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 حقوق مدنی

 

نباشد، در  قید شمول تمام دین به کنند، اگر ضمانت ضمانت دین از یک هرگاه چند نفر باهم -٣١

 ؟است تعهد آنها، اصوال کدام مورد صحیحو میزان  ضمانت خصوص این
 

 شود.تساوي میزان تعهد آنها می به و حکم است صحیح ( ضمانت1

 شود.می مشخص با قرعه و میزان تعهد هر یک است صحیح ( ضمانت٢ 

 شود.می تضامن به و حکم است صحیح ( ضمانت3 
 

 .است د باطلبودن میزان تعه نامشخص دلیل به ( ضمانت٤
 

جاي مانده حمید، پدر، مادر  . خویشان بهحمید فوت کرده و فاقد فرزند، برادر و خواهر است -٣٢

 ؟کدام است از ورثه هر یک ، سهمترتیب واحد باشد، به ٧٢ هستند. اگر مقدار ترکه و زوجه
 

 ٢٤و  18، 3٠( ٤  18و  ٢٤، 3٠( 3 3٠و  ٢٤، 18( ٢  18و  3٠، ٢٤( 1

 

بفروشد و مقروض،  سپارد تا برایشمقرض می ، بهاست قرض گرفته را که مقترض، گندمهایی -٣٣

 آنها تصاحب قرض و فروش نرفتن شده براي بازپرداختمدت تعیین از گذشت گندمها را پس

 ؟ستا مقررات عقد قرض، چگونه به ، با توجهلحاظ حقوقی مقرض و مقترض، به کند، روابطمی
 

 شود.می مقترض، عقد قرض منحل عدم مصرف مورد قرض توسط دلیل ( به1
 

 شود.می گندمها را دارد و مقترض بريء الذمه تصاحب ( مقرض حق٢

 

مقرض  ملکیت قرض، مجددا به شدن مدت بازپرداخت مقترض و منقضی عدم مصرف توسط دلیل ( گندمها به3

 آید.در می

مقترض  وي با دین دین بین مقترض بدهد، اما در نهایت و باید گندمها را به است غاصبانه( تصرف مقرض ٤ 

 شود.تهاتر می
 

و  روز وقت از تالش و صرف یک ، پسبوده و عامل و تعمیر موتور خودروي خارجی یابی، عیبموضوع جعاله -٣٤

انجام  که در خصوص اجرت فعالیتی کند. عاملمی را فسخ عالهو تعمیر، قرارداد ج یابیعیب شدن به از موفق قبل

 ؟برخوردار است حقی داده، از چه
 

 کار انجامشده اجرتالمثل ( مطالبه٤       اجرت المسماي کار انجامشده ( مطالبه1

 
ندارد حقی چ( هی3    یا اجرت المسماي کار انجامشده اجرتالمثل ( مطالبه٢



 

کاري کرده و میزان کارکرد آن را بسیار کمتر از میزان خودرو دست در کیلومترسنج متین -٣٥

خرد. بعد از  شده و آن را میمعامله احمد به ترغیب وي موجب دهد. عملاش نشان میواقعی

 دهد. اقدامجواد اجاره می سال به مدت یک ، خودرو را بهوضعیت ، احمد بدون اطالع از اینمدتی

 کند؟( را براي احمد و جواد ایجاد می)حقوقی حق ، چهمتین
 

 براي احمد و جواد فسخ ( حق1

 براي احمد فسخ حق ( فقط٢ 

 

 براي جواد استناد خیار تدلیس براي احمد و به استناد خیار عیب به فسخ ( حق3

 ارش براي احمد مطالبه براي جواد و حق فسخ ( حق٤ 
 

در  اختیار یا محدودیتی ؟ او )آنها( چهاست کسی ، با چهکلی به فردي از افراد موصی تعیین -٣٦
 انتخاب

 

 دارند؟

 
 را انتخاب کند. فرد کلی تواند گرانتریننمی - له ( موصی1

 را انتخاب کند. فرد کلی تواند گرانترینمی - له ( موصی٢ 

 
 را انتخاب کنند. فرد کلی نتوانند ارزانترینمی - موصی ( ورثه3

 را انتخاب کنند. فرد کلی توانند ارزانترینمی - موصی ( ورثه٤ 

 

عنوان  دیگر به و در معامله عنوان شرط وصف به معامله در یک »بودن فرش دستبافت- «٣٧

 ، ایننبوده است فرش، دستبافت شود کهمعلوم می و در هر دو معامله است قرار گرفته علیه معلق

 کنند؟پیدا می وضعیتی ، چهترتیب ، بهدو معامله
 

 خریدار توسط فسخ قابل - ( بطالن معامله1

 معامله عدم تحقق - ( عدم نفوذ معامله٢ 

 
خریدار  توسط فسخ قابل -خریدار  توسط فسخ ( قابل3

 معامله عدم تحقق -خریدار  توسط فسخ ( قابل٤

 

استفاده از  که شود. در صورتیسال اجاره داده می ١مدت  به دستگاه خودروي قدیمی یک -٣٨

 کند؟پیدا می وضعیتی زیاد ممنوع شود، اجاره چه آالیندگی دلیل ماه به ٦از  آن نوع خودرو پس
 



 ماه نخست ٦ اجرتالمثل مدت و لزوم پرداخت کل به مستأجر نسبت فسخ ( حق1

مستأجر  توسط ماه نخست ٦ اجرتالمثل مدت و لزوم پرداخت کل به ( انفساخ اجاره نسبت٢ 

 ماه باقیمانده ٦ به ( انفساخ اجاره نسبت3

 ماه باقیمانده ٦ به مستأجر نسبت فسخ ( حق٤ 

 

 بیع از عقد فروشد. پسبهرام می به معین دو موتورسیکلت اکبر خودروي خود را در مقابل -٣٩

. در صورت عدم تنفیذ بوده است کریم شخص به ها متعلقاز موتورسیکلت یکی شود کهمعلوم می

 ؟است ، کدام مورد صحیحکریم توسط عقد بیع
 

شود. شود و براي اکبر، خیار ایجاد میمی با بهرام شریک از مبیع ( اکبر در بخشی1

 اکبر بدهد. دیگر را به موتورسیکلت د قیمتو بهرام بای است ، صحیح( عقد بیع٢

 شود.می باطل صورت کامل به ( عقد بیع3 
 

 اکبر بدهد. دیگري به و بهرام باید موتورسیکلت است صحیح ( عقد بیع٤
 

 ؟تنفیذ است و غیرقابل اصوال باطل در کدام مورد، معامله -٤٠
 

انتقال مال مرهون  ( قرارداد تعهد به1

 مجنون ادواري معامله (٢

 

ندارد.  داروخانه مجوز تأسیس که شخصی ( فروش دارو توسط3

 یا قیم صغیر ممیز بدون اذن ولی ( معامله٤
 

 ؟است صحیح در کدام مورد، وصیت -٤١
 

 .، متولد شده استدو سال بعد از وقوع وصیت نوهاي که نفع به ( وصیت1
 

کشاورزي محروم کند.  ، دختران خود را از ارث بردن زمینوصیت موجب هکشاورزي ب ( هرگاه شخص٢

 خویشاوند غیرمسلمان نفع به تملیکی ( وصیت3

 شود.دار نمیبچه و عرفی لحاظ علمی به که نتاج حیوانی به ( وصیت٤ 

کرده و  را تحریک خود را رها کرده و دیگري، اسب شهري، اسب مسکونی در منطقه شخصی -٤٢

رزن، بر یپ وارده به و عاطفی ند. خسارت بدنییبمی رزن عابري صدمهی، پرم کردن اسب واسطه به

 ؟است کسی عهده چه
 



 .کرده استر یدر نگهداري آن تقص که اسب ( مالک1
 

 .را ترسانده است اسب که ( شخصی٢
 

 کرده، متضامنا مسئول هستند. را تحریک اسب که و شخصی ( مالک3

 

 کرده، مشترکا مسئول هستند. را تحریک اسب که و شخصی ( مالک٤

 

 ؟است حیصح در کدام مورد، عقد مضاربه -٤٣
 

 باشد. نییمع و مبلغ او از سود تجارت، ماهانه سهمشرط کند  ، عامل( در قرارداد مضاربه1
 

 تجارت کند. صورت مشاربه به ، با آن وجهموکل از وصول طلب کند پس خود توافق لیبا وک ( شخصی٢
 

 .بوده است هی( هرگاه بعد از عقد معلوم شود، مضارب سف3
 

 ه مضارب باشد.( هرگاه در قرارداد شرط شود خسارت وارده، تماما برعهد٤

 

 ؟عقد است و مبطل زیر، باطل کدام از شروط مفصله -٤٤
 

. ستین کس چیاجراي آن در توان ه که عیعقد ب در ضمن ( شرط فعل1

 قرارداد معالجه ، در ضمنپزشک مار توسطیب ( تعهد درمان قطعی٢
 

رد. یخود را بگ نیباشد و مزارع، اجرت زم عامل به شرط شود تمام محصول متعلق ( در عقد مزارعه3

 ابتداي آن معلوم نباشد. که ، در صورتیمدت مشخص به ار فسخی( شرط خ٤
 

 هیقض شود، حکم کند. اگر مال در ید او تلفقبول می عنوان ودیعه ر بهیرا از صغ مالی محسن -٤٥
 ؟ستیچ

 

. است ر، ضامنیدر صورت تقص ( محسن1

 .است ضامن ( محسن٢
 

کند.  ري خود را ثابتیتقص، بیمحسن مگر اینکه است ز باشد، ضامنیر ممیر غی( اگر صغ3

 شود. ثابت ر محسنیتقص مگر اینکه ستین ، ضامنز بوده استیر ممی( اگر صغ٤
 

 جعفر مبلغ دهد کهمی ، حوالهتوافق کند و مطابقرا از جعفر خریداري می لییاتومب حسن -٤٦

، عیوب بودن مبیمع علت به لیاتومب ، معاملهحواله تحقق کند. اگر متعاقب را از رضا دریافت ثمن

 ؟ستیچ هیقض شود، حکم فسخ حسن توسط
 

 جعفر را ندارد. رجوع به حق ( حسن٢ .است فسخ قابل ( حواله1

 



 شود.( رضا بري می٤ .است باطل ( حواله3

 

فروشد و می نیحس به ماهه ٣ و با چک مشخص مبلغ لومتر خود را بهیصفرک لیمحمد اتومب -٤٧

کند ز شرط مییباشد و ن داشته فسخ ، حقکند در صورت عدم وصول چکشرط می عیدر عقد ب

 شود و محمد مطلعنمیوصول  ، ثمند چکیکند. در سررس آپارتمان او را مجانا نقاشی نیحس

 معامله نی. حقوق طرفشده است تلف حادثه ، در یکد چکیاز سررس ماه قبل ١ لیشود اتومبمی

 ؟است چگونه
 

کند.  را مطالبه نقاشی تواند اجرت عملرا مسترد کند و می لیباید بدل اتومب نیدارد و حس فسخ ( محمد حق1

