قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است، مشروط ( ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محكوم علی٢

 به اینكه هیچ یك از دادخواست های نخستین و تجدیدنظر، ابالغ واقعی نشده باشد.   

 ( ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به محكوم علیه قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است.   3

عی به محكوم علیه قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است. مشروط به ( ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واق٤

 اینكه دادخواست نخستین ابالغ واقعی نشده باشد.   



 

 : 34تطبیق سوال 
 نیمه دوم عآزمون جام ٢٠/٠3/١٤٠١آزمون   ٢5و  ٢٤سوال 

 
که از دادگاه نخستین .به ترتیب در خصوص قابل تجدیدنظر بودن حكم راجع به متفرعات دعوای حبس ملك 35

بودن حكم راجع به متفرعات همین دعوا که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، کدام  صادر شود و نیز قابل فرجام

 مورد صحیح است؟   

 قابل فرجام نیست.    -( قابل تجدیدنظر نیست  ٢قابل فرجام است.       -( غیرقابل تجدیدنظر است  ١   

 قابل فرجام نیست.   -( قابل تجدیدنظر است  ٤قابل فرجام است.       - ( قابل تجدیدنظر است 3   

 : 35تطبیق سوال 
  ١٦/٠٢/١٤٠١آزمون  3٦سوال 

  
.در اجرای قرار تأمین خواست، به ترتیب در خصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامی خوانده و نیز اموال 3٦

 منقولی که نزد شخص ثالث دارد کدام مورد صحیح است؟   

 ممنوع است.    -( مجاز است  ١

 مجاز است.         -( مجاز است  ٢

 ممنوع است.     -( ممنوع است  3

 مجاز است.         -( ممنوع است  ٤

 : 36تطبیق سوال 
  ٠٦/١٢/١٤٠١آزمون  35سوال 

 

 .در خصوص توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت دارد، کدام مورد صحیح است؟   37

توقیف با ذکر پالك و مشخصات ملك به طرفین و اداره ثبت اعالم و ملك پس از تنظیم صورت و ارزیابی موقتاً ١

 بسته به مورد به مالك یا متصرف تحویل می شود.   

( توقیف با ذکر پالك و مشخصات ملك فقط به اداره ثبت و محكوم علیه اعالم می شود و ملك پس از تنظیم ٢

 به حافظ تحویل می گردد.   صورت و ارزیابی 

علیه اعالم و ملك، پس از تنظیم صورت و  ( توقیف با ذکر پالك و مشخصات ملك فقط به اداره ثبت و محكوم3

 می شود.    متصرف تحویلیا ارزیابی موقتاً بسته به مورد به مالك 

ظیم صورت و ارزیابی، موقتاً ( توقیف با ذکر پالك و مشخصات ملك فقط به اداره ثبت اعالم و ملك، پس از تن٤

 بسته به مورد به مالك یا متصرف تحویل می شود.

 : 37تطبیق سوال 
  ٢٤/١٠/١٤٠١آزمون  3١سوال  

   
.اجرائیه ای مبنی بر پرداخت ده میلیارد ریال علیه نادر، به نفع خسرو )معادل نصف محكوم به( و پرویز و 3٨

ایراندخت )هر یك ربع محكوم به( صادر می شود. چنانچه از محكوم علیه فقط پنج میلیارد ریال به دست آید و 

 ند. هیچ یك از محكوم لهم از حیث طبقه بر دیگری حق تقدم نداشته باش

 درخصوص ترتیب تقسیم کدام مورد صحیح است؟   



 

( ابتدا تمام محكوم به به شخصی پرداخت می شود که زودتر درخواست صدور اجرائیه کرده و سپس بقیه به ١

 نسبت طلب بین دو نفر دیگر تقسیم می شود.   

ه کرده و سپس بقیه بالسویه ( ابتدا تمام محكوم به به شخصی پرداخت می شود که زودتر درخواست صدور اجرائی٢

 بین دو نفر دیگر تقسیم می شود.   

 ( به نسبت طلب بین آنها تقسیم می شود.   3

 ( به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.   ٤

 عدم تطبیق

 . کدام مورد در خصوص محكومیت های مالی مشمول قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی، صحیح است؟   39

( دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول است به جز محكومیت های مندرج در گزارش اصالحی مراجع ١

 قضایی   

( دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی مشمول است، حتی وجوه مندرج در گزارش اصالحی ٢

 مراجع قضایی   

 دیه و وجوه مندرج در گزارش اصالحی مراجع قضایی    ( ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال به غیر از3

 ( دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال حتی وجود مندرج در گزارش اصالحی مراجع قضایی مشمول است.   ٤

 عدم تطبیق

.در خصوص تكلیف مسئوالن ذی ربط در اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کدام مورد صحیح ٤٠

 است؟   

( فقط پس از ابالغ به آنها چنانچه از اجرای آن استنكاف نمایند در هیأت تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت ١

 اداری به استنكاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.   

( پس از انتشار در روزنامه رسمی چنانچه از اجرای آن استنكاف نمایند. در هیأت تخصصی هیأت عمومی دیوان ٢

 اداری به استنكاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.   عدالت 

( پس از انتشار در روزنامه رسمی، چنانچه از اجرای آن استنكاف نمایند در یكی از شعب تجدیدنظر دیوان به 3

 استنكاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.   

ند در یكی از شعب تجدیدنظر دیوان به استنكاف ( فقط پس از ابالغ به آنها چنانچه از اجرای آن استنكاف نمای٤

 آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.  

 : 40تطبیق سوال 
  ٢٤/١٠/١٤٠٠آزمون  3١و  ٢9سوال 

 

 حقوق تجارت

. با توجه به اینكه قرارداد حمل توسط فرستنده کاال با متصدی حمل ونقل منعقد میشود، در فرض تلف مال ٤١

 تواند علیه حمل کننده طرح دعوا کند؟   گیرنده کاال بر چه اساسی می التجاره، مرسل الیه یا

 ( مسئولیت مدنی به معنای خاص   ١

 ( مسئولیت قراردادی   ٢

 ( گیرنده کاال، ذی نفع محسوب نمیشود و حق طرح دعوا علیه حمل کننده را ندارد.  3

 ( هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت قراردادی٤



 

  ٢7/٠3/١٤٠١آزمون  ٤٢سوال 

  ١٠/٠٤/١٤٠١آزمون  5٢و  ٤٢سوال 

  ٠5/٠١/١٤٠١آزمون  5٨سوال 

. هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد و همچنین شرط شده باشد که مخارجی که دالل می کند به او ٤٢

 داده شود، کدام مورد درخصوص دالل صحیح است؟  

 ت .  ( پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت واخذ  مخارج اس١

 (  به محض انجام عامله،مستحق اجرت و اخذ مخارج است .  ٢

(  پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت خواهد بود، ولی حتی اگر معاملعه سرنگیرد، مستحق اخذ مخارج 3

 خواهد بود.  

 است.   ( در صورتی مستحق اخذ مخارج است که معامله انجام شود، ولی اخذ اجرت منوط به تحقق شرط تعلیقی٤

  ٠3/٠٤/١٤٠١آزمون  59سوال 

 
نصاب تصمیم گیری شرکا در امور شرکت مقرره  . چنانچه شرکت نامه یا اساسنامه شرکت تضامنی، در مورد حد٤3

 ای وضع نكرده  باشد،  کدام صحیح است؟

 ( جز درباره اموری که در قانون تعیین تكلیف شده، سایر تصمیمات، با اکثریت مطلق سرمایه اتخاذ می شود.  ١

( جز درباره اموری که در قانون تعیین تكلیف شده، سایر تصمیمات، با اکثریت مطلق عددی شرکا اتخاذ می ٢

 شود.  

 ( همه تصمیمات شرکا باید به اتفاق ارا گرفته شود.  3

 تصمیمات با اکثریت دارندگان دو سوم کل سرمایه و اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود.   (٤

  ١٠/٠٤/١٤٠١آزمون  57سوال 

  ١9/٠١/١٤٠١آزمون  5٠سوال 

.در دعوای بطالن مصوبات مجامع عمومی شرکت سهامی به دلیل رعایت نشدن مقررات قانونی، اصوالً چه ٤٤

 شخص یا اشخاصی باید خوانده قرار گیرند؟  

 ( شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطالن   ١

 ( شرکت به عنوان شخص حقوقی   ٢

 ئول بطالن و مدیران صاحب امضا   ( شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامدارن مس3

 ( شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطالن و کلیه مدیران٤

  ١9/٠١/١٤٠١آزمون  ٤7سوال 

 
درصد سهام شرکت، تشكیل شده  73سهامدار دارنده  7نفر از  ٤. مجمع عمومی شرکت سهامی خاص با حضور ٤5

درصد از سهام شرکت( در جلسه مجمع  ٢١ه وکالت از آرش )دارنده و مدیران جدید را انتخاب می کنند. اکبر ب

مرقوم شرکت نموده و به عنوان یكی از ناظرین، در هیئت رئیسه مجمع انتخاب می شود در صورت اثبات جعلیت 

وکالتنامه اکبر از آرش، برای طرح دعوای اعالم بطالن تصمیمات مجمع عمومی مذکور، چه شخص یا اشخاصی 

 سوب می شوند و دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟  ذی نفع مح

 ( تنها سهامدار موضوع وکالتنامه )آرش(، ذی نفع است و حكم بطالن تصمیمات مجمع عمومی صادر می شود.  ١



 

 ٢١نصاب قانونی، حتی با حذف دارنده  ( همه سهامداران، ذی نفع چنین دعوایی تلقی شده و به دلیل وجود حد٢

 درصد سهام، مجمع عمومی دارای اعتبار است.  

