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 حقوق مدنی

کند و سپس ضامن عنه دین را تأدیه میاذن مدیون، مضمون. پس از تحقق ضمانت مدنی به 31

 پردازد. حکم قضیه چیست؟له میهم دوباره مبلغ دین را به مضمون

 عنه را ندارد.له دارد، اما اصوالً حق رجوع به مضمون( ضامن حق استرداد وجه را از مضمون1

 عنه رجوع کند.مضمونله ندارد و فقط باید به ( ضامن حق استرداد وجه را از مضمون2

 چه را پرداخته است، از طلبکار مسترد دارد.تواند آنعنه می( فقط مضمون3

له عنه رجوع کند یا استرداد آن را از مضمون  چه پرداخته است. به مضمون  ( ضامن مخیر است برای آن  4

 بخواهد.

ود را مالک پنج . در ضمممن قرارداد وروز زمین موروعی با ده سمماعت حقابه، بر بای  که  32

شرط می ساعت آب چاه مجاور آن مورعه می  ساعت حقابه را نیو ظرف دو    داند  شود که پنج 

شممود وروشممنده مالک پنج سمماعت حقابه موبور ماه به  ریدار بفروشممد. ب د از بی  م لوم می

نبوده، لیکن مالک پنج ساعت حقابه، حاضر به وروز آن است حکم قانونی م امله بی  و شرط    

 بور چیست؟مو

 ( م امله به دلیل  یار تب ض صفقه، قابل وسخ و شرط صحیح است.1

 ( معامله غیرقابل فسخ و شرط صحیح است.2

 ( معامله قابل فسخ و شرط باطل است.3

 ( معامله به دلیل خیار تخلف از شرط قابل فسخ و شرط صحیح است.4

 یک از  یارات زیر، ووریت شرط نیست؟. در کدام33
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 ( تأ یر ثمن4 ( تدلیس3 ( غبن2 وصف( تخلف 1

نامه و ا تیار درج هر شرطی، ولو به نف   ود، ملک مسکونی پدر . ورزندی با داشتن وکالت 34

سال باجرت م لوم در        را به دیگری می سه  شرط که مورعه  ریدار به مدت  شد، با  این  ورو

مورعه نبوده و مالک اصلی  اجاره ورزند باشد اگر پس از مدتی م لوم شود  ریدار  انه، مالک   

 اجاره را تنفیذ نکند، ورزند چه حقوقی دارد؟

 بهای پردا تی و مطالبه  سارت( استرداد اجاره1

 بهای پرداختی و فسخ بیع( استرداد اجاره2

 ( فسخ بیع و مطالبه خسارت3

 بهای پرداختی، فسخ بیع و مطالبه خسارت( استرداد اجاره4

دهد و در قرارداد درج را به مدت ده سال به دیگری اجاره می. شخصی زمین موروعی  ود  35

که در پایان تواند اتاقی را جهت استفاده  ود، در آن بنا کند، به شرط آن  شود مستأجر می  می

مدت اجاره، بنای موبور در ازای مبلغ یکصممد میلیون ریال، ملک موجر شممود، ماهیت شممرط 

 ترتیب چیست؟موبور و حکم آن به

 ( شرط فعل ـ صحیح2  نتیجه ـ باطل( شرط 1

 ( شرط فعل ـ باطل4 ( شرط نتیجه م صحیح3

 یک از  یارات زیر، اثر ندارد؟. شرط سقوط کدام36

 ( رویت4 ( تعذّر تسلیم3 ( تأخیر ثمن2 ( تدلیس1
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ضای مدت، احمد باغ  سال به احمد اجاره می  5به مدت  ا. محمد باغ  ود ر37 دهد. پس از انق

دارد تکلیف قانونی احمد نسبت  موبور را با اذن مالک، به مدت چند ماه در تصرف  ود نگه می 

 به مدت ا یر چیست؟

 المسمی نسبت به مدت مازاد، به موجب مراضات حاصله( پرداخت اجرت1

 دت اخیر، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد.المثل باغ در م( پرداخت اجرت2

