
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

جمهوري اسالمي ايران
وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري
سازمان سنجش آموزش كشور

كار كارگزارانت بنگر و آنان را با آزمودن به كار گمار و به در...
  ...مشورت ديگران آنها را سرپرست كاري مكن  ميل خود و بي

به مالك اشتر) ع(از نامه حضرت علي
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8/9/1398  

پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالتآزمون
» اسكودا«هاي وكالي دادگستري ايران اتحاديه سراسري كانون

 1398سال

.شود ت رفتار ميباشد و با متخلفين برابر مقرراپس از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با مجوز اين سازمان مجاز مي...)الكترونيكي و(حق چاپ، تكثير و انتشار سؤاالت به هر روش

1398

ها سؤالعنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره 
تا شماره از شماره الؤتعداد س رديف مواد امتحاني

20 1 20 حقوق مدني 1

آيين دادرسي مدني  20  21  40 2  

حقوق تجارت  20  41  60 3  

اصول استنباط حقوق اسالمي  20  61  80 4  

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي  20  81  100 5  
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.منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است داوطلب گرامي، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذيل، به* 

 

 

 

 

 :حقوق مدني

كدام مورد صحيح است؟ چنانچه مديون در موعد مقرّر، دين ريالي خود را ادا نكند،-1
.شرط منحصر صدور حكم به خسارت تأخير در تأديه، تمكّن مديون است  )1

.صرف تغيير شاخص قيمت، موجب استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه نيست )2

.صورتي، حقّ اخذ خسارت تأخير در تأديه بيش از شاخص بانك مركزي را نداردطلبكار درهيچ) 3

.ف است درصورت مطالبه اصل دين، رأساً خسارت ناشي از تأخير در تأديه را مورد حكم قرار دهددادگاه مكلّ  )4

ها، در كدام صورت، حقّ رجوع به مالك را دارد؟كننده فضولي مال غير، در فرض پرداخت هزينهاداره-2
.الك باشدنفع م كننده، ناشي از قصد احسان و ياري نباشد، ولي بهچنانچه اقدام اداره) 1

.تغييراتي در ملك مالك ايجاد كند  منظور كمال انتفاع،چنانچه مستأجر به) 2

.كننده، موجب ضرر مالك شودچنانچه تأخير در دخالت اداره) 3

.چنانچه تحصيل اجازه، به هنگام اقدام، مقدور بوده است) 4

؟تقسيم اموال غايب مفقوداالثر برمبناي كدام مورد، صحيح است-3
نفع، درصورت اثبات نياز مالي آنان با انقضاي دو سال از زمان غيبتبا درخواست اشخاص ذي) 1
.پذير استپس از صدور حكم موت فرضي، فقط تقسيم اموال منقول امكان) 2

.با انقضاي مدتي كه عادتاً، احتمال فوت غايب وجود دارد) 3

با انقضاي مدت يك سال پس از غيبت) 4

نكاح منقطع، كدام مورد صحيح است؟در -4
.االطالق، تمكين زوجه تأثيري در نفقه نداردعلي) 1

.زوجه از زمان بارداري، مستحق نفقه خواهد بود) 2

.زوجه درصورت ثبت رسمي نكاح، مستحق نفقه است) 3

.ن مالي نداشته باشدزوجه درصورت شرط نفقه، مستحق نفقه است، مگر اينكه زوج تمكّ) 4

، كدام مورد صحيح است؟1356با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  - 5
.نامه را به شغل با ضرر كمتر تغيير دهدمستأجر حق دارد شغل مقرّر در اجاره )1

.پذير استتغيير شغل به شغل مشابه، ولو با ضرر بيشتر، رأساً از سوي مستأجر امكان) 2

.پذير استمستأجر، به هرگونه شغل مشروع، با تجويز دادگاه امكانتغيير شغل به درخواست ) 3

شغل مقرّر را با تجويز دادگاه ّ مالكانه متعارف، ولو بدون رضايت مالك، تواند با پرداخت حقمستأجر مي  )4
.تغيير دهد

مقامي به مفهوم جانشيني است؟كدام مورد، از مصاديق قائم-6
كمحا  امين غايب ـ) 1
متولّي موقوفه  وصي ـ) 2
لهولي قهري ـ موصي) 3
  1356مستأجر دوم برابر قانون روابط موجر و مستأجر   له ـموصي) 4

با آگاهي كامل، يكسان بودن شماره.................. .......با شماره داوطلبي....................................................اينجانب 
مه و دفترچه سؤاالت، نوع وصندلي خود با شماره داوطلبي مندرج در باالي كارت ورود به جلسه، باالي پاسخنا

.نمايم ام را تأييد مي شده بر روي دفترچه سؤاالت و پايين پاسخنامه كد كنترل درج

:امضا
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كدام مورد درخصوص احكام عقد مزارعه، صحيح است؟-7
.غصب كند، عامل حقّ فسخ نخواهد داشت  اگر شخص ثالثي، زميني را كه تسليم عامل شده است،) 1

.در عقد مزارعه، اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولي عقد صحيح است) 2

3 (مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود، عامل حقّ فسخ دارد چنانچه زمين مورد.

.مستأجر، حقّ مزارعه دادن زمين مورداجاره را مطلقاً ندارد) 4

پذير است؟ل مشترك امكانيك از موارد زير، تقسيم مادر كدام  - 8
.ر باشدتقسيم براي برخي از شركا مضر و تقاضاي تقسيم از طرف غيرمتضرّ) 1

.رغم مضر بودن تقسيم، دادگاه تقسيم را ضروري تشخيص دهدبه) 2

.تقسيم به تراضي، موجب از ماليت افتادن مال شود) 3

شرط عدم تقسيم در ضمن عقد جعاله) 4

قانون مسئوليت مدني، مجتمعاً خسارتي به ديگري وارد سازند، در توزيع12گرِ مشمول ماده هرگاه چند كار-9
كدام مورد صحيح است؟  نهايي مسئوليت،

.كارگران، به تساوي مسئوليت دارند) 1

.كارفرما و كارگران، متضامناً مسئول هستند) 2

.مسئول نهايي جبران ضرر، درهرحال كارفرماست) 3

.شودمسئوليت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعيين مي ميزان) 4

در عقد بيعي، شرط شده است كه چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خريدار تأديه نشود، بايع اختيار  - 10
كدام مورد درخصوص اين شرط، صحيح است؟. فسخ دارد

.با استفاده از خيار تأخير ثمن، بايع حقّ فسخ دارد) 1

.چنين شرطي، از احكام خيار شرط تبعيت نخواهد كرد) 2

.علت عدم ذكر مدت حقّ فسخ، باطل استشرط و عقد، به) 3

.شودبا توجه به مقرّرات حاكم، معامله با حقّ استرداد تلقي مي) 4

كدام مورد، بيانگر مفهوم وكالت مطلق است؟-11
.ناظر به اداره تمام امور غيرمالي موكّل است) 2.ناظر به اداره امور مالي و غيرمالي موكّل است )1

.ناظر به اداره عام امور موكّل است) 4.ناظر به مديريت اموال موكّل است )3

كه در وقوع عقد، ترديد حاصل شود، كدام مورد صحيح است؟درصورتي-12
.شوداصل صحت جاري نمي) 2.مطابق اصل استصحاب، معامله صحيح است )1

.موجب اصل لزوم، طرفين ملزم به قرارداد هستندبه) 4.طابق اصل حاكميت اراده، عقد معتبر استم )3

شود؟يك از اشخاص زير، از سمت خود منعزل ميكدام-13
1 (قهري درصورت عدم رعايت غبطه صغير كه منجر به ضرر وي شود ولي.

.عليه شودمولّيكه با اقدام و تعدي او، ضرري متوجه وصي درصورتي) 2

.متولّي منصوب از سوي واقف، چنانچه خيانت وي ثابت شود) 3

قيم درصورت ابتال به جنون ادواري) 4

در يك قطعه»ب«و» الف«  -14 قبل از اينكه» الف«. فروشدمي» ج«سهم خود را به» ب«.زمين شريك هستند  ،
مورد صحيح است؟ كدام. فروشدمي» د«اخذ به شفعه كند، سهم خود را به 

.وجود دارد»ج«حقّ شفعه براي ) 1

.شودمنتقل مي»د«مقامي به حقّ شفعه به قائم) 2

.حقّ شفعه دارد» الف«  اقاله شود،» د«و» الف«كه بيع ميان درصورتي) 3

.حقّ شفعه دارد» د« به انتقال شفعه تصريح شود،»د«و» الف«كه در معامله مياندرصورتي) 4
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يك از موارد زير، موجب زوال حقّ انتفاع است؟كدام-15
درصورت فوت مالك، اگر براي حقّ انتفاع، مدتي معين نشده باشد) 1
درصورت تعدي و تفريط منتفع كه موجب ضرر فاحش شود) 2
درصورت انتقال ملك به غير، بدون اذن منتفع) 3
درصورت انتقال حقّ انتفاع، بدون اذن مالك) 4

شود كه گلدان بعداً معلوم مي. شودعنوان جنس نقره به متصالح تمليك ميدر عقد صلح مجاني، گلداني به-16
معامله چه وضعي دارد؟. مذكور از طال بوده است