کند.  پرداخت نقاشی را با کسر اجرت عمل لیاتومب زمان فسخ متیباید ق نیسدارد و ح فسخ ( محمد حق٢

 را دارد. ثمن مطالبه حق ( محمد فقط3
 

 کند. پرداخت نقاشی را با کسر اجرت عمل زمان تلف متیباید ق نیدارد و حس فسخ ( محمد حق٤
 

  ؟ستیچ هیقض رت فوت مدیون، حکمشده باشد، در صو نیمع اگر براي اداي قرض أجلی -٤٨
  

 شود.بستانکار حال می کنند، طلب میان خود تقسیرا م نخواهند ترکه ورثه که ( صرفا در صورتی1
 

 از انقضاي مدت، طلب تواند قبلشده باشد، مقرض نمی نیمع أجلی ملزمی وجه ( اگر براي اداي قرض به٢

 کند. خود را مطالبه
 

 شود.حال می هیفات مقتضیتخف بستانکار با رعایت ( طلب3
 

 شود.حال می هیفات مقتضیتخف بستانکار بدون رعایت ( در هر حال، طلب٤
 

پدرش  به فیدرصد تخف ٣٠را با  از آپارتمانهایش اگر یکی کند کهسارا همسرش را تهدید می -٤٩

، هیقض کند. شوهر از ترس اینمی فیاو را توق گذارد و داراییاجرا می اش را بهنفروشد، مهریه

 تییوضع مزبور، قانونا چه عیفروشد. بپدر سارا می روز، به متیدرصد زیر ق ٣٠آپارتمان خود را با 

 دارد؟

 و الزم حی( صح٢ اکراه لیدل ر نافذ بهی( غ1

 ار غبنیخ لیدل به فسخ قابلو  حی( صح٤ فقدان قصد لیدل به ( باطل3
 

، از محمود پرتقال مصري است تن ٥٠ را که کشتی یک محموله ، کلبر اساس نمونه حسن -٥٠

از  شود تنها بخشیپرتقالها معلوم می بند و تحویل به از ورود کشتی کند. پسخریداري می

 ؟ستیچ هیقض . حکماست اوصاف منطبق ثیشده از حارائه با نمونه محموله
 



کند.  فسخ با نمونه ر منطبقیپرتقالهاي غ به نسبت تواند عقد را فقطمی ( حسن1

 ارش کند. با مطالبه تواند عقد را فسخمی ( حسن٢
 

بپذیرد.  طور کامل همان نحو به کند یا عقد را به فسخ صورت کامل تواند عقد را بهمی ( حسن3

 کند. یا مصداق منطبق ، تقاضاي تبدیلبا نمونه ر منطبقیغ بخش به تواند نسبتمی ( حسن٤
 

از  شود. پسمی نییعنوان اجارهبها تع مستأجر به انبار، خودروي شخصی در عقد اجاره یک -٥١

 عاملهم این به ز راضییو او ن همسر مستأجر است به از خودرو متعلق مییشود نعقد معلوم می

 ؟است حیقرارداد اجاره، کدام مورد صح تی. در خصوص وضعستین
 

 کند. دیگر فسخ نصف به تواند قرارداد اجاره را نسبتو می است موجر باقی تیانبار همچنان در ملک از منافع میی( ن1
 

قرارداد اجاره را  فسخ حق نی، طرفصفقه تبعض لیلد آید و بهموجر در می تیملک انبار مجددا به از منافع میین تی( مالک٢

 دارند.
 

 کند. را از مستأجر مطالبه لیاتومب نصف متیتواند قو موجر می است اعتبار خود باقی ( اجاره به3
 

 نمایند. فسختوانند آن را می نیاز طرف و هر یک و نافذ است حیمورد اجاره صح از منافع میین به ( عقد نسبت٤
 

از عقد، احمد  کند. پسخریداري می را از کریم بافت دست نیفرش مع تخته احمد یک -٥٢

 محسن به بیفرش را بدون ذکر ع شود، اما بالفاصلهفرش می در رنگ بیوجود ع متوجه

 ؟کدام است هیقض قانونی فروشد. حکممی
 

( احمد ٢رد. یکرده یا از وي ارش بگ خود با احمد را فسخ عیتواند بمی بیع به در صورت جهل ( محسن1

 ارش کند. کند یا از وي مطالبه را فسخ تواند عقد با کریممی
 

 به در فرض جهل حتی باشد، محسن فروخته محسن وب بهیفرش مع متیق فرش را به ( اگر احمد در واقع3

 ندارد. ارش را یا مطالبه فسخ ، حقبیع

اول را  عیاز وي عقد ب مقامیقائم تواند بهمقام احمد شده و می، وي قائممحسن ( با فروش و انتقال فرش به٤

 ارش کند. یا مطالبه فسخ

از چند  کند. پسسال اجاره می مدت یک را به نیدستگاه باالبر مع مانکار ساختمان، یکیپ -٥٣

دچار  نیبارهاي سنگ و براي حمل یافتهمانکار، قدرت دستگاه کاهشیپ ه بدون تعدي و تفریطما

 ؟برخوردار است حقوقی مانکار از چهیشود. پمی مشکل
 

 مدت استفادهشده را بپردازد. کند و باید اجرتالمثل تواند اجازه را از ابتدا فسخ( می1



 

 کند. مانده مدت فسخیاي باقتواند قرارداد را بر( صرفا می٢
 

 اجارهبها را نماید. نسبی لیکند یا تقاضاي تقل فسخ بیتواند اجاره را از زمان حدوث ع( می3

 الزام نماید. جایگزین دستگاه سالم تحویل کند یا موجر را به تواند اجاره را فسخ( می٤ 
 

 یک منافع کند کهنده بر خریدار شرط می، فروشلیدستگاه اتومب قرارداد فروش یک در ضمن -٥٤

 ري بر روابطیتأث ، چهنیاز طرف یکی توسط عیعقد ب ، از آن فروشنده باشد. فسخسال آپارتمانش

 دارد؟ نیطرف
 

 تیکند، مالک عقد را فسخ هیشود اما اگر مشروط علمی ز منتفییکند، شرط ن عقد را فسخ له ( اگر مشروطه1

 ماند.می باقی براي مشروط له منافع
 

 نشده و فروشنده باید اجرتالمثل آپارتمان منتفی منافع تیمالک شود ولیمی منحل عیعقد، ب ( با فسخ٢

 خریدار بپردازد. سال را به یک منافع
 

براي او  منافع تیمالکفروشنده،  شود اما با فسخمی براي فروشنده منتفی منافع تیخریدار، مالک ( با فسخ3

 .است باقی

را  از فسخ زمان قبل مربوط به منافع فروشنده باید اجرتالمثل شود ولیمی عقد، شرط منتفی ( با فسخ٤ 

 خریدار بپردازد. به
 

، زوج است بهار آزادي در ذمه سکه ١١٠ خود را که سند محضري، مهریه باقري در یک خانم -٥٥

 ؟است حیکند، کدام مورد، صحمی شوهر خود هبه نبات، به شاخه یکدر عوض 
 

رجوع  نبات از هبه تواند با رد شاخهمی واهب شود ولیمی نبات، مهر ساقط شاخه و قبض هبه ( با تحقق1

 کند.

 

 .است باطل بودن و عدم امکان قبض کلی لیدل به سکه 11٠ ( اساسا هبه٢
 

نکرده  نبات را دریافت اگر شاخه شود و حتیمی باقري ساقط ، مهر خانمایجاب و قبول هبه حضم ( به3

 را ندارد. رجوع از هبه باشد، حق

 تواند از هبهباقري می نشده، خانم نبات( قبض عوض )شاخه مادام که شود ولیمی ، مهر ساقطبا عقد هبه (٤

 کند.رجوع 
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 حقوق تجارت

 

محدود، کدام  تیبا مسئول ارات مدیران در شرکتیبا اخت وند موضوع شرکتیدر خصوص پ -٥٦
 مورد

 

 ؟است حیصح
 

نموده و  موضوع شرکت ارات مدیران را محدود بهی، اختطور ضمنی ، بهدر اساسنامه موضوع شرکت نیی( تع1

 باشد.معتبر می

 باشد.تجدید پذیر می نامه محدود، تنها در شرکت تیبا مسئول تارات مدیران شرکی( اخت٢ 
 

 ارات براي اداره و نمایندگییاخت محدود، از کلمه تیبا مسئول ، مدیران شرکتسهامی ( مانند شرکت3

 باشد.معتبر نمی ارات آنها در برابر اشخاص ثالثیبرخوردارند و تجدید اخت شرکت
 

 در انجام اعمال حقوقی محدودیتی چیمحدود، ه تیبا مسئول ، مدیران شرکتسهامی ( بر خالف شرکت٤

 خارج از موضوع ندارند.
 

 کند. او چهنمی دعوي را رعایت اقامه ساله یک دارنده سند تجاري صادره در ایران، مهلت -٥٧
 ازي رایامت

 

 خواهد داد؟ از دست

 

 خسارت احتمالی بدون تودیع ستهخوا نیتأم درخواست ( صرفا حق1

 خوانده

انتقالدهنده و  از ظهرنویس ظهرنویسان اعم هیکل رجوع به ( حق٢ 

 ضامن ظهرنویس

 سند نیمسئول هیاز کل وجه مطالبه ( حق3 

 یا ظهرنویسان انتقالدهنده سند ظهرنویس به مراجعه ( حق٤ 
 

 دارند؟ تییمسئول چه شود. مدیران شرکتنمی یهتأد سهامی شرکت صادره توسط سفته - ٥٨
 

 دارند. نسبی تیمسئول آن، در برابر دارنده سفته دارایی و عدم کفایت شرکت از ورشکستگی ( مدیران امضاکننده، تنها پس1



 تیدر برابر دارنده مسئول براي امور تجاري صادر شده باشد، مدیران امضاکننده، همراه با شرکت سفته که ( تنها در فرضی٢ 

 دارند. تضامنی
 

 دارند. تضامنی تی، در برابر دارنده مسئولحقوقی ( مدیران امضا کننده، همراه با شخص3
 

 در برابر دارنده آن ندارند. تییرا صادر کردهاند، اصوال مسئول سفته از طرف شرکت که ( مدیرانی٤
 
 
 

 
9 

، سهامی شرکت عمومی مجمع لیدادگاه در تشک و نقش تیمورد در خصوص صالحکدام  -٥٩
 حیصح

 

 ؟است
 

داده یا آنها را  صاحبان سهام شرکت عمومی مجمع لیتشک به تواند حکمدادگاه نمی شرایطی چیه ( تحت1

 دعوت کند.

صاحبان  عمومی مجمع لیتشک به ، دادگاه حکمهیاز سوي مدیران تصف ( در صورت عدم دعوت مجمع٢ 

 سهام خواهد داد.

