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 اساسی حقوق

 ؟ است روابط کدام بخش ،انتظام اساسی حقوق -1

 وعدالت آزادی1) 

 وعدالت قدرت2) 

 وعدالت ها حق قلمرو3) 

 افراد وحقوق آزادی وقلمرو قدرت اعمال4) 

 

 ؟ است مورد کدام قضائی استقالل عمده غایت -2

 افراد بنیادین وحقوق طرفی بی تضمین1) 

 اءقض امر برتر منزلت رعایت2) 

 سیاسی برامور قضایی امر برتری3) 

 قضائی مراتب ساسله اصل رعایت4) 

 ؟ است نقض قابل کدام افراد،در خصوصی حریم حق - 3

 مصلحت صورت در1) 

 ضرورت برحسب2) 

 قانون موجب به3) 

 نیست نقض قابل عنوان هیچ به4) 

 

 ؟ دارد رهبری مقام با حقوقی تعامل ،چه نظام مصلحت تشخیص مجمع -4

 فقیه ولی قانونگذاری وظایف ومکمل قانونگذاری شبه نهاد1) 

 رهبری مقام مهم سیاسی تصمیمات اجرایی نهاد صرفا2) 

 فقیه مطلقه والیت نظریه چارچوب در مشورتی نهاد3) 

 انتشار امضاءودستور جهت رهبری مقام به انها وارائه نظام کلی های سیاست کننده تصویب4) 

 

 ؟ شود می استیضاح چگونه کشور رئیس ، پارلمانی نیمه یریاست نیمه دررژیم -5

 دوم مجلس مطلق اکثریت وحکم اول مجلس نمایندگان دوسوم پیشنهاد به1) 



 

 

 عمومی ورفراندوم مجلس دو هر روسای پیشنهاد به2) 

 کشور قضایی عالی دیوان موافقت با3) 

 نیست استیضاح قابل4) 

 امور خصوص در قضائیه قوه رئیس طرف از شده تفویض اختیارات بابت دادگستری وزیر - 6

 ؟ باشد می پاسخگو نهاد کدام برابر ،در قضات غیر استخدامی و مالی،اداری

 اسالمی شورای مجلس1) 

 قضائیه قوه رئیس2) 

 جمهور ورئیس مجلس رئیس3) 

 جمهور ورئیس مجلس نمایندگان4) 

 

 ؟ شوند اعزام قضائی مقامات نزد یدگیرس جهت باید شده بازداشت افراد مدت چه ظرف حداکثر - 7

 روز5( 4  ساعت 24( 3  ( یک هفته2  ساعت 22( 1
 

 ؟ است امر کدام موید مجلس به قضائی الیحه وارسال قوانین وضع در قضائیه قوه همکاری -9

 قوا وظایف اختالط1) 

 قوا نسبی تفکیک2) 

  حاکم قوای عرضی هم3) 

 قوا افقی تفکیک4) 

 

 ؟ است شده انگاری جرم قانونی سند رکدام د سیاسی جرم -11

 امنظ مصلحت تشخیص مجمع مصوبه1) 

 8- مرجع صالح رسیدگی به ادعادی از دست دادن شرط عدالت قاضی کدام نهاد است ؟ 

1) دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات 

2) دادستان کل کشور 

3) دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات 

4) دیوان عالی کشور  

 



 

 مجلس عادی قانون2) 

 مجلس ارگانیک قانون3) 

 اساسی قانون4) 

 

 ؟ است صحیح آنها صالحیت تعیین و ها دادگاه تشکیل درخصوص مورد کدام -11

 است قانون حکم به منوط درهرمورد1) 

 است قضائیه قوه رئیس اختیار در مورد درهردو2) 

 است نونقا با ودومی قضائیه قوه رئیس تصمیم به منوط اولی3) 

 است قانون به منوط دومی و استان دادگستری رئیس دراختیار اولی4) 

 

 جمهوری اساسی قانون 39 اصل در مندرج اجتماعی تامین از برخورداری خصوص در مورد کدام -12

 ؟ است صحیح ایران اسالمی

 شود نمی محسوب همگانی حق1) 

 است دولت وظایف و همگانی حق2) 

 است ومردم دولت مشترک وظیفه3) 

 شود نمی محسوب دولت وظیفه ولی است همگانی حق4) 

 

 مقام کدام عهده بر جدید جمهور رئیس تعیین تا وی ،وظایف جمهور رئیس استعفای صورت در -13

 ؟ است

 وزیران هیئت1) 

 مقننه قوه رئیس2) 

 جمهور رئیس اول معاون3) 

 رهبری موافقت با جمهور رئیس اول معاون4) 

 

 صحیح) مسلح نیروهای قضائی سازمان( نظامی های ودادگاه ها دادسرا رخصوصد رد،مو کدام -14

 ؟ است

 کنند می فعالیت قوا کل فرمانده زیرنظر و نیستند وابسته تشکیالتی حیث از کشور قوای از یک هیچ به1) 



 کنند می الیتفع قوا کل فرمانده نظر زیر ،اما هستند مسلح نیروهای وپشتیبانی دفاع وزارت به وابسته2) 

 هستند قوه این به مربوط اصول ومشمول شده محسوب کشور قضائیه قوه از بخشی3) 

 هستند قوه این به مربوط اصول ومشمول شده محسوب کشور مجریه قوه از بخشی4) 

 ؟ است صحیح مرزی خطوط در تغییر خصوص در مورد کدام  -15

 است مجاز خاص شرایط رعایت ،با جزیی درمورد فقط)1

 است جایز اسالمی شورای مجلس تصویب با صورت هر در)2

 است ممنوع مطلقا)3

 است جایز مطلقا)4

 

 

 

 ؟ دارد حکمی چه ترتیب ومرددبه ،مجهول کلی عین اجاره -17

 باطل– باطل –  صحیح1) 

 باطل –باطل  – باطل2) 

 صحیح– باطل  – صحیح3) 

   صحیح- صحیح –صحیح4) 

 

 451 که شود می مشخص بعدا ،ولی است شده فروخته مربع متر 511 داشتن شرط به ملکی -18

 ؟ است صحیح مورد کدام. است شده اسقاط ملهمعا این در خیارات کافه است مربع متر

 عبارت صورت این ودر کند فسخ را معامله صفت شرط از تخلف علت به تواند می ضررفاحش اثبات صورت در خریدار1) 
 شود نمی مورد این شامل خیارات کافه اسقاط

حقوق مدنی 

16- کدام مورد درخصوص کسی که درمقام وفای به عهد ،مال غیر رابه متعهد له تسلیم می کند 

صحیح است ؟ 
1) اگر ثابت کند مال غیر بدون مجوز قانونی در ید او بوده واذن در تادیه نداشته است می تواند آن را مسترد نماید 

2) اگر ثابت کند مال غیر با مجوز قانونی در ید اوبوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد می تواند آن را مسترد نماید 

3) در صورتی می تواند آن را مسترد نماید که ثابت کند مال غیر بوده است 

4) نمی تواند آن را مسترد نماید 



 

 هم مورد این شامل خیارات کافه اسقاط وعبارت کند فسخ را ،معامله صفت شرط از تخلف علت به تواند نمی خریدار2) 
 شود می
 شود نمی مورد این شامل خیارات کافه اسقاط وعبارت دارد صفت شرط از تخلف خیار خریدار3) 

 شود نمی مورد این شامل خیارات کافه اسقاط وعبارت دارد نتیجه شرط از تخلف خیار خریدار4) 

 

 بعد ماه یک دو هر که شرط این با نمعی اتومبیل دستگاه یک به معین زمین قطعه یک فروش -19

 ؟ دارد حکمی چه شوند داده تحویل

 .است وباطل بوده کالی به کالی بیع1) 

 .است وصحیح بوده کالی به کالی بیع2) 

 .است ابطال قابل بیع3) 

 .است صحیح بیع4) 

 

 ؟ است صحیح دارد ارتفاق حق دیگری ملک در که کسی خصوص در مورد کدام - 21

 .کند می پیدا کاهش متعارف میزان به وی حق تقسیم از بعد و بشود ملک تقسیم از مانع ندتوا نمی1) 

 

 ؟ دارد برمعامالت اثری چه شفعه به اخذ  -21

 هستند صحیح معامالت وبقیه کند می باطل باشد کرده شفعه به اخذ از بعد مشتری که را ای معامله هر1) 

 کند می باطل باشد کرده شفعه مورد به نسبت بیع عقد از وبعد شفعه به اخذ از قبل مشتری که را ای معامله هر2) 

 کند می ابطال قابل را معامالت همه3) 

 کند می باطل را معامالت همه4) 

 

 ؟ دارد براقرار اثری اقرارچه سبب در ومقرله مقر اختالف  -22

 کنند رجوع آن از توانند می بعدا مقرله یا مقر ،ولی است صحیح اقرار1) 

 کند رجوع ازآن توانند می بعدا مقر ،ولی است صحیح اقرار2) 

2) نمی تواند مانع از تقسیم ملک بشود ولی بعد از تقسیم ،حق مزبور به حال خود باقی می ماند. 

3) نمی تواند مانع از تقسیم ملک بشودوبعد از تقسیم حق وی از بین می رود. 

4) می تواند مانع تقسیم ملک بشود. 



 

 

 نیست اقرار صحت مانع3) 

 اقراراست صحت مانع4) 

 

 اظهار هم وخریدار کند می خریدار از را تومان میلیون یک مبلغ به موبایل ثمن مطالبه ، فروشنده -23

 اگر است تومان میلیون دو آن وقیمت دهد نمی وپس برده اجازه بدون را من تلویزیون هم او دارد می

 ؟ است صحیح مورد باشند،کدام داشته قبول را یکدیگر ادعای نفر دو هر

 شود نمی حاصل تهاتر1) 

 شود می حاصل ،تهاتر است یکی دین دو جنس چون2) 

 شود می حاصل تهاتر ،ولی است متفاوت آن سبب چند هر3) 

 است شرط دین میزان در تساوی تهاتر در چون شود، نمی حاصل تهاتر4) 

 وکیل را دیگری شخص متولی. کند می موقوفه متولی را  » الف « وشخص وقف را ملکی واقف -25

 ؟ است مکدا وکالتی چنین حکم. است کرده

 است باطل تولیت در وکالت1) 

 است صحیح االصول علی متولی اقدام2) 

 دارد را تولیت تفویض حق فقط متولی3) 

 است صحیح باشد داده متولی به حقی چنین صراحتا واقف اگر4) 

 

 که شود می مشخص سپس .فروشد می جواد به است خریده کریم از که را تلویزیونی حمید -26

 ؟ است صحیح مورد کدام. است بمعیو تلویزیون

 کند فسخ را کریم با خود عقد تواند می عیب خیار لحاظ به حمید1) 

اتاق ها را رنگ کند. موجر ظرف مدت مقرر اقدام نکرده است. کدام مورد صحیح است ؟ 
)1چون از شرط فعل تخلف شده ،مستاجر حق فسخ ندارد ومی تواند الزام موجر را به اجرای تعهد بخواهد 

)2مستاجر در صورتی می تواند قراردادرا فسخ کند که ابتدا الزام موجر را به انجام تعهد خواسته باشد 

)3مستاجر حق فسخ دارد ،چون از شرط صفت تخلف شده است 

 )4مستاجر حق فسخ دارد ،چون از شرط فعل تخلف شده است 

 

24- در قرارداد اجاره ملک مسکونی،به نفع مستاجر شرط شده که موجر مکلف است ظرف یک هفته 



 

 شود می ساقط کال حمید ،حقوق جواد به تلویزیون فروش با2) 

 ندارد وی فسخ حق در تاثیری حمید توسط تلویزیون فروش3) 

 کند فسخ را کریم با خود عقد تواند نمی حمید4) 

 

 را نکاح عقد ،زوجه نزدیکی از بعد. است شده تعیین تومان میلیون 51 ،مهریه حنکا درعقد -27

 است؟ مهریه کدام مستحق وی. کند می فسخ

 مهرالمسمی1) 

 مهرالمسمی نصف2) 

 مهرالمتعه3) 

 مهرالمثل4) 