.لحاظ تخلّف از وصف منظور، متصالح حقّ فسخ داردبه )1

.لحاظ مجاني بودن صلح، معامله صحيح استبه) 2

.است عقد صلح باطل) 3

.عقد صلح غيرنافذ است) 4

يك از عقود زير، اساساً باطل است؟كدام-17
قرارداد الحاقي با شرايط ناعادالنه) 1
انتقال مجاني ماترك، قبل از پرداخت ديون متوفي) 2
.بيع مال غير، توسط شخصي كه از سوي مالك، قبالً ممنوع از انتقال شده است) 3

.طرفين، تعيين اجل تحويل مبيع به فروشنده محول شده است بيعي كه طبق توافق) 4

يك از موارد زير درخصوص نقش قبولي در معامالت، صحيح است؟كدام-18
.تواند پس از قبض واقع شودقبولي در عقد عيني، مي) 1

.در تحقق قبولي در عقد رضايي، صرف رضا كافي است) 2

.شود كه ايجاب صورت گرفته است قبولي بايد به همان شكلي اعالم )3

.قبولي ايجاب پس از رد آن، درصورتي معتبر است كه تغييري در مفاد ايجاب داده نشود) 4

هاي زير، نافذ است؟يك از وكالتكدام-19
وكالت مجنون از رشيد، جهت بيع) 1
وكالت رشيد از غيررشيد، جهت صلح مال) 2
د، براي قبولي هبهوكالت صغير مميز از غيررشي) 3
وكالت صغير غيرمميز از صغير مميز، براي قبولي هبه) 4

يك از ورثه، نصف تركه است؟فرض كدام-20
.اگرچه از همسر ديگر باشد  زوجه، درصورت نبودن اوالد براي متوفي،) 1

.فرد باشد كه منحصربهخواهر ابويني يا ابي تنها، درصورتي) 2

.باشد فرد بهپسر، اگر فرزند منحصرهريك از دختر يا ) 3

.كالله امي، اگر تنها باشد) 4

 :آيين دادرسي مدني

پس از انجام مزايده، در كدام صورت، مالك. شود مالي در واحد اجراي احكام مدني به مزايده گذاشته مي-21
مال شود؟هاي اجرايي، مانع انتقال  تواند با پرداخت كليه بدهي و هزينه مي) عليه محكوم(
له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد و يا با قبول بيشترين بها، مال، غيرمنقول باشد و محكوم  )1

.برنده مزايده اعالم شده باشد

.له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد مال، منقول و يا غيرمنقول باشد و محكوم) 2

.له با قبول بيشترين بها، برنده مزايده اعالم شده باشد مال، غيرمنقول باشد و محكوم  )3

.له آن را در مقابل طلب خود قبول كرده باشد مال، غيرمنقول باشد و محكوم) 4
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دسترس باشد، كدام مورد صحيح است؟ به عين معين و غيرقابلِ اگر محكوم-22
.ماند ونده اجرايي تا دسترسي به مال مفتوح ميبه تأثيري نداشته و پر عدم قابليت دسترسي به عين معين محكوم) 1

.شود عليه وصول مي قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و درصورت عدم تراضي، توسط دادگاه تعيين و از محكوم) 2

.شود عليه وصول مي قيمت آن صرفاً با تراضي طرفين تعيين و از محكوم) 3

.شود عليه دريافت مي ومقيمت آن صرفاً توسط دادگاه تعيين و از محك) 4

عليه، در مقام اجراي حكم قطعي ديوان عدالت اداري به موانع قانوني استناد كند، كدام چنانچه محكوم-23
مورد صحيح است؟

شود و چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي تلقي مي  )1
.گردد عبه صادركننده رأي قطعي ارجاع ميپرونده جهت رسيدگي به ش

چنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت اداري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسي  )2
.شود تلقي شده و پرونده براي رسيدگي به شعبه تجديدنظر ديوان ارجاع مي

داري آن را موجه تشخيص دهد، از موارد اعاده دادرسيچنانچه شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان عدالت ا  )3
.شود تلقي شده و پرونده براي رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع مي

.عليه بايد موانع قانوني را برداشته و حكم را اجرا كند شود و محكوم اين جهت عذر موجه محسوب نمي  )4

شود،و نسبت به آن در دادگاه عمومي درخواست تجديدنظر مي شودرأيي از شوراي حلّ اختالف صادر مي-24
چنانچه دادگاه عمومي رأي شورا را به علت رد صالحيت شورا فسخ كند و دعوي از صالحيت دادگستري

خارج نباشد، كدام مورد صحيح است؟
.كند پرونده را به مرجع صالح ارسال مي) 1

.است رسيدگي ماهوي نموده و رأي صادره قطعي) 2

.نمايد پرونده را جهت اعمال قواعد صالحيت، به شوراي حلّ اختالف اعاده مي) 3

.تواند با توجه به بهاي خواسته، قابل تجديدنظر باشد رسيدگي ماهوي نموده و رأي دادگاه مي) 4

در. شود مياي با موضوع بازداشت يك ميليارد ريال از دادگاه عمومي حقوقي صادر  قرار تأمين خواسته-25
جهت اجراي مفاد قرار، كدام مورد صحيح است؟

عليه در هاي محكوم مرجع اجراكننده رأي بايد رأساً به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حساب  )1
.را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند... ها و  بانك

تواند به بانك مركزي ، مرجع اجراكننده رأي نميبا توجه به اينكه حكمي عليه خوانده صادر نشده است  )2
.عليه را اعالم نمايد هاي محكوم دستور دهد كه فهرست حساب

له، به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه مرجع اجراكننده رأي بايد به درخواست محكوم  )3
.مذكور تسليم كندرا براي توقيف به مرجع ... ها و  عليه در بانك هاي محكوم حساب

شده باشد، مرجع فقط چنانچه مستند قرار تأمين خواسته اسناد رسمي و يا اسناد تجاري واخواست  )4
.عليه را اعالم نمايد هاي محكوم تواند به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست حساب اجراكننده رأي مي

متوفي، كدام مورد صحيح است؟ درخصوص پذيرش درخواست مهروموم تركه از سوي طلبكار-26
كه در مقابل طلب، رهن فقط چنانچه طلب وي مستند به سند رسمي و يا حكم قطعي باشد و يا درصورتي) 1

.شود و يا تأمين ديگري نباشد، به مقدار طلب پذيرفته مي

شود، حتي اگر رهن فقط چنانچه طلب وي مستند به حكم قطعي دادگاه باشد، به مقدار طلب پذيرفته مي) 2
.و يا تأمين ديگري داشته باشد

.شود كه وراث صريحاً تركه را قبول كرده باشند فقط درصورتي پذيرفته مي) 3

.شود صورت پذيرفته نمي در هيچ) 4
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درخصوص تجديدنظرخواهي رئيس كانون وكال، كدام مورد. شود رأيي از دادگاه انتظامي وكال صادر مي-27
است؟ صحيح

.روز قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است 2رأي مجازات درجه چهارم به باال، ظرف ) 1

.روز قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است 1رأي مجازات درجه چهارم به باال، ظرف ) 2

.قانوني، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكال است رأي مجازات ظرف مهلت) 3

.رأي مجازات درهرحال در مهلت قانوني، قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است) 4

چنانچه خوانده دو وكيل معرّفي كرده باشد، درخصوص استماع دفاعيات وكيل در اولين جلسه دادرسي،-28
كدام مورد صحيح است؟

.شود فقط درصورت حضور همزمان هر دو وكيل، به دفاعيات وكيل توجه مي) 1

.كافي است يكي از وكال حاضر شده و يا اليحه دهد تا دادگاه به دفاعيات وكيل توجه نمايد) 2

.شود درصورت ارسال اليحه توسط يك وكيل و احراز عذر موجه وكيل غايب، به دفاعيات وكيل توجه مي) 3

ا حضور هر دو وكيل و يا دادن اليحه توسط هر دو وكيل و يا حضور يكي و دادن اليحه توسط وكيلفقط ب  )4
.شود غايب، به دفاعيات آنها توجه مي

.نمايد خوانده در مهلت مقرّر نسبت به آن ادعاي جعل مي. كند خواهان به استناد سندي اقامه دعوي مي-29

الت سند، نياز به دليلي داشته باشد كه در پرونده ديگري وجود دارد،چنانچه دادگاه براي رسيدگي به اص
كدام مورد صحيح است؟

.كند حاوي دليل در دادگاه كيفري موجود باشد، دادگاه رأساً پرونده را مطالبه مي  اگر پرونده) 1

اي نفع تقاضانامه به ذي تواند اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري و يا حقوقي موجود باشد، دادگاه مي  )2
.داده تا رونوشت موارد استنادي به وي داده شود

البدل را مأمور تواند دادرس علي اگر پرونده حاوي دليل در دادگاه كيفري موجود باشد، دادگاه فقط مي  )3
.نمايد كه رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحويل دادگاه دهد

البدل و تواند دادرس علي دليل در دادگاه مدني و يا كيفري موجود باشد، دادگاه فقط مياگر پرونده حاوي   )4
.يا مدير دفتر دادگاه را مأمور كند كه رونوشت موارد استنادي را گرفته و تحويل دادگاه دهد

و دادگاه حكم شود دعواي اعسار از هزينه دادرسي، به ميزان يك ميليارد ريال هزينه دادرسي اقامه مي-30
درخصوص شكايت از اين حكم كدام مورد صحيح است؟. كند اعسار صادر مي

و ابالغ نيز واقعيباشد يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه نيز تقديم نكرده  چنانچه خوانده در هيچ  )1
.نباشد، حكم اعسار قابل واخواهي خواهد بود