 ٢١( تنها آرش)دارنده 3

 % سهام( ذی نفع بوده و تصمیمات مجمع عمومی معتبر است.   

 ( همه سهامداران ذی نفع بوده و حكم بطالن تصمیمات مجمع عمومی صادر خواهد شد. ٤

  ١9/٠١/١٤٠١آزمون  ٤٤سوال  

 
 . کدام مورد در خصوص کاهش سرمایه شرکت سهامی، صحیح نیست؟  ٤٦

 ( در صورت کاهش اجباری سرمایه، دارندگان اوراق مشارکت می توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم کنند. ١

( در کاهش سرمایه اختیاری، هیئت مدیره باید پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع عمومی درباره ٢

 کاهش سرمایه را حداکثر ظرف یك ماه در روزنامه آگهی کند.  

 ( کاهش سرمایه هنگامی اجباری است که سرمایه اسمی شرکت به دلیل زیان، به نصف یا کمتر تقلیل یابد.  3

 ( در کاهش سرمایه اختیاری، سرمایه اسمی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یك میلیون ریال شود.  ٤

  ١7/٠٤/١٤٠١آزمون  5٠،٤3،٤9سوال

 
. در کدام یك از شرکت های زیر، برای انتقال سهام یا سهم الشرکه یكی از شرکا، موافقت تمام شرکا ضروری ٤7

 است؟  

 ( مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تضامنی    ٢( با مسئولیت محدود تضامنی           ١   

 ( مختلط سهامی و تضامنی    ٤                              ( نسبی        3   

  ٢7/٠3/١٤٠١آزمون  ٤٦سوال 

  ١٠/٠٤/١٤٠١آزمون  ٤7سوال 

 
 . براساسی مقررات موضوعه ایران، در خصوص صدور برات، کدام مورد صحیح است؟  ٤٨

 ( صادر کننده برات می تواند بنا به دستور شخص دیگر، براتی را به حساب وی و به حواله کرد خود صادر کند.  ١

 ( صادر کننده برات می تواند بنا به دستور و حساب شخص دیگر، برات را فقط به حواله کرد غیر صادر کند.  ٢

 ند.  ( صادر کننده برات می تواند برات را بدون حق رجوع صادر ک3

 ( صادر کننده برات نمی تواند به حواله کرد خود، برات صادر کند.  ٤

  ٢٦/٠9/١٤٠١آزمون  5٢و   5١سوال 

 
قانون تجارت در خصوص شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد :در هیچ مورد،  ١١٢. با توجه به مفاد ماده ٤9

 اکثریت شرکا نمی تواند شریكی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. کدام مورد صحیح است؟  

 ( با اکثریت شرکا نمی توان شریكی را به افزایش سرمایه ملزم ساخت، مگر آنكه نیمی از سرمایه اسمی شرکت١

 از میان رفته باشد.  

 ( بدون موافقت همه شرکای شرکت، افزایش سرمایه مجاز نیست.٢

( افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و اندوخته قانونی با اکثریت سرمایه و عددی شرکا مجاز است، ولی 3



 

 افزایش سرمایه با تأمین مالی به صورت نقدی و با رأی اکثریت، مجاز نیست.  

ز تصمیم مجمع عمومی شرکا مبنی بر افزایش سرمایه شرکت، نمی توان شریك را از طریق اقدام حقوقی، ( پس ا٤

 ملزم به تأمین وجوه به نسبت سهم الشرکه خود کرد.  

  ٢7/٠3/١٤٠١آزمون  ٤5سوال 

 
، اگر بانك گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده چك نمی تواند از ضمانت ١397.طبق قانون صدور چك 5٠

 اجراهای مندرج در این قانون، برای وصول وجه چك استفاده کند، مگر اینكه ......  

 (  برای وصول وجه، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد.  ١

 ( دارنده با حسن نیت باشد.  ٢

 ز اعالم مراتب در سامانه های الكترونیكی مربوطه گذشته باشد  ساعت ا ٢٤( 3

 ( کد رهگیری نیز اخذ و بر روی گواهی عدم پرداخت ، درج شده باشد.  ٤

  3٠/٠٢/١٤٠١آزمون  ٤3و  ٤٢سوال 

 
. الف سفته ای به وکالت از ب در وجه ج صادر و شخص د نیز پشت آن را به عنوان ضامن امضا می کند و ج 5١

نیز آن را در وجه محمود ظهرنویسی می کند. در صورتی که با گذشت یك ماه از سررسید، سفته مزبور وصول یا 

 منی دارند؟  واخواست نشده باشد، کدام اشخاص زیر، در بردارنده سفته مسئولیت تضا

 و  د   ( ب ٢( الف،  ج ، و د          ١   

 ( الف، ب ، د   ٤( الف ، ب ، د، ج          3   

  ٢7/٠3/١٤٠١آزمون  5٨سوال  

   
 .کدام مورد در خصوص صرف نظر کردن از دعاوی مشكوك یا واگذاری آن به یكی از طلبكاران، صحیح است؟  5٢

ك، در اختیار اداره تصفیه امور ورشكستگی و واگذاری آن به یكی از طلبكاران، صرف نظر کردن از دعاوی مشكو( ١

 در صالحیت هیئت طلبكاران است و نامبرده در حدود طلب خود، حق تقدم دارد.  

نظر کردن از دعاوی مشكوك، در صالحیت هیئت طلبكاران و واگذاری آن به یكی از طلبكاران، در اختیار  ( صرف٢

ور ورشكستگی است و نامبرده در حدودطلب خود، در حاصل فروش مال به دست آمده، حق تقدم اداره تصفیه ام

 دارد.  

( در صالحیت هیئت طلبكاران است و در صورت واگذاری آن به یكی از طلبكاران، نامبرده در حدود طلب خود، 3

 در حاصل فروش مال به دست آمده، حق تقدم دارد.  

( در صالحیت اداره تصفیه امور ورشكستگی است و درصورت واگذاری آن به یكی از طلبكاران، نامبرده در حدود ٤

 طلب خود، در حاصل از فروش مال به دست آمده، حق تقدم دارد.  

  ٢٤/١٠/١٤٠٠آزمون  5٦و  ٤9سوال 

 
عضو ناظر انجام می پذیرد، تصرف . در شهرهایی که امر تصفیه امور ورشكستگی توسط مدیر تصفیه با نظارت 53

 در وجوه حاصله از فروش اموال وصول مطالبات، چگونه است؟  

( در حساب بانكی مستقلی واریز و نگهداری می شود و به درخواست مدیر تصفیه و دستور دادگاه، قابل برداشت ١



 

 است.  

و ناظر و تصدیق مدیر تصفیه، ( در صندوق دادگستری و به حساب مخصوص نگهداری می شود و به حواله عض٢

 قابل برداشت است.  

 ( در صندوق دادگستری نگهداری می شود و با حواله مدیر تصفیه و تصدیق عضو ناظر، قابل برداشت است.  3

( در حساب بانكی مستقلی واریز و نگهداری می شود و به درخواست مدیر تصفیه و موافقت عضو ناظر، قابل ٤

 برداشت است.  

  ٢٤/١٠/١٤٠١آزمون  5٦و  ٤9سوال 

 
. به لحاظ قانونی، ورشكستگی شرکت یا شریك شرکتهای تضامنی و سهامی خاص، چه تأثیری در وضعیت 5٤

 یكدیگر دارند؟

( در شرکت تضامنی ممكن است ورشكستگی شریك، سبب انحالل شرکت و  ورشكستگی شرکت، موجب ١

کت ممكن است سبب ورشكستگی شریك شود، اما ورشكستگی شریك شود. در شرکت سهامی، ورشكستگی شر

 ورشكستگی شریك تأثیر در وضعیت شرکت ندارد.  

( در شرکت تضامنی ممكن است ور شكستگی شریك، سبب ورشكستگی شرکت و ورشكستگی شرکت، موجب ٢

ورشكستگی شریك شود. در شرکت سهامی ورشكستگی شرکت تأثیری در وضعیت شریك ندارد، لكن ورشكستگی 

 ك ممكن است سبب انحالل شرکت شود.  شری

( در شرکت تضامنی ممكن است ورشكستگی شریك، سبب انحالل شرکت و ورشكستگی شرکت، موجب 3

ورشكستگی شریك شود، اما در شرکت سهامی، ورشكستگی شرکت یا شریك آن، تأثیری در وضعیت دیگری 

 ندارد.  