 زمانی محدودیت
 به نسبت نفع ذی شخص هر ،توسط ودومی زمانی محدودیت بدون طفل ظاهری وپدر طفل مادر شوهر ،توسط اولی4) 

 قانونی مقرر مهلت صغیر،در یا کبیر شخص

 

 ؟ است چگونه خود طبیعی پدر خانوادگی نام از نامشروع فرزند استفاده  -29

 کند استفاده خود طبیعی درپ خانوادگی نام از تواند نمی ،بنابراین شود نمی پدر به ملحق او چون1) 

 بگیرد شناسنامه خود خانوادگی نام ،با او برای است مکلف پدرطبیعی2) 

 شود می تعیین خانوادگی ،نام دادگاه حکم ،با موارد گونه دراین3) 

 کند می استفاده مادر خانوادگی نام ،از وی برای طبیعی پدر4) 

 

 

28- دعوی «نفی ولد» و  «نفی نسب » به ترتیب توسط چه اشخاصی و با کدام شرایط اقامه می -

شود ؟ 
1) هر دو،توسط هر شخص ذی نفع ودرمهلت مقرر قانونی 

2) هر دو ،توسط شوهر مادر طفل وپدر ظاهری طفل ،بدون محدودیت زمانی 

3) اولی ،توسط شوهر مادر طفل وپدر ظاهری طفل در مهلت مقررقانونی ودومی ،توسط هر شخص ذی نفع نسبت به 
شخص کبیر یا صغیر بدون 



 

 

 کند، پیدا تسلط برمال خود اینکه ،بدون کند نعم خود مال در تصرف از را مالک شخصی گاه هر  -31

 ؟ دارد حکمی چه

 است ضامن درهرحال و شود می محسوب غاصب1) 

 است ،ضامن تسبیب یا اتالف صورت در و است غاصب حکم در2) 

 است ضامن تسبیب یا اتالف صورت ودر شود می محسوب غاصب3) 

 است ضامن تسبیت یا اتالف صورت در شودلیکن نمی محسوب غاصب4) 

 

 وی اختیار در را سرمایه و نماید منعقد مضاربه عقد دیگری با الکم اجاره بدون مضارب هرگاه  -33

 ؟ داشت خواهد وضعیتی چه عقدی چنین دهد قرار
 صحیح1) 

 باطل2) 

 غیرنافذ3) 

 ابطال قابل4) 

 

31- اگر جاعل به عامل نسخه ای از داروهای کمیاب را بدهد و اوتنها چند قلم از داروها را بیابد ، 

عامل مستحق چه چیزی است ؟ 
1) مسحق جعل نیست اما مستحق اجرت المثل عمل خود است 

2) به نسبت اجزایی که انجام داده مستحق اجرت المسمی خواهد بود 

3) مستحق هیچ چیزی نیست زیرا تمام داروها را پیدا نکرده است 

4) مستحق تمام جعل است زیرا نمی توان جعاله را تجزیه کرد 

 

32- اگر ورثه متوفی منحصر به دو گروه  «دایی وخاله ابوینی»  و  « دایی وخاله امی» باشد تقسیم 
ترکه بین هر گروه  به چه نحو است؟ 

)1درهرگروه ،ارث را بالسویه میان خود تقسیم می کنند 

)2ابوینی ها کلیه ارث را بین خود تقسیم کرده وامی ها ارث نمی برند 

)3ابوینی ها طبق قاعده ذکور دو برابراناث وامی ها بالسویه تقسیم ارث می کنند 

4) امی ها طبق قاعده ذکور دو برابراناث و ابوینی ها بالسویه تقسیم ارث می کنند 



 

 

 داشتن نگه آباد تنها و باشد او به متعلق محصول تمام که کند می شرط ،عامل مزارعه درعقد  -34

 دارد؟ صورتی چه وعقدی شرط چنین .تاس کافی مزارع برای زمین
 است صحیح شرط و عقد1) 

 است صحیح شرط ،ولی است باطل عقد2) 

 است باطل وشرط عقد3) 

 است صحیح عقد ،ولی است باطل شرط4) 

 

 

 او به را خود ویالی نیز بابک اینکه به مشروط نماید می بهه بابک به را خود خودروی هوشنگ -37

 کدام .است شده تخریب ویال دریا آب طغیان واسطه به شود می معلوم هبه انعقاد از بعد .کند تملیک

 است؟ صحیح مورد
 .است هبه ذات مقتضای بودن مجانی که حالی در شود می معوض هبه شرط این ی واسطه به زیرا است باطل هبه1) 

 .است باطل عقد عوضین از یکی فقدان ی واسطه به معوض عقود بر حاکم ضوابط بر مبتنی و است معوض هبه این2) 

 .کند می معوض را آن ماهیت عقد ضمن شرط ولی دارد مجانی ماهیتی هبه هرچند زیرا است صحیح عقد3) 

35-  آیا درمورد تقسیم منافع مشترک( مهایات) ،الزام شرکا به تقسیم امکان پذیر است ؟  
1) تنها دراموال غیر منقول ممکن است 

2) تنها با رضایت اکثریت شرکا ممکن است 

3) الزام به تقسیم صرفا در جایی ممکن است که موضوع عین باشد ،بنابر این در مورد مهایات ،الزام امکان پذیر نیست 

4) تنها اگرعین مشترک قابل تقسیم نبوده و تقسیم منافع برای جلوگیری ازضررضروری باشد ،بالمانع است 

 

36- تفاوت بین «صلح مبتنی بر معامله باطل» و «صلح دعوا ناشی از بطالن معامله» در چیست؟  
1) در اولی، با اثبات بطالن معامله، صلح نیز باطل می شود در حالی که دومی صلح معتبری است که در مقام حل تنازعات 

حقوقی صورت میگیرد. 

2) اعتبار اولی منوط به وقوع در دادگاه است در حالی که دومی ممکن است خارج از دادگاه نیز واقع شود. 

3) اولی در مقام حل اختالف حاصل از بطالن معامله است در حالی که دومی صلح مبتنی بر اقرار به دعوا است. 

4) اولی از نظر ماهیتی صلح معوض است در حالی که دومی ماهیتی غیرمعوض و مجانی دارد. 



 

 .کند مطالبه را شده خریبت ویالی » قیمت«بدل  شرط،  اجرای شدن ممتنع بدلیل تواند می هوشنگ4) 

  ، له مضمون سوی از » او به طلب هبه «و » ضامن ذمه ابراء «ماهیت بین تفاوت خصوص در -38

 است؟ صحیح مورد کدام

 .ندارد را عنه مضمون به رجوع امکان او و رفته بین از ضامن مسئولیت صورت دو هر در1) 

 مضمون بدهی میزان به صرفا ابراء در که تفاوت این با دارد ودوج فرض دو هر در عنه مضمون به ضامن رجوع امکان2) 

 .دارد وجود رجوع امکان دین مقدار از بیش میزانی به حتی طلب هبه در و عنه

 او مسئولیت الذمه مافی مالکیت واسطه به طلب هبه اما نیست عنه مضمون به رجوع به قادر ضامن شود، ابراء ذمه اگر3) 

 .آورد می فراهم را عنه مضمون به ضامن رجوع امکان و برده بین از له مضمون مقابل در را

 » ذمه نقل بر مبتنی «مدنی قانون در ضمان ماهیت ی واسطه به اما است ممکن ضامن به طلب هبه و ابراء چه اگر( 4

 در او ئتبرا موجب ضامن ذمه ابراء تنها حال عین در .داشت نخواهد وجود عنه مضمون به ضامن مجدد رجوع امکان

 .بود خواهد له مضمون مقابل

 

 است؟ کدام تفلیس خیار اعمال شرایط -41
 .باشد معین عین معامله ثمن است ضروری حال عین در .نیست دادگاه سوی از افالس حکم صدور به منوط1) 

 کرده اعالم» مفلّس«را  مشتری دادگاه و باشد نشده پرداخت و بوده کلی معامله ثمن است ضروری خیار اعمال ( برای2
 .باشد

 

39- محمد خانه اش را به نفع خواهرش وصیت می نماید .بعد از وصیت محمد اقدام به فروش خانه 

مزبور کرده اما خریدار به واسطه ی خیار غبن بیع را فسخ می نماید و خانه مجددا به ملکیت محمد در 

می آید .در این فرض در مورد رجوع از وصیت کدام مورد صحیح است؟ 
1) اگر محمد هنگام بیع نسبت به وقوع وصیت آگاه باشد، رجوع محقق شده و وصیت اعتبار ندارد در غیر این صورت به 

واسطه ی فسخ و استرداد مبیع، وصیت معتبر می شود. 

2) اگر محمد در زمان وصیت حق رجوع خود را اسقاط کرده باشد، بیع فروش مال غیر محسوب شده و معتبر نیست .در 

نتیجه وصیت معتبرقلمداد می شود. 

3) به واسطه ی فسخ شدن بیع، وصیت معتبر است و خواهر محمد می تواند بعد از فوت او، الزام به تسلیم موصی به را از 

وراث مطالبه نماید. 

4) به واسطه ی عین معین بودن موضوع وصیت و بیع، محمد از وصیت رجوع کرده و وصیت بی اعتبار خواهد بود. 



 

 مدیر طرفیت به توافق اجرای ورشکستگی حکم صدور با بنابراین .شود می اجرا افالس احراز مورد در تنها تفلیس خیار3) 

 .ندارد وجود فروشنده برای فسخ امکان و گیردمی صورت تصفیه

 عاجز ثمن پرداخت از مشتری صرفا است ضروری آن اجرای برای همچنین .شود می اعمال بیع عقد در تنها خیار این4) 

 .نیست ممکن تفلیس خیار به استناد باشد، نداشته را مبیع امکانتسلیم بایع اگر لذا شود

 

 سال 11 از پس و دهد اجاره وقف صرف مالحظه با سال 21 مدت به را موقوفه مال متولی اگر  -41

 چیست؟ اجاره قرارداد حکم کند، فوت
 .است صحیح1) 

 .تاس باطل باقیمانده، مدت به نسبت2) 

 .شود می منحل مدت، باقیمانده به نسبت3) 

 .است جدید متولی تنفیذ به منوط باقیمانده، مدت به نسبت4) 

 

  است؟ چگونه مغضوب مال منافع به نسبت غاصبین مسئولیت و ضمان -43
 .است خود تصرف زمان منافع ضامن صرفا غاصبین از هریک1) 

 .است خود ماقبل و خود تصرف زمان ضامن غاصبین از هریک2) 

 .است ضامن خود مابعد و خود تصرف منافع اندازه به غاصبین از هریک3) 

 .است منضا , مغضوبه مال شده فوت منافع تمام به نسبت غاصبین از یک هر4) 

 

 منافع و عین خصوص در است کرده دریافت حق غیر من را مالی که کسی مسئولیت و ضمان  -44

 است؟ چگونه آن

 

42- در ضمن عقد بیع، فروشنده به خریدار وکالت بالعزل می دهد تا ملک را در دفتر اسناد رسمی به 

نام خود منتقل کند.اگر قبل از اجرای وکالت، موکل فوت کند، چه تاثیری بر اعتبار وکالت فوق دارد؟ 
1) وکالت در ضمن عقد الزم ,الزم می شود و با فوت موکل از بین نمیرود. 

2) وکالت یاد شده غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ ورثه است. 

3) وکالت بالعزل با فوت طرفین از بین نمی رود. 

4) وکالت منفسخ می شود. 