مدیران جدید دعوت  نییبراي تع عمومی و مجمع مدیران پایانیافته دوره مأموریت که ( تنها در صورتی3 

 دهد. عمومی مجمع لیتشک به ، حکمهر ذینفع درخواست تواند بهنشود، دادگاه می
 

 عمومی سهام، مجمع پنجم یک دارندگان حداقل درخواست حال دادگاه به ، در هرهاي سهامی( در شرکت٤

 دهد.می انعقاد مجمع به کند یا حکمرا دعوت می

 
موجبات بطالن  دادگاه براي رفع توسط اعطاي مهلت در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت قانونی -٦٠

 یا

 

 ؟است حی، کدام مورد صحسهامی انحالل شرکت
 

براي  ماهه ٦ تواند مهلتماه بال تصدي باشد، دادگاه می ٦از  شیاز مدیران ب برخی سمت که ( در صورتی1

 .ستین گونهبطالن این کند، اما در خصوص درخواست نییانحالل تع موجب رفع
 

شود، دادگاه ملزم  استآن درخو مقررات قانونی عدم رعایت لیدل ، بهبر بطالن شرکت صدور حکم ( چنانچه٢

 .ستین گونهانحالل این ایراد بدهد، اما در مورد درخواست را براي رفع ماهه ٦حداکثر  مهلتی است
 

 کهایراد اعطا کند، درحالی ماه براي رفع ٦تا  تواند مهلتی، دادگاه میبطالن شرکت ( در صورت درخواست3



 را اعطا کند. ماهه ٦ ل، دادگاه باید مهلتانحال موارد درخواست در برخی

 
اشکال،  براي رفع تواند بدون دادن مهلت، می( دادگاه در صورت احراز موجبات انحالل یا بطالن شرکت٤

 صادر کند. مقتضی حکم

 

 ؟ستین حی، کدام مورد صحسفته پرداخت در خصوص وعده و مهلت -٦١
 

 رجوع به بدهد، حق متعهد سفته به شتر از مواعد قانونییب مهلتی هسفت ( اگر دارنده براي پرداخت1

 دهد.می را از دست ظهرنویس
 

 سفته وجه به نسبت که اشخاصی کند، در مقابل از موعد پرداخت شیآن را پ ، وجه( اگر متعهد سفته٢

 .دارند، مسئول است حقی
 ، روز صدور حساب نخواهد شد.از صدور است آن چهار ماه پس تأدیه تاریخ اي که( در سفته3

 

آن  وجه تأدیه ملزم به سفته از اجل قبل یا ضامن شود، ظهرنویس ورشکست متعهد سفته که ( در صورتی٤
 .ستین

 

 ؟است حیم مورد صح، کداالعملاجرت یا حق دریافت کار به العملدر خصوص استحقاق حق -٦٢
 

کاري را  العملحق تواند مخارج عادیه، میبا خود است معامله کار مجاز به العملحق ( در مواردي که1

 .ستیاجرت ن دریافت کند، اما مستحق برداشت
 

 پرداخت به با آمر حساب کرده باشد، مکلف معامله کمتر از ثمن متیکار در فروش، ق العمل( اگر حق٢

 باشد.می معامله العملحق ، اما مستحقالتفاوت استمابه

 

 دارد. حبس خود، حق العملکار در خصوص اجرت و حق العمل( حق3

 

اجرت  کار مستحق العملاجرا نشده باشد، حق ر طرف معاملهیتقص لیدل قرارداد به که ( در صورتی٤
 .است المسمی

 

 ؟است حی، کدام مورد صحقهیعنوان وث سند تجاري به یسیدر صورت ظهرنو -٦٣
 

 انتقال آن را ندارد. ، حقشده است او ظهرنویسی نفع به قهیعنوان وث سند تجاري به که ( شخصی1

 

حقوق دارنده سند  ، تمامیشده است او ظهرنویسی نفع به قهیعنوان وث سند تجاري به که ( شخصی٢

 .ممنوع شده است قهیعنوان وث به ( در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی3ري را دارد. تجا
 



 .است حیصح در قانون مدنی ، بر اساس مقررات رهنقهیعنوان وث تجاري به ورقه ( ظهرنویسی٤
 

 ؟است حی، کدام مورد صحثالث شخص در خصوص قبول برات توسط -٦٤
 

را  هیصادرکننده و محال عل رجوع به برات، حق وجبه در صورت تأدیه بول کننده ثالثموارد، ق ( در تمامی1
 دارد.

 

از وي،  ، دارنده برات بوده و دارنده پسثالث هنگام قبولی که در برابر شخصی ، فقط( قبول کننده ثالث٢

 دارد. تضامنی تیمسئول

 

 دارد. تضامنی تیاز او، مسئول ظهرنویسان قبل امی، در برابر دارنده و تم( قبول کننده ثالث3

 

 صادرکننده را دارد. رجوع به برات، صرفا حق وجه در صورت تأدیه موارد، قبول کننده ثالث ( در تمامی٤

 
 

 ؟ستا ر نافذ یا باطلی، غتاجر ورشکسته از موارد ز یر، تصرفات حقوقی در کدام یک -٦٥
 

 خود ( طالق زوجه٢ ر شدن در برابر دستمزدی( اج1

 

 ( فروش مااللتجاره براي امرار معاش خانواده٤    خویش هیعل در اموال مولی ( تصرف مالی3
 

 به هیدر گزارش مدیر تصف شود کهمی دادگاه، کشف و تصدیق بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی -٦٦

. قرارداد ذکر نشده است زان واقعییم و قروض تاجر به ر عمد او، دارایییو غ اشتباه اساسی لیدل

 دارد؟ تییوضع چه ارفاقی

 

 و نافذ حی( صح٢ ( باطل1

 

 ذ طلبکارانیتنف ر نافذ و منوط بهی( غ٤ فسخ و قابل حی( صح3

 

باشد، کدام  رموجهیو انتقال سهام غ مدیره با نقلئتیه خاص، مخالف سهامی اگر در شرکت -٦٧

 ؟است حیمورد صح
 

 کند.می موافقت مدیره را ملزم بهئتی( دادگاه، ه1

 .ستین ممکن وجهچیه به و انتقال سهم ( نقل٢ 

 

 کند.می پذیرش خروج سهامدار از شرکت را ملزم به ( دادگاه، شرکت3



 کند.می موافقت مدیره را ملزم بهئتی، هثبت ( مرجع٤ 

 

تمام  باشد، در خصوص طلبکاري که ورشکستگی صدور حکم ، همان تاریختوقف اگر تاریخ -٦٨

 ؟است حی، کدام مورد صحوصول کرده است از صدور حکم خود را قبل طلب
 

 باشد. توقف تار یخ در اعتراض به ذینفع است ( ممکن1

 

 .است توقف تاریخ در اعتراض به ز باشد، ذینفعین ( اگر خوانده دعوي ورشکستگی٢

 .ستین توقف تاریخ در اعتراض به ( ذینفع3 

 

 .است توقف تاریخ در اعتراض به ( ذینفع٤
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کند. کدام مورد نمی گواهی موجود در بانک را با نمونه امضاي صادرکننده چک مطابقت بانک -٦٩

 به راجع

 

 ؟است حیري مزبور، صحسند تجا
 

 شود.محسوب نمی ( چک1

 شود.محسوب می ( چک٢ 

 
 شود.محسوب می ، چکحساب است صاحب به امضا متعلق ( اگر احراز شود که3

 شود.محسوب می ناآگاه چک در برابر ثالث ( فقط٤ 

 

 دارد؟ تیموضوع سهامی شرکت سرمایه ، در کدام از انواع افزایشتقدم خرید سهم حق -٧٠
 

 عام بورسی سهامی در شرکت سرمایه در افزایش ( فقط1

عام  سهامی در شرکت سهم مبلغ افزایش از طریق سرمایه در افزایش ( فقط٢ 

 سرمایه انواع افزایش ( در همه3

 تعداد سهم افزایش از طریق سرمایه در افزایش ( فقط٤ 
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 و اجراي احکام مدنی دادرسی نیآی
 

 شود؟، در کدام مورد صادر می»ایجاد رویه«رأي  -٧١

 

کشور صادر  اداري یا دیوان عالی دیوان عدالت مختلف ، آراي متعارض از شعب( در موارد مشابه1

 شده باشد.

کشور  اداري یا دیوان عالی دیوان عدالت از شعب رأي مشابه پنج ، حداقل( در موضوع مشابه٢ 

 صادر شده باشد.

اداري صادر شده  دیوان عدالت از دو یا چند شعبه رأي مشابه پنج ( در موضوع واحد، حداقل3 

 باشد.

 
 اداري صادر شده باشد. دیوان عدالت مختلف رأي متعارض از شعب پنج ، حداقل( در موضوعات مشابه٤

 

تصدي  ون ریال را بهیلیصد م یک مبلغ خسارت به ، دعواي مطالبهریهیاداره اوقاف و امور خ -٧٢

 ؟است حیکند. کدام مورد صحاختالف مطرح می در شوراي حل هیاي مجهول التولاز موقوفه
 

 تی، شورا فاقد صالحبودن موقوفه هیمجهول التول لیدل ( به1

 .است دگییرس تی( شورا واجد صالح٢. است دگییرس
 

 .است دگییرس تیبودن مال موضوع دعوا، شورا فاقد صالح و عمومی لتیدو لیدل ( به3
 .است دگییرس تی، شورا فاقد صالحریهیبودن اداره اوقاف و امور خ دولتی لیدل ( به٤

 ،نیاختالفات طرف و فصل (، کدام روش براي حل١٣٨٩فروش ساختمان )شیدر قانون پ -٧٣
 

 ؟شده استنییبشیپ
 

 گريانجیی( م٤ ( کارشناسی3 ( سازش٢( داوري      1
 

فرار کند،  از تأدیه افتد کهفکر می این د بهیهنگام سررس رد، بهیگاز جواد قرض می د مبلغییحم -٧٤

 حیر، صحمزبو کند. کدام مورد در خصوص تلفناز خود را خریداري مییمورد ن مزبور، تلفن لذا با مبلغ

 ؟است
 

 .ستین فیتوق بوده و قابل ات دینی( جزو مستثن1
 

 .طلبکار است به نا متعلقی( ع٢
 

 شود.فا مییآن است از محل اخذ و محکوم به عنوان جریمه ( به3



 .است فیتوق نبوده و در هر حال، قابل ات دینی( جزو مستثن٤ 
 

 ؟، کدام استمهریه اختالف، در دعواي مطالبه ي حلشورا تجدیدنظر از رأي قاضی مرجع -٧٥
 

 ( دادگاه تجدیدنظر استان1

 
 

 ( اساسا رأي مذکور، قطعی٢
 .است

 

 ( دادگاه خانواده٤ حقوقی ( دادگاه عمومی3
 

 

؟ کدام مورد در است نوع ابالغی ، چهمخاطب ابالغ توسط در سامانه اوراق قضایی رؤیت -٧٦