رشكستگی شرکت و ورشكستگی شرکت، موجب ( در شرکت تضامنی ممكن است ورشكستگی شریك، سبب و٤

ورشكستگی شریك شود، اما در شرکت سهامی، ورشكستگی شرکت یا شریك آن، تأثیری در وضعیت دیگری 

 ندارد.  

  ٢٠/٠3/١٤٠١آزمون  53سوال 

  ٢٤/١٠/١٤٠١آزمون  5٨سوال 

 
. در خصوص تاجر ورشكسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند، کدام مورد 55

 صحیح است؟  

 ( ورشكسته به تقلّب است ومطابق قانون مجازات اسالمی مجازات می شود. ١

 .  ( در صورت عمدی بودن، ورشكسته به تقلّب است و به مجازات کالهبرداری محكوم می شود٢

 ( به مجازات ناظر به کالهبرداری محكوم می شود.  3

 ( ورشكسته به تقصیر است، ولی مجازات وی تشدید می شود.  ٤

  3٠/٠3/١٤٠١آزمون  ٤9سوال 

  ١٠/١٠/١٤٠١آزمون  5٦سوال 

 . در خصوص حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی سهامی عام، کدام مورد صحیح است؟  5٦

 محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه    -( محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه ١



 

 در حدود اختیارات تفویضی -( محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه ٢

 در حدود اختیارات تفویضی   -( محدود به مقررات اساسنامه و قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی 3

 محدود به اختیارات تفویضی   -وضوع شرکت و صالحیت های مجامع، نامحدود است .( مشروط به رعایت م٤

  ٢٤/٠٤/١٤٠١آزمون  55سوال 

  ٢٠/١٢/١٤٠١آزمون  5٦سوال 

 
.در صورتی که عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی ، بدون اجازه هیئت مدیره، در معامله ای که با شرکت می 57

 شود، به طور غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شود، حكم قانونی آن چیست؟  

 است.  ( هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی ان را تصویب نكند، آن معامله توسط دادگاه قابل ابطال ١

( معامله مزبور صحیح و نافذ است ، لیكن در صورتی که شرکت متضرر شده و مجمع عمومی نیز آن را تصویب ٢

 نكند، مدیر مزبور مكلف به جبران خسارت است.  

 ( صرفاً در موارد تدلیس و تقلّب طرف معامله، قابل ابطال است.  3

 ب نكند، آن معامله خود به خود باطل است. ( هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصوی٤

  ٢٤/٠٤/١٤٠١آزمون  ٤3سوال 

 
. در خصوص امكان و شرایط غیر نقدی اموال و تاجر ورشكسته توسط اداره تصفیه امور ورشكستگی کدام مورد 5٨

 صحیح است؟  

( فروش غیرنقدی اموال ورشكسته مجاز است لیكن تسلیم مال منقول و انتقال قطعی مال غیر منقول نباید قبل ١

 از پرداخت بها صورت گیرد.  

( فروش غیر نقدی اموال ورشكسته با اجازه دادگاه مجاز است، لیكن تسلیم مال نباید قبل از پرداخت بها صورت ٢

 گیرد.  

، پرداخت بها باید نقدی باشد اما فروش اموال غیرمنقول، با وعده مجاز است، لیكن انتقال ( در فروش اموال منقول3

 قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد. 

( فروش اموال منقول لزوماً نقدی است، اما در صورت فروش وعده دار اموال غیر منقول، تسلیم وانتقال قطعی ٤

 ت گیرد.  آن نباید قبل از پرداخت بها صور

  ١9/٠١/١٤٠١آزمون  ٤٦سوال 

 
 .در تجارت الكترونیكی سابقه الكترونیكی مطمئن، چه سابقه ای است؟  59

 ( در همه مواردی که قابل استناد به اصل ساز باشد.  ١

 ( سند رسمی یا در حكم آن تلقی نمی شود.      ٢

 ( مطابق شرایط سیستم اطالعاتی مطمئن ایجاد و نگهداری شده باشد.  3

 ( تمامی شرایط امضای الكترونیكی مطمئن را داشته باشد.     ٤

 عدم تطبیق

 
 .در خصوص صالحیت هیئت داوری بورس، کدام مورد صحیح است؟  ٦٠



 

ای آنها باشد، هیئت  حرفه ناشی از فعالیت( در همه اختالفات بین کارگزاران، ناشران و سرمایه گذاران بورسی که ١

 داوری صالحیت اختیاری )مبتنی بر توافق( دارد.  

( رسیدگی به اختالفات کارگزاران، ناشران و سرمایه گذاران بورسی در موارد موضوع صالحیت هیئت داوری، ٢

 منوط به عدم سازش طرفین در کانون های ذی ربط است.  

 ، نافی صالحیت عام محاکم دادگستری نیست.( در موارد مصرح در قانون3

( در رسیدگی به تمامی اختالفات بین کارگزاران، ناشران و سرمایه گذاران بورسی، هیئت داوری صالحیت اجباری ٤

 دارد.  

 عدم تطبیق

 

 اصول استنباط حقوق اسالمی

.تصرف یكی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر به صورت توسعه یا تضییق را در اصطالح چه می ٦١

 نامند؟   

 ( ورود   ٤( حكومت      3( تخصص      ٢( تخصیص       ١

 دارد تشابه مفهومی 14/3/1400آزمون   67،  65،  64،  61و سواالت   16/07/1400 آزمون  68  با سوال  

 
 . آیا متن زیر دارای مفهوم است؟ در صورت وجود، چه مفهومی ؟   ٦٢

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ 

 (   ق.م.ا. ١٠است. )ماده 

 ( خیر ، مفهوم ندارد    ٢شرط          -( بلی  ١   

 حصر   -( بلی  ٤وصف           -( بلی  3   

 دارد تشابه مفهومی 07/3/1400آزمون   74و سوال   19/06/1400آزمون   67  با سوال

 
 . کدام مورد از ظاهر جمله شرطیه فهمیده نمی شود؟   ٦3

 ( سببیت مقدم نسبت به تالی   ٢    ( ترتب تالی بر مقدم       ١   

 در سببیت    ( انحصار ٤( استقالب در سببیت           3   

 دارد تشابه مفهومی 14/3/1400آزمون   78  با سوال

 
 . در شبهات غیرمحصوره، علم اجمالی مقتضی کدام حكم است؟   ٦٤

 ( حرمت مخالفت قطعی    ٢( حرمت مخالفت احتمالی           ١   

 ( وجوب موافقت قطعی    ٤      ( وجوب احتیاط تام       3   

 دارد تشابه موضوعی و مفهومی 21/3/1400آزمون   66،  65سواالت  با 

 
قانون مدنی: هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشكوك باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود.  359. ماده ٦5

 مبتنی بر کدام اصل است؟   

 ( استصحاب ٤( احتیاط 3( عدم ٢( برائت ١



 

 داردعینی با موضوع تشابه  17/2/1400آزمون   66  با سوال

 
 با استصحاب عدمی کدام مورد صحیح است؟    . در مقایسه اصل عدم حدوث حادث٦٦

 ( در هر دو اصل وقوع یك حادثه مورد تردید است.   ١

 وقوع یك حادثه یقینی است.    ( در هر دو اصل٢

 ( برعكس اصل عدم حدوث حادث، در استصحاب عدمی، وقوع یك حادثه یقینی است.   3

 ( بر عكس استصحاب عدمی، در اصل عدم حدوث حادث، وقوع یك حادثه یقینی است.  ٤

 داردموضوع بخشی از با  مفهومیتشابه  03/2/1400آزمون   79  با سوال 

 
 . تخییر در مسئله تزاحم، بیانگر کدام مورد است؟   ٦7

 حكم ظاهری  (  ٢   ( حكم عقلی واقعی ١   

 ( حكم عقلی و شرعی واقعی    ٤   ( حكم شرعی واقعی 3   

 داردعینی با موضوع تشابه  17/06/1400آزمون   74  با سوال

 

 
 . در خصوص جمع عرفی و جمع تبرعی مطابق با نظر مشهور کدام مورد صحیح است؟   ٦٨

 ( هر دو فاقد اعتبار هستند.   ٢      ( هر دو دارای اعتبار هستند.           ١   

 ( فقط جمع تبرعی، دارای اعتبار است.    ٤.       ( فقط جمع عرفی دارای اعتبار است 3   

 داردعینی با موضوع تشابه  05/06/1400آزمون   74  با سوال

 
 .کدام یك از موارد زیر، دارای مفهوم است؟   ٦9

 ق.م.(    ١١١٨( زن مستقالً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که بخواهد بكند. )ماده ١

 ق.م.(    ١٠5٤( زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی است. )ماده ٢