جلسات دادرسي حاضر نشده و اليحه نيز تقديم نكرده باشد، حكم اعساريك از  چنانچه خوانده در هيچ  )2
.قابل واخواهي خواهد بود

.حكم صادره درهرحال قابل تجديدنظر است  )3

.حكم صادره قطعي است) 4

تكليف دادگاه. كند  شود و خوانده نسبت به سند مذكور، ادعاي جعل مي دعوايي به استناد سندي اقامه مي-31
نسبت به سند چيست؟

دادگاه مكلّف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، فقط اگر سند را اصيل تشخيص داد، نسبت  )1
.به سند تعيين تكليف كند

دادگاه مكلّف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، فقط اگر سند را مجعول تشخيص داد، نسبت  )2
.به سند تعيين تكليف كند

دادگاه مكلّف است حكم راجع به ماهيت دعوي را صادر كند، اما تعيين تكليف نسبت به سند مستلزم  )3
.قطعي شدن رأي است

.دادگاه مكلّف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، درهرحال نسبت به سند تعيين تكليف كند  )4
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يليارد ريال در شهر شيراز عهده بانك صادرات شعبه شيراز صادرسه نفر به مبلغ يك ممشترك چكي از حساب -32
علت فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت عليه، بانك مزبور به شود و با مراجعه دارنده چك به بانك محال مي

چنانچه يكي از صادركنندگان چك مقيم شيراز و ديگري مقيم اصفهان و سومي مقيم تهران باشد،. كند صادر مي
هاي نقاط مزبور بايد مراجعه كند؟ يك از دادگاه ان براي اقامه دعوي و مطالبه وجه چك به كدامخواه

.هاي شيراز، اصفهان و يا تهران مراجعه كند تواند به هريك از دادگاه مي) 1

.هاي شيراز يا اصفهان مراجعه كند تواند به دادگاه فقط مي) 2

.يا تهران مراجعه كندهاي شيراز  تواند به دادگاه فقط مي) 3

.شيراز مراجعه كند  تواند به دادگاه فقط مي) 4

شود، در پايان اولين جلسه دادرسي، قرار تحقيق دادگاه در دعوايي كه به خواسته خلع يد از ملكي اقامه مي-33
رسي،درخصوص تكليف دادگاه به تشكيل جلسه داد. شود و اين قرار اجرا ميكند  ميو معاينه محل صادر 

پس از اجراي قرارهاي يادشده، كدام مورد صحيح است؟
.دادگاه مكلّف نيست جلسه دادرسي تشكيل دهد) 1

.دادگاه پس از اجراي هر دو قرار، مكلّف است جلسه دادرسي تشكيل دهد) 2

.دادگاه فقط پس از اجراي قرار معاينه محل، مكلّف است جلسه دادرسي تشكيل دهد) 3

.ط پس از اجراي قرار تحقيق محلي، مكلّف است جلسه دادرسي تشكيل دهددادگاه فق) 4

درخصوص درخواست تصحيح رأي داور واحد، پس از پايان مدت داوري و پيش از پايان مهلت اعتراض به-34
رأي داور، كدام مورد صحيح است؟

ض به رأي داور نيست و دادگاهرسيدگي به درخواست با دادگاه است اما اين امر، مانع رسيدگي به اعترا  )1
.كند همزمان به درخواست تصحيح رأي داور نيز رسيدگي مي

دادگاه، بدون توجه. گيري و ابالغ نمايد روز تصميم2رسيدگي به درخواست با داور است كه بايد ظرف   )2
.كند اور رسيدگي ميبه درخواست تصحيح رأي داور به اعتراض به رأي د

صورت، دراين. گيري و ابالغ نمايد روز تصميم 2رسيدگي به درخواست با داور است كه بايد ظرف   )3
.ماند گيري داور يا پايان مهلت يادشده متوقف مي رسيدگي به اعتراض به رأي داور تا تصميم

صورت، دراين. گيري و ابالغ نمايد روز تصميم 2دگاه است كه بايد ظرفرسيدگي به درخواست به عهده دا  )4
.ماند گيري دادگاه و يا پايان مهلت يادشده متوقف مي رسيدگي به اعتراض به رأي داور تا تصميم

مال موردهبه درخواست خواهان به استناد سندي اقامه دعوي نموده و محكوميت خوانده را به تحويل-35
يك از اقدامات زير را خوانده كه از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهيت دعوي، كدام. كند مي
تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعيات خوانده، چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟ مي

ادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار ردايراد فقد اثر قانوني، مگراينكه مستند دعوي سند رسمي باشد؛ د  )1
.كند دعوي صادر مي

2(  ايراد فقد اثر قانوني، حتي اگر مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار رد
.كند دعوي صادر مي

اد، قرار عدمايراد عدم جزميت، حتي اگر مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه در صورت پذيرش اير  )3
.كند استماع دعوي صادر مي

ايراد عدم جزميت، مگراينكه مستند دعوي سند رسمي باشد؛ دادگاه درصورت پذيرش ايراد، قرار عدم  )4
.كند استماع دعوي صادر مي

م نموده و آن رادادگاه در پي رسيدگي، اقدام به صدور حك. شود دعوايي مالي در دادگاه عمومي حقوقي اقامه مي-36
.نمايد عليه حكم را غيابي دانسته و در مهلت مقرّر نسبت به آن واخواهي مي كند، اما محكوم حضوري اعالم مي

علت آنكه جلسه دادرسي تشكيل دهد، قرار عدم استماع واخواهي به عليه، بي دادگاه پس از واخواهي محكوم
ايت بودن اين قرار، كدام مورد صحيح است؟درخصوص قابل شك. كند حضوري بودن حكم را صادر مي

.درهرحال قطعي است) 1

.درهرحال قابل واخواهي است) 2

.درهرحال قابل تجديدنظر است) 3

.تواند قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد حسب مورد، مي) 4
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مقرّرات، سازشميان طرفين دعوايي كه در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده، در جريان دادرسي برابر -37
درخصوص مرجع درخواست اجراي مفاد سازشنامه، كدام مورد صحيح است؟. شود حاصل مي

نامه اجراي اگر در دادگاه تنظيم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، مطابق آيين) 1
.االجرا استمفاد اسناد رسمي الزم

.است» اجراي ثبت«ده باشد يا دفتر اسناد رسمي، خواه در دادگاه تنظيم ش) 2

.خواه در دادگاه تنظيم شده باشد يا دفتر اسناد رسمي، دادگاه است) 3

.مختار است» اجراي ثبت«نفع در انتخاب دادگاه و يا  ذي) 4

ين مزبور راساله، زم نموده براي انجام مأموريت دولتي پنج مالك رسمي زميني مزروعي كه بر آن زراعت مي-38
پس از گذشت دو سال، شخصي بدون. شود آنكه به تصرّف كسي دهد، ترك نموده و عازم مأموريت مي بي

گيري زمين، درخصوص اقدام قانوني شخص مزبور براي بازپس. كند اجازه و رضايت وي، زمين را تصرّف مي
كدام مورد صحيح است؟

قامه نموده و يا به استناد سند رسمي مالكيت درخواستحسب مورد، دعواي خلع يد يا تصرّف عدواني ا  )1
.كند» اجراي ثبت«اجراي مفاد سند رسمي از 

.حسب مورد، دعواي خلع يد يا تصرف عدواني اقامه كند) 2

.تواند دعواي تصرّف عدواني اقامه كند فقط مي) 3

.تواند دعواي خلع يد اقامه كند فقط مي  )4

درخصوص تمايل طرفين به. كند وقي قرار كارشناسي صادر و كارشناس را انتخاب ميدادگاه عمومي حق-39
الطرفين، كدام مورد صحيح است؟ معرّفي كارشناس مرضي

.الطرفين انتخاب كنند توانند پس از انتخاب كارشناس منتخب توسط دادگاه، كارشناس مرضي طرفين نمي  )1

س منتخب، به تراضي كارشناس انتخاب كنند كه بايد از كارشناسانتوانند قبل از اقدام كارشنا طرفين مي) 2
.رسمي باشد

توانند قبل از اقدام كارشناس منتخب، به تراضي، كارشناس انتخاب كنند طرفين فقط در دعاوي مالي مي  )3
.كه بايد از كارشناسان رسمي باشد

تواند از به تراضي، كارشناس انتخاب كنند كه ميتوانند قبل از اقدام كارشناس منتخب،  طرفين مي  )4
.كارشناسان رسمي نباشد

عالي كشور طرفين از ديوان. شود خواهي مطرح مي عالي كشور براي رسيدگي به فرجام اي در ديوان پرونده - 40
ام موردباره، كد عالي كشور در اين درخصوص اقدام ديوان. نمايند درخواست ارجاع امر به داوري را مي

صحيح است؟
.شود با توجه به صالحيت ديوان، درخواست پذيرفته نمي) 1

خواسته ارسال كند، البته اگر دادگاه بايد پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام  )2
.صادركننده رأي، دادگاه تجديدنظر باشد

خواسته ارسال كند، حتي اگر دادگاه به دادگاه صادركننده رأي فرجام بايد پرونده را براي ارجاع به داوري  )3
.صادركننده رأي، دادگاه نخستين باشد

خواسته را نقض و پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي بايد ابتدا رأي فرجام  )4
.أي دادگاه تجديدنظر باشدخواسته ارسال كند، البته اگر دادگاه صادركننده ر فرجام

 :حقوق تجارت

مورد مجاز است؟ شركت، در كدامموجود افزايش سرمايه شركت سهامي از طريق باال بردن مبلغ اسمي سهام -41
.كليه افزايش سرمايه، تعهد شود) 1