 

 منافع ضامن صرفا منافع به نسبت صورت این غیر در است آن منافع و عین ضامن باشد خود استحقاق عدم به عالم اگر1) 

 .است مستوفات

 .ندارد مسئولیتی منافع به نسبت ولی است عین ضامن باشد هلجا خود استحقاق عدم مورد در اگر2) 

 .است آن منافع و عین ضامن باشد خود استحقاق عالم که صورتی در3) 

 .است آن منافع و عین ضامن4) 

 

 است؟ صحیح غیر مال فضولی اداره خصوص در مورد کدام -45

 یاری و احسان قصد به که کند رجوع مالک به است کرده که مخارجی دریافت برای تواند می صورتی در فضولی مدیر1) 

 .است کرده اقدام او

 .متعارف انسانی رفتار نه است مدیر اعتقاد است بوده الزم ضرر دفع برای که کاری شناسایی معیار2) 

 .دهد ادامه است کرده آغاز که را کاری دارد وظیفه فضولی مدیر3) 

 .است ریضرو مالک غیبت غیر مال فضولی اداره در4) 

 

 فرستنده به اطالع و گیرنده توسط آن قبول عدم و مقصد به رسیدن از بعد کاال که صورتی در -47

 است؟ چگونه ونقل حمل متصدی مسئولیت شود معیوب و نگهداری نقل و حمل موسسه انبار در

 شود ثابت او تقصیر اینکه مگر نیست مسئول و ضامن1) 

 کند ثبت را خود تقصیری بی اینکه ،مگر است ومسئول منضا2) 

 است داده انجام را الزم واحتیاط مراقبت که کند ثابت اینکه ،مگر است ومسئول ضامن3) 

 است بوده او اراده از خارج عواملی از ناشی کاال تلف یا کندعیب ثابت اینکه ،مگر است ومسئول ضامن4) 

 

حقوق تجارت: 

46- در صورتی که دعوی ناشی از معامله ای باشد که یک طرف آن تاجر و طرف دیگر غیرتاجر است 

معیار صالحیت دادگاه بر مبنای  « دعوی بازرگانی » کدام است؟  
1) معامله نسبت به خواهان تجاری باشد. 

2) معامله نسبت به خوانده تجاری باشد. 

3) موضوع معامله تجاری باشد 

4) هدف معامله تجاری باشد 



 

 ؟ دارد حکمی ،چه ورشکستی حکم صدور از وقبل توقف از بعد تاجر توسط معوض صلح معامله  -48

 فسخ قابل1) 

 باطل2) 

 نافذ غیر3) 

 صحیح4) 

 مجمع نوع کدام صالحیت در شرکت سهام تبدیل خصوص در گیری تصمیم سهامی شرکت در -49

  ؟ است عمومی

 سهام گونه این یک عالوه به نصف دارندگان موافقت جلب با شرکت العاده فوق1) 

 العاده فوق طور به عادی2) 

 عادی3) 

 العاده فوق4) 

 کند؟ می صادر حکمی چه دادگاه باشد، مؤجل معترض

 .کند می محکوم دین پرداخت به را شرکت1) 

 .دهد می سرمایه کاهش عملیات ابطال به حکم2) 

 

51- شرکت با مسئولیت محدودی با سرمایه یک صد میلیون ریال تشکیل شده و سهم الشرکه 

آقای (الف)  سی درصد سرمایه شرکت، یعنی سی میلیون ریال بوده است .در صورتی که شرکت 

ورشکست شود و یک میلیارد ریال دیون پرداخت نشده از خود به جای گذارد، مسئولیت آقای(الف )

به عنوان شریک شرکت در قبال دیون باقیمانده، چه میزان است؟ 
1) سه میلیون ریال 

2) هیچ گونه مسئولیتی ندارد 

3) سیصد میلیون ریال 

4) سی میلیون ریال 
 

51- بستانکار یک شرکت سهامی نسبت به کاهش اختیاری سرمایه شرکت اعتراض دارد .شرکت به 

رغم دستور دادگاه، برای تأمین پرداخت طلب معترض، وثیقه کافی نمی سپارد .اگر طلب بستانکار 



 

 .دهد می معترض ستانکارب طلب میزان به شرکت اموال توثیق به حکم3) 

 .دهد می شرکت سوی از کافی وثیقه سپردن زمان تا سرمایه کاهش عملیات توقف به حکم4) 

 

 می دهنده انتقال رابه آن ریالی معادل برات گیرندۀ انتقال اما است، خارجی پول به برات مبلغ  -52

 دارندۀ مطالبه حق ایران، تتجار قانون اساس بر شود، واخواست تأدیه عدم علت به برات اگر. دهد

 است؟ چگونه برات

 قابل شده، معین برات در که پولی نوع صرفاً برات، مسئولین سایر از و داده که را پولی نوع صرفاً برات، دهندۀ انتقال از1) 

 .است مطالبه

 .کند تقویم ریال هب را خود خواسته است الزم چه اگر است، مطالبه قابل شده معین برات در که پولی نوع صرفا2ً) 

 .کند مطالبه را آن ریالی معادل یا شده معین برات در که را پولی نوع برات، مسئولین از است مخیّر3) 

 .کند مطالبه شده معین برات در که را پولی نوع برات، دهندۀ انتقال از تواند می4) 

 

 

 است، شده نویسی ظهر او نفع به تجاری سند که شخصی وکالت منظور به نویسی ظهر در -54

 ندارد؟  را زیر اختیارات از یک کدام

 .نویس ظهر به رجوع حق جز به دارد، را تجاری سند دارندۀ حقوق کلیه1) 

 .آن توثیق حق جز به دارد، را تجاری سند دارندۀ حقوق کلیه2) 

 غیر به تجاری سند واگذاری و انتقال حق3) 

 دعوی اقامۀ حق4) 

 

 وجه تأدیه به مجبور دارنده، دعوی اقامۀ زا پس آنها از یکی و شده تجاری سند ضامن نفر چند -55

 است؟ چگونه ضامنین، سایر به او رجوع حق امکان .است شده آن

53-  اثر ضمانت در سند تجاری چیست؟  
)1اشتغال ذمۀ ضامن با مضمون عنه خود در برابر دارنده فعلی و دارندگان بعدی سند تجاری 

)2صرف تعهد و تضمین تأدیه شدن ورقه تجاری 

)3انتقال دین از ذمۀ مضمون عنه به ذمۀ ضامن 

)4ضم ذمۀ ضامن به ذمۀ مضمون عنه 



 

 

 .دارد را ضامنین سایر به رجوع حق کننده، پرداخت حال درهر1) 

 .ندارد را ضامنین سایر به رجوع حق باشد، واحد آنها عنه مضمون که صورتی در2) 

 .است کرده ضمانت او از که دارد را کسی به رجوع حق صرفاً تجاری، سند ضامن3) 

 سند ضامنین و کنندگان امضا همۀ به رجوع حق پرداخته، را سند وجه که ضامنی باشند، متفاوت آنها عنه مضمون اگر4) 

 .دارد را

 

 سر فرارسیدن از پیش سفته، دارندۀ حقوق .است شده اعالم ورشکسته ای سفته کنندۀ صادر  -56

 

 داشتن فرض در آیا .شود می آگاه و مطلع وی فوت از بانک و نموده فوت چک کننده صادر -57

 نماید؟ وصول و مطالبه علیه محال بانک از را آن وجه تواند می چک دارندۀ موجودی،

 .نمود خواهد پرداخت را چک شرایط، سایر احراز با بانک باشد، فوت تاریخ بر مقدّم چک تاریخ که درصورتی1) 

 علیه محال بانک از توان می را اند شده صادر وعده بدون و بوده محل واجد صدور تاریخ در که هایی چک صرفا2ً) 

 .کرد مطالبه

 قضائی حکم به منوط شده یاد چک پرداخت و نموده مسدود را او جاری حساب بانک حساب، صاحب فوت از اطالع با3) 

 .است

 بانک چک، تاریخ از نظر صرف و بود نخواهد شده صادر او توسط که هایی چک پرداخت از مانع حساب، صاحب فوت4) 

 .کند می پرداخت را وی توسط صادره های چک

 

رسید چیست؟  
1) مطابق قانون، هر گاه چند نفر از مسئولین سند تجاری ورشکسته شوند، دارنده می تواند درهر یک از غرما یا در تمام 

غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود. 

2) با صدور حکم ورشکستگی، صرفاً قروض مؤجل تاجر ورشکسته حال می شود و دارندۀ سفته تنها می تواند با مراجعه به 

مدیر تصفیه در لیست غرمای ورشکسته قرار گیرد. 

3) عالوه بر رجوع به مدیر تصفیه ورشکسته می تواند به سایر مسئولیت سفته نیز رجوع نموده و از آنها بخواهد وجه سفته 

را نقداً پرداخت نموده یا برای تأدیه آن در سر وعده تضمین بدهند. 

4) مطابق قاعده، اگر به واسطه ورشکستگی مدیون اصلی دین یا تعهد مؤجل او حال شده باشد، دین یا تعهد ضامن حال 

نمی شود و پیش از سررسید، دارنده صرفاً حق رجوع با مدیر ورشکسته را دارد. 



 

 

  دارد؟ مسئولیتی یا تعهد عادی، چک وجه پرداخت در علیه لمحا بانک آیا -58

 .کند دعوی اقامه چک مسئولین سایر و کننده صادر علیه باید صرفاً دارنده چک، تأدیه عدم درصورت خیر،1) 

 .است آن وجه پرداخت به مکلّف حساب، موجودی بودن کافی فرض در اما ندارد، براتی تعهد عادی چک به نسبت2) 

 .است آن وجه پرداخت به مکلّف و داشته براتی تعهد نیز بانک کننده، صادر حساب موجودی بودن کافی فرض در3) 

 .ندارد مسئولیتی و تعهد دارنده، دربرابر نکول صورت در و دارد مسئولیت و تعهد چک، قبول صورت در4) 

 

 وضعیت یابد، تقالان دیگری به دارنده توسط واخواست از پس نشده، تأدیه تجاری سند اگر -59

 است؟ چگونه آن، فعلی دارندۀ حقوق و سند حقوقی

 .داشت خواهد را دهنده انتقال و اصلی متعهد از تجاری سند مطالبۀ حق صرفا1ً) 

 .است برخوردار تجاری سند دارندۀ حقوق از گیرنده انتقال بوده، معوّض نحو به تجاری سند انتقال اگر2) 

 .کند دعوی اقامه سند مسئولیت علیه تواند می قانونی مهلت در و دارد را سند دارندۀ حقوق کلیه گیرنده انتقال3) 

 .است ساده طلب انتقال حدّ در گیرنده انتقال حقوق و رود می بین از سند از ناشی امتیازات یا براتی حقوق4) 

 

 با خود حقوقی رابطه به مربوط دفاعیات و ایرادات به برات کنندۀ قبول براتگیر که درصورتی -61

 چیست؟ قضیه حکم کند، استناد دارنده برابر در دهنده، برات

 استناد است، دهنده برات با او رابطه به مربوط که دفاعیاتی و ایرادات به تواند نمی نیت حسن با دارندۀ برابر در براتگیر1) 

 .کند

 رابطه به مربوط دفاعیات و ایرادات طرح امکان شده، محقّق آن تجریدی وصف و یافته انتقال برات که صورتی در تنها2) 

 .ندارد وجود مزبور

 

61- اگر در گردش، سند تجاری به یکی از امضا کنندگان آن انتقال یابد، وضعیت جدید او چه حکمی 

دارد؟  
1) نمی تواند مجدداً آن را به دیگری منتقل نماید. 

2) مالکیت مافی الذمه تلقی می شود و ذمۀ او و سایر مسئولیت سند تجاری برئ می شود. 

3) حق مطالبه سند تجاری از اشخاصی که از قبل در برابر آنها مسئول بوده را نخواهد داشت. 

4) از حقوق دارنده سند تجاری برخوردار است و در صورت عدم تأدیه آن در سررسید، می تواند علیه تمامی امضا کنندگان 

ورقه اقدام کند. 



 

 برابر در دهنده، برات و خود مابین فی و مستقیم معامالتی رابطه به مربوط دفاعیات و ایرادات هب تواند می براتگیر3) 

 .کند استناد برات دارنده

 و طرح قابل دارنده، برابر در مزبور دفاعیات و ایرادات است، نیافته انتقال و نکرده گردش هنوز برات که صورتی در تنها4) 

 .است استناد قابل

 

 از تن دو امضای به باید شرکت تجاری اوراق و آور تعهد اسناد شرکت، ساسنامها مطابق -62

 صادر شرکت طرف از را چکی تنهایی به شرکت مدیران از یکی که صورتی در .شود صادر مدیران

 

 به برنج تن کی مقدار است شده نوشته« الف»خواهان  تجاری دفاتر در تاجر، دو میان دعوی در -63

فروخته شده و ثمن آن دریافت نشده است. اما در دفاتر تجاری خوانده « ب» آقای به نسیه صورت

خریداری و ثمن آن پرداخت شد. در صورتی « الف»نوشته شده که مقدار یک تن برنج از آقای « ب»

 که هر دو دفتر طبق مقررات تنظیم شده باشد، حکم آن چیست؟

 معامله ثمن پرداخت بر خود دفتر جز به دلیلی دعوی خوانده یعنی خریدار اگر و است ثابت طرفین میان بیع معامله وقوع1) 

 .شود می صادر خواهان نفع حکمبه نکند، ارائه

 از ثمن پرداخت عدم بر مبنی خود ادعای بر دیگری دلیل بایع خواهان اما است، ثابت طرفین میان بیع معامله وقوع2) 

 .کند ارائه خوانده سوی

کند،حکم قضیه چیست؟ 
1) ایراد عدم اختیار نماینده در برابر دارندۀ با حسن نیت پذیرفته نیست و مطابق ماده 11 ق.ص.چ، شرکت صاحب حساب 

و مدیری که چک را 
صادر کرده، متضامناً مسئولند. 