  ق.م.(   ١٠59( نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. )ماده 3

 ق.م.(    3٤٨( بیع چیزی که منفعت عقالیی ندارد، باطل است. )ماده ٤

 داردبا موضوع  مفهومیتشابه  014/12/99آزمون   79  با سوال

 
 .به ترتیب قاعده اولیه در تعارض مستقر چیست؟ در این خصوص فقها چگونه عمل می کنند؟  7٠

 عمل به تساقط    -( احتیاط  ٢    عمل به اخبار عالجیه      -( تساقط  ١   

 عمل به تساقط   -( تساقط  ٤    عمل به اخبار عالجیه       -( تخییر  3   

 دارد بخشی از سوالبا  مفهومیتشابه  13/03/1401آزمون   61  با سوال

 
.مطابق عبارت زیر اگر کسی به دیگری وکالت در فروش مال خود دهد، آیا وکیل می تواند آن مال را برای خود 7١

 خریداری کند؟   

م نفسه فال اشكال و ان اطلق فهل یعم نفس الوکیل فیجوز ان یبیع السلعه لو وکله فی بیع سلعته فان صرح بما یع



 

 من نفسه  ام ال و جهان بل قوالن اقواهما االول   

 ( در وکالت عام و مطلق می تواند.  ١

 ( در وکالت عام و مطلق نمی تواند مگر اینكه تصریح شده باشد که وکیل می تواند.   ٢

 د.   ( فقط در وکالت عام می توان3

 ( فقط در وکالت مطلق می تواند. ٤

 
 مقتضی چه نوع وکالتی است؟    «انت وکیلی فی ام داری».عبارت 7٢

 ( به نحو تخییر     ٢خاصه          ١   

 ( عامه    ٤( مطلقه           3   

 دارد سوال موضوع با  مفهومی تشابه  18/04/1400آزمون   132  با سوال

 
 . مطابق متن زیر، کدام مورد صحیح است؟   73

 وصیه بالمعروف لمن بلغ عشر سنین جاز له التوکیل فیما جاز له.   لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله کال

 ( کودك ده ساله می تواند در مواردی که اجازه تصرف دارد، وکیل تعیین کند.   ١

 ( کودك ده ساله می تواند در مواردی که اجازه تصرف دارد ، وکالت کند.   ٢

ی ده سال را وصی خود قرار دهد، آن وصی می تواند وکیل ( اگر کودك در مواردی که اجازه تصرف دارد، فرد باال3

 تعیین کند.   

 ( کودك می تواند فرد باالی ده سال را در مواردی که اجازه تصرف دارد، وصی خود قرار دهد. ٤

   
. مطابق با عبارت زیر، چنانچه بعد از شهادت فرع بر شهادت اصل، شاهد اصل انكار کند، کدام مورد صحیح 7٤

 است؟

لو شهد الفرع علی شهاده االصل فانكر شاهد االصل فان کان بعد حكم الحاکم فال یلتفت الی االنكار، و ان کان »

 «قبله فهل تطرح بینه الفرع او یعمل باعدلهما و مع التساوی تطرح الشهاده؟ و جهان

 .( اعتنایی به انكار شاهد اصل نمیشود، اگر قبل از حكم حاکم باشد.  ١

  به انكار نمی شود، خواه بعد از حكم حاکم باشد یا قبل از آن      ( اعتنایی ٢

 .( بینه فرع رد می شود، ولو بعد از حكم حاکم باشد.  3

 ( اگر بعد از حكم حاکم باشد اعتنایی به انكار نمی شود.    ٤

  دارد سوال  موضوع در مفهومیتشابه  10/10/1400آزمون   75 موضوع سوال انکار شهادت که با سوال 

 
 . کدام برداشت از عبارت زیر صحیح است؟   75

لعلم القطعی و الیقین فهل یجب ان یكون العلم مستنداً الی الحواس الظاهره الضابط فیما به یصیر الشاهد شاهداً ا

فاذا حصل العلم القطعی بشیء من غیر المبادی الحسیه لم یجز الشهاده ام یكفی العلم القطعی بأی سبب کالعلم 

 الحاصل من التواتر  و االشتهار؟ و جهان، االشبه الثانی.

 قطعی باشد، هرچند علم مستند به مبادی غیرحسی باشد.    ( شهادت کافی است که از روی علم ١

( شهادت کافی است که از روی علم قطعی باشد، هرچند علم از امور غیرعادی حاصل شده باشد به شرط اینكه ٢



 

 علم مزبور برای شاهد حجت باشد.   

 ( علم حاصل از تواتر و اشتهار برای شهادت کافی نیست.   3

 ی علمی باشد که مستند به حواس ظاهری باشد.   ( شهادت باید از رو٤

 
 .با توجه به عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟   7٦

من صفات الشاهد ارتفاع التهمه ال مطلقاً بل الحاصله من اسباب خاصه و هی امور منها : ان یشهد ذوالعداوه الدنیویه 

شهادته له او علیه حتی  اما ذو العداوه الدینیه فال ترد علی عدوه و تقل شهادته له اذا لم یستلزم العداوه الفسق، و

 اذا ابغضه لفسقه و اختصمه لذلك.   

 ( عداوت دینی و دنیوی، مانع از قبول شهادت است.   ١

 ( عدوات دینی و دنیوی، مانع از قبول شهادت نیست، مگر اینكه مستلزم فسق شاهد باشد.   ٢

 یست.   ( عداوت دینی، مانع از قبول شهادت ن3

 ( عدوات دنیوی، مطلقاً مانع از قبول شهادت است.   ٤

 دارد سوال موضوع با  عینیتشابه  24/04/1401آزمون   78  با سوال

 
 .کدام مورد صحیح است؟   77

 ( الطالق البائن و الرجعی یوجب الخروج عن االحصان    ٢( الطالق البائن ال یوجب الخروج عن االحصان       ١   

 جعی یوجب الخروج عن االحصان   ( الطالق الر ٤( الطالق الرجعی ال یوجب الخروج عن االحصان       3   

 
 . بر اساس کدام مبنا درباره وقف، امكان حكم به مجازات قطع در صورت سرقت وقف وجود ندارد؟   7٨

 ( انه ملك للموقوف علیه الخاص    ٢   ( انه ملك للموقوف علیه العام         ١   

 عه   ( انه فك الملك لدر المنف ٤  ( انه ملك للواقف         3   

 
 .با توجه به عبارت زیر، حد سرقت در کدام مورد، ساقط می شود؟  79

لو انكر بعد االقرار مره یؤخذ منه المال و ال یقطع و لو تاب او انكر بعد قیام البینه یقطع و لو تاب قبل قیام البینه و 

 قبل االقرار سقط عنه الحد و لو تاب بعد االقرار یتحتم القطع.   

 ( اگر بعد از یك مرتبه اقرار به سرقت، انكار کند.    ٢بعد از قیام بینه انكار کند.          ( اگر  ١   

 ( اگر بعد از قیام بینه، توبه کند.   ٤   ( اگر بعد از اقرار، توبه کند.         3   

 دارد سوال موضوع با  مفهومیتشابه  24/04/1401آزمون   80  با سوال

 
 .کدام برداشت از عبارت زیر صحیح است؟   ٨٠

 یقتله جاز بل وجب الدفاع فی الثانی.    لو حمل علی غیره من غیر سالح لیأخذ ماله او

( اگر کسی بدون سالح، دیگری را وادار کند که به شخصی حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، ١

 دفاع جایز بلكه واجب است.   

را به قتل برساند، ( اگر کسی دیگری را وادار کند که بدون سالح، به کسی حمله کند تا مال او را بگیرد یا او ٢

 دفاع جایز بلكه در مورد دوم )قتل( واجب است.   



 

( اگر کسی بدون سالح به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع جایز بلكه واجب 3

 است.  

كه در مورد فاع جایز بل( اگر کسی بدون سالح به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، د٤

 دوم )قتل( واجب است. 

 (تکرار عینی عبارت موضوع در متن سوال) 20/03/1401آزمون   74  با سوال

 

 

 عمومی و اختصاصیحقوق جزای 

. الف مرتكب جعل اسكناس ده هزار ریالی ایران در فرانسه می شود. وی در فرانسه محاکمه محكوم و مجازات ٨١

 اجرا می شود. کدام مورد در خصوص صالحیت محاکم ایران در رسیدگی به این جرم صحیح است؟   

 الح به رسیدگی هستند و قاعده احتساب رعایت می شود.   ( ص١

 ( صالح به رسیدگی نیستند.   ٢

( تنها در صورتی که مشمول عنوان افساد فی االرض شود، صالح به رسیدگی هستند و در غیر این صورت 3

 صالحیت رسیدگی ندارند.   