.كليه افزايش سرمايه، نقداً پرداخت شود) 2

.ددرصد سرمايه، نقداً پرداخت شو 35حداقل ) 3
.درصد سرمايه، تعهد و بقيه آن پرداخت شود 35حداقل ) 4
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چهحساب دارايي و دفاتر تجارتي توسط تاجر متقاضي ورشكستگي، دادگاه درصورت عدم ارائه صورت-42
؟تصميمي بايد بگيرد

ستگي بهپرونده را براي رسيدگي به دادسرا ارسال تا دادسرا عنداالقتضا براي متقاضي، كيفرخواست ورشك  )1
.تقصير صادر كند

.كند حساب دارايي و دفاتر تجارتي ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضي را رد كه صورت درصورتي  )2

.كندبه داليل ديگرِ ورشكستگي تاجر رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر )3

.كنددرخواست صدور حكم ورشكستگي را رد )4

  .................... .شود كه در آن، نون بازار اوراق بهادار ايران، بازار مشتقّه به بازاري گفته مياز ديد قا-43

شودبر اوراق بهادار و كاال معامله ميقراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني) 1
شونداوراق بهادار و كاالها، پس از عرضه اوليه، دادوستد مي) 2
دهندمعامالت راجع به كاال را انجام ميكارگزاران خاص، ) 3
شونداوراق بهادار، پس از عرضه اوليه، دادوستد مي) 4

؟نيستكاري، كدام مورد صحيح  العمل درخصوص حق-44
.آمر حقّ رجوع از معامله و امر خود را دارد) 1

.شده يا نشده باشد الزحمه را دارد، خواه كار انجام كار حقّ دريافت حق العمل صورت، حق درهر) 2

.باشد نفع آمر بوده است، مي هايي كه براي انجام معامله الزم و به كار مستحق دريافت هزينه العمل حق) 3

.عنوان در بيمه نمودن اموال موضوع معامله مسئوليت ندارد، مگرآنكه آمر دستور داده باشد هيچ كار به العمل حق) 4

؟مورد درخصوص مهروموم اموال تاجر ورشكسته، صحيح است با صدور حكم ورشكستگي، كدام-45
.جز مستثنيات دين بدهد بايد حكم به مهروموم اموال را بهدادگاه  )1

.دادگاه حكم به مهروموم اموال، ازجمله مستثنيات دين را خواهد داد) 2

.دادگاه حكم به مهروموم اموال تاجر را با پيشنهاد عضو ناظر خواهد داد )3

.پس از قطعيت حكم ورشكستگي، با پيشنهاد عضو ناظر، دادستان دستور مهروموم اموال را خواهد داد) 4

كه ميان دو تاجر باشد، كدام مورد صحيح است؟درخصوص صدور و ظهرنويسي چك درصورتي-46
.فقط در معامالت غيرمنقول تجاري نيست) 2  .وجه تجاري نيستهيچبه )1

.اگر براي رفع حوائج تجاري باشد، تجاري است) 4  .است درهرصورت تجاري) 3

كه عين مال نزددرصورتي. تاجر، مالي را براي ديگري خريداري كرده و سپس ورشكسته شده است-47
ورشكسته موجود باشد، كدام مورد صحيح است؟

اي مال را دريافت نكردهاگر بهاي مال از طرف خريدار به تاجر ورشكسته داده شده باشد، ولي فروشنده به  )1
.شخص اخير حقّ استرداد مال را دارد  باشد،

.اگر تاجر ورشكسته قيمت مال را پرداخت كرده باشد، مكلّف نيست تا آن را به خريدار مسترد كند) 2

.خريدار حقّ استرداد آن را دارد  اگر قيمت مال پرداخت شده باشد،) 3

.يدار استدرهرحال، مال متعلّق به خر) 4

.عمومي، مديران تصفيه را براي تصفيه امور شركت انتخاب كرده استمنحل شده و مجمع»برنا«شركت سهامي -48

اگر مديران تصفيه در هنگام انتخاب شدن، نصاب قانوني را اخذ نكرده باشند، كدام مورد صحيح است؟
.برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است كه بازرس شركت، اعمال مديران را تأييد كند، دردرصورتي) 1

.جلسه را از دادگاه درخواست كردتوان بطالن صورتانتخاب آنان صحيح است، اما مي) 2

.توان در برابر اشخاص ثالث، به اين بطالن استناد كردانتخاب آنان باطل است، اما نمي) 3

.اعمال آنان درهرصورت باطل است) 4
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ص مسئوليت تضامني در حقوق ايران، صحيح است؟كدام مورد درخصو-49
.اصل بر مسئوليت نسبي است، مگر آنكه مجوز قانوني يا قراردادي وجود داشته باشد) 1

.در حقوق مدني، اصل بر مسئوليت نسبي و در حقوق تجارت، اصل بر مسئوليت تضامني است) 2

.ق مدني منع و در حقوق تجارت تجويز شده استبيني مسئوليت تضامني در روابط قراردادي، در حقوپيش) 3

صورت مشترك، مسئوليت تضامني، ولي در امور مدني،در امور تجاري، ازجمله صادركنندگان چك به  )4
.مسئوليت نسبي است

ح است؟قانون تجارت موسوم به شركت عملي، كدام مورد صحي 22درخصوص شركت موضوع ماده-50
هاي قانوني مربوط بهها، قالبشركتي مدني با فعاليت تجاري كه در هنگام ثبت در مرجع ثبت شركت  )1

.شركت تجاري را رعايت نكرده است

بهقانون تجارت، بدون ثبت 2گانه ماده هاي هفتشركتي تجاري كه با استفاده از ساختار يكي از شركت )2
.پردازدتجارت مي

.پردازدشركتي سهامي كه اقدامات مربوط به تأسيس آن انجام شده، ولي هنوز ثبت نشده و به فعاليت تجاري مي) 3

.پردازدعنوان شركت به امور تجاري ميهاي مقرّر در قانون تشكيل نشده، لكن بهشركتي كه در قالب) 4

ند را پيش از سررسيد به دارنده تأديه كند، كدام مورد صحيح است؟چنانچه صادركننده سفته، وجه س-51
.عمل وي معتبر است و مسئوليتي ندارد) 1

.پرداخت معتبر است، ولي صادركننده در برابر اشخاصي كه نسبت به سفته حقي دارند، مسئول است) 2

.ه حقي دارند، مسئول استپرداخت غيرمعتبر است و صادركننده در برابر اشخاصي كه نسبت به سفت) 3

صادركننده براساس تغيير شاخص اعالمي بانك مركزي و به نسبت مدتنيست مگرآنكه پرداخت معتبر   )4
.نموده باشدباقيمانده، از مبلغ كسر 

عنوان ضامن احمد،عنوان دارنده، با ظهرنويسي، چكي را به علي منتقل و شخصي به نام شاهين بهاحمد به-52
چنانچه بعداً اثبات گردد كه امضاي احمد جعل شده، كدام مورد صحيح است؟. كندت سند را امضا ميپش
.احمد و شاهين، هيچ مسئوليتي نسبت به وجه سند ندارند) 1

.هاي پس از ظهرنويسي احمد، فاقد اعتبار استكليه اقدامات و ظهرنويسي) 2

.مسئولين قبلي، ازجمله صادركننده، باقي است مسئوليت احمد منتفي، لكن ضمانت شاهين از) 3

هاي بعد از شاهين از جعلي بودن امضاي احمد،اطالعي ظهرنويس پيش از احمد و ظهرنويسدرصورت بي  )4
.مسئوليت تضامني احمد و شاهين باقي است

انتخاب شود،چنانچه شخصي كه كارمند رسمي سازمان دولتي است، به سمت مدير شركت سهامي خاص -53
كدام مورد صحيح است؟

.مدير مزبور قابل عزل و كليه اعمال وي قابل ابطال است) 1

.انتخاب مدير يادشده و اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، باطل است )2

.مدير يادشده قابل عزل و اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، معتبر است) 3

.و اعتبار اعمال حقوقي او در برابر اشخاص ثالث، منوط به تنفيذ ايشان است مدير مزبور قابل عزل) 4

عمومي ساليانه، بر پايه تأييد شخص حقيقي عضوهاي مالي شركت سهامي عام در مجمعچنانچه صورت-54
اي چه اثري دارد؟ عنوان بازرس شركت تصويب شود، چنين مصوبهجامعه حسابداران رسمي به

.باشد، ولي مصوبه معتبر است ص مزبور به عنوان بازرس قابل ابطال ميانتخاب شخ  )1

را 1347اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت  147چنانچه بازرس موصوف، شرايط مذكور در ماده  )2
.هاي مالي معتبر استدارا باشد، تصويب صورت

ها، مؤسساتيك از وزارتخانهصورت، در هيچ اين رمصوبه منوط به تنفيذ سازمان حسابرسي است؛ در غي  )3
اوراق بهادار وو ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، سازمان بورس ها و بيمههاي دولتي، بانكدولتي، شركت

.باشد و به نفع اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بودمؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نمي

ها، مؤسسات اعتباريها و بيمههاي دولتي، بانكها، مؤسسات دولتي، شركتيك از وزارتخانهيچدر ه)4
باشد و به نفعاوراق بهادار و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نميو غيربانكي، سازمان بورس 

.اشخاص مزبور، قابل استناد نخواهد بود
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؟نيستكدام مورد، صحيح -55
.هاي سهامي خاص، سهامي عام و تعاوني توليد، مجاز به انتشار اوراق مشاركت عادي هستندشركت) 1