2) در برابر دارنده چک، شرکت صاحب حساب و مدیری که چک را صادر کرده، متضامناً مسئولند امّا شرکت می تواند 
برای جبران خسارت 

خود به مدیر رجوع کند. 

3) صرفاً درصورتی که دارندۀ چک از این قضیه که مدیر مزبور به تنهایی اختیار صدور چک را نداشته آگاه بوده است، ایراد 

شرکت پذیرفته است. 

4) شرکت می تواند با استناد به ایراد فقدان اختیار نماینده، از مسئولیت ناشی از سند تجاری معاف شود. 



 

 

 می ارائه خواهان سوی از که دیگری مدارک و ادله مطابق باید دادگاه و ندارند دلیلیّت کدام هیچ دفاتر تعارض دلیل به3) 

 .دهد حکم شود،

 حقی بی به محکوم نکند، ارائه دیگری دلیل خواهان اگر و کنند می ساقط را یکدیگر متعارض، دلیل دو قاعده، طبق4) 

 .شود می

 

  شود؟ می پذیرفته ورشکسته تاجر طرف از قدام،ا کدام -64
 ثالث جلب و ثالث ورود عنوان به وجه مطالبه دعوای در ورود1) 

 وجه مطالبه دعوای در ثالث جلب تقاضای2) 

 ثالث عنوان به وجه مطالبه دعوای در ورود3) 

 ثالث از وجه مطالبه درخواست ارائه4) 

 

 :مدنی احکام اجرای و دادرسی آیین

  است؟ ضروری دادرس، توسط دعوا کننده اقامه سمت احراز مورد، کدام در -66
 مالی غیر و مالی دعاوی تمام1) 

 شود اقامه حقوقی اشخاص توسط دعوا اگر صرفا2) 

 .کند دعوا اقامه خواهان از وکالت به وکیل اگر تنها3) 

 .شود اقامه نمایندگی به حقوقی یا حقیقی شخص توسط دعوا4) 

 

  چیست؟ خوانده سوی از مالکیت سند ارائه تاثیر عدوانی، تصرف دعوای رد -67

 

65- در صورتی که تاجر ورشکسته، اقساط مقرر در قرارداد ارفاقی را در سررسید معین شده 

نپردازد، ضمانت اجرای آن کدام است؟ 
 )1بطالن قرارداد ارفاقی 

 )2انفساخ قرارداد ارفاقی 

 )3امکان فسخ قرارداد ارفاقی 

 )4امکان حبس تاجر به تقاضای مدیر تصفیه و دستور دادگاه صادرکننده حکم 



 

 

 معنی به مالکیت سند ارائه نتیجه در کند، ادعا را آن مفاد مغایر تواند نمی مقابل طرف لذا است، رسمی سندی چون1) 

 .است خوانده دفاع پذیرش

 .کند اثبات را خود تصرف سبق دیگر، ادله با تاس قادر دیگر طرف البته باشد، خوانده تصرف سبق دلیل تواند می2) 

 .ندارد را خوانده تصرف سبق اثبات توان مالکیت سند زیرا ندارد، تاثیری3) 

 .شود می او دفاع پذیرش موجب و کرده اثبات را خوانده مالکیت4) 

 

  نیست؟ اعتباری مالی غیر دعاوی های ویژگی از مورد کدام -68
 .نیست میالزا خواسته بهای تعیین1) 

 .است نظر تجدید قابل صادره آرای2) 

 .است مالی دعاوی هزینه مطابق رسیدگی هزینه3) 

 .است الزم رشد احراز4) 

 

 

 قاضی قانونی تکلیف نماید، مطرح ایراداتی اول جلسه مهلت از خارج خوانده که صورتی در -71

  چیست؟
 .است بررسی به موظف نیز دادگاه و نیست آن مجدد طرح از مانع اول جلسه پایان از بعد ایراد طرح عدم1) 

 .نیست مسموع ورتص این غیر در شود، مطرح جلسه اولین پایان تا که است موثر صورتی در تنها ایراد طرح2) 

 مربوط ایراد در اما .کند می رسیدگی نیز آن به دعوا، ماهیت به رسیدگی ضمن در قاضی آمره، قواعد به مربوط ایراد در3) 

 .داد خواهد پاسخ آنها به ماهوی رسیدگی از قبل دادگاه مخیره، قواعد به

 .نمایند می نظر اظهار آن به نسبت ماهیت، از جدای و است آنها بررسی به مکلف قاضی آمره، قواعد به مربوط ایراد در4) 

 .دهد می پاسخ آن به رای ضمن در صرفا باشد، مخیره قواعد به مربوط اگر اما

 

69- کدام مورد، در خصوص راًی صادره از مراجع فاقد صالحیت ذاتی، صحیح است؟  
1) تنها در صورتی که مرتبط به امور مالی باشد، اجرا می شود. 

2) در صورتی که قابلیت اعتراض و شکایت نداشته باشد، چاره ایی جز اجرای آن وجود ندارد. 

3) تنها در صورتی بی اعتبار است که از سوی نهادها و مراجع غیر دادگستری صادر شده باشد. 

4) مطلقآ باطل است ولو اینکه به واسطه سپری شدن مهلت ها امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد. 



 

 

 

  دارند؟ متقابل دعوای بر تاثیری چه ،«اصلی دعوای استرداد» و« دادخواست استرداد » -71

 نخواهد بین از متقابل دعوای دادخواست، استرداد با اما ود،ش می زائل نیز متقابل دعوای شود، مسترد اصلی دعوای اگر1) 

 .رفت

 .شود می متقابل دعوای به رسیدگی شدن متوقف موجب صرفا اصلی، دعوای یا درخواست استرداد2) 

 .شود موضوع بال متقابل دعوای استرداد، واسطه به اینکه مگر هستند، تاثیر بی نفسه فی دو هر3) 

 .شود می تاثیر بی نیز متقابل دعوای اصلی، دعوای از متقابل یدعوا تبعیت دلیل به4) 

 

 مورد کدام است، نشده اهآگ آن مفاد از نماید ادعا مخاطب اما باشد گرفته صورت ابالغ اگر  -73

  است؟ صحیح
 .شد نخواهد پذیرفته ابالغ از آگاهی عدم بر مبنی مخاطب ادعای باشد، قانونی ابالغ که صورتی در1) 

 .نیست مسموع ابالغ مفاد از نداشتن آگاهی ادعای باشد، پذیرفته را ابالغ تشریفات انجام مخاطب، اگر2) 

 .باشد کرده عمل ابالغ مفاد به مخاطب اینکه ولو است باطل ابالغ باشد، نیز اتتشریف رعایت عدم مدعی مخاطب، اگر3) 

 عمل آن موضوع به مخاطب اینکه ولو بود خواهد معتبر واقعی ابالغ باشد، پذیرفته را ابالغ تشریفات انجام مخاطب اگر4) 

 .باشد نکرده

 

  چیست؟ حکم اجرای در واخواهی تعلیقی اثر -74

 

72- چنانچه مدعی، رابطه حقوقی ادعا شده را در قالب عقدی خاص توصیف کند، آیا دادگاه می تواند 

رابطه را در قالبی دیگر مورد شناسایی قرار داده و بررسی کند؟ 
1) تغییر توصیف رابطه حقوقی، صرفا از سوی خواهان و تا پایان جلسه دادرسی امکان پذیر است. 

2) اگر چه قاضی توان تغییر توصیف را دارد، اما این امر تنها تا پایان جلسه اول دادرسی و قبل از ورود به ماهیت دعوا 

امکان پذیر است. 

3) تغییر توصیف دعوا تنها در مرحله بدوی ممکن است و در سایر مراحل تنها تحت توصیفی که در مرحله بدوی مطرح 

شده است، رسیدگی خواهد شد. 

4) توصیف طرفین از رابطه، الزامی برای دادگاه ایجاد نمی کند، بنابراین قاضی با بررسی رابطه، قالب حقوقی متناسب را 

احراز نموده و بر اساس تشخیص خود عمل می کند. 



 

 وجود شکایت العاده فوق طرق از یکی اساس بر اعتراض امکان اینکه مگر نیست، تعلیقی اثر دارای هنفس فی واخواهی1) 

 .باشد نداشته

 می اجرا رای حکم، ابالغ و صدور از بعد و ندارد تعلیقی اثر لذا است، آراء از شکایت عادی های روش از یکی واخواهی2) 

 .پذیرد صورت واخواهی اینکه ولو شود

 با حتی صورت این در .است تعلیقی اثر فاقد باشد، شده ابالغ قانونی شکل به که صورتی در غیابی حکم از واخواهی3) 

 .شود می اجرا حکم نیز، غایب علیه محکوم واخواهی وجود

 حکم اگر .شود می تعلیق واخواهی مهلت انقضای تا حکم اجرای باشد، شده واقعی ابالغ غیابی حکم که صورتی در4) 
 حکم اجرای نتیجه، شدن روشن تا خواهی، نظر تجدید صورت در و نظر تجدید مهلت انقضای تا باشد هم نظر دیدتج قابل

 .شود می تعلیق

 

 

  چیست؟ اصراری رای از منظور  -76
 .شود می صادر دیوان خود شعب از صادره رای تایید مقام در و کشور عالی دیوان عمومی تهیئ سوی از1) 

 .شود می منقوض رای تایید مقام در و دیوان سوی از رای ارجاع و نقض از بعد کننده رسیدگی دادگاه2) 

 .است شده صادر خواسته فرجام رای تایید و خواهی فرجام مقام در و کشور عالی دیوان شعبه توسط3) 

 .است شده تایید مراحل تمام در و کننده رسیدگی مراجع تمام سوی از4) 

 

  شود؟ ارائه دادگاه کدام در باید ثالث جلب دادخواست  -77
 نداشته را جلب دعوای به رسیدگی ذاتی صالحیت مرجع، این اینکه ولو کند می رسیدگی اصلی دعوای به که دادگاهی1) 

 .باشد

 تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر، مرحله در و پرونده به کننده رسیدگی دادگاه ،بدوی مرحله در2) 

 )ثالث( خوانده اقامت محل دادگاه ضوابط، با منطبق است، کامل دعوای ثالث جلب چون3) 

75-  کدام یک از آراء زیر قابل تجدید نظر است؟  
1) حکمی که دادگاه رسیدگی کننده آن را غیر قابل تجدیدنظر اعالم کرده باشد، هر چند قانونا قابل تجدیدنظر باشد. 

2) حکم مستند به کارشناسی، در صورتی که طرفین کتبا قاطع بودن رای او را پذیرفته باشند. 

3) حکم صادره در دعوایی که طرفین حق تجدیدنظر خود را ساقط کرده باشند. 

4) حکم مستند به اقرار، ولو اقرار قاطع دعوا نباشد. 