 سیدگی هستند.   ( تنها در صورتیكه اسكناس به ایران وارد شده باشد، صالح به ر٤

 دارد 26/9/1400آزمون  88و سوال  10/10/1400آزمون  87و 86مطابقت با سوال

 
 . کدام مورد زیر، تحت همین عناوین مطروحه قابل مجازات نیست؟   ٨٢

 ( شرکت در سرقت حدی    ٢            5( معاونت در شروع به جرم دارای حبس درجه  ١   

 ( شروع به سردستگی ٤    وجب جلد      ( شروع به جرم حدی مست 3   

 دارد 6/12/1400ن آزمو 88مطابقت با سوال   

 
 . ضبط اشیاء و اموالی که در ارتكاب جرم به کار رفته است، در کدام درجه مجازات تعزیری قرار می گیرد؟   ٨3

 ( بنا به میزان مالی که ضبط می شود درجه آن تعیین می شود.   ١

ظر به اشخاص حقوقی باشد، درجه یك و در خصوص اشخاص حقیقی بنا به میزان مالی که ( درصورتی که نا٢

 ضبط می شود، درجه آن تعیین می شود.   

 ( درجه هفت  3

 ( مجازات تعزیری نبوده و فاقد درجه است.   ٤

 
و چهار ضربه ای به جهت ارتكاب جرمی با مجازات قانونی پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد  ساله ١7 ر. پس٨٤

شالق، به نگهداری در کانون اصالح و تربیت محكوم می شود. کدام نهاد نسبت به وی در شرایط قانونی قابل اعمال 

 نیست؟   

   ( تعویق صدور حكم ١

  ( حكم به معافیت از کیفر ٢

 ( آزادی مشروط 3



 

 ( تعلیق اجرای مجازات ٤

 دارد 3/4/1401آزمون  87مطابقت با سوال

 
 مورد را نمی توان به عنوان مجازات تكمیلی با وجود تمامی شرایط قانونی تعیین کرد؟    . کدام٨5

 ( منع استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ١

 ( توقیف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه دخیل در ارتكاب جرم    ٢

 ( منع از اشتغال در سازمان معین 3

 مسئول رسانه   ( منع از اشتغال به عنوان مدیر  ٤

 دارد 26/9/1400 آزمون 97 لمطابقت با سوا

 
 .کدام مورد در خصوص معاونت در جرم صحیح است؟٨٦

 ( معاونت در حدودی که مجازات قانونی آن شالق حدی است دارای مجازات تعزیری می باشد.   ١

باشد همان کیفر اعمال  ( در صورتی که در قانون مجازات خاصی برای معاون، تحت همین عنوان تعیین شده٢

 می شود و با قواعد عمومی معاونت مجازات تعیین نمی شود.   

 ( معاونت در جرایم ترك فعلی، قابلیت تحقق ندارد.   3

 قانون مجازات نیست.   ٨تا ٦( معاونت در جرایم تعزیری درجه ٤

 دارد 26/9/1400آزمون 86مطابقت با سوال 

 
 می شود؟   .در کدام مورد دو مجازات اجرا٨7

 ( فردی مرتكب دو بار خیانت در امانت شده که دارای شكات مختلف است.   ١

 ( الف با جعل امضا، ملك ب را به دیگری منتقل می کند.   ٢

محكوم می شود و پیش از اجرای حكم مجدداً مرتكب  ٢( الف مرتكب جرمی شده و به مجازات حبس درجه 3

 شود.    محكوم می ٤درجه جرم دیگری شده و برای آن، به حبس 

 ( فردی یك نفر را به دو سبب، در دو زمان و مكان مختلف قبل از اجرای حد، قذف می کند.   ٤

 دارد 7/3/1400آزمون  87مطابقت با سوال

 
.الف مجنونی را تحریك به ارتكاب جرم می کند و او مرتكب جرم می شود. در جریان رسیدگی، جنون مباشر ٨٨

 احراز می شود عنوان و کیفر الف چیست؟    حین ارتكاب جرم

 ( معاون جرم محسوب نشده ولی به دلیل تحریك مجنون، به اقدامات تأمینی محكوم می شود.   ١

 ( معاون جرم محسوب شده و مجازات معاونت در جرم ارتكابی را دارد.  ٢

که در این صورت مجازات مستقل  باشد 3تا   ١( معاون جرم محسوب نشده، مگر جرم ارتكابی از جرایم درجه 3

 دارد.   

 ( معاون جرم محسوب شده ولی به دلیل آنكه مباشر مسئولیت کیفری ندارد، معاون قابل مجازات نیست.   ٤

 دارد 22/11/1400آزمون98مطابقت با سوال

 



 

حكم محكومیت  . الف بابت جرم پولشویی به ده سال حبس و جزای نقدی به میزان بیست میلیارد ریال و انتشار٨9

به عنوان مجازات تكمیلی و بابت قتل غیرعمدی، در نتیجه تخلف از سرعت مقرر به دو سال و نیم حبس و سه 

سال محرومیت از حق رانندگی محكوم می شود. مجازات های قابل اجرا در کدام مورد به طور دقیق بیان شده 

 است؟   

 زای نقدی و سه سال محرومیت از حق رانندگی( دوازده سال و نیم حبس و بیست میلیارد ریال ج١

 ( ده سال حبس، بیست میلیارد ریال جزای نقدی و انتشار حكم محكومیت به عنوان مجازات اشد   ٢

( ده سال حبس و بیست میلیارد ریال جزای نقدی و انتشار حكم محكومیت و نیز سه سال محرومیت از حق 3

 رانندگی    

بیست میلیارد ریال جزای نقدی، انتشار حكم محكومیت و سه سال محرومیت از حق ( دوازده سال و نیم حبس، ٤

 رانندگی  

 دارد 7/3/1400آزمون  100مطابقت با سوال 

 
 .کدام مورد در خصوص مجازات جایگزینهای حبس، صحیح نیست؟   9٠

ن یس در رأی، تعیدر صورت تخفیف مجازات قانونی جرم عمدی با حبس بیش از یك سال و تعیین شش ماه حب١ 

 مجازات جایگزین حبس ممنوع نیست.   

( دادگاه می تواند مرتكبین جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات شش ماه تا یك سال حبس را در صورت فقدان ٢

 موانع قانونی، به مجازات جایگزین حبس محكوم کند.   

تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی  روز، 9١( در صورت تخفیف مجازات حبس بیش از یك سال به کمتر از 3

 است.   

( تعیین مجازات جایگزین حبس در شرایط تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یكی از آنها بیش از ٤

 یك سال حبس باشد ممنوع است.  

 دارد 24/10/1400آزمون   85و 83مطابقت با سوال

 
 .در خصوص فاضل دیه، کدام مورد صحیح نیست؟   9١

 ( گیرنده فاضل دیه در فرضی که قصاص اجرا نشود، باید آن را مسترد کند.   ١

 ( در صورت وقوع قتل در یكی از ماه های حرام، فاضل دیه تغلیظ می شود.   ٢

 ( اگر مردی، زنی را عمداً به قتل برساند، اخذ دیه از قاتل، نیازی به رضایت وی ندارد.   3

 از قاتل، بدون رضایت قاتل امكان پذیر است.  ( تهاتر فاضل دیه با طلب مقتول٤

 دارد12/9/1400آزمون  92و سوال 26/9/1400آزمون  81مطابقت با سوال  

 
.الف قصد کشتن ب را داشته است. وی هویت ب را با شخص ج اشتباه گرفته است و مرتكب قتل ج می شود. 9٢

 کدام مورد صحیح است؟   

 تكاب یافته است( نسبت به ب شروع به قتل عمد ار ١

 ( در هر حال قتل ج عمدی است.    ٢ 

 ( اگر ب مهدورالدم باشد، ولی ج مهدورالدم نباشد، قتل خطای محض است. 3 



 

 و  ج هر دو مهدورالدم باشند، قاتل مستحق مجازات تعزیری است.    ( اگر ب ٤

 دارد 7/3/1400آزمون  86مطابقت با سوال

 
ا به همسر ب می دهد و هم موجب هتك حیثیت ب می شود. در صورت وجود .الف با یك لفظ هم نسبت به زن93

 تمام شرایط قانونی الف چگونه مجازات می شود؟   

 ( در صورتی که همسر ب درخواست حد قذف نكند، با شكایت ب به شالق تعزیری محكوم می شود.   ١

وط مجازات حدی، مجازات توهین اجرا ( به مجازات حد قذف و توهین تعزیری محكوم شده و تنها در صورت سق٢

 می شود.   

 ( به مجازات حد قذف و توهین تعزیری محكوم شده و هر دو مجازات اجرا می شود.   3

 ( با توجه به اینكه حد قذف از جنس توهین تعزیری است، فقط به مجازات حد محكوم می شود.٤

 دارد 6/12/1400آزمون 94و 93مطابقت با سوال   

 
 پدر و فرزندی در کدام مورد زیر، موجب زوال وصف کیفری عمل ارتكابی می شود؟    .رابطه9٤

 ( مخفی کردن فرزند سارق خود   ١ 

                        ( اخذ ربا از فرزند خود      ٢

 ( اخذ چك از فرزند غیررشید خود با سوءاستفاده از وضعیت وی   3 

 علم به قتل      ( دفن غیرمجاز فرزند مقتول خود با  ٤

 دارد 2/2/1401آزمون  100مطابقت با سوال

 
 .کدام مورد در خصوص چك صحیح است؟   95

( در صورت صدور چك به روز و پس از صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانك، فارغ از اینكه چك بابت چه ١

 موضوعی صادر شده باشد، چك جنبه کیفری دارد.   