.هاي سهامي خاص و سهامي عام و تعاوني توليد، مجاز به انتشار هر نوع اوراق مشاركت هستندكليه شركت) 2

هاي تعويض تنها با سهام شركت قابلِ تبديل به سهام با سهام شركت ناشر و اوراق مشاركت اوراق مشاركت قابلِ  )3
.سهامي عام غيربورسي قابل تعويض هستند

هاي سهامي عام، مجاز بههاي سهامي خاص، تنها مجاز به انتشار اوراق مشاركت عادي و شركتشركت  )4
.انتشار اوراق مشاركت عادي و قابل تبديل و تعويض با سهام هستند

شركت تضامني، كدام مورد صحيح است؟درخصوص ورشكستگي -56
تبع شركت، منوط به تاجر بودن شوند، لكن ورشكستگي مديران، به تبع شركت، ورشكسته تلقي مي شركا به) 1

.آنان است

.شوند تبع شركت، ورشكست نمي مديران و شركاي شركت داراي مسئوليت تضامني بوده، لكن به  )2

.شوندقلمداد نمي هتبع شركت، ورشكست يت تضامني بوده، ولي بهشركاي شركت داراي مسئول  )3

.شوندتبع شركت، ورشكسته و داراي مسئوليت تضامني مي شركا به) 4

؟نيستكدام مورد درخصوص قرارداد ارفاقي، صحيح -57
.ودشقرارداد ارفاقي ميان تاجر و بستانكاران، با تصديق دادگاه و بدون دخالت ناظر منعقد مي) 1

.شوداي بستانكاران تاجر ورشكسته منعقد ميبا اكثريت عددي و سرمايه) 2

.شودبا تاجر حقيقي و شركت تجاري منعقد مي) 3

.شود تقصير هم منعقد مي با تاجر ورشكسته به) 4

، كدام است؟1397سال دو نوآوري مهم قانون اصالح قانون صدور چك-58
الوكاله ـ ايجاد چك مورديدون حقّ مطالبه خسارات تأخير و حقمطالبة صرفاً اصل وجه ب) 1
هاي صادركنندهمطالبه اصل و خسارات تأخير بدون حكم دادگاه ـ توقيف حساب) 2
نياز از صدور حكم ـ كاهش مسئوليت كيفريصدور اجرائيه از دادگاه بي) 3
ايجاد چك موردينياز از صدور حكم ـ درخواست صدور اجرائيه از دادگاه بي )4

البيت تاجر ورشكسته، صحيح است؟كدام مورد درخصوص فروش كاالهاي تجاري و اثاث-59
.رسدوسيله مدير تصفيه، با اجازه دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي و نظارت ناظر به فروش مي به) 1

.وسيله مدير تصفيه و با اجازه دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي، قابل فروش است به) 2

.رسداز سوي مدير تصفيه، با اجازه دادستان و نظارت ناظر به فروش مي) 3

.عنوان، بدون اجازه تاجر ورشكسته قابل فروش نيستهيچبه) 4

شود؟گيري ميها تصميمترتيب، با كدام حد نصابانحالل شركت با مسئوليت محدود و شركت تضامني، به-60
اتفاق آراي شركا ـ اتفاق آراي شركا) 1
اتفاق آراي شركا  دارندگان اكثريت سرمايه ـ) 2
چهارم سرمايه و اكثريت عددي شركا ـ اتفاق آراي شركادارندگان سه) 3
چهارم سرمايه و اكثريت عددي شركاالعاده ـ دارندگان سهعمومي فوقدوسوم آراي حاضر در مجمع) 4

 :اصول استنباط حقوق اسالمي

در فرض تزاحم دو يا چند حكم، معيار ترجيح كدام است؟-61
اهميت حكم) 2    طور مطلقتخيير به )1
تقدم زمان صدور حكم) 4  نزديك بودن حكم به واقعيت )3
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، كدام مورد صحيح است؟»)تمثيل(قوقي ح  قياس فقهي ـ«و » قياس اولويت«درخصوص دو مفهوم  -62
.اين دو مفهوم، دو تعبير براي يك چيز است كه هر دو اعتبار يكسان دارند) 1

.باشد مي العلةاست ولي قياس فقهي ـ حقوقي، مستنبط العلةقياس منصوص  قياس اولويت،) 2

.ولويت، علت حكم، ظنّي استحقوقي، به علت حكم تصريح شده است ولي در قياس ا  در قياس فقهي ـ) 3

شود ولي قياس فقهي ـ حقوقي، به استنباط ظنّي يا قطعي با تكيهقياس اولويت، به داللت لفظي مربوط مي  )4
.گرددبر علت حكم بازمي

63-ت خبر واحد، وثوق به صدور روايت از معصومبنا بر اينكه مبناي حجيك از انواع شهرت، باشد، كدام) ع(ي
است؟واحد كننده ضعف سند خبر برانج
فتوايي) 2 عملي) 1
فتوايي و عملي) 4 روايي) 3

توان از رفتار ايشان، استنباط كرد؟عملي را ترك كند، چه چيزي را مي) ع(اگر معصوم-64
.عمل، حرام است) 2    .عمل، مكروه است )1

.معناي خاص استعمل، مباح به) 4    .عمل، واجب نيست )3

دانيمكند؛ ولي نميموجب قراردادي، يكي از دو شريك مال غيرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل ميبه-65
چنانچه در مجلس عقد، قرارداد مزبور توسط يكي از طرفين فسخ شود، كدام مورد. بيع بوده يا صلح معوض

صحيح است؟
.لح معوض، جاري استاستصحاب عقد ص) 2  .شده دانست قرارداد را بايد فسخ )1

.طور كلي جاري است استصحاب عقد به) 4  .استصحاب عقد بيع جاري است) 3

منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع،قانون مجازات اسالمي، به 645برابر ماده-66
، كدام مورد صحيح است؟»طالق«درخصوص واژه. طبق مقرّرات الزامي است

.گيردواژه طالق، لفظاً عام است و همه افراد و انواع طالق را دربرمي) 1

.است» طالق«شمول واژه طالق نسبت به انواع طالق، از باب اطالق لفظ) 2

.هاي مختلف استواژه طالق، فقط داراي اطالق احوالي است و فقط ناظر به طالق در حالت) 3

.شودق، مشكوك است و بنابراين بر نوع غالب كه طالق رجعي است، حمل ميشمول واژه طالق نسبت به انواع طال) 4

يك از موارد زير، احتياط الزم است؟ در كدام-67
.بعضي از اطراف علم اجمالي، از ابتالي مكلّف خارج شود) 1

.ارتكاب يكي از اطراف علم اجمالي، از باب اضطرار الزم باشد) 2

.لي، از ابتدا مورد ابتالي مكلّف نباشدبعضي از اطراف علم اجما) 3

.علم اجمالي، به علم تفصيلي به تكليف و شك بدوي تجزيه شود) 4

؟ندارددر كدام مورد، تعارض حتي از نوع غيرمستقر آن نيز وجود -68
.بينِ دو دليل، نسبت عام و خاص برقرار باشد) 1

.بينِ دو دليل، نسبت مطلق و مقيد برقرار باشد) 2

.يكي از دو دليل، حاكم يا وارد بر دليل ديگر باشد) 3

.يكي از دو دليل، قطعي و يقيني و ديگري ظنّي باشد) 4

و تبرّعي، كدام مورد صحيح است؟) عرفي(درخصوص جمع داللي -69
.جمع تبرّعي، مربوط به احكام غيرالزامي و جمع عرفي، مربوط به احكام الزامي است) 1

.مع تبرّعي، در احكام مدني و كاربرد جمع داللي، در احكام كيفري استكاربرد ج) 2

.گيرد جمع عرفي برخالف جمع تبرّعي، بر پاية شاهد و قرينة لفظي صورت مي) 3

.جمع تبرّعي و عرفي، به يك معني هستند) 4
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گيري است؟هاي زير، قابل مفهوميك از عبارتكدام-70
.انشا، به شرط مقرون بودن به چيزي كه داللت بر قصد كند شود به قصدعقد، محقق مي) 1

.عنه نداردضامني كه به قصد تبرّع ضمانت كرده باشد، حقّ رجوع به مضمون) 2

.شود، موجب حرمت ابدي استتفريقي كه با لعان حاصل مي) 3

.تدليس در صلح، موجب خيار فسخ است) 4

؟كندنميسرايت  در كدام مورد، اجمال مخصص، به عام-71
.در شبهه مفهوميه، اگر مخصص، منفصل باشد) 1

.در شبهه مصداقيه، خواه مخصص، متصل باشد يا منفصل) 2

.در شبهه مفهوميه، در موارد دوران ميان اقل و اكثر، اگر مخصص، منفصل باشد) 3

.باشد در شبهه مفهوميه، در موارد دوران ميان متباينين، اگر مخصص، منفصل) 4

يك از موارد زير، مطلق را بايد بر مقيد حمل كرد؟ در كدام-72
.كننده مال ديگري به عمد، به حبس محكوم خواهد شدتلف ـ . كننده مال ديگري، ضامن آن استتلف )1

.ـ اگر قتل عمد به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مانع ارث نخواهد بود. قتل عمد از موانع ارث است) 2

.ـ صلح به اكراه، نافذ نيست. رضاي حاصل در نتيجة اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست) 3