 المسمی نسبت به مدت مازاد، اگر استیفای منفعت کرده باشد.( پرداخت اجرت3

 المثل باغ در مدت ا یر، اگر استیفای منف ت کرده باشد.( پردا ت اجرت4

. به موجب قرارداد بی ، حسممین آپارتمان  ود را در ازای یک دسممتگاه اتومبیل سممواری  38

ست دوم، به تاجری می  صورتی   د شد، در شود،     ورو سته  شک که قبل از تأدیه ثمن،  ریدار ور

 وروشنده از چه حقی بر وردار است؟

 ( فسخ بیع با قرار گرفتن در لیست غرما1

 ( مطالبه ثمن2

 ( فسخ بیع و استرداد آپارتمان3

 گیرد.( در لیست غرما قرار می4

 بض شرط صحت است؟. مطابق قانون، در کدام عقد زیر، ق39

 ( مزارعه4 ( حبس مؤبد3 ( قرض2 ( ودیعه1

. ورثه متووی عبارتند از: دو عموی ابوینی، یک عمه امی، یک دایی ابوینی، یک دایی و یک         40

 ترتیب کدام است؟االرث عمه امی و  اله امی، به اله امی، سهم

1)2

18
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18
 2)1
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پدر، مطل  می     41 به  شممود پدرز یک هفته قبل از      . ورزندی پس از وروز آپارتمان مت لق 

باشممد لذا سممه روز پس از م امله موبور، همان       دنیا روته و وارث منحصممر وی می   م امله، از  

 وروشد، کدام مورد صحیح است؟تر به شخص دیگری میآپارتمان را به قیمت بیش

 ( هردو معامله، صحیح و نافذ است.1

 شود.( صرواً م امله دوم ناوذ و برای ورزند واق  می2

 شود.تنفیذ برای خریدار اول واقع می( معامله دوم غیرنافذ و درصورت 3

 ( صرفاً معامله اول، نافذ است.4

 . کدام مورد صحیح است؟42

 ( رهن در برابر اعیان2  ( رهن اموال غیرمادی1

 ( رهن برای ضمان معاوضی4 ( رهن برای دین آینده3

سیه ورو ته می     .  انه43 سی میلیون تومان ن صد میلیون تومان نقد و  ر . دشود ای به مبلغ 

عنوان ضمن م امله شرط شده است که اتومبیل  ریدار که سی میلیون تومان ارزز دارد، به      

صادف، پانوده        شنده، دراثر ت شود ارزز اتومبیل قبل از تحویل به ورو شنده داده  رهن به ورو

 یابد. کدام مورد صحیح است؟میلیون تومان کاهش می

 عنوان ارش( مطالبه پانزده میلیون تومان از خریدار به1

 ( قرارداد بی ، قابل وسخ است.2

 له صرفاً حق مطالبه عوض رهن را دارد.( مشروط3

 ( قرارداد بیع، الزم و قطعی است.4

شرط می  44 ضمن قرارداد وروز یک واحد آپارتمان،  شنده به مدت دو   .  شود که اتومبیل ورو

صیر     هفته به شت یک هفته، اتومبیل بدون تق شد، پس از گذ عنوان عاریه در ا تیار  ریدار با
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شروعیت    شود و در همین زمان م لوم می  ریدار، تلف می شود که عقد بی  به دلیل عدم م

 ت، کدام مورد در صوص مسئولیت  ریدار، صحیح است؟جهت، باطل بوده اس

 المثل.( خریدار نه مسئول تلف است و نه ضامن اجرت1

 المثل است.( خریدار مسئول تلف نیست، اما ضامن اجرت2

 المثل نیست.( خریدار مسئول تلف است، اما ضامن اجرت3

 المثل.(  ریدار هم مسئول تلف است و هم ضامن اجرت4

ضمن قر 45 شرط می  ارداد اجاره.  ستأجر  شد    انه بر م شود که به مدت یک ماه وکیل موجر با