یوه متقلبانه، مبادرت به دریافت دسته چكی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری ( هر شخصی که با توسل به ش٢

 خود کند، به مجازات مقرر در کالهبرداری محكوم می شود.   

 ( جرایم مذکور در قانون صدور چك قابل گذشت است، مگر آنكه مبلغ چك بیش از ده میلیارد ریال باشد.3

رتی را نمی توان متوقف کرد، مگر آنكه بانك صادرکننده نسبت به آن، ( پرداخت چك های تضمین شده و مساف٤

 ادعای جعل کند.   

 دارد 5/6/1400آزمون  89مطابقت با سوال

 
. کارمند یك بانك غیردولتی، وجوهی را که بابت رفع سوءاثر چك های برگشتی توسط مشتریان بانك در اختیار 9٦

شت و پس از چند روز، به حساب بانك مسترد کرده است. عمل وی وی قرار داشته است، با قصد استفاده بردا

 مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟   

 ( فاقد وصف کیفری است. ٤( تصرف غیرقانونی در اموال بانك       3( اختالس       ٢( خیانت در امانت       ١

 دارد 26/9/1400 آزمون 92مطابقت با سوال   

 



 

اسید بر روی ب می کند. عالوه بر مجازات های قانونی و جبران خسارات وارده، حكم  . الف مبادرت به ریختن97

 دیده توسط مرتكب متمكن و غیرمتمكن مالی به ترتیب کدام است؟    پرداخت هزینه های درمانی بزه

های  سازمان بهزیستی تا سقف معین در قانون، هزینه -( ملزم به پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده است ١

 درمانی را پرداخت می کند.   

هزینه های درمانی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی  -( ملزم به پرداخت هزینه درمانی بزه دیده است ٢

 پرداخت می شود.   

هزینه های درمانی از محل صندوق تأمین  -( هزینه های درمانی تا سقف دیه یك انسان قابل پرداخت است. 3

 ی پرداخت می شود.   خسارت های بدن

سازمان بهزیستی تا سقف معین در قانون هزینه  -( هزینه  درمانی تا سقف دیه یك انسان قابل پرداخت است ٤

 درمانی را پرداخت می کند.  

 دارد 20/12/1400آزمون 96مطابقت با سوال 

 
رد در خصوص ضبط مال صحیح .الف مال ب را بدون اطالع و رضایت او به عنوان رشوه به ج می دهد. کدام مو9٨

 است؟   

 ( مال ضبط شده و ب می تواند برای مثل یا قیمت آن به الف مراجعه کند.   ١

 ( مال موضوع رشوه، به نفع دولت ضبط  میشود و ب می تواند تنها برای دریافت قیمت مال به الف مراجعه کند.   ٢

 ( ضبط مال منتفی است.   3

 موال راشی ضبط میشود.( مثل یا بهای آن مال از ا٤

 دارد 5/6/1400آزمون 96و97و98مطابقت با سوال

 
. الف سیستم دوربینهای کنترلی یك شرکت را که دارای تدابیر امنیتی نیست، با گذاردن رمز، از دسترس خارج 99

از و مطالبه وجهی برای در دسترس قرار دادن آن می کند. شرکت مبلغ را پرداخت نمی کند و در نتیجه الف 

تمامی اطالعات ضبط شده در حافظه دوربین ها، فایل پشتیبان برای خود تهیه و سپس اطالعات دوربین ها را 

 پاك می کند. الف مرتكب چه جرایمی شده است؟   

 ( شروع به کالهبرداری رایانه ای، دسترسی غیرمجاز و تخریب داده ١  

 سرقت رایانه ای    ( ممانعت از دسترسی به سامانه، دسترسی غیرمجاز و ٢ 

 ( صرفاً تخریب داده و سرقت رایانه ای  3 

 ( ممانعت از دسترسی به سامانه، تخریب داده و سرقت رایانه ای    ٤ 

 دارد 26/9/1400آزمون  99مطابقت با سوال

 
 .  کدام یك از موارد زیر، مشمول عواید حاصل از جرم در بزه پولشویی نیست؟   ١٠٠

 ( اسناد الكترونیكی مبین حق مالی   ٤( دارایی غیرمادی     3( امتیاز مالی و غیرمالی       ٢ ( منفعت مالی     ١

 دارد 5/1/1401آزمون  97مطابقت با سوال 

 

 آیین دادرسی کیفری 



 

 . در چه جرایمی، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند که وکیلی برای او تعیین شود؟  ١٠١

 یت دادگاه کیفری یك   ( صرفاً در جرایم در صالح١

 ( در تمام جرایم، تا پایان اولین جلسه رسیدگی   ٢

( در جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یك و دادگاه انقالب با قضات متعدد، به استثنای جرایم سیاسی و 3

 مطبوعاتی   

 ( فقط در جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یك و دادگاه انقالب با قضات متعدد   ٤

 دارد  24/10/1400ونآزم111 ت با سوالمطابق

 

 
 .  در کدام صورت دادگاه نمی تواند لوایح اسناد و مدارك جدیدی از اصحاب دعوا دریافت کند؟   ١٠٢

 ( پس از اعالم ختم رسیدگی ١

 ( پس از صدور رأی ٢ 

 ( پس از اعالم ختم رسیدگی و صرفاً در جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یك 3

 اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی  ( پس از  ٤ 

 دارد 22/5/1400 زمونآ 102 مطابقت با سوال

 

. اگر پدر متهمی از باز کردن درب منزل مورد بازرسی امتناع کند و به همین علت خسارتی به درب منزل ١٠3

 وارد شود، کدام شخص )اشخاص( مسئول جبران خسارت هستند؟  

( متهم، مگر اینكه تقصیر  ٢منع تعقیب یا حكم برائت متهم صادر شود.       ( دولت، در صورتی که قرار ١   

 بازپرس یا مأمور محرز شود.   

( متهم، مگر اینكه جلب  ٤( دولت، حتی اگر قرار جلب به دادرسی یا حكم محكومیت متهم صادر شود.       3   

 به دادرسی یا حكم محكومیت وی صادر شود. 

  

 دارد 17/4/1401زمون آ 101وال مطابقت باس

 

 .  درباره آرای اصداری از دادگاه های کیفری یك در خصوص اعسار از پرداخت دیه، کدام مورد صحیح است؟   ١٠٤

 ( در صورتی که میزان دیه مورد حكم، بیش از نصف دیه کامل باشد قابل فرجام است.   ١

 یه کامل باشد قابل فرجام است.   ( در صورتی که میزان دیه مورد حكم، نصف یا بیش از نصف د٢

 ( قابل فرجام در دیوان عالی کشور نیستند.   3

 ( همانند سایر آرای دادگاه های کیفری یك قابل فرجام است. ٤

   
 .رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الكلی خارجی، در صالحیت کدام دادگاه است؟  ١٠5

 واحد       ( انقالب با قاضی ٢        ( کیفری دو   ١

 ( انقالب با قضات متعدد ٤  ( حسب مورد کیفری دو یا انقالب با قاضی واحد  3   

 دارد 20/12/1400 آزمون 105 سوالو 12/9/14005زمون آ 109 لمطابقت با سوا



 

 

 .کدام مورد، از جهات اعاده دادرسی نیست؟١٠٦

 ( مجازات مورد حكم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.   ١

 عمل ارتكابی جرم نباشد.  ( ٢

 ( ارائه ادله جدیدی پس از صدور حكم قطعی که موجب اثبات بی گناهی محكوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.   3

 ( عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که منجر به بی اعتباری رأی دادگاه شود.٤

 دارد 12/9/1400ن زموآ 103و 102ل مطابقت با سوا   

 

 . در خصوص احضار محكوم علیه در صورت تعلیق اجرای مجازات، کدام مورد مطابق با مقررات قانونی است؟   ١٠7

 ( قاضی اجرای احكام کیفری، محكوم علیه را احضار می کند ولی حق جلب او را ندارد.   ١

 ( الزام قانونی جهت احضار محكوم علیه وجود ندارد.   ٢

ی، محكوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، اقدام به جلب ( قاضی اجرای احكام کیفر3

 ایشان می کند.   

( قاضی اجرای احكام کیفری، محكوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مجدداً احضار می ٤

 شود.   