.ـ تدليس در صلح، موجب خيار فسخ است. تدليس در معامله موجب خيار فسخ است) 4

كدام مورد صحيح است؟»عنوان اصل عمليتخيير به«و » تخيير در واجب تخييري«در مقايسه ميان  -73 ،
.تخيير در هر دو، صرفاً يك حكم واقعي عقلي يا شرعي است )1

.تخيير در هر دو، صرفاً يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است) 2

.اولي، يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي است ولي دومي، يك حكم ظاهري عقلي است) 3

.است اولي، يك حكم واقعي شرعي است، ولي دومي، يك حكم ظاهري عقلي يا شرعي) 4

كه يقيناً چند تخته فرش در آن انبار وجوددرصورتي. زندشخصي انبار فرش ديگري را به عمد آتش مي-74
هاي مزبور به انبار ديگريسوزي، فرشداشته است، ولي اكنون شك داشته باشيم كه آيا قبل از وقوع آتش

شود؟اند يا نه، كدام مورد به كمك استصحاب ثابت ميمنتقل شده
سوزيها تا لحظه آتشفقط بقاي فرش) 1
زنندهها و عمدي بودن عمل آتشبقاي فرش) 2
سوزي، اتالف آنها و حكم به ضمانها تا لحظه آتشبقاي فرش) 3
سوزي، اتالف آنها، حكم به ضمان و حبسها تا لحظه آتشبقاي فرش) 4

ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميتقوانين جزايي «: قانون مجازات اسالمي 3برابر ماده -75
كليه«، عبارت ».شودزميني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي

مورد زير است؟ در اين ماده، مصداق كدام» اشخاص
عام استغراقي) 2 عام مجموعي )1
اطالق احوالي) 4 عام بدلي) 3

هاي جايگزين حبس، در مورد جرايم عليه امنيتاعمال مجازات«: قانون مجازات اسالمي71ماده  به موجب-76
مورد درخصوص حكم مذكور در اين ماده، صحيح است؟ كدام. »داخلي يا خارجي كشور ممنوع است

.يك حكم تكليفي است كه ممكن است مستلزم حكم وضعي هم باشد) 1

.ده از بيان حكم تكليفي ساكت استصرفاً حكم وضعي است و ما) 2

.ازآنجاكه در قالب صيغه نهي نيست، حكم تكليفي نيست) 3

.از جنس فرمان ارشادي است) 4
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يكي از قراردادها، داللت روشني بر موضوع. دو نسخه متعارض از يك قرارداد، درباره تعهد معيني وجود دارد-77
قرارداد ديگر، فاقد شائبه اكراهي بودن است، اما. در ميان استتعهد دارد، اما شائبه اكراهي بودن آن هم 

مورد زير درخصوص اين دو قرارداد، صحيح است؟ كدام. باشد داللت آن بر موضوع تعهد، مبهم مي
.هر دو قرارداد، داراي مرجح مضموني و جهت صدوري يكسان هستند) 1

.، داراي مرجح سندي استيكي از قراردادها، داراي مرجح مضموني و ديگري) 2

.يكي از قراردادها، داراي مرجح جهت صدوري و ديگري، داراي مرجح داللي است) 3

.هر دو قرارداد، مرجح جهت صدوري را دارند، ولي يكي از آنها داراي مرجح داللي نيز هست) 4

. »ب«بدهد يا» الف«اين مبلغ را به داند بايدداند مبلغ دو ميليون تومان بدهكار است، ولي نميشخصي مي-78

بنابر حلّ مسئله با تكيه بر اصول عملي، نوع شبهه و اصل جاري در اين مورد، كدام است؟
اصل احتياط ـ » شبهه ميان اقل و اكثر استقاللي ـ شبهه موضوعيه«)1
اصل تخييرـ »شبهه ميان اقل و اكثر استقاللي ـ شبهه حكميه«)2
اصل احتياط» ن متباينين ـ شبهه موضوعيهشبهه ميا«)3 ـ
اصل تخيير»شبهه ميان متباينين ـ شبهه حكميه«)4 ـ

اي ترديد داشته باشد كه آيا رسيدگي به آن، در قلمرو صالحيت قضائي اوهرگاه دادرس درخصوص پرونده-79
داق كدام مورد است؟است يا رسيدگي به آن، ممنوع است و در قلمرو صالحيت او نيست، اين امر، مص

به و اجراي اصل برائت شك در مكلّف) 2شبهه تحريمي ناشي از فقدان نص و لزوم احتياط )1
دوران امر ميان محذورين) 4دوران امر ميان متباينين و لزوم احتياط )3

كدام مورد صحيح است»االباحه لةاصا«و» البرائه لةاصا«درخصوص-80 ؟،
.شود ت تحريمي و وجوبي و دومي، در شبهات وجوبي جاري مياولي، در شبها) 1

.اولي، مفيد حكم ظاهري و دومي، بيانگر حكم واقعي است) 2

.دنشو جاري ميهر دو، در شبهات تحريمي و وجوبي ) 3
.هر دو، بيانگر حكم ظاهري هستند) 4

 :حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

، در ايران يافت شدهدر آنجا كب جرمي شده و پيش از تعقيب و محاكمهيك ايراني، در خارج از كشور، مرت-81
كدام مورد. در جريان رسيدگي، قانون محلّ وقوع جرم نسخ شده است. و تحت تعقيب قرار گرفته است

درباره ادامه رسيدگي به اتهام وي، صحيح است؟
.يابديگردد، وگرنه ادامه ماگر اتهام تعزيري باشد، رسيدگي موقوف مي) 1

.شودبسته به مورد، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر مي) 2

.يابدرسيدگي درهرحال ادامه مي) 3

.گرددرسيدگي موقوف مي) 4

صحيح است؟بر ضبط ارز،  عالوهكدام مورد درخصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، -82
حبس تعزيري و جزاي نقدي درجه پنج) 1
مقرّر براي اصل عمل قاچاقحداقل مجازات ) 2
اگر ارزش قاچاق ده ميليارد ريال يا كمتر باشد، حبس درجه پنج و چنانچه بيشتر باشد، حبس درجه چهار) 3
جزاي نقديدرجه پنج و چنانچه بيشتر باشد،  جزاي نقديميليارد ريال يا كمتر باشد،  دهاگر ارزش قاچاق  )4

درجه چهار
خطاب كرده شرافت بياي دزد و مديره را مجموعهعمومي، اعضاي هيئتجلسه مجمعكارمند شركت در -83

كدام مورد درخصوص وصف جزايي رفتار وي، صحيح است؟. است
.از نظر عنوان و نتيجه مجرمانه، جرم واحد است) 1

.از نظر عنوان، متعدد و از حيث نتيجه، جرم واحد است) 2

.از حيث نتيجه، مشمول مقرّرات تعدد مادي استاز نظر عنوان، جرم واحد و ) 3

.از نظر عنوان متعدد و از حيث نتيجه مجرمانه، مشمول مقرّرات تعدد مادي است) 4
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يك از مرتكبان زير است؟نگهداري در كانون اصالح و تربيت، مجازات الزامي كدام-84
ساله مرتكب جرم مستوجب قصاصهدختر د) 2  ساله مرتكب جرم تعزيري درجه چهاردختر سيزده) 1
ساله مرتكب جرم حديپسر چهارده) 4  ساله مرتكب جرم تعزيري درجه پنجپسر شانزده )3

زير است؟ مقرّراتيك از كدام مشمولتعدد جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، -85
مقرّرات عمومي قانون مجازات اسالمي) 1
بارزه با مواد مخدرمقرّرات خاص قانون م) 2
درخصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون مجازات اسالمي و درخصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مبارزه) 3

با مواد مخدر
درخصوص جرايم موضوع ماده چهار، قانون مجازات اسالمي و درخصوص جرايم موضوع ماده هشت، قانون  )4

مبارزه با مواد مخدر

او را به تضييع اموال عمومي ،به قصد حمايت از منافع ملّي ،يكي از وزراشخصي در جلسه سخنراني رسمي -86
صحيح است؟ ،كدام مورد درباره عنوان اتهامي او. كندمتهم مي

نشر اكاذيب مشمول جرايم سياسي) 2  نشر اكاذيب مشمول جرايم عمومي )1
ي مشمول جرايم عمومياافتر) 4  افتراي مشمول جرايم سياسي )3

عمل وصف. زدن امنيت كشور، به جنگ و كشتار تحريك كرده استشخصي، اهالي منطقه را به قصد برهم-87
مجرمانه وي چيست؟

.سردستگي است، خواه تحريك مؤثر واقع شود، خواه نشود )1

.معاونت است، اگر تحريك مؤثر واقع شود) 2

.جه استجرم مستقل و مقيد به نتي) 3

.جرم مستقل و مطلق است) 4

بهدر فرجه قانوني با علم به موضوع، مالكيت خود را » ب«. را فروخته است» ب«مال متعلّق به » الف«  -88
وصفكدام مورد درباره . پس از انقضاي فرجه مذكور، عليه او طرح دعوا كرده استخريدار اطالع نداده و 

، صحيح است؟»ب«رفتار 
معاونت در كالهبرداري) 2  در تحصيل مال از طريق نامشروع معاونت )1
.وصف جزايي ندارد) 4  مشاركت در كالهبرداري )3

كنند، چه عنواني دارند؟ ميمأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق، از تعقيب مرتكبان خودداري -89
در حكم مختلس) 1
مساعدت در فرار مجرمين) 2
م قاچاقمعاون در ارتكاب جر) 3
.است كردهتخلّف انتظامي  ،عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتكب) 4