سه روز         سخ  ود عقد اجاره را پس از  ستفاده از حق و شد موجر با ا که اتومبیل وی را بفرو

وروشد کند و مستأجر در روز چهارم بدون اطالع از وسخ قرارداد اجاره اتومبیل را میوسخ می

 ی دارد؟وروز اتومبیل چه وض یت

 ( غیرناوذ و منوط به تنفیذ موجر است.2  ( باطل است.1

 ( قابل فسخ توسط موجر است.4  ( صحیح و الزم است.3

 . در کدام مورد، واهب حق رجوع از هبه را دارد؟46

 ( برگشت دوباره مال موهوب به ملکیت متهب1

 ( هبه طلب به مدیون2

 ( رهن مال موهوب3

 ب( به عاریه روتن مال موهو4

شخص  47 وروشد و پس از ادای  می« الف». راهن قبل از ادای دین  ود، زمین مورد رهن را به 

 وروشد. هریک از دو عقد بی ، چه وض یتی دارد؟می« ب»دین، زمین مذکور را به شخص 

 ( بیع اول غیرنافذ و بیع دوم نافذ است.1
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 ( بیع اول نافذ و بیع دوم نیازمند اجازه مرتهن است.2

 است.« الف»اول ناوذ و بی  دوم نیازمند اجازه شخص  ( بی 3

 ( بیع دوم نافذ و بیع اول باطل است.4

 . در وصیت تملیکی، کدام مورد صحیح است؟48

 شود.له پس از فوت موصی و قبل از قبول، موجب بطالن وصیت نمی( مرگ موصی1

 له باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تملک داشته باشد.( موصی2

 وصیت بر معدوم به تبع موجود، همانند وقف صحیح است. (3

 ( بنابر عقد بودن وصیت تملیکی، طرفین باید در زمان انشاء وصیت، اهلیت تصرف داشته باشند.4

. هوشنگ آپارتمان همسایه  ود را که در مساورت  ارجی است، به مدت سه سال به بابک 49

ستفاده،  اجاره می سال ا سال به گودرز اجاره می  دهد او نیو پس از دو  دهد. آن را به مدت یک 

شد عالوه بر رد عین، مالک      شده با سارت  اگر آپارتمان در مدتی که در ید بابک بوده دچار  

 تواند از گودرز )متصرف و لی( مطالبه کند؟چه چیوی را می

 المثل یک سال( خسارت وارده به عین و اجرت1

 المثل یک سال( وقط اجرت2

 المثل سه سالرت( فقط اج3

 المثل سه سال( خسارت وارده به عین و اجرت4

 . در کدام مورد، عقد نکاح باطل است؟50

 ( شرط فسخ عقد نکاح، درصورت عدم تأدیه مهر در مدت معین1

 ( تعلیق عقد نکاح به یکی از شرایط صحت2

 ( شرط خیار فسخ برای عقد نکاح3
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 که قابلیت ت یین داشته باشد.طوریبه( ذکر اجمالی مدت در نکاح منقط ، 4

دهد تا بندد و ملک را تحویل او می. مالک قط ه زمینی با شخص دیگری قرارداد موارعه می 51

مالک زمین            به علت جنون ادواری  کارد. اگر بطالن قرارداد موارعه  بذر  ود در آن گندم ب با 

 م لوم شود. حکم قضیه در روابط میان طروین چیست؟

 المثل زمین است.شود و مزارع، مستحق اجرتل بین طرفین تقسیم می( محصو1

 المثل عمل خود است.( محصول متعلق به مزارع است و عامل، مستحق اجرت2

 المثل زمین است.( محصول مت لق به عامل است و موارع، مستحق اجرت3

 ت.المثل عمل خود اسشود و عامل مستحق اجرت( محصول بین طرفین تقسیم می4

ه شود پس از م امل که پانوده میلیون تومان است. ورو ته می . اتومبیلی به ثمن مت ارف آن52

شنده ادعا می  صوتی آن که یک میلیون تومان ارزز دارد، جوو مبی       ورو ستم  سی کند که 