 دارد 20/3/1400 چند مرحله ای زمونآ 118و 120 لمطابقت با سوا

 

کدام یك از مجازات های زیر، با وصول تقاضای اعاده دادرسی و پذیرش اولیه آن صدور دستور توقف  .در١٠٨

 اجرای حكم الزامی نیست؟   

 ( قلع و قمع بنا      ٢( حبس ابد           ١    

 ( مجازات های بدنی    ٤( سلب حیات           3   

 دارد 3/2/1400چند مرحله ای  زمونآ 118و104ل مطابقت با سوا

 
 .در چه مواردی امكان بازرسی مكاتبات و مراسالت محكومان وجود دارد؟  ١٠9

 ( در موارد ضروری و با تشخیص دادستان   ١

 ( در موارد ضروری و با تشخیص دادگاه   ٢

 ( در صورت ظن قوی به کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم با تشخیص بازپرس   3

 با تشخیص قاضی اجرای احكام   ( در موارد ضروری و ٤

 دارد آزمون 18/4/1400  109سوال 1400 /19/6 زمونآ 101ل مطابقت با سوا

 
.  در مواردی که دادگاه انقالب با قاضی واحد تشكیل می شود، حضور کدام یك از مقامات قضایی زیر الزامی ١١٠

 است؟  

 ( رئیس یا یك مستشار ٢( فقط رئیس ١

 ( رئیس یا دادرس علی البدل یا یك مستشار   ٤س علی البدل          ( رئیس یا دادر 3   



 

 دارد 20/12/1400 زمونآ 110ل مطابقت با سوا 

 
ساله ای مرتكب جرم حمل مواد مخدر مستوجب اعدام شود، برای رسیدگی به این جرم، کدام  ٤١.  اگر پسر ١١١

 دادگاه صالح است؟   

 ( انقالب با قضات متعدد    ٢      ( کیفری یك ویژه نوجوانان     ١   

 ( اطفال و نوجوانان    ٤( انقالب با قاضی واحد           3   

 دارد 12/9/1400 زمونآ 111لمطابقت با سوا

 
 .  رسیدگی به جرایم بغی و سب النبی به ترتیب، در صالحیت کدام دادگاه است؟   ١١٢

 کیفری دو      -ب ( انقال ٢کیفری یك           -( کیفری یك  ١   

 انقالب    -( انقالب  ٤کیفری یك           -( انقالب  3   

 دارد 20/12/1400آزمون  105و سوال   12/9/1400 زمونآ 109لمطابقت با سوا

 
 .  اگر فردی در مشهد به استاندار اصفهان توهین کند، رسیدگی به این جرم در صالحیت کدام دادگاه است؟   ١١3

 ( کیفری دو تهران      ٢ی دو مشهد          ( کیفر ١   

 ( کیفری یك تهران    ٤( کیفری دو اصفهان           3   

 دارد 22/5/1400زمونآ 106لمطابقت با سوا

 
 ؟   نیست.در خصوص تقسیط جزای نقدی، کدام مورد صحیح ١١٤

 است.( تقاضای تقسیط جزای نقدی، قابل از قطعیت حكم محكومیت نیز امكانپذیر ١

 ( در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط جزای نقدی، حكم تقسیط به وسیله قاضی اجرای احكام لغو می شود.   ٢

 ( دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به طور مستقل طرح شود.3

 ( درخواست تقسیط جزای نقدی، موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.  ٤

 دارد 20/3/1400 زمونآ 111لمطابقت با سوا 

 
. در جرایم در صالحیت سازمان  قضایی نیروهای مسلح و به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت ١١5

 مصالح نیروهای مسلح تحت چه شرایطی امكان احاله پرونده به حوزه قضایی دیگر وجود دارد؟   

 کشور   ( با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و تجویز دیوان عالی ١

 ( با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تجویز دیوان عالی کشور   ٢

 ( رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله دهد.   3

 ( با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور   ٤

 دارد 12/9/1400 زمونآ 116ل مطابقت با سوا

 
.  در خصوص قابلیت فرجام  آرای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، کدام مورد مطابق با مقررات قانونی ١١٦

 است؟   



 

 ( در صورتی که میزان دیه تا نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام خواهی است.  ١

 مخواهی است.   ( در صورتی که میزان دیه نصف دیه کامل باشد یا بیشتر باشد، قابل فرجا٢

 ( صرفاً قابل تجدیدنظر است.   3

 ( اساساً قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.  ٤

 دارد 2/7/1400 زمونآ 108لمطابقت با سوا

 
.  ضابطان دادگستری برای کشف آلت قتاله، مأموریت بازرسی منزلی مشخص را دارند. در صورت مشاهده ١١7

زیر، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بالفاصله باید مراتب را به مرجع قضایی ارتكاب کدام یك از جرایم 

 اعالم کنند؟   

 ( جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی   ١

 قانون آیین دادرسی کیفری به استثنای جرایم سیاسی و مطبوعاتی    3٠٢( جرایم موضوع ماده ٢

 ( مطلق ارتكاب جرایم   3

 مامیت جسمانی اشخاص   ( جرایم علیه ت٤

 دارد 22/5/1400آزمون 114و سوال 7/3/1400زمونآ 120لمطابقت با سوا

 
 .  در خصوص حق شهروندان برای جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم، کدام مورد صحیح است؟   ١١٨

 ( در مطلق جرایم مشهود، مشروط به درخواست ضابطان دادگستری   ١

 یم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری   ( در تمامی جرا٢

قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم  3٠٢و  ت ماده  ( در جرایم مشهود موضوع بندهای الف ، ب،  پ3

 حضور ضابطان دادگستری   

 ( در مطلق جرایم مشهود مشروط به نیاز ضابطان دادگستری هرچند که درخواست نكرده باشند.   ٤

 دارد 17/2/1400 زمونآ 113لقت با سوامطاب   

 
. اگر اعالم کننده جرم، شاهد وقوع آن نباشد، درصورت وجود چه شرایطی، دادستان مكلف به تعقیب متهم ١١9

 شده است؟  

 ( ارائه دلیل بر صحت ادعا یا گزارش جرم علیه امنیت داخلی و خارجی   ١

 قانون آیین دادرسی کیفری    3٠٢ماده  ( ارائه دلیل بر صحت ادعا یا گزارش جرایم موضوع٢

 ( صرف گزارش وقوع جرم   3

 ( فقط ارائه دلیل بر صحت ادعا   ٤

 دارد 24/4/1401 زمونآ102لمطابقت با سوا

 
ای از متهم می خواهد که ظرف سه روز پس از ابالغ احضاریه، در شعبه  بازپرسی  . بازپرس، ضمن احضاریه١٢٠

 ازپرس مبنی بر احضار  متهم، کدام مورد صحیح است؟   حاضر شود. در خصوص اقدام ب

 ( قانونی نیست، امام متهم باید حاضر شود و اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، جلب می شود.   ١

 ( قانونی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه بازپرس می تواند دستور جلب متهم را صادر کند.  ٢



 

 كلف به حضور است.   ( قانونی است و متهم م3

 ( قانونی نیست و در صورت عدم حضور متهم باید بر اساس شرایط قانونی احضار شود.   ٤

 دارد24/10/1400آزمون  115و سوال  26/9/1400 زمونآ 113و  110لمطابقت با سوا

 

 حقوق اساسی 

( را در تمام جهات و با قانون اساسی، به ترتیب دولت موظف است حقوق چه کسی )کسانی ٢١. برابر اصل ١٢١

 رعایت کدام یك از موارد زیر تضمین کند؟   

 قوانین و مقررات -( اقشار آسیب پذیر  ١

  قانون اساسی -( همه افراد  ٢

 موازین اسالمی    -( زن  3

  موازین اسالمی       -( شهروند  ٤

 دارد 30/2/1401آزمون 122مطابقت با سوال  

 
 تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها ............ به شرط آنكه ........... نباشد آزاد است.   . برابر قانون اساسی، ١٢٢

 مخل به مبانی اسالم    -( با گرفتن مجوز  ٢قواعد آمره           -( با گرفتن مجوز  ١   

 مخل به مبانی اسالم  -( بدون حمل سالح  ٤قواعد آمره         -( بدون حمل سالح  3   

 دارد 30/2/1401آزمون 125ابقت با سوال مط  

 
 . برابر قانون اساسی، وظیفه ایجاد شغل توسط دولت، با رعایت کدام یك از موارد زیر است؟   ١٢3

 ( نیاز جامعه و شرایط مساوی    ٢( با توجه به امكانات دولت           ١   

 صل تخصص   ( حقوق دیگران و ا ٤( بدون هیچ گونه محدودیت           3   

 دارد 30/42/1401آزمون 125مطابقت با سوال 

 
. هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حكم و ترتیبی که .............. معین می کند. در صورت بازداشت ١٢٤

 باید حداکثر ظرف مدت ........... 

 .......... فراهم شود.   ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ....