ي را كه براي توزيع به وي سپرده شده، بههاي، كاالدولتي داري با حيله و تقلّب و با تخلّف از ضوابطمغازه-90
عنوان اتهامي عمل وي چيست؟. قيمتي بيش از قيمت مصوب فروخته است

يانت در امانتخ) 2 تخلّف صنفي )1
تحصيل مال از طريق نامشروع) 4 كالهبرداريدر حكم ) 3

به مبلغ بيست ميليارد ريال محرز ،جرم پولشويي شخصي با توجه به اصل ارزش مال و عوايد ناشي از آن-91
يك از موارد زير است؟كدام ،مجازات محكوم. شده است

چهارم آن يك مصادره مبلغ پولشويي و جزاي نقدي معادل) 1
پنجتعزيري درجه  حبسمعادل مبلغ پولشويي و  اموال مصادره) 2
مصادره مبلغ پولشويي ـ جزاي نقدي معادل ميزان پولشويي و حبس تعزيري درجه چهار) 3
پنجتعزيري درجه  حبسعادل مبلغ پولشويي و ممصادره مبلغ پولشويي ـ جزاي نقدي ) 4
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خود را براي مدت دو سال به ديگري تمليك كرده وشدة  ثبتنافع ملك به موجب سند عادي، م» الف«  -92
متعاقباً طي سند رسمي، منافع همان ملك را در همان مدت، به شخص ثالثي واگذار و وجوهي از او دريافت

كدام مورد درخصوص وصف قانوني عمل وي، صحيح است؟. كرده است
معامله معارض) 2    انتقال مال غير ) 1
.وصف كيفري ندارد) 4  يل مال از طريق نامشروع تحص) 3

واسطه بعد مسافت، گلوله به هدف اصابت نكرده شليك كرده، ولي به»ب«به قصد قتل، به سمت » الف«  -93
كرده است»ب«. است مجازات. گذشت ، صحيح است؟»الف«كدام مورد درخصوص

.جرم محال است و غيرقابل مجازات) 1

ست؛ حبس تعزيري درجه چهارشروع به جرم ا) 2
در حكم شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه پنج) 3
در حكم شروع به جرم است؛ حبس تعزيري درجه چهار) 4

فرار از دين، صحيح است؟ انگيزه اكدام مورد درخصوص انتقال مال ب-94
.االجرا باشد، جرم استاگر دين، موضوع سند الزم) 1

2 (به حكم قطعي باشد، جرم استاگر دين، محكوم.

.چنانچه بعد از صدور حكم بدوي صورت گرفته باشد، جرم است) 3

.چنانچه پس از طرح دعوي در مراجع قضائي يا تقاضاي صدور اجرائيه ثبتي صورت گرفته باشد، جرم است) 4

يقانونير، جزو معاذير يك از موارد زدر جرم مساعدت براي خالصي مجرم از محاكمه و محكوميت، كدام-95
است؟دهنده مجازات  تخفيف

.مرتكب، از اقارب درجه اول متهم باشد) 2  .گناهي متهم داشته باشدمرتكب، يقين به بي )1

.نسبت به مجرم اصلي، حكم برائت صادر شود) 4  .مجازات مجرم اصلي، تعزير درجه هشت تا پنج باشد )3

يك سايت مروج محتويات است و اعضاي گروه را به پيوستن بهي خصوصشخصي، عضو يك گروه مجازي -96
رفتار مجرمانه وي چيست؟ وصف. كندترغيب ميمستهجن 

االرضهاي مستهجن را حرفة خود قرار داده باشد، افساد في چنانچه ترغيب به پيوستن به سايت) 1
ت و اخالق عمومياي عليه عفصرفاً اگر ترغيب مؤثر باشد، معاونت در جرم رايانه) 2
.با توجه به خصوصي بودن گروه، وصف جزايي ندارد) 3

اي عليه عفت و اخالق عموميجرم رايانه) 4

مجازات زناي به عنف» الف«  -97 به علم كندبرخالف واقع را اكراه كرده تا » ب« ،با اقرار جرمي . به ارتكاب چنين

مستند به اقرار، اعدام شده ا» ب« حكم اجراي واقعه. ستدر اين از ناشي ،كدام مورد درخصوص مسئوليت
صحيح است؟

.است» ب«مسئول قتل عمد ،»الف«) 1

.است» ب«عمدمسئول قتل شبه ،»الف«) 2

.شودالمال پرداخت مياز بيت ،اشتباه قضائي است و ديه شخص) 3

.شوديالمال پرداخت ماز بيت ،»ب«شود و ديه محكوم ميابد به حبس » الف«) 4

، او را با خدعه و نيرنگ به داخل»ج«، به قصد برداشتن عضوي از اعضاي بدن»ب«با هماهنگي با» الف«  -98
چيست؟» ب«و » الف«وصف جزايي عمل. است گرفتهتحويل او را » ب«كشور آورده و

شروع به جنايت بر عضو و»الف«) 1 ، عبور دادن غيرمجاز از مرز»ب«،
معاو»الف«) 2 مباشرت »ب«نت در قاچاق انسان و، در آن،
شروع به جنايت بر عضو و»الف«  )3 معاونت در آن»ب«، ،
هر دو، مباشرت در قاچاق انسان) 4
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در كدام فرض، مؤسسه داراي مسئوليت كيفري است؟. اي شده استكارمند يك مؤسسه، مرتكب جرم رايانه-99
.مرتكب شده باشدصرفاً اگر در راستاي منافع مؤسسه ) 1

.اگر در اثر عدم نظارت مدير، مرتكب شده باشد) 2

.صرفاً اگر به نام مؤسسه مرتكب شده باشد) 3

.اگر مرتكب نفع شخصي نداشته باشد) 4

يك از جرايم زير، قابل تعليق است؟كدام-100
ان از منكرحمله به آمران به معروف و ناهي) 2صدور چك با علم به مسدود بودن حساب )1
معاونت در قتل عمد) 4 جعل اسناد رسمي )3

 :آيين دادرسي كيفري

كند؟يك از شرايط زير، مبادرت به صدور حكم غيابي ميدادگاه تحت كداماللهي، در جرايم فاقد جنبه حق-101
.چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد، هرچند وكيل او حضور داشته باشد )1

.كه متهم در جلسه دادگاه حاضر نباشد، هرچند وكيل او اليحه دفاعيه داده باشددرصورتي )2

.يك از جلسات دادگاه حاضر نشده يا اليحه دفاعيه نفرستاده باشندهرگاه متهم يا وكيل او در هيچ) 3

3هرگاه متهم يا وكيل او، صرفاً در جرايم مذكور در ماده   )4 2يك از جلسات دادگاه ياك در هيچ.د.آ.ق
.دادسرا حضور پيدا نكرده باشند

دليل عدم كفايت ادلّه، قرار منع تعقيب صادردر كدام فرض، در مورد متهمي كه قبالً درخصوص اتهام وي به-102
و در دادگاه قطعي شده است، امكان تعقيب مجدد براي همان اتهام وجود دارد؟

اجازه دادگاه ف دليل جديد ـ درخواست دادستان ـ كش) 1
كشف دليل جديد ـ درخواست شاكي ـ اجازه دادستان) 2
كشف دليل جديد ـ موافقت دادستان) 3
كشف دليل جديد ـ موافقت دادگاه) 4

گاه، شاكيصدور كيفرخواست و قبل از ارسال پرونده به داد گذشت، در فرضي كه پس ازدر جرايم غيرقابل-103
رضايت قطعي خود را اعالم كند، كدام مورد صحيح است؟

.صرفاً چنانچه امكان تعليق تعقيب باشد، دادستان بايد از كيفرخواست عدول كند )1

.پس از اعالم رضايت شاكي، دادستان مكلّف به عدول از كيفرخواست و صدور كيفرخواست جديد است  )2

عنوان كيفيت مخفّفهتواند رضايت را بهفرخواست وجود ندارد و دادگاه ميدرهرحال، امكان عدول از كي  )3
.درنظر گيرد

كه در نتيجة رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين درصورتي  )4
.كنداساس، كيفرخواست جديد صادر مي

بر اخذ وجه التزام و اض متهم و كفيل درخصوص دستور دادستان مبنيمرجع صالح براي رسيدگي به اعتر-104
است؟ دادگاهالكفاله، كدام وجه

كيفري دو) 2 كيفري يك )1
تجديدنظر استان) 4كيفري صالح براي رسيدگي به اتهام )3

شود؟نهاد داراي مجوز، در كدام فرض پذيرفته ميهاي مردماعالم جرم از سوي سازمان-105
.ديده خاص است، هرچند بدون رضايت وي باشدگذشت كه داراي بزهدر جرم قابل  )1

.در جرمي كه نسبت به موضوع موردحمايت آنان ارتكاب يافته، هرچند در اساسنامه آنها درج نشده باشد) 2

هاي اين سازمانحمايت آنان ارتكاب يافته و اسام گذشت كه نسبت به موضوع موردفقط در جرايم غيرقابلِ) 3
.توسط مراجع رسمي اعالم شده باشد

حمايت مندرج در اساسنامه آنان ارتكاب يافته و اسامي اين كه نسبت به موضوع مورد  در هر جرمي  )4
.ها توسط مراجع رسمي اعالم شده باشدسازمان
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مدت تعليق، مرتكب جرم تعزيري درجهدر مورد متهم، قرار تعليق تعقيب صادر شده و متهم مجدداً در -106
شود؟يك از فروض زير، قرار مزبور لغو ميدر كدام. شود هفت مي