 ؟است حیر آن، صحخصوص آثا
 

 آثار ابالغ واقعی فاقد برخی - ( واقعی٢ آثار ابالغ واقعی واجد برخی - ( قانونی1

 

 آثار ابالغ واقعی هیواجد کل - ( واقعی٤ آثار ابالغ واقعی هیفاقد کل -( قانونی3
 

 گاه استفاده کند؟دادگستري در داد لیر وکیتواند از نماینده غمی در کدام مورد، ذینفع -٧٧
 

 فوري ( دادرسی٤ ( دعواي خانوادگی3 ( امور حسبی٢ ( امور فوري1

 

دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان  ر قاضییاز تقص دعواي جبران خسارت ناشی به دگییرس -٧٨

 ؟است کدام مرجع تی، در صالحدزفول است ساکن که
 

 قضات انتظامی ه عالی( دادگا٢ اهواز حقوقی ( دادگاه عمومی1

 تهران حقوقی ( دادگاه عمومی٤ دزفول حقوقی ( دادگاه عمومی3

 

و  قانون حفاظت ٥٦ موضوع ماده کدام مورد در خصوص نحوه صدور رأي در هیئت -٧٩
 بهرهبرداري از

 

 ؟است آن، صحیح و اعتراض به ها و مراتعجنگل
 

 .اعتراض در دادگاه است صادرشده و قابل آراي اعضاي حاضر در هیئت ( با اکثریت1

 .اداري است اعتراض در دیوان عدالت صادرشده و قابل آراي اعضاي هیئت ( با اکثریت٢ 

 .اعتراض در دادگاه است صادرشده و قابل عضو هیئت قاضی ( توسط3 
 

 .اعتراض در دادگاه است صادرشده و قابل آراي اعضاي هیئت ( با اکثریت٤
 

 کار محکوم علیه یا محل سکونت خارج از محل را که توان مال منقولیدر کدام صورت، می -٨٠

 کرد؟ ، توقیفاست
 



 باشد. بر آن، در دست محکوم علیه احراز مالکیت بر کافی و قرائن ( دالیل1

 ، موجود نباشد.ثالث شخص آن به دال بر تعلق قطعی یا حکم ( سند رسمی٢ 
 

بر آن، موجود باشد.  محکوم علیه دال بر مالکیت قطعی یا حکم اگر سند رسمی ( فقط3

 نکند. دیگري معرفی به تعلقنکرده یا آن را م آن، ادعاي مالکیت به نسبت ( ثالث٤
 

کند. رأي محکوم می »دریافتی انجام تعهدات با استرداد مبلغ« پرونده، خوانده را به داور یک -٨١

 شود؟اجرا می داوري چگونه

 

شود. مورد نظر داور، اجرا می اولویت ترتیب ( رأي با رعایت1

 .نیستاجرا نبوده و لذا رأي قابل ( موضوع رأي معین٢
 

شود. دادگاه، اجرا می ابهام توسط از رفع بوده و پس ( رأي مبهم3

 شود.داور اجرا می ابهام توسط از رفع بوده و پس ( رأي مبهم٤

 شود؟ از خدمات دولتی قاضی انفصال دائم تواند منجر بهاز تخلفات زیر، می کدام یک -٨٢

 قانونی انجام وظایفو امتناع از  ( استنکاف از رسیدگی1

 قانونی ، بدون جهتمفاد اسناد ثبتی ( خودداري از اعتبار دادن به٢ 

  قضایی در انجام وظایف طرفی( خروج از بی3

 و توقیفی ، عمومی( سوءاستفاده از اموال دولتی٤
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1٥ 
 

 از دعواي خود بهخوانده با صرفنظر کردن  مذاکرات، بدون اخذ رضایت از ختم خواهان پس -٨٣

 قراري صادر خواهد کرد؟ کند. دادگاه چهرا مسترد می اي، دعواي خویشالیحه ، با تقدیمطور کلی

 

 ( ابطال دادخواست٤ ( سقوط دعوا3 قراري ( هیچ٢( رد دعوا      1
 

 از موارد زیر، بدون رعایت از کدام یک خسارت ناشی ، مطالبهدر صورت موجود شرایط -٨٤

، صورت دادرسی هزینه و پرداخت دادخواست تقدیم از جمله مدنی دادرسی تشریفات آیین

 گیرد؟می
 

 خواسته ( اجراي قرار تأمین٢ ( ارتکاب جرم1
 

 موارد ( همه٤ ( اجراي قرار دستور موقت3

 

با  ، منطبقیجهاستدالل و نت از حیث صادر شود ولی صورت حکم به اگر رأي فرجام خواسته - ٨٥

 خواهد کرد؟ کشور چه اشکال دیگري نباشد، دیوان عالی قرار بوده و متضمن
 

 کند.و تأیید می ( آن را قرار تلقی1

 کند.و بال ارجاع می ( آن را نقض٢ 
 

 کند.دادگاه صادرکننده ارجاع می و براي صدور قرار، به ( آن را نقض3

 کند.عرض ارجاع می دادگاه هم به و براي صدور قرار، ( آن را نقض٤ 

 

 ، در بیستمشده است در قرارداد داوري تعیین الطرفین عنوان داور مرضی به احمد که -٨٦

کند. کدام می شهریورماه رأي داوري را صادر و تسلیم خردادماه داوري را آغاز کرده و در بیستم

 ؟است رأي صحیح مورد در خصوص این
 

استناد  افذ و فاقد قابلیت( غیر ن1
 .است

 

 اجرایی و فاقد قابلیت ( باطل3
 .است

 

 اجرایی فاقد قابلیت ، ولیاست ( صحیح٢
 باشد.می

 

 .است اجرایی و داراي قابلیت ( صحیح٤

 

برات، خواندگان دو نفر بودند  وجه دعواي مطالبه دادرسی هزینه به در دعواي اعسار نسبت -٨٧

بوده  غایب ایران و در دادرسی حاضر و دیگري مقیم خارج و در دادرسی از آنان مقیم یکی که



دعوا  اعسار صادره در این تواند از حکممی مدتی ایران، ظرف چه مقیم . محکوم علیهاست

 کند؟ واخواهی
 

 .ندارد واخواهی ( حق٤ روز ( بیست3( دو ماه      ٢( ده روز      1
 

  شود؟کشور مطرح می دیوان عالی شعب عمومی رأي اصراري در کدام صورت، در هیئت -٨٨
از رأي اصراري  ( صرف فرجامخواهی1

 ( صرف صدور رأي اصراري٢

 
دیوان  شعبه ( صرف عدم پذیرش استدالل دادگاه توسط3

 دیوان شعبه رأي اصراري توسط ( نقض٤

 

 ، دستور موقتبر رد دعوا در دعواي تصرف عدوانی دادگاه نخستین در صورت صدور رأي -٨٩

 ؟معتبر است زمانی خوانده از ایجاد آثار تصرف، تا چه بر منع صادره از آن دادگاه مبنی
 

ماند. می دعوا معتبر باقی قطعی تکلیف تا تعیین ( در هر صورت، دستور موقت1

 شود.می مرتفع نیز رأي، دستور موقت ( با این٢
 

ماند. می ، معتبر قطعیقطعی تکلیف تا تعیین باشد، دستور موقت »حکم«اگر رأي صادره  ( فقط3

 ماند.می ، معتبر باقیقطعی تکلیف تا تعیین باشد، دستور موقت »قرار«اگر رأي صادره  ( فقط٤
 

موضوع و تعهدات  ، شاملطروحه، عالوه بر موضوع دعواي مگزارش اصالحی اگر مفاد یک -٩٠

اجراي احکام  مزبور، از طریق گزارش اصالحی توان تمام آنها را در قالبدیگري نیز باشد، آیا می

 دادگستري اجرا کرد؟
 

. اجراستاجراي احکام دادگستري قابل از طریق دعواي مطروحه به مفاد راجع ( خیر، فقط1

 .اجراستاجراي احکام دادگستري قابل از طریق حی، تمام مفاد گزارش اصال( بلی٢
 

( ٤نباشد.  تفکیک ، قابلسایر موضوعات و تعهدات، از موضوع دعواي مطروحه مفاد مربوط به ، مشروط بر اینکه( بلی3

 اشد.منشأ ب ، از یکسایر موضوعات و تعهدات، با موضوع دعواي مطروحه مفاد مربوط به ، مشروط بر اینکهبلی
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 و اجراي احکام کیفري دادرسی آیین
 

 ؟اعمال استاجراي احکام قابل از نهادهاي زیر، در مرحله کدام یک -٩١
 

 ( احاله٤       ( اناطه3 ( قرار نظارت قضایی٢ ( نیابت1
 

 در حوزه آن، دادگاه کیفري یک و دادستان شهرستان که دادگاه بخش رئیس بین چنانچه -٩٢

سال  ٢٠تا  ٥)با مجازات  جرم سرقت ناظر به . در فرآیند تحقیقات مقدماتینشده است کیلتش

  ؟اختالف کجاست حل شود، مرجع قانون اختالف حاصل ( مطابقحبس

 دادگاه کیفري یک ترین( نزدیک1

د. شواقدام می دادگاه بخش نظر رئیس و مطابق نیست تحقق ( اختالف قابل٢ 

 ( دادگاه کیفري دو3

 مرکز استان ( دادگاه کیفري یک٤ 

 

 

استان،  یک و دو در دو حوزه قضایی یک دادگاه نظامی بین اختالف در صالحیت حل مرجع -٩٣
 کدام

 

 ؟است
 

 و دو دادگاه کیفري یک اختالف بین حل ( همان مرجع1

. نیست محلی کشور، چون اختالف در صالحیت ( دیوان عالی٢ 

 ( دادگاه تجدیدنظر نظامی3

 .نیست تحقق ( اختالف قابل٤ 
 

 

و  رسیدگی که در خصوص جرائمی تحقیقات مقدماتی صادره در مرحله موقت قرار بازداشت -٩٤

 رسد؟می تأیید کدام مرجع از صدور، به ، پساست عهده دادگاه بخش آنها به صدور حکم
 

مربوط  ( دادستان شهرستان1

 تأیید ندارد. ( نیاز به٢
 

 البدل و برعکسصادر شود، دادرس علی دادگاه بخش رئیس ( اگر توسط3



 عهده دارد. دادستان را به وظیفه که دادگاه بخش ( رئیس٤
 

مقررات  ، بدون رعایت»ب«شهرستان  یابد، ولیارتکاب می »الف«در شهرستان  جرمی -٩٥

کدام مورد  کند. در صورت فرجامخواهیمی و انشاي حکم رسیدگی درت بهمبا محلی صالحیت

 ؟است صحیح
 

 دهد.ارجاع می دادگاه صالح و پرونده را به کشور رأي را نقض ( دیوان عالی1

 

 .است نقض کشور قابل ( تنها در صورت ایراد اصحاب دعوا یا وکالي آنان، رأي در دیوان عالی٢