 نیست و  ریدار مدعی د ول آن در مبی  است کدام مورد صحیح است؟

 ر حق فسخ معامله را دارد.( خریدا2 ( قول وروشنده مقدم است.1

 ( فروشنده حق فسخ معامله را دارد.4 ( قول خریدار مقدم است.3

 . ت ریف طالق عدی کدام است؟53

 ( شوهر در زمان عده به زن رجوع کرده و با او نزدیکی کند.1

 ( برای شوهر، امکان رجوع به زن در زمان عده باشد.2

 ( زن باید بعد از آن عده نگه دارد.3

 شوهر در زمان عده، به زن  ود رجوع کرده، با او نودیکی کند و ب د او را طالق دهد.( 4

صد هوار   40وروز « الف. »54 تن برنج طارم از نوع م ین را به قیمت هر تن، یک میلیون و یک

تن از برنج مذکور را به    20»گوید:  در پاسممخ می « ب»کند.  ایجاب می « ب»تومان به شممخص   

https://t.me/maktoob_akhar


9 

شما  ریدم قیمت هر تن، یک م صاف   20« الف»سپس  « یلیون تومان از  تن برنج، مطابق با او

 دانان م امله چه وض یتی دارد؟کند. از دیدگاه حقوقارسال می« ب»ت یین شده را برای 

 شود.( به دلیل عدم تطابق بین ایجاب و قبول، قرارداد بیع منعقد نمی1

 شود.یک میلیون تومان من قد میتن و به مبلغ هر تن،  20( قرارداد بی  به مقدار 2

 شود.تن و به مبلغ هر تن، یک میلیون تومان منعقد می 40( قرارداد بیع به مقدار 3

 شود.( به دلیل مجهولی بودن ثمن، قرارداد بیع منعقد نمی4

. مجید یکصد تخته ورز ماشینی با مشخصات و باوت م ین، برای نگهداری در انبار س ید، 55

دهد مت اقباً س ید طی قراردادی یکصد تخته ورز از همان نوع و مشخصات، یبه وی تحویل م

 کند. کدام مورد صحیح است؟الذمه  ریداری میصورت کلی ویاز مجید به

 های امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع، تهاتر کند.تواند تعهد خود به رد فرش( سعید می1

ن کند و نیازی به اذها توسط سعید کفایت می  مالکانه فرش ( صرف معامله مجید و سعید برای تصرف    2

 مجید جهت تصرف نیست.

صرف مالکانه ورز    3 س ید مجوز ت صرف م امله مجید و  س ید نمی (  صورت  ها را به  دهد و در

 ها باید مسترد شود.تقاضای مجید، ورز

 کند.میهای مورد تصرف حق عینی پیدا ( سعید متعاقب معامله انجام شده، بر فرش4

 . ت لیق ضمان به شرایط صحت آن چه حکمی دارد؟56

 ( باطل است خواه طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه.1

 ( صحیح است، اگر طرفین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند.2

 ( باطل است، اگر طرفین هنگام عقد علم به وجود آن نداشته باشند.3

 ،  واه طروین هنگام عقد، علم به وجود آن داشته باشند یا نه.( صحیح است4
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 توانند در واست صدور حکم موت ورضی کنند؟یک از اشخاص زیر، می. کدام57

 ( دادستان4 النفقه( واجب3 ( بستانکار2 ( وصی1

دهد محمد ایجاب را در ظاهر . ناصر ایجاب وروز آپارتمان  ود را به ثمن نقد به محمد می58

که وکالت  ود را کند، بدون اینعنوان وکیل قبول میرای  ود اما در واق  برای همسممرز بهب

 به ناصر اظهار کند درصورت اثبات این امر، حکم م امله چیست؟

 ( م امله صحیح و بی  برای همسر محمد واق  شده است.1

 ( عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول با ایجاب خاص باطل است.2

 کتمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال زیان ناصر، معامله قابل فسخ است.( به لحاظ 3

 ( معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است.4

 . درصورت وجود چند ضمانت تضامنی نسبت به یک دین کدام مورد صحیح است؟59

 شود.عنه بری می( با ابراء نخستین ضامن، ذمه مضمون1

 شود.نه سبب بری شدن تمام ضامنان میع( ابراء مضمون2

 شود.( ابراء هریک از ضامنان، موجب ابراء ضامنان پیش از او می3

 شود.عنه بریء می( با ابراء آخرین ضامن، ذمه مضمون4

 . کدام مورد صحیح نیست؟60

 ( حق سکنی برای معدوم به تبع موجود2 ( حبس مؤبد برای معدوم به تبع موجود1

 به تب  موجود ( وصیت برای م دوم4 معدوم به تبع موجود( وقف برای 3

 حقوق تجارت
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 . کدام مورد در صوص چک، صحیح نیست؟61

ضامنی      1 ( اگر دارنده پس از برگشت چک، آن را در وجه دیگری ظهرنویسی کند، مسئولیت ت

 ندارد.

 ود.شرنده منتقل نمیعلیه دارد به دا( با صدور چک مالکیت وجوهی که صادرکننده، در نزد بانک محال2

ــاب خود نزد بانک محال            3 ــدور چک، معادل مبلغ چک در حسـ ــادرکننده باید در تاریخ صـ علیه،  ( صـ

 موجودی داشته باشد.

 علیه تعهد براتی ندارد.( حتی بر فرض کفایت موجودی حساب صادرکننده، بانک محال4

 ت؟های قانونی شرکت تجاری، کدام مورد صحیح اس. در صوص مسئولیت62

سبت به  سارات ناشی از و الیت   1 شرکت، مسئولیت مدنی دارد و هم ممکن   ( هم ن های  ود 

 است مسئولیت مدنی ناشی از و ل غیر داشته باشد.

( به دلیل فقدان قصد مجرمانه، در هیچ حالتی مسئولیت کیفری ندارد و ارتکاب جرم به مدیران شرکت 2

 شود.منتسب می

 مجرمانه به نفع شرکت باشد، مسئولیت کیفری دارد.( در هر موردی که عمل 3

ــئولیت4 ــوی   ( در مس ــیر از س ــیر، با توجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقص های مدنی مبتنی بر تقص

 شخص حقوقی، مسئولیت مدنی شرکت منتفی است.

 . در صوص عرض حال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، کدام مورد صحیح است؟63

تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعالن عرض طلب خود را کامالً دریافت نکرده باشــد، می ( هر طلبکاری که1

 حال، دادخواست اعتراض بدهد.

سپری       ( در اعاده اعتبار حکمی، برای تقدیم عرض حال باید پنج2 ستگی  شک سال از تاریخ ابالغ حکم ور

 شده باشد.
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 ده حکم ورشکستگی داده شود.( عرض حال اعاده اعتبار، باید به دفتر دادگاه صادرکنن3

شکسته ک   4 صفیه، در هر زمانی که تاجر ور ا مانده  ود رلیه دیون باقی( پس از  تم عملیات ت

 تواند عرض حال اعاده اعتبار بدهد.فرعات و مخارج مت لقه پردا ت کرده باشد، میبا مت

 . در صوص مسئولیت متصدی حمل و نقل، کدام مورد صحیح است؟64

الیه از تلف کاال سال از تاریخ اطالع مرسل  مه دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، یک  ( مهلت اقا1

 است.

الیه، متصدی حمل  التجاره به مقصد و عدم پردا ت کرایه توسط مرسل   ( پس از رسیدن مال 2

 التجاره نیست.و نقل اصوالً ضامن تلف مال

از تقصــیر شــدید راننده کامیون باشــد راننده  ( در حمل با کامیون، اگر وقوع حادثه و تلف کاال ناشــی3

 مسئول است و نه متصدی حمل.