 ه

 

 

 .دارد را ثالث جلب دعوای به رسیدگی صالحیت که دادگاهی تنها4) 

 

  است؟ رپذی امکان دادرسی مرحله کدام در دعوا، استرداد  -78
 .است ممکن خواهان سوی از و دادرسی اول جلسه پایان تا تنها1) 

 .است نشده تمام دادرسی که مادامی تجدیدنظر، و فرجام واخواهی، مراحل تمام در2) 

 .است پذیر امکان خوانده رضایت با تنها مرحله، این از بعد باشد، نکرده اعالم را دادرسی ختم دادگاه که مادامی3) 

 هیچ تحت دادرسی پایان از بعد اما است، ممکن خوانده رضایت به نیاز بدون و بدوی مرحله در مذاکرات ختم از قبل4) 

 .نیست ممکن شرایطی

 

 

  است؟ ضروری خواسته، تامین در احتمالی خسارت پرداخت مورد، کدام در -81
 .باشد رسمی سند به مستند دعوا1) 

 .باشد تفریط و تضییع معرض در خواسته2) 

 .باشد شده نکول اعتراض قبول، عدم علت به که تجاری اسناد3) 

 از خود نقد وجوه و منقول اموال کردن خارج شرف در و نداشته بازداشت لقاب منقول غیر مال خوانده شود اثبات اگر4) 

 .است کشور

 

  نیست؟ ضروری دادگاه حکم برای اجرائیه صدور مورد، کدام در -81
 .باشد شده ابالغ طرفین به واقعی شکل به دادگاه رای1) 

 .شود تایید نظر تجدید دادگاه در عینا بدوی، دادگاه حکم2) 

 .باشند شده پیروز دعوا در و بوده دعوا طرف ولتید موسسات3) 

79-  در کدام شرایط، از دستور موقت رفع اثر می شود؟  
1) به واسطه تبعی بودن دستور موقت، در صورتی که رای صادره علیه خواهان باشد. 

2) به واسطه موقتی بودن ماهیت این دستور، با پایان موعد تعیین شده از طرف دادگاه 

3) منوط به صدور رای نهایی در اصل دعوا است مگر اینکه در تجدید نظر با اعتراض طرف مقابل فسخ شود. 

4) در دعاوی مالی منوط به قطعی شدن رای است، لذا صرفا بعد از صدور حکم در مرحله تجدیدنظر دستور موقت بی 

اعتبار می شود. 



 

 .نباشد علیه محکوم جانب از عملی انجام مستلزم و بوده اعالمی دادگاه حکم4) 

 

 مقام در که مالی به نسبت ثالث شخص که صورتی در مدنی، احکام اجرای قانون اساس بر -82

 است؟ صحیح مورد کدام نمایند، اعتراض شده توقیف دادگاه حکم اجرای
 این غیر در باشد قطعی حکم یا و رسمی سند به مستند که شود می اجرایی عملیات از مانع صورتی در تنها ثالث ادعای1) 

 .کند مطرح دادگاه در را خود ادعای دادرسی، هزینه پرداخت به نیاز بدون باید ثالث صورت

 دستور مقتضی، تامین اخذ با است موظف دادورز تصور این غیر در و است اجرایی عملیات توقیف موجب ثالث اعتراض2) 

 .نماید صادر را معترض به مال تحویل و توقیف رفع

 اگر حتی است، اجرایی عملیات اجرای از مانع نماید، شده توقیف مال به نسبت مالکیت ادعای ثالث که صورتی در تنها3) 

 .باشد عادی سند ثالث، ادعای مستند

 مطرح صالح دادگاه در دادرسی هزینه پرداخت با و تشریفات با منطبق که شود می پذیرفته تیصور در تنها ثالث ادعای4) 

 .شود

 

 

  است؟ چگونه اختالف حل فرایند شود، حاصل اختالفی حکم، فادم خصوص در اگر  -84
 از مانع نیز طرفین جانب از درخواست ارائه صرف .است طرفین حضور با ای جلسه برگزاری به منوط اختالف حل1) 

 .خواهدبود دادگاه حکم اجرای

 در و العاده فوق وقت در نیز تدرخواس این به رسیدگی .گیرد می صورت طرفین از یک هر درخواست با اختالف حل2) 

 .گرفت خواهد صورت نوبت از خارج ای جلسه

83- محکوم علیه در کدام صورت می تواند مال توقیف شده را بفروشد؟  
1) اگر دادورز با فروش مال موافقت نماید، محکوم علیه قادر به فروش خواهد بود، مشروط به اینکه محکوم له با این امر 

مخالفت ننمایند .با مخالفت محکوم له، امکان فروش تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. 

2) تنها اگر شخص ثالث مستند به سند رسمی، مالکیت مال توقیف شده را ادعا نمایند، ممکن است .در این فرض، محکوم 

علیه موظف است مال دیگری را برای توقیف به نفع محکوم له معرفی نماید. 

3) اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد، محکوم علیه می تواند با نظارت دادورز 

مال توقیف شده را به فروش برساند. 

4) تنها اگر مال فروخته شده غیر منقول بوده و حاصل فروش برای پرداخت محکوم به کفایت نماید، امکان پذیر است. 



 

 

 عادی شکل به مذبور جلسه.نماید تعیین اختالف به رسیدگی برای ای جلسه راسا اجرا، مامور تقاضای با تواند می دادگاه3) 

 .شود می برگزار دادرسی تشریفات اساس بر و

 به مستند طرفین اینکه مگر نیست، مسموع حکم مفاد مورد در طرفین اختالفات به رسیدگی حکم، شدن قطعی با4) 

 .باشند شده رای صدور در اشتباه بروز مدعی دیگر، حکمی

 

 خواهد اجرا چگونه دادگاه حکم باشد، شده زراعت ید، خلع حکم موضوع ملک در که صورتی در -85

  نیست؟ صحیح جرم، از ناشی زیان و ضرر خصوص در مورد، کدام -86
 .است دادرسی اول جلسه پایان تا جرم از ناشی زیان و ضرر دادخواست تقدیم مهلت1) 

 .نماید مطالبه را الحصول ممکن منافع و معنوی مادی، زیان و ضرر تواند می شاکی2) 

 .است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت مستلزم جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه3) 

 .نیست اجرا قابل شرعی منصوص تعزیرات مورد در معنوی زیان و ضرر به مربوط مقررات4) 

 

 و ضرر به نسبت نماید، تبرئه جرم از ناشی عمومی جنبه جهت از را متهم کیفری دادگاه گاه هر  -87

 نماید؟ می اتخاذ تصمیمی چه خصوصی، مدعی زیان
 رسیدگی از امتناع قرار1) 

 صالحیت عدم قرار2) 

 حکم صدور و رسیدگی ادامه3) 

شد؟  
1) اگر محصول نرسیده باشد، محکوم له موظف است بهای زراعت را پرداخته و ملک را تصرف نماید. 

2) اگر محصول نرسیده باشد، محکوم له می تواند تا زمان برداشت، زمین را در تصرف محکوم علیه قرار داده و اجرت 

المثل آن را مطالبه نماید. 

3) اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم له مالک محصول بوده و دادورز موظف است زمینه تحویل محصول به 

او را فراهم آورد. 

4) محکوم علیه مخیر است زراعت را ادامه داده و تا زمان برداشت، اجرت المثل زمین را پرداخت نماید و یا اینکه زراعت را 

فورا قطع کرده و زمین را به تصرف محکوم له درآورد. 



 

 

 اناطه قرار4) 

 

  شود؟ نمی محسوب عمومی دعوی سقوط موارد از مورد کدام -88
 مجرم توبه1) 

 دراً قاعده2) 

 مختوم امر اعتبار3) 

 کیفری اناطه4) 

 

  است؟ شده تجویز موارد کدام در قضایی، نظارت قرار صدور -89
 .شود می صادر قضایی نظارت قرار تنها وارده خسارت ضمینت صورت در 8 و 2 درجه تعزیری جرایم در1) 

 مسلح نیروهای قضایی سازمان 4)     نظامی تجدیدنظر دادگاه3) 

 

  است؟ صحیح تعقیب تعلیق قرار خصوص در مورد کدام  -91
 .شود می صادر است تعلیق قابل آنها مجازات که 8 تا 6 درجه تعزیری جرایم در1) 

 .شود می صادر 8 و 2 درجه تعزیری جرایم در صرفا2) 

 .شود می صادر 8 تا 6 درجه تعزیری جرایم تمام در3) 

 .است اعتراض غیرقابل و قطعی4) 

 

  دارد؟ تحقیقات زمینه در لیفیتک چه بازپرس مقدماتی، تحقیقات فرآیند در -92
 .نماید آوری جمع را متهم علیه ادله فقط1) 

 .دهد انجام را دادستان نظر مورد تحقیقات فقط2) 

91- آرای صادره از دادگاه نظامی 2 قابل تجدید نظرخواهی در کدام مرجع است؟  
 1) دادگاه نظامی 1    2( دیوان عالی کشور    

2) باز پرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی عالوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی صادر کند. 

3) امکان صدور آن در همه جرایم به تنهایی وجود دارد و جایگزین قرار تامین می شود. 

 )4بازپرس قبل از صدور قرار تامین کیفری، قرار نظارت قضائی صادر می کند. 



 

 .دهد انجام , کند می تقاضا شاکی که را تحقیقاتی3) 

 .دهد انجام را متهم علیه و له تحقیقات , طرفی بی کمال در4) 

 

  است؟ کدام , شود می انجام بازپرس توسط که تحقیقاتی نهزمی در دادستان اختیارات حدود -93
 هرگونه بدون و تفصیل به است الزم حقیقت کشف برای که را مواردی صرفا , بداند ناقص را بازپرس تحقیقات اگر1) 

 تقاضا بازپرس از ابهام
 .کند

 .ندک تقاضا بازپرس از باشد الزم حقیقت کشف برای اینکه از اعم را تحقیقاتی هر2) 

 .است نهایی تحقیقات بودن کامل مورد در بازپرس تشخیص و ندارد تحقیقات تکمیل تقاضای برای حقی گونه هیچ3) 

 .کند صادر کلی طور به و تفصیل بدون را تحقیقات تکمیل دستور4) 

 

 

 است؟ مرجع کدام صالحیت در رباخواری اتهام به رسیدگی -95 

 نظامی1) 

 2 کیفری2) 

 انقالب3) 

 کشور عالی دیوان4) 

 

  است؟ شده بینی پیش )ها( قانون کدام در خود بستگان از یکی با متهم تلفنی تماس حق  -96
 اساسی قانون1) 

 1221 کیفری دادرسی آیین قانون2) 

 1328 کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون3) 

94-  قرار تعلیق تعقیب توسط کدام مقام صادر می شود؟  
1) دادستان و بازپرس 

2) دادستان با تایید دادگاه 

3) دادستان و یا دادرس دادگاه 

4) بازپرس و یا دادرس دادگاه 



 

 

 1322 کیفری دادرسی آیین و شهروندی حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام قوانین4) 

 

 در تخفیف آن رداداست و خود تجدیدنظرخواهی حق اسقاط ضمن علیه محکوم که مواردی در  -97

 کند؟ می اتخاذ تصمیمی چه دادگاه کند می تقاضا را مجازات
 کند معلق را مجازات تواند می1) 

 دارد نقدی جزای به حبس تبدیل به الزام2) 

 .دهد می تخفیف را حکم در مندرج مجازات از چهارم یک تا3) 

 .دهد تخفیف را حکم در مندرج مجازات از دوم یک تا است مکلف4) 

 

 است؟ صحیح » اتهام تبیین «خصوص  در مورد کدام -99

 .باشد می آنان متوجه مسئولیت که است عاقله یا و حقوقی اشخاص نماینده به اتهام موضوع تفهیم1) 

 .است نشده اشاره آن به کیفری مقررات از کدام هیچ در2) 

 .است متهم از دفاع آخرین اخذ برای اتهام توضیح3) 

 .است متهم به اتهام تفهیم همان4) 

 

 چه دادستان کند گذشت شاکی کیفرخواست صدور از پس چنانچه گذشت غیرقابل جرایم در -111 

 د؟دار اختیاری

 .کند صادر تعقیب موقوفی قرار و کرده عدول خواست کیفر از تواند می1) 

 .کند صادر تعقیب تعلیق قرار و کرده عدول خواست کیفر از تواند می2) 

 .است صالح دادگاه به کیفرخواست ارسال به مکلف3) 

 .است صادره کیفرخواست اصالح به مکلف4) 

98- کنترل مکالمات تلفنی قضات منوط به تایید کدام مقام است؟  
1) دادستان کل کشور 

2) دادستان انتظامی قضات 

3) رئیس دیوان عالی کشور 

4) رئیس قوه قضائیه 

 