 .کشور نیست رأي در دیوان عالی نقض ( از موارد3 
 

 دعوا موثر باشد. بر حقوق طرفین که است موارد نقض که ( در صورتی٤
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مواد مخدر )جرم  حمل ، مبادرت بهبخشدار مرکزي شهرستانی با مشارکت ساله ١٣فرهاد  -٩٦

کدام دادگاه  ، در صالحیتترتیب دار، بهفرهاد و بخش جرائم به کند. رسیدگی( می٢ تعزیري درجه

 ؟است
 

انقالب مرکز استان  -وقوع جرم  ( اطفال و نوجوانان محل1

 انقالب مرکز استان -( انقالب مرکز استان ٢

 

وقوع جرم  ویژه نوجوانان محل کیفري یک -وقوع جرم  ویژه نوجوانان محل ( کیفري یک3

 انقالب مرکز استان -وقوع جرم  ویژه نوجوانان محل ( کیفري یک٤
 

شود،  مرکز استان واقع طور مشهود در حوزه قضایی به و مطبوعاتی جرم سیاسی که در صورتی -٩٧
 کدام

 

 ؟است مورد صحیح
 

کند اقدام می آوري ادلهجرم و جمع آثار و عالئم بازپرس، براي حفظ از حضور و مداخله ( دادستان تا پیش1

 را ندارد. دستگیري متهم حق ولی
 

 اختیاري ندارد. انجام تحقیقات ضروري، هیچ ( دادستان جهت٢
 

شود و دادستان تا مرکز استان انجام می در دادگاه کیفري یک طور مستقیم ، بهجرائم این به ( رسیدگی3

 رد.دا انجام تحقیقات مقدماتی مزبور تمام اختیارات را جهت حضور مقام قضایی
 

 کند.اقدام می آوري ادلهجرم و جمع آثار و عالئم بازپرس، براي حفظ از حضور و مداخله ( دادستان تا پیش٤
 

ماه(، نگهداري  تا شش از یک حبس )با مجازات قانونی تلفنی مزاحمت مرتکب شخصی -٩٨

میلیون و  پانصد هزار تا یک یا ماه حبس تا سه یک آالت، مخصوص قماربازي )با مجازات قانونی

دیگري )با  به متعلق پانصد هزار ریال جزاي نقدي( و مسموم کردن عمدي حیوان حاللگوشت

میلیون و پانصد هزار ریال  ماه یا جزاي نقدي از یک روز تا شش از نود و یک حبس مجازات قانونی

 شود؟صادر می . براي وي چند کیفرخواستمیلیون ریال( شده است تا سه
 

 ( دو٤ ( یک3 شود.صادر نمی ( کیفرخواست٢ ( سه1
 

 ؟صدور نیست ، قابلگذشت قابل از قرارهاي زیر، در جرائم کدام یک -٩٩



 

 تعقیب ( قرار موقوفی٢ تحقیقات ( قرار توقف1
 

 پرونده ( قرار بایگانی٤ ( قرار اناطه3

 

 زیر، مصداق دارد؟ از مراجع بال ارجاع در کدام یک نقض-1٠٠

 
 کشور و دادگاه تجدیدنظر نظامی ( دیوان عالی٢ کشور ( دیوان عالی1

 کشور و دادگاه تجدیدنظر استان ( دیوان عالی ٤ کشور و دادگاه کیفري یک ( دیوان عالی3

 

 ؟اجراي احکام است قاضی از اقدامهاي زیر، در صالحیت کدام یک -١٠١
 

 قطعی از محکومیت پس مجازات حتی ( تبدیل٢ اجراي مجازات ( تعویق1
 

 ( اعطاي آزادي مشروط٤ اجراي مجازات ( تعلیق3
 

. است رسیدگی در دادگاه تحت اتهام کالهبرداري با صدور کیفرخواست به پرونده شخصی ١٠٢

خصوص اقدام دادگاه،  باشد. کدام مورد دراتهام وي فروش مال غیر می که دادگاه معتقد است

 ؟است صحیح
 

( ٢کند. فروش مال غیر محکوم می را به کند و با اصالح اتهام در رأي خود، متهماتهام می تفهیم کیفرخواست ( مطابق1

 دهد. را ادامه کند و رسیدگی باید اتهام فروش مال غیر را تفهیم
 

دادسرا  جدید به مجدد و صدور کیفرخواست رسیدگی و پرونده را جهت کندصادر می برائت ( در مورد کالهبرداري، حکم3

 کند.ارسال می
 

 ندارد. ، تکلیفیاست کند و در مورد فروش مال غیر، چون خارج از کیفرخواستصادر می برائت ( در مورد کالهبرداري، حکم٤
 

 پرداخت غیرعمدي، به بدنی صدمه منجر به در رانندگی احتیاطیاتهام بی ، به»الف«آقاي  -١٠٣

کند. کدام مورد، ، نامبرده فوت میحکم از قطعیت پس شود، ولیمحکوم می جزاي نقدي و دیه

 ؟است صحیح
 

 شود.اجرا می ( جزاي نقدي و دیه1

 

 کند. تقدیم حقوقی بزه دیده باید دادخواست وصول دیه ( جزاي نقدي اجرا و جهت٢

 

 شود.اجرا می یهد ( فقط3

 

 شود.( صرفا جزاي نقدي اجرا می٤

 



، از جهات فرجامخواهی عنوان یکی به »تقصیر متهم مربوط به قوانین عدم رعایت«ادعاي  -١٠٤
 شامل

 

      شود؟کدام مورد نمی

 اصول دادرسی ( عدم رعایت1

دفاع  شرایط به ( عدم توجه٢
 مشروع

 ادعاي جهل به ( عدم توجه٤ اکراه یطشرا به ( عدم توجه3

 

، در عنف در جرم زناي به دادگاه کیفري یک تعقیب قرار منع به اعتراض نسبت به رسیدگی -١٠٥
 مرحله

 

 شود؟انجام می در کدام مرجع »تحقیقات مقدماتی«
 

، عفت یمناف در جرائم تعقیب ( قرار منع٢( دادگاه تجدیدنظر استان 1

 کشور ( دیوان عالی٤عرض  ( دادگاه هم3. اعتراض است و غیرقابل قطعی

 

 

 معین کار یا حرفه خودداري از اشتغال به«، دستور تعقیب صدور قرار تعلیق دادستان ضمن -١٠٦

 ؟است خصوص، صحیح کند. کدام مورد در اینصادر می را براي متهم »سال مدت یک به
 

. است ارتکاب جرم صحیح به فا در صورت وجود اقرار متهم( صر1

 .است صحیح متهم ( در صورت موافقت٢
 

حقوق  از سوي دادستان، خالف موازین تصمیم ، اخذ ایناثبات نرسیده است به متهم هنوز مجرمیت اینکه به ( با عنایت3

 .کیفري است
 

 دادگاه برسد. موافقت به که است صحیح صدور آن از سوي دادستان در صورتی دارد و حکمی ماهیت تصمیم ( این٤
 

 اتهام به براي توجه کافی در دادسرا، در صورت وجود دلیل تحقیقات مقدماتی از ختم پس -١٠٧
 ؟است کدام مورد صحیح،متهم

 

دفاع حاضر  براي آخرین و وکیل شتهدا ، هرچند وکیلضروري است متهم دفاع از شخص ( اخذ آخرین1
 شود.

 

اتهام  ، امکان رفعهم دفاعیه با آخرین حتی اي باشد کهگونه به ، مگر ادلهدفاع ضروري است ( اخذ آخرین٢

 باشد. وجود نداشته
 

 از احضار، حاضر نشوند. ، مگر پسوي ضروري است یا وکیل دفاع از متهم ( اخذ آخرین3



 

 شود.می جلب دفاع احضار شده و در صورت عدم حضور، متهم اخذ آخرین وي، جهت یا وکیل هم( مت٤
 

 ؟است ، چگونهاز عاقله تحقیق -١٠٨
اتهام  تبیین حضور یابد، سپس شود کهوي اخطار می مقررات به ، مطابقکافی ( در صورت وجود دلیل1

 شود.می

 منجر به اي کهگونه ، بهو وثیقه کفالت شود و تنها قرارهاي تأمیناتهام می احضار و تبیین، ( مانند متهم٢

 .صدور است نشود، براي وي قابل بازداشت
 

 شود.دعوت می و مانند خوانده در دعواي حقوقی است مدنی عاقله ( مسئولیت3
 

 شود.براي او صادر نمی قرار تأمین ود، ولیشاتهام می ( همانند سایر متهمان، احضار و تفهیم٤
 

اخذ  زیر، منوط به از جرائم ، در کدام یکدادرسی سازمانهاي مردم نهاد در مراحل شرکت -١٠٩

 رضایت

 

 ؟بزه دیده است
 

 قابل ( تمام جرائم1

( داراي بزه ٢ گذشت

 دیده خاص

 قانونی یا سرپرست ، قیمولی رضایت داراي بزه دیده محجور باشند، با که گذشت ( قابل3
 

 داراي بزه دیده خاص گذشت ( قابل٤

 
 

مخصوص طرح  شده از سوي قوه قضائیهتهیه در اوراق متحدالشکل شکایت عدم تنظیم -١١٠
 ،شکایت

 

 ؟است مواجه اجرایی ضمانت با چه
 

شود. نمی و پذیرفته است ناقص ( شکایت1

 ندارد. ي خاصیاجرا ( ضمانت٢

 

مقام  ، توسطنقص اقدام کند و در صورت عدم رفع نقص رفع مدیر دفتر باید جهت ، ولینیست رسیدگی اخذ و مانع ( شکایت3

 شود.قرار رد صادر می قضایی
 

وي  ، توسطنقص دم رفعاقدام کند و در صورت ع نقص رفع مدیر دفتر باید جهت ، ولینیست رسیدگی اخذ و مانع ( شکایت٤

 شود.می بایگانی



 حساب دیگري در سامانه غیرمجاز به دسترسی ، مرتکباینترنت در تهران، از طریق شخصی -١١١

شده برداشت ، مبلغسامانه حساب، از طریق از این شود و با برداشتدر اصفهان می اي بانکیرایانه

 اتهام را دارد؟ این به رسیدگی کند. کدام دادگاه، صالحیتمی حساب خود در شیراز واریز را به
 

 ( تهران1

 

 کنند. تحقیق در آن جا دستگیر شود یا در صورت عدم دستگیري، زودتر شروع به متهم ( هر کدام از دادگاهها که٢
 ( شیراز3

 ( اصفهان٤

 

 وسیله که اشیا و اموالی حکام ضبطتأثیري بر اجراي ا موقوف شدن اجراي مجازات، چه -١١٢
 ارتکاب

 

 ، دارد؟جرم است

 

 باشد. مجازات قانونی موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ ( تأثیري ندارد، مگر اینکه1
 

 ( مطلقا تأثیري ندارد.٢
 

 خیصتش شود، مگر به، نمیارتکاب جرم است وسیله که اشیا و اموالی موقوف شدن اجراي ضبط ( موجب3