صدور كيفرخواست در مورد اتهام جديد) 1
صدور قرار تأمين كيفري در مورد اتهام جديد) 2
به محض شروع به تعقيب كيفري در مورد اتهام جديد) 3
دادسرا در مورد اتهام جديد ازبه محض صدور قرار نهايي ) 4

طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و-107
يك از اصول جزايي زير است؟متضمن كدام ،اين حكم. موجب قانون باشدبه
»قانوني بودن جرم«و » قانوني بودن دادرسي«) 1

»شخصي بودن مجازات«و » فردي كردن كيفر«) 2

»قانوني بودن دادرسي«و » قانوني بودن مجازات«) 3

»شخصي بودن مسئوليت كيفري«و » قانوني بودن جرم و مجازات«) 4

چنانچه پس از صدور حكم و در مرحله اجراي احكام، شاهدي كه شهادت شرعي وي موجب محكوميت-108
ترتيب با كدام تكليفكند، قاضي اجراي احكام و دادستان بهعليه شده است، از شهادت خود رجوع محكوم

زير مواجه هستند؟
تقاضاي اعاده دادرسي پس از موافقت دادگاه  اعالم مراتب به دادگاه صادركننده حكم قطعي ـ) 1
تقاضاي اعاده دادرسي پس از موافقت دادگاه  اعالم مراتب به دادستان ـ) 2
تقاضاي اعاده دادرسي توسط دادستان ـ  اعالم مراتب به دادستان )3
عالي كشورپيگيري موضوع در ديوان  تقاضاي اعاده دادرسي ـ) 4

درخصوص صدور قرار تأمين كيفري، كدام مورد صحيح است؟. شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعدد است-109
هامات در صالحيت ذاتي يا محليشود، مگراينكه رسيدگي به اتدر مورد وي قرار تأمين واحد صادر مي  )1

.هاي مختلف باشددادگاه

هايشود، مگراينكه رسيدگي به اتهامات در صالحيت ذاتي دادگاهدر مورد وي قرار تأمين واحد صادر مي  )2
.مختلف باشد

.شوددر مورد هريك از اتهامات با لحاظ صالحيت محلي، قرار تأمين مستقل صادر مي) 3

.شوددرهرصورت، در مورد وي قرار تأمين واحد صادر مي  )4

الحصول، در كدام صورت قابل مطالبه است؟منافع ممكن-110
.كه صدق اتالف نمايددر تمام جرايم، درصورتي )1

.كه حصول آن امكان داشته باشددر تمام جرايم، درصورتي) 2

.كه صدق اتالف نمايدرصورتيدر غيرجرايم موجب تعزير منصوص شرعي و ديه، د )3

.كه حصول آن امكان داشته باشددر غيرجرايم موجب تعزير منصوص شرعي و ديه، درصورتي) 4

؟شودنمييك از موارد زير درج در احضاريه، به تشخيص مقام قضائي، كدام - 111
تاريخ حضور) 2 نتيجة عدم حضور )1
علت احضار) 4 امضاي مقام قضائي) 3

به جرايم مشمول صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلّح، ارتكابي توسط نظاميان داراي درجه سرتيپ-112
شود؟ هاي زير رسيدگي مي يك از دادگاه سرلشكري، در كدام دومي شاغل در محل

دادگاه نظامي يك يا دو مركز استان محلّ وقوع جرم، برحسب نوع جرم )1
و تهران، برحسب نوع جرمدادگاه نظامي يك يا د) 2
دادگاه نظامي يك مركز استان محلّ وقوع جرم )3
فقط دادگاه نظامي يك تهران) 4
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عليه را مستحق تخفيفكه دادگاه تجديدنظر استان، اساس حكم بدوي را صحيح بداند اما محكومدرصورتي-113
كند؟مجازات تشخيص دهد، چه اقدامي مي

عليه تقاضايتواند مجازات را طبق قانون تخفيف دهد، هرچند محكوم، ميضمن تأييد اساس حكم  )1
.تجديدنظر نكرده باشد

.در فرضي كه دادستان يا شاكي تجديدنظرخواهي كرده باشند، امكان اعمال تخفيف مجازات وجود ندارد) 2

.امكان تخفيف وجود دارد عليه تقاضاي تجديدنظر و اعمال تخفيف كرده باشد،صرفاً چنانچه محكوم) 3

.با توجه به صحت اساس حكم، امكان اعمال تخفيف وجود ندارد) 4

عليه به اتهامعالي كشور، در مقام رسيدگي فرجامي احراز نمايد عملي كه محكومچنانچه شعبه ديوان - 114
كند؟ارتكاب آن محكوم شده است، به فرض ثبوت، جرم نيست، چه تصميمي اتخاذ مي

.دهدرأي را نقض و براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي )1

.دهد عرض ارجاع ميپرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه هم) 2

.دهد عرض ارجاع ميرأي را نقض و پرونده را به دادگاه هم) 3

.كند رأي صادره را نقض بالارجاع مي) 4

فرخواست به دادگاه كيفري دو ارجاع شود، دادگاه مكلّف است چه اقدامي انجام دهد؟هرگاه پرونده با كي-115
پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي  بدون تعيين وقت رسيدگي، حداكثر ظرف يك ماه،  )1

.يم كندنداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، بايد حسب مورد، اتخاذ تصم

صورت، بايد دستور تعيينبايد قرار عدم صالحيت صادر و درغيراين  صرفاً درصورت عدم احراز صالحيت،  )2
.كندوقت رسيدگي داده و طرفين را به دادرسي دعوت 

.متعاقب بررسي پرونده، درهرصورت بايد دستور تعيين وقت رسيدگي صادر و طرفين را دعوت كند) 3

.ررسي پرونده، بايد بالفاصله دستور تعيين وقت رسيدگي داده و طرفين را دعوت كندبدون ب)4

كه دادگاه تجديدنظر، تحقيقات دادگاه بدوي را ناقص تشخيص دهد، كدام مورد صحيح است؟درصورتي-116
كنندهكند و پرونده را نزد دادسراي صادررأساً مبادرت به تحقيق كرده يا قرار رفع نقص صادر مي  )1

.فرستدكيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي

.فرستدرأساً مبادرت به تحقيق كرده يا با صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادركننده رأي مي )2

.فرستدرأي ميصرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده  )3

.فرستدقرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي) 4

حقّ  موجب حكم بدوي محكوم شده و قبل از پايان مهلت تجديدنظرخواهي،شخصي به اتهام خيانت در امانت، به-117
كدام مورد صحيح است؟. نمايدتجديدنظرخواهي خود را اسقاط مي

تواند مجازات را عنداالقتضا به عليه، دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي كرده و ميبه درخواست محكوم  )1
.دهدتشخيص خود تخفيف 

تواند مجازات را عنداالقتضا به عليه، دادگاه با حضور دادستان رسيدگي كرده و ميبه درخواست محكوم )2
.دهدتشخيص خود تخفيف 

شدهچهارم مجازات تعيينقاضاي تخفيف مجازات، دادگاه با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يكبا ت  )3
.كند را كسر مي

.كندشده را كسر ميچهارم مجازات تعيينبا تقاضاي تخفيف مجازات، دادگاه رأساً به موضوع رسيدگي و يك  )4

يك از علل زير، مرجع صادركننده حكم قطعي، اختيارامبراساس اصل فردي كردن قضائي كيفر، طبق كد-118
تبديل مجازات مرتكب را به مجازات مناسب ديگري دارد؟

هاي تعزيريتشديد بيماري جسمي يا رواني در اعمال مجازات )1
هاي تعزيريعدم اميد به بهبودي بيمار در اعمال مجازات) 2
شالق زاتتأخير در بهبودي بيمار در اعمال مجا) 3
هاعدم اميد به بهبودي بيمار در كليه مجازات) 4
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هاي تلقيني از سوي بازپرس در حين بازجويي از متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي،درصورت طرح پرسش-119
يك از موارد زير، صحيح است؟ كدام

.تواند به بازپرس تذكر دهدصرفاً وكيل متهم مي) 1

.ميت انتظامي تا درجه چهار استصرفاً موجب محكو) 2

.موجب بطالن تحقيقات و محكوميت انتظامي تا درجه چهار است )3

.تواند به بازپرس تذكر دهد و همچنين، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار استوكيل متهم مي) 4

از افراد زير، در يكوسط كدامت درصورت ارتكاب ،تحقيقات مقدماتي جرايم مشمول صالحيت دادسرا-120
شود؟دادسراي ويژه نوجوانان انجام مي

سال 18تا  15) 2 سال 18بالغ زيرِ )1
سال 15تا  12) 4 سال 18زيرِ ) 3
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شماره
سوال

گزینه
شماره صحیح

سوال
گزینه
صحیح

12 612

23 624

33 631

41 643

52 654

64 662

71 671

84 684

94 693

102 701

113 713

122 722

134 734

141 741

151 752

163 761

174 773

181 783

193 794

202 802

214 813

222 822

231 834

244 841

253 851

261 863

272 874

284 882

291 891

303 904

314 913

321 921

331 933

343 942

352 952

364 964

371 971

382 984

394 992

403 1003

1398/09/19
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412 1013

423 1021

431 1034

442 1042

451 1054

464 1061

473 1073

483 1083

491 1092

504 1103

512 1114

521 1122

533 1131

544 1144

1151 2 و 553

563 1161

571 1173

584 1182

593 1194

602 1202
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