 

 

 

 نیست؟ موثر ههادادگا ذاتی صالحیت در مورد کدام -111 

 نوع1) 

 قضایی قضائی حوزه2) 

 درجه3) 

 صنف4) 

 

 است؟ اعمال قابل گری میانجی به ارجاع جرایم از یک کدام در -112 

 گذشت قابل غیر1) 

 8 و 2 درجه2) 

 8 تا 6 درجه3) 

 8 درجه4) 

 

 اتخاذ تصمیمی چه کفیل معرفی از او عجز و متهم برای کفالت تامین قرار صدور صورت در  -114

  شود؟ می
 .شود می صادر موقت بازداشت قرار1) 

 .شود می صادر وثیقه قرار2) 

 .شود می معرفی بازداشتگاه به کفیل معرفی تا3) 

 .شود می آزاد منزل از خروج عدم به التزام قرار با4) 

 

 

113- در کدام جرایم تعزیری مقام قضایی می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون قرار بایگانی 

کردن پرونده را صادر کند؟  
1) درجه 2 و8  

2) تمامی جرایم تعزیری 

3) درجه 3 تا8  

4) درجه 1 تا5  



 

  شود؟ می رسیدگی یک کیفری دادگاه در زیر جرایم از کدامیک به -115
 باالتر و سال یک حبس مستوجب1) 

 تعزیری شالق مستوجب2) 

 باالتر و 4 درجه تعزیری مجازات مستوجب3) 

 مطبوعاتی و یاسیس4) 

 

 :عمومی جزای حقوق

 که مادی جهت به ولی داشته جرم ارتکاب با مستقیم ارتباط ارتکابی رفتار که صورتی در -116

 

 حکم باشد شمسی تمام سال هفده تعزیری جرم ارتکاب زمان در متهم سن که صورتی در -117

  چیست؟ ارتکابی جرم
 نقدی جزای تنها1) 

 تربیت و اصالح کانون در نگهداری تنها2) 

 نقدی جزای یا کانون در نگهداری جرم درجات حسب3) 

 نوجوان شرایط و سن به توجه با مجازات اجرای به الزام4) 

 

 نامساعد مالی وضع دیدن با او .شود می منزلی حیاط وارد دیوار روی از سرقت، قصد به« الف» -118

 چیست؟ قضیه حکم.شود می دستگیر موقع همان و خارج حیاط در از پشیمان، سرقت از مالک،

 .شود می اعمال جرم تعدد مقررات و تعقیب عنف، به ورود و سرقت جرم به شروع اتهام به1) 

 .شود می محکوم )غیرمجاز ورود( داده انجام که مجرمانه رفتار مقدار همان مجازات هب2) 

 .شود خودداری وی تعقیب از باید و نیست متهم متوجه اتهامی3) 

 .شود می تعقیب سرقت جرم به شروع اتهام به4) 

مرتکب از آن بی اطالع است وقوع جرم غیر ممکن شود حکم آن چیست؟ 
1) در حکم شروع به جرم 

2) رفتار قابل کیفر نیست 

3) جرم عقیم 

4) همان شروع به جرم 



 

 

 

 

 عمدی قتل مرتکب گروه آن اهداف راستای در یافته، سازمان ی مجرمانه گروه یک اعضای  -119

 بود؟ خواهد چه سردسته مجازات.شوند می
 نفس قصاص1) 

 پنج درجه تعزیر2) 

 عمدی قتل در معاونت مجازات3) 

 عمدی قتل در معاونت مجازات حداکثر4) 

 

 شود؟ نمی اجرا«  فوراً» آن وضع بر سابق جرم به نسبت قانون مورد، کدام در -111

 مجازات به یتربیت و تامینی اقدامات تبدیل متضمن قانون1) 

 قاضی.کند می محکوم حبس سال سه به تقلب به ورشکستگی اتهام به را کسی دادگاه  -111

 چه او.است مجازات تعلیق مستحق وی که دهد می تشخیص حبس اجرای حین در احکام اجرای

 دهد؟ انجام تواند می اقدامی
 .نماید تعلیق تقاضای بدوی حکم کننده صادر قاضی از تواند می زندان مدت از نیم و سال یک گذشتن از پس1) 

 .بداند ضروری را تعلیق رای صدور زمان در قاضی مگر ندارد امکان تعلیق تقلب به ورشکستگی جرم در2) 

 .نماید تعلیق تقاضای قطعی حکم صادرکننده قاضی از تواند می زندان مدت از سال یک گذشتن از پس3) 

 .ندارد امکان تعلیق مجازات اجرای زمان در و باشد حکم صدور با همزمان باید تعلیق4) 

 

  است؟ شده واگذار قاضی اختیار به جرایم کدام مرتکبان برای زندان جایگزین مجازات تعیین  -112
 داخلی امنیت علیه جرایم1) 

 8 درجه عمدی رایمج2) 

 است سال دو از بیش آن قانونی مجازات که عمدی غیر جرایم3) 

 .است نشده تعیین موضوعه قوانین در آن تعزیر میزان و نوع که جرایمی4) 

2) قانون مربوط به صالحیت محاکم 

3) قانون مربوط به تشکیالت قضایی 

4) قانون مربوط به مرور زمان 

 



 

 

 

 از یک کدام به ناظر تلفنی مزاحمت جرم در کارت سیم سوزاندن به حکم صدور امکان عدم -113

 است؟ بودن قانونی اصل های جنبه
 دادرسی بودن قانونی1) 

 جرم بودن قانونی2) 

 مجازات اجرای بودن قانونی3) 

 مجازات تعیین بودن قانونی4) 

 

 دلیلی و میکند فوت جرم وقوع از پس ماه نه« ب. » کند می توهین حضورا« ب»به « الف» -114

 روزانه نقدی جزای2) 

 مراقبت دوره3) 

 نقدی جزای4) 

 

 می دادگاه , شود محرز قاضی برای او اصالح و ندامت و نماید توبه مرتکب اگر مورد کدام در -116

 کند؟ اعمال را مجازات تخفیف به راجع مقررات تواند
 شرعی منصوص تعزیرات1) 

 محاربه و قذف استثنای به حدی جرایم2) 

 پنج تا یک درجه تعزیری جرایم3) 

 هشت و هفت ,شش درجات تعزیری جرایم4) 

برصرف نظر کردن او از طرح شکایت نیست .در خصوص حق شکایت کدام مورد صحیح است؟ 
1( با فوت »ب« حق شکایت از بین میرود. 

2( هریک از ورثه »ب« در مهلت شش ماه از تاریخ فوت حق شکایت دارند. 
3( تنها در صورتی »الف« تحت تعقیب قرار میگیرد که همه ورثه »ب« با هم شکایت کنند. 

4( تنها در صورتی که »ب« در زمان حیات خود شکایت کرده باشد ورثه او حق تعقیب »الف« را دارند. 

115- تعیین کدامیک از مجازات های جایگزین زندان منوط به رضایت محکوم علیه است؟ 
1) خدمات عمومی رایگان 



 

 

  است؟ تاریخ کدام زمان مرور مبدا .است شده لغو مشروط آزادی حکم -117
 حبس تمحکومی پایان تاریخ1) 

 مشروط آزادی حکم لغو تاریخ2) 

 مشروط آزادی حکم صدور تاریخ3) 

 حبس به محکومیت مستوجب جرم وقوع تاریخ4) 

 

 ,نماید گذشت خصوصی شاکی ,گذشت قابل جرایم در مجازات اجرای از پس که صورتی در -118

 بود؟ خواهد چگونه تبعی مجازات آثار
 ندارد مجازات تبعی آثار بر تاثیری1) 

 است تعلیق قابل دادستان پیشنهاد به بنا2) 

 یابد می تخفیف دادگاه نظر به بنا3) 

 شود می زائل4) 

 

 نشده مشخص مجازات آن برای ولی شود تلقی تعزیری جرم رفتاری , قانون در کهصورتی در -121

  چیست؟ قاضی وظیفه ,باشد
 کند می کیفر تعیین, خود صالحدید به بنا1) 

 کند می حبس جایگزین مجازات به محکوم را مجرم2) 

 دهند می کیفر به حکم فقهی معتبر منابع به استناد با3) 

 .نیست اعمال قابل کیفری هیچ مجازات بودن ونیقان اصل به توجه با4) 

 

 

119- بهزاد به قصد قتل و به گمان زنده بودن یک جسد ,مبادرت به نشانه گیری به سمت او میکند. 

دقیقا پیش از تیراندازی ناگهان بابک تفنگ را از دست او می کشد. مجازات بهزاد چیست؟ 
1) جرم عقیم است و به کیفر شروع به قتل محکوم می شود 

2) جرم محال است و به کیفر شروع به قتل محکوم می شود 

3) با توجه به فقدان علم ,به کیفر شروع به جرم قتل عمد محکوم می شود 

4) رفتار بهزاد در رابطه با قتل تا این میزان جرم نیست و مجازاتی ندارد. 



 

 

 ماه سه حداکثر آن مجازات که کند می جرمی ارتکاب برای دارا تحریک به مبادرت فرشاد -121

 چیست؟ فرشاد مجازات شود می مرتکب را جرم آن دارا و است حبس
 .شود نمی کیفر , مسئولیت رافع عوامل از مباشر برخورداری صورت در1) 

 .شود می محکوم مباشر حداکثر نصف تا حداقل به تاثیر میزان به بنا2) 

 .است نشده بینی پیش آن برای قانون در کیفری هیچ3) 

 .شود می محکوم مباشر کیفر حداقل به4) 

 

 به و است نقدی جزای ریال میلیون یکصد آن مجازات که کند می جرمی اجرای به آغاز بابک -122

 

 کرده اتخاذ را واکنشی چه مقنّن سال 9 از کمتر اطفال توسط تعزیری جرم ارتکاب صورت در -124

  ست؟ا
 اخالق حسن در مواظبت و تربیت و تأدیب با تعهد اخذ با والدین به تسلیم1) 

 دادگاه قاضی وسیله به نصیحت2) 

 تربیتی و تأمینی اقدامات3) 

 واکنشی هیچ4) 

علت عامل خارج از اراده، قصد وی محقق نمی شود.وی به کدام مجازات محکوم می شود؟ 
1) کیفری ندارد. 

2) جرم محال 

3) جرم عقیم 

4) شروع به جرم 

 

123- در »تعویق صدور حکم« در صورت ارتکاب جرم قذف توسط شخص، اقدام دادگاه در خصوص 

جرم موضوع تعویق، چه میتواند باشد؟ 
1) حکم محکومیت صادر میکند. 

2) ارتکاب جرم جدید، تاثیری در تعویق صدور حکم ندارد. 

3) دادگاه باید مدت تعویق را تا کمتر از نصف آن افزایش دهد. 

4) دادگاه می تواند مدت تعویق صدور حکم را فقط تا یک سوم افزایش دهد. 



 

 

 

  شود؟ می محقق زمانی چه تعزیرات و قصاص حدود، در کیفری مسئولیت -125
 .باشد بالغ و عاقل جرم، ارتکاب حین شخص1) 

 .حدود مورد در جز به باشد مختار و بالغ عاقل، کیفر، اجرای حین شخص2) 

 .قتل در اکراه مورد در جز به باشد مختار و بالغ عاقل، جرم، ارتکاب حین شخص3) 

 .قتل در اکراه مورد در جز به باشد مختار و بالغ عاقل، کیفر اجرای حین شخص4) 

 

 :اختصاصی جزای حقوق

 

 .شود می اعمال نفس قصاص تنها و است ضربه یک حکم در2) 

 .است ثابت عضو قصاص فوت، به غیرمتصل جنایات به نسبت3) 

 .است ثابت عضو دیه یا قصاص فوت، به غیرمتصل جنایات به نسبت4) 

 

 می دیگری به رکیک الفاظ استعمال به مبادرت اجتماعی های شبکه از یکی در شخصی -128

  چیست؟ وی جرم.نماید
 توهین1) 

 ای رایانه اکاذیب شرن2) 

 افترا3) 

 .ندارد مجرمانه عنوان4) 

 

126- قتل در حال خواب و بیهوشی، چه نوع قتلی است؟  
1) سببی و شبه عمد 

2) مباشرتی و شبه عمد 

3) سببی و خطای محض 

4) مباشرتی و خطای محض 

127- اگر مجموع ضربات متعدد عمدی و متوالی »الف« باعث قتل »ب« شود، حکم قضیه چیست؟  
1) اصل بر عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس است. 