 یك هفته    - ٢٤ -( قاضی  ٢در اسرع وقت           -  ٢٤ -( قانون  ١   

 یك هفته    - ٤٨ -( قاضی  ٤در اسرع وقت           - ٤٨ -( قانون  3   

 دارد 5/1/1401آزمون 122مطابقت با سوال 

 
 درچه موضوعی آمده است؟    . حق دسترسی و انتخاب وکیل، در کدام فصل قانون اساسی و١٢5

 قوه قضائیه    -( یازدهم  ٢حق حاکمیت مردم           -( سوم  ١   

 اصول کلی    -( اول  ٤حقوق ملت           -( سوم  3   

 
 ؟   نیست .  کدام مورد در خصوص وظایف قوه قضائیه صحیح١٢٦



 

 ( نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری   ١

 ( رسیدگی به حساب های دستگاه های اجرایی که هیچ  هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد.   ٢

 ( پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین   3

 ( احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع٤

 دارد 20/12/14001آزمون 125مطابقت با سوال   

  
ساسی، عدم نقض کدام مورد زیر، در زمرة شرایط و محدودیت های فعالیت تشكل قانون ا ٢٦.  مطابق اصل ١٢7

 ها نیست؟   

 ( وحدت ملی      ٢( حقوق عمومی           ١  

 ( آزادی ٤                   ( استقالل 3

 دارد 29/11/1400آزمون 126مطابقت با سوال 

 
 های صحیح است؟   . کدام مورد در خصوص علنی بودن رسیدگی در دادگاه ١٢٨

 ( تشخیص دادگاه در غیرعلنی بودن جرایم سیاسی و مطبوعاتی، الزم االجراست.   ١

 ( در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا حق درخواست برگزاری محاکمات غیرعلنی را دارند.   ٢

 ( علنی بودن، بر خالف منافع یكی از طرفین باشد.   3

 ا دادگاه است.   ( تشخیص غیرعلنی نمودن در همه دعاوی ب٤

 دارد 6/12/1400آزمون 124مطابقت با سوال 

 
 .در خصوص صدور حكم در دادگاه ها، کدام مورد صحیح است؟   ١٢9

( قاضی موظف است حكم هر دعوا را در قوانین مدونه یا با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر صادر ١

 کند.   

ت یا نقض یا اجمال قوانین مدونه با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی ( قاضی نمی تواند به بهانه سكو٢

 معتبر، حكم قضیه را صادر کند.   

 ( احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات یا رویه شعب دیوان عالی کشور باشد.   3

 لی باشد که بر اساس آن حكم صادر شده است.   ( احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصو٤

 دارد 6/12/1400آزمون 125مطابقت با سوال 

 
.  قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای .............. که مخالف با .......... خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال ١3٠

 این گونه مقررات را از .............. 

 تقاضا کند.   

قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است  -امه ها و آیین نامه های دولتی ( تصویب ن١

 دیوان عدالت اداری   -

رئیس مجلس شورای  -سیاست های کلی نظام و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه  -( قوانین و مقررات ٢

 قانون اساسی    ١3٨اسالمی بر اساس اصل 



 

 دیوان عدالت اداری    -قانون اساسی و قوانین و مقررات اسالمی  -مقررات  ( قوانین و3

دیوان عالی  -قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوای سه گانه  -( تصویب نامه ها و ایین نامه های دولت ٤

 کشور  

 دارد 6/21/1400آزمون 127و128مطابقت با سوال  

 
 انون گذاری توسط شورای عالی استان ها صحیح است؟   .  کدام مورد در خصوص ابتكار ق١3١

 ( حق دارد در حدود وظایف خود، لوایحی تهیه و به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند.   ١

 ( حق دارد در کلیه امور، طرح های خود را به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند.   ٢

قیماً یا از طریق دولت، به مجلس شورای اسالمی ( حق دارد در حدود وظایف خود، طرح هایی تهیه و مست3

 پیشنهاد کند.   

 ( می تواند در کلیه امور، طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طرف دولت یا مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند.  ٤

 دارد 6/12/1400آزمون 130مطابقت با سوال  

 
 قواعد حقوقی کدام مورد صحیح تر است؟    . مطابق قانون اساسی، در خصوص نظارت شورای نگهبان بر١3٢

( نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی و  ٢( نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی         ١

 مقررات   

 ها    ( نظارت بر قوانین و اساسنامه ٤( نظارت بر قوانین            3   

 اردد 170/4/1401آزمون  128و 127مطابقت با سوال  

 
 . اعمال قوه مقننه از کدام طریق زیر صورت می گیرد؟   ١33

 ( مجلس شورای اسالمی    ٢پرسی و شوراهای محلی            ( همه ١   

( مجلس شورای  ٤( مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی      3   

 از راه همه پرسی  اسالمی و در مسائل بسیار مهم ممكن است 

 دارد 24/4/1401آزمون 122مطابقت با سوال 

 
 . اعمال قوه مجریه، از کدام یك از طرق زیر صورت می گیرد؟   ١3٤

 ( رئیس جمهور و وزیران   ١

 ( رهبری و رئیس جمهور   ٢

 ( رئیس جمهور، وزیران، استانداران و فرمانداران   3

 ( رهبری ، رئیس جمهور و وزیران   ٤

 دارد 20/3/1401آزمون 45ابقت با سوال مط

 
 . کدام مورد در خصوص برقراری حكومت نظامی و محدودیت های ضروری، صحیح است؟   ١35

 ( برقراری حكومت نظامی ممنوع است، لیكن در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مجاز است.  ١

 روز ممنوع است.    3٠( برقراری حكومت نظامی بیش از ٢



 

رقراری حكومت نظامی ممنوع است، ولی برقراری محدودیت های ضروری به صورت موقت در حالت جنگ و ( ب3

 شرایط اضطراری نظیر آن، حق دولت با تصویب مجلس شورای اسالمی است.   

 ( در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد به صورت موقت، حكومت نظامی برقرار سازد.  ٤

 دارد 22/11/1401و 17/4/1401آزمون  128و 122ا سوال مطابقت ب 

 
 .  در خصوص اصل منع جمع مشاغل کدام مورد صحیح است؟   ١3٦

 ( اصل بر عدم امكان جمع یك شغل دولتی و یك شغل خصوصی است.  ١

 ( اصل بر امكان جمع یك شغل دولتی و یك شغل خصوصی و عدم امكان جمع دو شغل دولتی است.   ٢

 ند دولت می تواند مدیرعامل شرکت خصوصی باشد.   ( کارم3

 ( امكان جمع شغل دولتی و سمت آموزشی در دانشگاه وجود ندارد.   ٤

 دارد 8/11/1400آزمون 128مطابقت با سوال 

 
 .  کدام مورد صحیح است؟   ١37

از به تفسیر قانون عادی ( در مورد اختالف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، در صورتی که نی١

 داشته باشد، در صالحیت دیوان عالی کشور است.   

( کلیه دعاوی و اختالف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، باید در دیوان عدالت اداری زیر نظر ٢

 رئیس قوه قضائیه طرح و تصمیم گیری شود.   

نونی دستگاه های دولتی، تصمیم هیأت وزیران مبتنی بر تفسیر ( در خصوص اختالف نظر یا تداخل در وظایف قا3

 قانون، الزم االجرا است.  

( در مورد اختالف نظر یا تداخل وظایف قانونی دستگاه های دولتی، تصمیم هیأت وزیران که با پیشنهاد رئیس ٤

 االجرا است.  جمهور اتخاذ می شود الزم

 دارد30/2/1401و آزمون  17/4/1401ن و آزمو 3/4/1401آزمون128مطابقت با سوال 

 

 

 .  کدام مورد در خصوص صالحیت های دیوان عالی کشور، صحیح است؟   ١3٨

( نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حكم به تخلف رئیس جمهور از ١

 وظایف قانونی   

و دستگاه های اداری، ایجاد وحدت رویه  قضائی و مشورت به رئیس  ( نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها٢

 قوه قضائیه در تعیین دادستان کل کشور   

( ایجاد تشكیالت قضایی الزم در دادگستری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه 3

 قضائی   

ه قضائی و صدور حكم به تخلف رئیس جمهور از وظایف ( ایجاد تشكیالت الزم در دادگستری، ایجاد وحدت روی٤

 قانونی   

 دارد 14/7/1400آزمون 147مطابقت با سوال 

 



 

 . قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است ...............  ١39

 ( بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد.   ١

 ن رضایت وی و پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه برکنار کرد.   ( بدو٢

 ( بدون تأیید دادستان کل کشور معلق کرد.   3

 ( بدون رضای او، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.   ٤

 دارد 6/12/1400ن آزمو 122و سوال  13/3/1400آزمون 121مطابقت با سوال

 
 . برابر قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت کدام یك از امور زیر را مستقیماً بر عهده دارد؟   ١٤٠

 ( برنامه، بودجه و حفاظت  از محیط زیست   ١

 ( برنامه و بودجه ارتباط با دیگر قوا و اجرای قوانین   ٢

 ( اداری ، استخدامی پولی و بانكی   3

 دجه اداری و استخدامی   ( برنامه، بو٤

 دارد 22/11/1401آزمون128مطابقت با سوال   

 
 