 صادرکننده رأي. قاضی
 

 شود.، میارتکاب جرم است وسیله که اشیا و اموالی موقوف شدن اجراي ضبط ( موجب٤
 

توأم باشد، اجراي مجازات انفصال از  از خدمت با انفصال موقت مجازات حبس که در صورتی -١١٣

 شود؟شروع می زمانی چه

 
 ت حبسدوم مجازا ( بعد از سپري شدن یک1

 سوم مجازات حبس ( بعد از سپري شدن یک٢

 زمان با اجراي مجازات حبس ( هم3

 مجازات حبس ( بعد از زمان خاتمه٤ 

 

از استماع اظهارات وي، بازپرس  شود. پسدادسرا احضار می به عنوان مطلع ، به»الف«آقاي  -١١٤

 کند؟می اقدامی ازپرس چه. باست شخص ، همیناصلی متهم نماید کهاحراز می
 

 شود.صادر می مقتضی و قرار تأمین از وي تحقیق عنوان متهم ، به( در همان جلسه1
 

 کند.مقررات احضار می ، وفقعنوان متهم ( وي را مجددا به٢

 شود.می از وي تحقیق عنوان متهم به فرار، با اجازه دادستان، در همان جلسه ( در صورت وجود بیم3



 

 شود.صادر نمی براي وي قرار تأمین شود، لیکنمی از وي تحقیق عنوان متهم ( فورا به٤
 

 و حفظ توانند اقدامات الزم را براي جلوگیري از فرار متهمدر کدام جرم، شهروندان نمی -١١٥
 صحنه

 

 آورند؟ عمل جرم به

دیگر  شخص دو چشم بینایی بردن کامل ( از بین١

 با مجازات قانونی ساله پنج طفل ( آدمربایی٢

 سال حبس1٥

 ( جرم سیاسی3 

 حدي براي بار نخست ( سرقت٤ 

 
 

 



 

 

 حقوق جزاي عمومی

 

 ؟اعمال استجرم مقرر در ماده زیر، کدام نهاد قابل به نسبت -١١٦
ضرر  موجب که هاي خالف واقع نامه قتعزیرات(: براي سایر تصدی )بخش قانون مجازات اسالمی ٥٤٠ماده «

 ثالثی شخص
 

 

 ضربه ٧٤شالق تا  عالوه بر جبران خسارت وارده به وارد آورد، مرتکب دولت بر خزانه خسارتی باشد یا آنکه

 »هزار تا دو میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. یا دویست
 

 از کیفر ( معافیت٢ صدور حکم ( تعویق1
 

 ( مجازات تبعی٤ آزادي ( نظام نیمه3
 

 ؟کدام جرم شرط نیست کیفري در مرتکب مسئولیت وجود شرایط -١١٧
 

 ( جرم تعزیري غیر عمدي٢ حد ( جرم مستوجب1
 

 قصاص عضو مستوجب ( جنایت٤ خطاي محض ( جنایت3

 

)با  ساله ٥کودك  یک در آدمربایی شرکت ، مرتکبساله ١٩دختر  و یک ساله ١٧پسر  یک -١١٨

 عمل ، چگونهدر صورت احراز جهات تخفیف ( شدهاند، قاضیسال حبس ١٥ مجازات قانونی

 کند؟می
 

 امکان تخفیف سال است 1٥بزه دیده زیر  سن اینکه جهت ( به1

 وجود ندارد.

 دهد.می را تقلیل مجازات قانونی درجه تا سه درباره هر دو یک( ٢ 
 

کند و درباره می دیگر تبدیل اقدام تأمینی را به نگهداري در کانون اصالح و تربیت ساله 1٧( درباره پسر 3

 دهد.می تقلیل را تا حداقل مجازات قانونی ساله 19دختر 
 

، ساله 19و درباره دختر  حداقل را تا نصف در کانون اصالح و تربیت نگهداري ساله 1٧( درباره پسر ٤

 دهد.می تقلیل درجه تا سه را یک مجازات قانونی
 

 تعزیرات( کدام مورد صحیح )بخش قانون مجازات اسالمی ٥٤٨درباره بزه مقرر در ماده  -١١٩
 ؟است

 
٢٤ 



 

 مسامحه بوده، در انجام وظیفه یا فرد زندانی متهم یا مراقبت متیا مالز حفظ به موظف هرگاه ماموري که«

تا هجده  یا جزاي نقدي از سه سال حبس ماه تا سه شش فرار وي شود، به منجر به نماید که و اهمالی

 »میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 .است شش تعزیري درجه جرم حبس این ( مجازات شروع به1 
 

 .مدت دو سال است به جرم داراي مجازات تبعی این به قطعی ومیت( محک٢

 .است تحقق بزه قابل این به در جرم نسبت ( شرکت3 
 

 .جرم ممنوع است این به نسبت هاي حبس( اعمال جایگزین٤
 

 این انونیبر زن وارد کرده )مجازات ق آزار، جرحی ، ضمنربودن اموال زنی در ضمن شخصی -١٢٠

)با مجازات  عنف زناي به شروع به مبادرت به ( و سپسشالق است ضربه ٧٤و  سال حبس ١٠ عمل

بزههاي  به کند. عالوه بر مجازات جرح بر اساس قاعده تعدد نسبت( می٤ تعزیري درجه حبس

 شود؟اجرا می مجازاتی چه ارتکابی

 
 ضربه 9٢تا  ٧٤شالق از  ماه و سال و شش 1٢تا  1٠ ( حبس1

 شود.می ( مجازات هر دو جرم جمع٢

 
 شود.اعمال می عنف زناي به مجازات شروع به ( مشمول تعدد مادي بوده و مجازات اشد، یعنی3

 شود.اعمال می سال حبس 1٥ ( مشمول تعدد معنوي بوده و مجازات اشد یعنی٤ 

 
 شود؟رفتار می مجرمانه وصف نفی در کدام مورد، سبب جهل -١٢١

 

بفروشد.  وي هروئین دیگري، اشتباها به با قصد فروش تریاك به ( شخصی1

 برساند. قتل ، او را بهاست »ب«، »الف« تصور اینکه به ( شخصی٢
 

 از زندان بیرون که شخصی کهتصور این را با کارمند زندان اشتباه بگیرد و به ، زندانیکافی عدم توجه واسطه به ( مأموري که3
 

 نکند. ، از خروج وي ممانعترود، کارمند زندان است می

 

 و با خود ببرد. ، اشتباها آن را برداشتهکتاب روي میز از آن وي است تصور اینکه به ( شخصی٤
 

 زم را از جهتکند و اطالعات الدیگري می به خودروي متعلق سرقت به را تحریک »ب«، »الف- «١٢٢

 مقرر براي سرقت دهد. در وقتمی »ب« خودرو به مکان استقرار خودرو و زمان عدم حضور مالک

 مقاومت جهت یابد و بهحضور می طور اتفاقی خودرو به ، مالک»ب«و  »الف«خودرو، بر خالف انتظار 



خودرو  ، سرقت»الف«مقصود  اینکه به وجهرباید. با تبا آزار وي، خودرو را می »ب«خودرو، مالک

 سرقت »ب« .( ولیاست شش جرم تعزیري درجه یک ساده که بوده )سرقت بدون حضور مالک

 عناوینی ، با چهترتیب ، به»ب«و  »الف«. ( انجام داده است٤ آزار )جرم تعزیري درجه مقرون به

 مجازات هستند؟ قابل

 آزار مقرون به مباشرت در سرقت -آزار  مقرون به سرقتدر  ( معاونت١

 آزار مقرون به مباشرت در سرقت - مقررات تخفیف آزار با رعایت مقرون به در سرقت ( معاونت٢ 

 ساده مباشرت در سرقت -ساده  در سرقت ( معاونت3 

 آزار مقرون به مباشرت در سرقت -ساده  در سرقت ( معاونت٤ 
 

 

. او با دیدن چهره کرده است خودرو تهیه ، مقادیري طناب و یکقصد آدمربایی به شخصی -١٢٣

 عنوانی وي چه کند. عملرا ترك می منصرف شده و محل مورد نظر، از آدمربایی شخص غمگین

 دارد؟
 

 محال ( آدمربایی٤ آدمربایی ( شروع به3 .( جرم نیست٢ عقیم ( آدمربایی1
 

 ؟در خصوص کدام جرم زیر ممنوع است هاي حبساعمال جایگزین -١٢٤
 

 اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف یا معابر، متعرض یا مزاحم عمومی در اماکن ( هر کس1

 .شالق محکوم خواهد شد ( ضربه٧٤ماه و تا ) از دو تا شش حبس نماید به آنان توهین به شئون و حیثیت
 

نماید عالوه بر  دیگر براي اشخاص ایجاد مزاحمت یا دستگاههاي مخابراتی تلفن وسیله به ( هرگاه کسی٢

 ماه محکوم خواهد شد. تا شش از یک حبس به مخابرات مرتکب اجراي مقررات خاص شرکت
 

آنها آموزش  شده هستند و بهبندي طبقه و اطالعاتی مسئول امور حفاظتی که دولتی مأمورین ( چنانچه3

 یک شوند به اطالعاتی دشمنان تخلیه توسط اصول حفاظتی و عدم رعایت مباالتی، در اثر بیداده شده است

 شوند.محکوم می ماه حبس تا شش
 

در آن مهارت  بمرتک امري که یا اقدام به مباالتییا بی احتیاطیبی واسطه غیر عمد به قتل که ( در صورتی٤

 پرداخت سال و نیز به تا سه از یک حبس به شود، مسبب نظامات واقع عدم رعایت سبب یا به است نداشته

 محکوم خواهد شد. دیه
 

 درمان اعتیاد ملزم کند؟ تواند محکوم را بهاز نهادهاي زیر دادگاه نمی کدام یک موجب به -١٢٥
 



 ( دوره مراقبت٤( آزادي مشروط  3 صدور حکم ( تعویق٢      ( مجازات تکمیلی1
 

ماه  ٦ماه تا  ٣ با مجازات قانونی جرمی ، مرتکب١٣٩١کیفري، در سال  فاقد سابقه »الف- «١٢٦

از الزماالجرا شدن قانون  . او پساست یافته ماه حبس ٦ به قطعی شده و محکومیت حبس

مجازات  نماید، وضعیترا می مجازات جایگزین به حبس تبدیل ، درخواست١٣٩٢ مجازات اسالمی

 ؟است وي چگونه
 

 کند. تبدیل حبس مجازات جایگزین را به حبس است مکلف ( قاضی1

 

 مجازات جایگزین به حبس تبدیل به مکلف اجراي احکام قاضی قاضی ( در صورت موافقت٢

 .است حبس

 شود.شده اجرا میتعیین بس( ح3 
 

 کند. تبدیل حبس مجازات جایگزین را به حبس مخیر است ( قاضی٤
 

جلد  جرم زناي مستوجب مرتکب سالگی ١٤و  ١٣، ١٢در  که است ساله ١٦پسري  »الف- «١٢٧

. رده استرا سپري ک محکومیت ماه نگهداري در کانون محکومشده و هر سه سه شده و هر بار به