 

 

  چیست؟ قصاص زمینه در زن دم اولیای حق بکشد، را ،زنی مردی گاه هر -129
 .دارند او به دیه فاضل پرداخت از پس را مرد قصاص حق فقط1) 

 .دارند قاتل رضایت با را دیه اخذ حق یا او به دیه فاضل پرداخت با مرد قصاص حق2) 

 .دارند قاتل رضایت بدون حتی را دیه اخذ حق یا او به دیه فاضل پرداخت با مرد قصاص حق3) 

 .شود می پرداخت المال بیت از ناتوانی،دیه صرف ،به باشند دیه فاضل پرداخت از ناتوان اگر و دارند را مرد قصاص حق4) 

 

 از وسیعی بخش گوسفندان و هکرد« ب» به متعلق یونجه مزرعه وارد را خود گوسفندان« الف» -131

 چیست؟ قانونی مقرر حکم به عمل ماهیت لحاظ از ترتیب به فرد این عمل، اند خورده را یونجه

  سبز فضای علیه اقدام عنوان دارای – تخریب1) 

  دیگری محصول خاصچراندن عنوان دارای   –تخریب2) 

  دیگری محصول غارت و نهب خاص عنوان دارای  –سرقت3) 

  دیگری محصول چراندن خاص عنوان دارای– عدوانی رفتص4) 

 

 عمل.است کرده ،تصاحب بوده او دسترس در هتل،و اتاق در که را مسافر اموال ، هتلی کارمند -132

 دارد؟ ای مجرمانه عنوان چه او
 قتسر1) 

 کالهبرداری2) 

 امانت در خیانت3) 

 امانت در خیانت صورت این غیر در و باشد،اختالس دولت مامور کارمند، و دولتی هتل، اگر4) 

 

131- زن و مردی به دروغ خود را نزد طال فروش مشتری قلمداد کرده و صاحب مغازه چند انگشتر 

طال را برای پسند به آنها داده است . این دو نفر از غفلت صاحب مغازه استفاده کرده و یکی از 
انگشترها را در کیف خود گذاشته و برده اند. عمل آنها مشمول کدام عنوان های مجرمانه است؟ 

1) تعّدد معنوی کالهبرداری و خیانت در امانت 

2) خیانت در امانت 

3) کالهبرداری 

4) سرقت 



 

 

 

 

 چه به نماید، قذف حد، اجرای از قبل بیشتر یا بار یک سبب، چند یا یک به را دیگری که کسی -133

  شود؟ می محکوم مجازاتی
 شش درجه تعزیر و حد هب قذف، دفعات تعداد به1) 

 شش درجه تعزیر به بار یک و حد به بار یک2) 

 حد به بار یک فقط3) 

 حد به قذف، دفعات تعداد به4) 

 

  شود؟ می مجازات چگونه شود، خمر شرب مرتکب مسلمان فرد یک اگر -134
 .شود می حد به محکوم مسکر، به تظاهر صورت در1) 

 .شود می 8 درجه تعزیری شالق و حد به محکوم ، مسکر به تظاهر صورت در2) 

 .شود می محکوم حد به شود، جرم مرتکب و شده ظاهر عمومی اماکن در مستی حالت در اگر3) 

 .شود می حرام عمل به تظاهر برای مقرر مجازات به محکوم ، مسکر مصرف به تظاهر صورت در4) 

 

  دارد؟ وضعیتی چه شکایت حیث از.باشد ورثه از عمدی جنایت در شریک یا مرتکب اگر -136
 .برد می ارث به را قصاص حق آید،ولی نمی شمار به دم ولی1) 

 .برد نمی ارث به نیز را قصاص حق و ندارد دیه و قصاص حق2) 

 آید می بشمار دم اولیای جزو ولی دارد،ن دیه و قصاص حق خودش3) 

 .برد می را دیه از خود سهم ، شود مصالحه دیه بر چنانچه ولی ندارد، قصاص حق4) 

 

 

135- اگر کسی دیگری را به جنایت بر عضو اکراه نماید، مجازات اکره کننده و مباشر جنایت ، به 

کدام صورت است؟  
1) اکراه کننده و مباشر، شریک در جنایت محسوب شده و هر دو قصاص می شوند. 

2) قصاص از هر دو ساقط است و هر دو به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شوند. 

3) مباشر قصاص شده و اکراه کننده به تعزیر محکوم می شود. 

4) اکراه کننده قصاص می شود و مباشر مسئولیتی ندارد. 



 

  است؟ منتفی تعزیری و حدی از اعم سرقت مجازات اعمال ، مورد کدام در -137
 حرز از بیرون مال ربودن1) 

 موقوفه اموال ربودن2) 

 راضطرا حال در مال ربودن3) 

 علنی طور به مال ربودن4) 

 

  شود؟ نمی محسوب کالهبرداری حکم در ، رفتار کدام -138
 غیر مال منافع آگاهانه انتقال1) 

 کارمند توسط دولتی وجوه متقلبانه برداشتن2) 

 دیگر وراثت وجود به علم یا وراثت انحصار تحصیل3) 

 متقاضی از مالکیت سلب به علم با ملک ثبت تقاضای4) 

 

 

 پدر مجازات .شود می واقع قتل و کرده اکراه دیگرش پسر قتل به را پسرانش از یکی پدری -141

  چیست؟
 عمدی قتل در معاونت1) 

 عمد قتل در شرکت دلیل به دیه نصف پرداخت2) 

 ابد حبس3) 

 نفس قصاص4) 

 

139- در کدام مورد ، دستور عدم پرداخت وجه به بانک امکان ندارد؟  
1) چک گم شده باشد. 

2) چک جعل شده باشد 

3) چک بابت ربا داده شده باشد. 

4) در نوشتن مبلغ چک، اشتباهی صورت گرفته باشد. 



 

 

 

 اعالم که قتل به متهم اظهارات جلسه صورت نوشتن هنگام به ، دادگاه جلسه در دادگاه منشی -141

 جرم کدام تکبمر وی .است نوشته متهم اظهارات خالف مطالب ام، نشده مرتکب قتلی من داشته

 است؟ شده
 مادی جعل1) 

 امانت در خیانت2) 

 مفادی جعل3) 

 جلسه صورت در حیله و تقلب4) 

 

  شود؟ می تشدید کالهبرداری مجازات ، مورد کدام در -142
 ریال میلیارد یک از باالتر دروغین و مالی تمکن اعالم1) 

 ساختگی و کذب وقایع از ترساندن2) 

 دولت مستخدمین عناوین جعل3) 

 واهی اختیارات اعالم4) 

 

  است؟ ای رایانه جعل ، رفتار کدام -144
 استناد قابل داده ایجاد1) 

 ای رایانه سامانه از دیگری داده حذف2) 

 داده کردن متوقف3) 

 داده کردن مخفی4) 

 

 

143- شخصی عابر بانک دیگری را به همراه گذرواژه می رباید و سپس با ورود به سامانه خودپرداز 

بانک، مبلغ سه میلیون تومان به حساب خود انتقال می دهد.عنوان مجرمانه وی چیست؟ 
1) کالهبرداری و جعل رایانه ای 

2) سرقت و خیانت در امانت 

3) سرقت رایانه ای 

4) کالهبرداری رایانه ای و سرقت 



 

 

  است؟ جرم ، دروغ قسم ادای ، دعاوی کدام در -145
 اسالمی انقالب نهادهای و رسمی جعمرا نزد و کیفری و حقوقی1) 

 کیفری و حقوقی2) 

 حقوقی فقط3) 

 کیفری فقط4) 

 

 :لمعه شرح:فقه

 

  است؟ منکر و مدعی تعریف بیانگر مورد کدام  -147
 .مقابله لمنکرا و الخصومۀ اوترک یترک1) 

 .مخالفه المنکر و االصل یوافق قوله الذی هو المدّعی2) 

 .مقابله المدعی و الظاهر یخالف قوله الذی هو المدّعی3) 

 .ایضاً المنکر و الخصومۀ یترک الذی هو المدّعی4) 

 

  است؟ قبول مورد شاهد ،شهادت مورد کدام در -148
 .وصیته متعلق فی الوصیْ شهادۀ1) 

 .خطاً الجنایک شهود بجرح العاقله شهادۀ2) 

 .بینهما المشترک فی لشریکه الشریک شهادۀ3) 

 .فسقاً التتضمْن العداوک کانتذ إذا لعدوْه العدو شهادۀ4) 

 

  لالقرب؟ اوصی لو الحکم هو ما -149
 االنثیین حظْ مثل للذکر1) 

146- کدام مورد ، به وسیله یک شاهد و یمین ثابت می شود؟  
1) زنا 

2) دیون و اموال 

3) لواط 

4) سحق 



 

 

 قل األ سهم مثل اعطی2) 

 اإلرث مراتب علی نزل3) 

 وارثال احد سهم اعطی4) 

 

  چیست؟ مشهور اوالدُنظر اوالد ارث نحوه در -151
 حظ للذکرمثل1) 

 .بالسویۀ بینهم المال ینفسم2) 

 .به یتقرّب من نصیب منهم کل یأخذون3) 

 .باشد نداشته پدر میّت که برند می ارث مساوی طور به صورتی در4) 

 

 

  است؟ صحیح اقرار خصوص در مورد کدام -152
 بطل مبهم بلفظ اقرّ لو1) 

 صحّ الغیر بشهاده االقرار علّق لو2) 

 بالعربیه اال االقرار یصحّ ال3) 

 فقط المالی االقرار فی شرط السفه من الخلو4ّ) 

 

  ظنّا؟ السرقه ادّعی لو الحکم هو ما -153
 .الدعوی یسمع ال1) 

 .علیه المدّعی یحلف لم لو الدعوی یسقط2) 

 .علیه المدّعی من الیه الیمین ردّ بعد المدّعی لوحلف الدعوی یثبت3) 

 .علیه المدّعی نکل لو الحاکم نم الیمین ردّ بعد المدّعی لوحلف الدعوی یثبت4) 

151- در کدام مورد، اقرار به نسب، نیاز به تصدیق مقرّبه دارد؟  
1) اذا کان المقرّبه بالغا او سفیها 

2) اذا کان المقرّبه صغیرا 

3) اذا کان المقرّبه بالغا مجنونا 

4) اذا کان المقرّبه میّتا 



 

 

 

  السابقۀ؟ بالزّوجیۀ فاقرَت تزوجت ثم انکرت و الزوجیۀ الرجل ادّعی لو الصحیح هو ما -154
 .الثانی العقد بطل1) 

 .وطوءها للثانی و الثانی من یرث ال2) 

 .وطوءها له یجوز ال و الثانی منه یرث3) 

 .نفسها علی ال لنفسها النه لالءقرار اثر ال و الثانی العقد صح4ّ) 

 

 است؟ » بالمحرّم للزانی هو بالسیف القتل « عبارت  مصادیق از مورد، کدام-155

 .کالبنت ابدا نکاحه یحرم بمن الزنا1) 

 .الموقب کاخت نکاحه یحرم بمن الزنا2) 

 .االخت کبنت بالنسب یحرم بمن الزنا3) 
 «.بالرضاع ما یحرم بالنسب یحرم»( الزنا بالمحرم النسبی و الرضاعی لقوله )ص(: 4
 

 

  است؟ مورد کدام به ناظر،  » البعل لذات بالعقد التعریض الیجوز«عبارت  -157

 .است حرام کنایه به شوهردار زن از خواستگاری1) 

 .است حرام مطلقا شوهردار زن از خواستگاری2) 

 .است حرام باشد، صراحت به اگر شوهردار زن از خواستگاری3) 

 .کند عرضه شوهردار زن به ازدواج برای را خود تواند نمی اجنبی مرد4) 

 

  است؟ صحیح موقت، نکاح خصوص در مورد، کدام -158
 شیئا المهر من یقاصّ ال الدخول بعد اختیارا المدۀ من بشیء اخلّت لو1) 

156- ما هو الحکم فیما لو شرط کون الرهن مبیعا عند االجل؟  
)1بطل الرهن و البیع و بالقبض ضمنه بعد االجل. 

)2بطل الرهن و البیع و بالقبض ضمنه مطلقا. 

)3صحّ الرهن و بطل البیع و بالقبض ضمنه مطلقا. 

)4صحّ الرهن و بطل البیع و بالقبض ضمنه قبل االجل. 



 

 

 .شیء امهر من یسقط لم الدخول قبل المدۀ بعض وهبها لو2) 

 .علیه شیء فال الدخول قبل المدۀ وهبها لو3) 

 .باذنها اال الزوجۀ عن العزل جوزی ال4) 

 

  است؟ مورد کدام کردن خارج برای «حصّۀ»زیر قید  عبارت در -159

 المضاربۀ1) 

 المساومۀ2) 

 االصول اعارۀ3) 

 االصول اجارۀ4) 

 

  است؟ مورد کدام تعریف زیر، عبارت -161

 است؟ کدام «الضیّقه العضائد فی شفعه فال» عبارت در «الضیّقه العضائد»کلمه  - 161

 تنگ روهای راه1) 

 کوچک های اتاق2) 

 کوچک های مغازه3) 

 باریک های جوی4) 

 

 است؟ کدام » مقصود «کلمه  از منظور زیر، عبارت در -162

 » العامل علی واجب غیر مقصودٍ محلّل عمل کل علی یجوز الجعالۀ «

 للمالک مقصود1) 

»و هی ان یشترک شخصان فصاعدا بعقد لفظی علی ان تکون بینهما ما یکتسبان و یربحان و یلتزمان 

من غرم و یحصل لهما من غنم« 
1) شرکۀ المفاوضۀ 

2) شرکۀ العنان 

3) شرکۀ الوجوه 

4) شرکۀ االعمال 

 



 

 للعامل مقصود2) 

 للجاعل مقصود3) 

 للعقال مقصود4) 

 

 است؟ کدام ترتیب به است، شده تکرار بار سه که » ها «ضمیر  مرجع زیر، عبارت در -163

 » بها الزامۀ للحاکم و المطالبۀ فلها الواجبۀ حقوقها بمنع الزوج نشز لو «

 الحقوق الزوجۀ، الزوج،1) 

 الحقوق الزوجه، الزوجه،2) 

 الزوجه الزوجه، الحقوق،3) 

 الحقوق الزوج، الزوجه،4) 

 

  المحصنان؟ تقاذف لو الحکم هو ما -165
 عنهما الحد یسقط1) 

 حدّهما یجب2) 

 اآلخر یعزّر و بالقذف ابتدا من حدّ یجب3) 

 یعزّران و عنهما الحدّ یسقط4) 

 

 )ره(حیدری عالمه استنباط اصول:فقه اصول

 غیری، و نفسی ، مشروط و قمطل تخییری، و تعیینی کفایی، و عینی وجوب بین امر دوران در -166

 کند؟ می اقتضاء از یک کدام  ترتیب، به ،)اِفعَل(صیغۀ ظاهر
 غیری و مشروط تخییری، عینی،1) 

164- رهن در کدام مورد، نافذ است؟  
1) االرض الخراجیه 

2) الدین 

3) الوقف 

4) ما ال یملک الراهن 

 



 

 

 غیری و مشروط تعیینی، عینی،)2

 نفسی مطلق، تعیینی، عینی،)3

 نفسی مطلق، تخییری، عینی، )4

 

 است؟ صحیح » الفعل طلب «به  راجع مورد، کدام -167

 .است حقیقت سؤال و دُعا استحباب، وجوب، در آن استعمال و است مشکّک لیک قبیل از1) 

 .است حقیقت سؤال و دُعا استحباب، وجوب، در آن استعمال و است متواطی کلی قبیل از2) 

 .است مجاز سؤال و دُعا در و حقیقت استحباب و وجوب در آن استعمال و است متواطی کلی قبیل از3) 

 .است مجاز سؤال و دُعا در و حقیقت واستحباب وجوب در آن استعمال و است کمشکّ کلی قبیل از4) 

 

  است؟ واجب اقسام از یک کدام تعریف زیر، عبارت -168

 المرجّع بین و ترجیع فیه الذی المطرب الصوت بین المحرّم، الغناء لفظ فی شُکّ اذا « مسئلۀ -169

 است؟ کدام آن حکم و است تحریمیه حکمیه شبهه  از مورد کدام مصداق» فقط

  احتیاط -نص اجمال1) 
  برائت -نص اجمال (2

  تخییر- نص دو تعارض3) 

  برائت- نص فقدان4) 

 

  است؟ صحیح اصل، و اماره فرق بیان در مورد، کدام -171
 .األصل فی منه أقوی االماره فی الواقع کشف لسان1) 

 العمل مقام فی یجری األصل و التّشریع مقام فی تجری االماره ان2ّ) 

 التشریع مقام فی یجری األصل و العمل مقام فی تجری االماره ان3ّ) 

 «هُوَ ما یتوقّف وجوبه علی وجود مقدّماته و ال یجب تحصیلها»  

1) اجمال نص احتیاط  

2) اجمال نص برائت  

3) تعارض دو نص تخییر  

4) فقدان نص برائت  



 

 

 ذلک فیه یُؤخذ لم األصل و الواقع عن الکشف جهۀ فیها اخذ االمارۀَ ان4ّ) 

 

  دارد؟ وجود رابطه کدام ترتیب به زیر، فرضی دلیل دو از کدام هر بین -171

  الشک لکثیر الشکَّ -االکثر علی یبنی الرکعات فی الشّاک -1

  حالل الحِداء -حرامّ الغناء -2
  حکومت- ورود1) 

  تخصیص- حکومت2) 

  تخصّص -حکومت3) 

  صتخصُّ- ورود4) 

 

 

  دارد؟ حکمی چه نهی، و امر اجتماع -173
 .است محال عرفاً ولی ممکن عقال1ً) 

 .است ممکن عرفاً ولی محال عقال2ً) 

 عرفاً و عقالً است محال3) 

 عرفاً و عقالً است ممکن4) 

 

 نیست؟ صحیح » مخصّص اجمال «خصوص  در مورد، کدام -174

 .کرد تمسّک توان نمی عام عموم به باشد داشته اجمال جهات تمام از مجمل اگر مفهومیه، شبهه در1) 

 تمسک عام عموم به توان نمی متباینین بین دوران در باشد داشته اجمال جهات برخی از مجمل اگر مفهومیه شبهه در2) 

 .کرد

172- شبهه غیر محصوره، به کدام معنی است؟  
1) ما عُدّت اطرافها فی العرف غیر محصورۀ أو کان احتمال التکلیف فیه موهوما 

2) ما لم یُمکن للمکلف، عادۀً ارتکاب جمیع اطرافها. 

3) ما ال یسهل عدّ اطرافها مطلقاً أو فی زمن قصیر 

4) ما الیضبط المکلف اطرافها و حدودها، عرفاً 



 

 

 عام معمو به توان نمی باشد خورده تخصیص است مردد آن مصداق که مخصصی وسیله به عام اگر مصداقیه شبهه در3) 

 .کرد تمسک

 که درصورتی تنها باشد خورده تخصیص است مردد آن مصداق که مخصصی وسیله به عام اگر مصداقیه شبهه در4) 

 .کرد تمسک عام عموم به توان نمی باشد متصل مخصص

 

 است؟ مقدم یک کدام مسلم فعل در صحت اصل و استحاب اصل تعارض در -175

 .است مقدم مطلقا استصحاب اصل1) 

 است مقدم مطلقا صحت اصل2) 

 .است مقدم صحت اصل عبادات در فقط3) 

 .است مقدم صحت اصل معامالت در فقط4) 

 

  چیست؟ نص الاجم مورد در تحریمیه شبهه در اخباریون و اصولیون نظر -177
 .کنند می جاری را برائت دو هر1) 

 .کنند می جاری را احتیاط دو هر2) 

 .کنند می جاری را احتیاط, اخباریون و برائت,اصولیون3) 

 .کنند می جاری را تخییر , اخباریون و احتیاط , اصولیون4) 

 

 مجاری حصر و )تخییر و احتیاط , برائت,استصحاب( چهارگانه اصول در عملیه اصول حصر -178

 است؟ چگونه ترتیب به چهارگانه مجاری در اصول این
  عقلی– عقلی1) 

 عقلی–  استقرایی2) 

176- مقدمه واجب به کدام داللت واجب است؟  
1) داللت عقلی 

2) داللت تضمنی 

3) داللت مطابقی 

4) داللت التزامی 

 



 

  استقرایی –عقلی3) 

  استقرایی -استقرایی4) 

 

  شود؟ می اجمالی علم منجزیت از مانع اجمالی علم اطراف از یکی به اضطرار صورت کدام در -179
 .است مانع مطلقا اضطرار1) 

 .باشد اجمالی علم از بعد اضطرار که گامیهن2) 

 .باشد اجمالی علم از قبل غیرمعین به اضطرار که هنگامی3) 

 .باشد اجمالی علم از قبل معین به اضطرار که هنگامی4) 

 

 دو جریان خصوص در مورد کدام «طاهر االخر و متنجس احدهما انائان اشتبه اذا» مسئله در -181

اصل »برائت« و »طهارت« صحیح است؟ 
1) دلیلهما شامل لکل من الطرفین و لکن العلم االجمالی مانع عن جریانهما فی تالطرفین. 

2) دلیل اصاله البرائه شامل لکل من الطرفین لکن دلیل اصاله الطهاره الیشملهما. 

3) دلیلهما شامل لکل من الطرفین و لکن النص الخاص مانع من جریانهما. 

4) خال عن االشکال الن دلیلهما شامل لکل من الطرفین. 



 توسط موسسه فاخر 4931پاسخ های پیشنهادی آزمون قضاوت سال 

1- 4 44- 3  11- 1 134- 2 

2- 1 44- 1 12- 4 134- 3 

3- 3 44- 4 13- 1 134- 2 

4- 4 41- 4 14- 3 131- 4 

5- 4 55- 2 15- 2 145- 3 

4- 4 51- 1 14- 4 141- 3 

4- 3 52- 4 14- 3 142- 3 

4- 3 53- 1 14- 4 143- 4 

1- 2 54- 3 11- 1 144- 1 

15- 4 55- 3 155- 2 145- 2 

11- 1 54- 3 151- 2 144- 2 

12- 2 54- 4 152- 3 144- 1 

13- 4 54- 2 153- 1 144- 2 

14- 3 51- 3 154- 3 141- 3 

15- 2 45- 4 155- 4 155- 3 

14- 2 41- 1 154- 1 151- 1 

14- 1 42- 3 154- 3 152- 4 

14- 3 43- 1 154- 2 153-  

11- 4 44- 3 151- 4 154-3 

25- 2 45- 3 115- 1 155- 3 

21- 2 44- 4 111- 3 154- 2 

22- 3 44- 2 112- 3 154- 1 

23- 1 44- 3 113- 2 154- 1 

24- 4 41- 4 114- 2 151- 4 

25- 2 45- 4 115- 1 145- 1 

24- 4 41- 4 114- 3 141- 1 

24- 1 42- 4 114- 2 142- 4 

24- 3 43- 2 114- 4 143- 2 

21- 2 44- 4 111- 4 144- 1 

35- 4 45- 1 125- 2 145- 4 

31- 2 44- 2 121- 3 144- 3 

32- 1 44- 2 122- 1 144- 1 

33- 3 44- 3 123- 1 144- 2 

34- 3 41- 3 124- 4 141- 2 

35- 4 45- 4 125- 3 145- 4 

34- 1 41- 4 124- 3 141- 1 

34- 4 42- 1 124- 2 142- 3 

34- 3 43- 3 124- 1 143- 3 

31- 4 44- 2 121- 2 144- 4 

45- 2 45- 2 135- 2 145- 2 

41- 1 44- 1 131- 4 144- 1 

42- 4 44- 3 132- 1 144- 3 

43- 3 44-  133-3 144- 2 

44- 4 41- 2 134- 3 141- 4 

45- 3 15- 3 135- 4 145-1 
 