جرم  او ماهیت که شود. در صورتیهمان جرم می مجددا براي بار چهارم، مرتکب سالگی ١٦او در 

 ؟آن را درك کند، مجازات وي چیست انجامشده و حرمت
 

 ( نگهداري در کانون اصالح و تربیت٤( تعز یر مادون حد      3( جلد  ٢( اعدام      1
 

شوند. هر دو در نامشروع می روابط مرتکب نیست زوجیت آنها علقه بین زن و مردي که -١٢٨

شوند. اجراي شالق محکوم می ضربه ٩٩ به شدهاند و در نهایت روز بازداشت ١٠ دادرسی حین

 دارد؟ وضعیتی شالق چه حکم
 

 کند.آنها کسر  شالق از محکومیت ضربه 3٠تواند تا دهد، می تشخیص قاضی ( چنانچه1
 

آنها چیزي کسر  از محکومیت است تعزیر منصوص شرعی آنها بابت ( چون محکومیت٢

 شود.نمی

 آنها را کسر کند. شالق از محکومیت ضربه 3٠تواند می ( قاضی3 
 

 شود.آنها کسر می شالق از محکومیت ضربه 3٠، بازداشت ( بابت٤
 

در صورت  انفصال است کیفري موجب محکومیت خدامیاست قوانین موجب به در مواردي که -١٢٩
 تعلیق



 

 ؟است اجراي مجازات کدام مورد صحیح
 

 .انفصال نیست ، موجبمعلق گاه محکومیت( هیچ1
 

 .انفصال است ، موجبمعلق ( همواره محکومیت٢

قرار یا  شود، مگر در قانون تصریحانفصال نمی موجب معلق ( محکومیت3

 لغو شود. تعلیق

 خالف آن تصریح شود مگر در قانون بهانفصال می موجب معلق ( محکومیت٤ 

 شده باشد.
 

 سال حبس ٣ ( بهسال حبس ٣ماه تا  ٦)با مجازات  در امانت ارتکاب جرم خیانت بابت »الف- «١٣٠

)با  جرم سوزاندن سند دولتی از اجرا، مرتکب و قبل قطعی از محکومیت . پسمحکوم شده است

شود و کدام مجازات اجرا می براي جرم دوم تعیین مجازاتی شود. چه( میسال حبس ١٠تا  ٢مجازات 

 شود؟می
 

 در امنات و سوزاندن سند دولتی هردو مجازات خیانت - سال حبس 1٠تا  ٢( 1

 زاندن سند دولتیو سو در امانت هر دو مجازات خیانت -سال  1٥تا  1٠ ( حبس٢

 مجازات اشد مذکور در حکم - سال حبس 1٠تا  ٢( 3

 مجازات اشد مذکور در حکم -سال  1٥تا  1٠ ( حبس٤ 

 

 از تحمل پس ترتیب از ده سال و ابد، محکوم به هاي تا ده سال، بیشحبس به در محکومیت -١٣١

 شود؟تواند از آزادي مشروط برخوردار می میزان از حبس چه
 

دوازده سال  -دو سوم  -دوم  ( یک1

 پانزده سال -دوم  یک -سوم  ( یک٢

 

. محکوم مشمول آزادي مشروط نیست -سوم  یک -دوم  ( یک3

 .محکوم مشمول آزادي مشروط نیست -دوم  یک -سوم  ( یک٤
 

 ٧٤ق تا و شال سال حبس ٥تا  ١تعزیري )با مجازات  حدي، سرقت سرقت فردي مرتکب -١٣٢

میلیون و پانصد  هزار تا یک ١٥یا  ماه حبس تا سه ( و خرید آالت قمار بازي )با مجازات یکضربه

 شود؟. کدام مجازات در مورد او اعمال میهزار ریال جزاي نقدي( شده است
 

 ل جزاي نقديمیلیون و پانصد هزار ریا هزار تا یک 1٥ماه یا  تا سه از یک همراه حبس به ( حد سرقت1



 

میلیون و پانصد هزار ریال جزاي  شالق و یک ضربه ٧٤و  ماه حبس سال و سه ٥همراه  به ( حد سرقت٢
 نقدي

 

 شالق ضربه ٧٤و  سال حبس ٥همراه  به ( حد سرقت3

 

 میلیون و پانصد هزار ریال جزاي نقدي یا یک ماه حبس همراه سه شالق به ضربه ٧٤و  ( حد سرقت٤
 

و دوم  براي بار نخست مجازات تکمیلی نکردن مفاد حکم اجراي رعایت ، ضمانتترتیب به -١٣٣
 ؟چیست

 8یا  ٧ یا جزاي نقدي درجه حبس به مدت محکومیت بقیه تبدیل -سوم  تا یک مدت مجازات تکمیلی ( افزایش1

 8یا  ٧ یا جزاي نقدي درجه حبس به مدت محکومیت بقیه تبدیل - تا نصف مدت مجازات تکمیلی ( افزایش٢

 حبس به مدت مجازات تکمیلی بقیه تبدیل -سوم  تا یک مدت مجازات تکمیلی ( افزایش3 

 حبس به مدت مجازات تکمیلی بقیه تبدیل -تا دو سال  از یک مدت مجازات تکمیلی ( افزایش٤ 
 

 ؟است در مجازات هاي تعزیري کدام مورد صحیح ر اثر توبهدر خصوص سقوط مجازات د -١٣٤
 

. جبران خسارت بزه دیده است ( سقوط مجازات منوط به1

 .شرط سقوط مجازات نیست خصوصی شاکی ( گذشت٢
 

عالوه  ر جرائمو در سای کیفري موثر است و فقدان سابقه احراز توبه منوط به تا هشت درجات شش ( سقوط مجازات در جرائم3

 .الزم است هم خصوصی شاکی فوق گذشت بر شرایط
 

 .کیفري موثر است و فقدان سابقه احراز توبه ( سقوط مجازات منوط به٤
 

. مال غیر کرده است تخریب به تحملرا اکراه غیرقابل ساله ١٣ ، سیامکساله ٣٠اشکان  -١٣٥
 مسئولیت

 

 ؟ستا چگونه اشکان و سیامک
 

 شود.محکوم می تخریب حداکثر مجازات قانونی شود و اشکان بهمجازات نمی ( سیامک1
 

( 3شود. محکوم می در جرم تخریب معاونت حداکثر مجازات قانونی شود و اشکان بهمجازات نمی ( سیامک٢

 شود.محکوم می تخریب مجازات قانونی شود و اشکان بهمجازات نمی سیامک
 

 شود.محکوم می تخریب مجازات قانونی و اشکان به و تربیتی اقدام تأمینی به ( سیامک٤

 

 

 
 



 حقوق جزاي اختصاصی

 

بکشد. او از  در دو طرف دره طنابی دو درخت خواهد بینمی »الف«، اردوي تفریحی در یک -١٣٦

 به خواهد با طناب از درختیمی معاز افراد ج یکی اینکه به با علم »ب«گیرد و می طنابی »ب«

 دهد کهاطمینان می »الف« دهد و بهمی »الف« پوسیده به ، طنابیقصد قتل دیگر رود، به درخت

دره  راه با پاره شدن طناب، به در میانه »ج«کند و می طناب را نصب »الف«. است طناب سالم

 ؟است چگونه ترتیب به »ب«و  »الف« کند. نقشافتاده و فوت می
 

 عمد شبه قاتل -ندارد ( مسئولیت٢ عمد قاتل -عمد  ( معاون در قتل1

 عمد قاتل -ندارد  ( مسئولیت٤ خطاي محض در قتل ( شرکت (3
 

عدم حضور وي در  اتاق مدیر اداره و مالحظه از ورود به ، پساداره دولتی یک آبدارچی -١٣٧

 ماه استفاده کرده و سپس مدت یک برد و بهمی خانه و به را بدون اجازه برداشته وسیله اتاق، یک

 دارد؟ عنوانی دهد. اقدام وي چهدر دفتر همان مدیر قرار می آن را مخفیانه
 

 ( سرقت٤( اختالس     3 ( تصرف غیرمجاز در اموال دولتی٢      در امانت ( خیانت1
 

 شود؟محسوب نمی د پول شوییکدام مور -١٣٨

 

 در خارج از کشور انتقال دهد. حسابی آن، به به از اختالس را با علم حاصل وجه ( شخصی1

 

آن  مالکیت با انعقاد قرارداد صلح از اعمال نفوذ برخالف حق حاصل وجه به با علم ( شخص٢

 کند. را تصاحب مال مورد امانت ( امینی3را پنهان کند. 
 

 آمده عواید آن را نگهداري کند. دست مال از کالهبرداري به اینکه به با علم ( شخصی٤

 

 کند کهمی دیگري تنظیم به متعلق اي را درباره ملکنظریه کارشناس عمدا برخالف حقیقت -١٣٩

کدام عنوان با  شود. اقدام کارشناس منطبقمی بعدي و اضرار مالک اقدامات اجرایی سبب

 ؟است مجرمانه
 

 خالف واقع ( صدور تصدیق٢ ندارد. ( عنوان مجرمانه1

 

 مادي ( جعل٤ ( نشر اکاذیب3

 

 »الف«سفید امضا را از  »ب«. است »ب«آن  صاحب یابد کهرا می سفید امضایی »الف- «١٤٠

 شخصی به تضمین کند و بابتدهد و آن را پر مینمی »ب« آن را به »الف«کند اما می مطالبه



 ؟شده است جرمی چه دهد. وي مرتکبمی
 

 امضا( صرفا سوءاستفاده از سفید 1

 .نشده است جرمی ( مرتکب٢ 
 

 و سوءاستفاده از سفید امضا در امانت خیانت ( جعل3

 و سوءاستفاده از سفید امضا در امانت ( خیانت٤ 

 او سنگی سمت و به در حال گذر از خیابان است کند حیوانیگمان می مجنونی شخص -١٤١

سر وي  شکستن پرتابشده باعث مورد دیدهشده انسان بوده و سنگ کهکند درحالیپرتاب می

 ؟کدام است . نوع جنایتشده است
 

 ( عمدي٤       ( خطاي محض3 عمدي ( شبه٢ .نیست ( جنایت1
 

 شود و این علیه جنایات متعدد بر اعضاي مجنی عمدي موجب ضربه ا یکب اگر کسی -١٤٢

جنایات عمدي باشد، کدام  مشمول تعر یف وي شود و قتل قتل طور مشترك موجب جنایات، به

 ؟است مورد صحیح
 

از  ر یکه به مورد، نسبت عضو بر حسب قصاص یا دیه به شود و مرتکبنمی جنایات محقق ( تداخل1

 شود.محکوم می جنایات بر عضو و نیز قصاص نفس
 

 شود.محکوم می قصاص نفس ، تنها بهو مرتکب جنایات صورت گرفته ( تداخل٢

 

و  است بر عضو محسوب شده، محقق جنایت یک همگی جنایات متعدد که به جنایات نسبت ( تداخل3

 شود.محکوم می عضو و نیز قصاص نفس بر جنایت یا قصاص یک دیه به مرتکب
 

بر  جنایت قابلیت تنهایی به و قصاص جنایات بر عضو که دیه به شود و مرتکبنمی جنایات محقق ( تداخل٤

 شود.محکوم می ندارند و نیز قصاص نفس نفس
 

 فتار، منوط بهجرم عالوه بر ر حد، بر اساس قانون تحقق مستوجب از جرائم در کدام یک -١٤٣

 تحقق

 

 ؟نیست نتیجه
 

 ( بغی٤( قوادي      3 ( محاربه٢ االرض( افساد فی1

 

 ؟نیست ، کدام مورد صحیحو مباشر در جنایت درباره اجتماع سبب -١٤٤
 

 هستند. طور مساوي ضامن و مباشر، هر دو به سبب به در صورت استناد جنایت که آن است کلی ( اصل1



 

هر  از مباشر بیشتر باشد، مسئولیت باشد، اگر تأثیر رفتار مسبب عوامل تمامی مستند به جنایت ( چنانچه٢

 میزان تأثیر رفتارشان خواهد بود. به یک
 

 اقوي باشد. ، مگر سببمباشر است بر مسئولیت ( اصل3
 

 .باشد، خواه مسبب ؛ خواه مباشراست ، ضامناوست مستند به جنایت که ( عاملی٤
 

جدا کرده و  »ب«، آن را کشیده و از بدن است مصنوعی »ب« دست اینکه به با علم »الف- «١٤٥

 ؟شده است جرمی چه شکند. وي مرتکبمی کند و دستپرتاب می پایین بام بهاز پشت
 

 عمدي شبه ( جنایت٤ .( جرم نیست3 عمدي ( جنایت٢       ( تخریب1

، پرداخت ، کدام مورد در خصوص مهلتدیه عمدي و اولیاي دم بر گرفتن جانی بین در صورت توافق -1٤٦
 ؟است صحیح

 
 

 شود.قانون، حال محسوب می و طبق نیست ( از موارد توافق1
 

روز را به باید دیه ، ولیاست تعیین سال قابل ( حداکثر سه٢

 نماید. تأدیه

 .است تعیین هر مقدار، قابل ( به3 
 

 .است تعیین سال، قابل ( حداکثر یک٤
 

 دارد؟ حکمی ممیزي از حرز خارج کند، رفتار آمر چه طفل را توسط مالی هرگاه کسی -١٤٧

 .حدي است در سرقت معاونت ( مشمول مجازات قانونی1 
 

 .است هاي تعزیرياز سرقت مورد، مشمول یکی ( حسب٢
 

شود. حدي محکوم می مجازات سرقت ، آمر به( در صورت وجود سایر شرایط3

 .حدي است در سرقت ( مشمول حداکثر مجازات معاونت٤
 

آن برخورد کند،  مجاز پارك کند و موتورسواري به خودروي خود را در محل اگر کسی -١٤٨

 چه ضمان به

 

 ؟است صورتی
 

 کند. مطالبه تواند خسارت وارد بر خودروي خود را هممی ، بلکهموتورسوار نیست دیه ن( راننده خودرو ضام1
 

موتورسوار  ترکه از محل از خسارت وارد بر خودروي خود را هم تواند نیمیو می موتورسوار است دیه ( راننده خودرو ضامن٢

 کند. مطالبه



 

. نیست مطالبه قابل و خسارت وارد بر خودروي او هم یستموتورسوار ن دیه ( راننده خودرو ضامن3

 تواند خسارت وارد بر خودروي خود را مطالبهو نمی موتورسوار است دیه ( راننده خودرو ضامن٤

 .کند
 

 به و یقین با علم »ب«کند. می مهریه طرح دعوي مطالبه ، مبادرت به»ب«همسر  »الف- «١٤٩

 انگیزه فرار از پرداخت اموال خود را به ، تمامیقطعی از صدور حکم خود، پیش علیه صدور حکم

 ؟شده است جرمی چه کند. وي مرتکبمی دیگري منتقل ، بهمهریه
 

 انگیزه فرار از دین ( انتقال مال به٢ در امانت خیانت 
 

 ( کالهبرداري٤ .( جرم نیست3
 

سوار خودرو کرده و  عنف ، بهاز خروج از بانک را پس »الف«کنند ریزي مینفر برنامه سه -١٥٠

خودرو و چند  کار یک کند، از او بربایند. آنها براي این دریافت از بانک قرار است را که وجوهی

ظر آن روز فرد مورد ن کنند ولیمی . تهیهنشده است نام آنها ثبت به که همراه با شمارههایی تلفن

 ؟است نفر صحیح سه کند. کدام مورد در خصوص ایننمی مراجعه بانک به
 

شوند. محکوم می و آدمربایی سرقت مجازات جرم عقیم ( به1

 شوند.محکوم می و آدمربایی سرقت مجازات شروع به ( به٢
 

نشدهاند.  جرمی تکبندارد، مر آنها عنوان مجرمانه اقدامات مقدماتی ( از آنجا که3

 شوند.اموال مردم محکوم می براي اقدام علیه مجازات تبانی ( به٤
 

شود. اولیاي مرگ او می برادرش، باعث سمت به قصد قتل به اي با پرتاب چوبیساله ٩پسر  -١٥١

 شود؟اعمال می ساله ٩پسر  به نسبت واکنشی دهند چهمی دم بدون شرط رضایت
 

 واکنشی ( هیچ٢ قاضی وسیله به نصیحت( 1
 

 عدم تکرار جرم به ( تذکر و اخذ تعهد کتبی٤       ( نگهداري در کانون اصالح و تربیت3
 

باشد،  وجود داشته اجمالی علم نفر از دو نفر معین یک توسط ارتکاب قتل به نسبت چنانچه -١٥٢
 در

 

 شود؟می عمل صورت عدم وجود لوث چگونه

 

شود. می المال پرداختاز بیت سوگند کند و دیه تواند از متهمان مطالبهعدم وجود لوث نمی به قصاص با توجه حق ( صاحب1



 کند. را تعیین دیه فرد مسئول پرداخت تواند با قرعهقصاص می حق ( صاحب٢
 

طور مساوي از  به سوگند یاد کنند، دیه همه که و در صورتی سوگند کند تواند از متهمان مطالبهقصاص می حق ( صاحب3

 شود.می آنها دریافت

 المال پرداختاز بیت سوگند یاد کنند دیه همه که سوگند کند و در صورتی تواند از متهمان مطالبهقصاص می حق ( صاحب٤

 شود.می
 

وارد  رانندگان و سرنشینان آنها آسیبی رخورد کنند و بهب باهم نقلیه وسیله سه چنانچه -١٥٣

 شود؟می تعیین رانندگان چگونه باشد، مسئولیت راننده منتسب هر سه شود و برخورد به
 

 هستند. وسیله و سرنشینان هر سه رانندههاي مقابل سوم دیه مسئول یک ( هر یک1
 

 هستند. رانندههاي مقابل سوم دیه و یک وسیله سرنشینان سه هدی مسئول کل طور تضامنی به ( هر یک٢

 خود هستند. سرنشینان وسیله دیه مسئول کل فقط ( هر یک3 
 

 هستند. وسیله سرنشینان هر سه سوم دیه مسئول یک فقط ( هر یک٤
 

او  ، وارث دیهاست آن اکراه شده از طرفین یکی باشد که مقتول متولد از زنایی چنانچه -١٥٤
 ؟کیست

 

 .مورد اکراه بوده است که ( اقوام او از طرفی1
 

. مورد اکراه بوده است که ( مقام رهبري و اقوام از طرفی٢

 ( مقام رهبري3

 ( اقوام از هر دو طرف٤ 

 
 

کند. وي استفاده می اداره دولتی یک بدون مجوز از اشتراك خدمات ارتباطی شخصی -١٥٥

 ؟شده است جرمی چه کبمرت
 

 ايرایانه ( عنوان خاص استفاده غیرمجاز و سرقت1

و فناوري اطالعات  ( عنوان خاص استفاده غیرمجاز از اشتراك خدمات ارتباطی٢ 

 ايرایانه غیرمجاز و سرقت ( دسترسی3

 اي و شنود غیرمجاز( کالهبرداري رایانه٤ 

 



 

 رود؟ شمار نمی دتا جرم منشأ بهکدام مورد قاع در بزه پول شویی -١٥٦

 

 میلیارد ریال ( کالهبرداري کمتر از یک٢ ايرایانه ( جرائم1
 

 ( قاچاق کاالي مجاز٤ ( تخلفات اداري3

 

 دهد و بهاجاره می »ب« واحد از اداره را به ، بدون مجوز، یکاداره دولتی ، مدیر یک»الف- «١٥٧

 سه مبلغ در اجارهنامه کنند. لیکنمی یون تومان اجارهبها توافقچهار میل بر ماهیانه طور شفاهی

میلیون  حساب اداره و یک میلیون را به سه »ب«شود میلیون ذکر کرده و قرار بر آن می

 حساب به باقیمانده را ماهیانه
 

 ان مازاد بر مبلغمیلیون توم یک واریز کند. اقدام مدیر در اجاره دادن و تصاحب »الف« شخص
 مندرج در

 

 دارد؟ عنوانی چه ترتیب به اجارهنامه
 

اختالس  - ( تصرف غیرمجاز در اموال دولتی1

 اختالس -( اختالس ٢
 

 تصرف غیرمجاز در اموال دولتی - ( تصرف غیرمجاز در اموال دولتی3

 در امانت خیانت - ( تصرف غیرمجاز در اموال دولتی٤
 

 شود؟محسوب نمی ورد، جعلکدام م -١٥٨

 

 سند عادي را معتبر کند. شده یک منقضی عمدا تار یخ که ( شخصی1

 

 را بسازد. عمدا مهر دفتر پیشخوان دولتی که ( کسی٢
 

 دانشگاه بسازد. متفاوت با امضاي رئیس دانشگاه تهران را با امضایی عمدا مدرك کارشناسی که ( شخصی3
 

 .است متفاوت با امضاي اعالمشده در بانک بکند که امضایی عمدا در چک که ک( صادرکننده چ٤
 

مجازي  هاي اجتماعیشبکه را از طریق مقام دولتی شعر سروده شده در هجو یک که کسی -١٥٩

 ؟شده است جرمی چه منتشر کند مرتکب
 

 ايرایانه ( نشر اکاذیب٤اي رایانه ( توهین3اي ( افتراي رایانه٢  ( انتشار هجویه1
 

 کند. او بهرا صادر می وثیقه ، دستور ضبطغیرموجه دالیل و عمد، به دادستان با علم -١٦٠
 مجازات کدام

 



 شود؟محکوم می عنوان مجرمانه

 

 مال دیگري غیرقانونی ( توقیف٢ ( اختالس1
 

و مقر ( اعمال نفوذ برخالف حق٤ قانون ( رفتار برخالف صریح3