 الیه است.بندی کاال برعهده مرسل( خسارات )آواری( ناشی از عیوب بسته4

 ال مل کار اصوالً مسئول نیست؟. در کدام مورد حق65

 ( بیمه نکردن اموال و کاالهایی که برای وروز به او سپرده شده است.1

 ای کاال بدون رضایت امرنسیه ( فروش2

 ( عدم اجرای تعهدات آمر3

 تر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمرالتجاره به قیمتی کم( فروش مال4

 دار، صحیح است؟. کدام مورد در صوص عدم قبول یا نکول برات وعده66

شخص ثالث نیو دارنده برات می 1 ض  ( ب د از قبول  سان را ملوم کند   امنی را برایتواند ظهرنوی

 تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند.

 تواند برات را قبول کند.( پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات برانگیر نمی2
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 دهنده و ظهرنویسان ضامن قبول شدن برات هستند.دهنده و ضامن برات( برات3

ــط برات ( اگر ظرف یک4 ــال از تاریخ عدم قبول برات توس ــان اقامه دعوی گیر، دارنده س علیه ظهرنویس

 شود.نکرده باشد ظهرنویس از عداد مسئولین خارج می

«  ج»نیو آن را در وجه « ب»صممادر شممده اسممت. « ب»در وجه « الف» ای توسممط. سممفته67

عنوان نیو به« و»انتقال یاوته است اگر آقای  « د»ظهرنویسی نموده و سپس این سفته به آقای    

سفته  « ج»ضامن آقای   سفته را پردا ت کرده   ظهر  ضا و پس از رجوع دارنده به وی وجه  را ام

 باشد به چه کسانی حق رجوع دارد؟

 عنه خود( فقط به مضمون2  «الف»و « ب»( فقط 1

 «الف»و « ج»( فقط 4 «الف»و « ب»، «ج( »3

شود صورت عندالمطالبه صادر میای به مبلغ یکصد میلیون ریال، در وجه دیگری به . سفته 68

 هلت مطالبه وجه این سفته، ظرف چه مدت است؟ تکلیف ب دی دارنده چیست؟م

 سال از تاریخ ارسال اظهارنامه ـ واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلت مزبور( یک1

 ( یک سال از تاریخ صدور ـ صرفاً ارسال اظهارنامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال2

ــ واخواست ظرف ده روز پس از ابالغ ( یک سال از تاریخ صدور و ا3 رسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته ــ

 اظهارنامه

 ( یک سال از تاریخ صدور م وا واست ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت مطالبه4

سهام     69 سه  سهامی که دارای  شرکت  سرمایه از طریق اووایش   .  ست مبادرت به اووایش  دار ا

سهام می  شرکت آن را به   سهام کند، اما یکی از ت داد  ستفاده ننموده و لذا  داران از حق  ود ا

ه اند، چدارانی که از حق تقدم استفاده کرده نماید، نسبت سهام سهام   شخص ثالثی واگذار می 

 کند؟وض یتی پیدا می
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 ماند.( قط اً بدون تغییر باقی می2 یابد.( قطعاً به هم خورده و کاهش می1

 خورد.( احتماالً به هم می4 یابد.زایش می( قطعاً به هم خورده و اف3

شنده پیش  70 شده و  ریدار بابت ثمن، چکی  . در بی  یک آپارتمان، حق وسخ برای ورو بینی 

صادر می     را در وجه وروشنده یا به حواله  صدور،  سبب  صریح دقیق به  ه چکند، چنانکرد و با ت

سن          صفت ح سلب  شود برای  سی  رنده ا یر، کدام مورد نیت داچک در وجه ثالث ظهرنوی

 صحیح است؟

 ( آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.1

 ( تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.2

 ( تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط وسخ، کاوی نیست.3

 ( تصریح به سبب صدور، کافی است.4

ستگی، تکلیف اعالم   71 شک شرکت  . قانون تجارت درباره ور های تجاری را برعهده چه توقف 

 مقامی گذارده است؟

 ( مدیرعامل2 ( در این مورد، تصریحی ندارد.1

 مدیره( رئیس هیئت4 ( صاحبان امضای مجاز3

شتباه که دین  ود به    « الف. »72 صور ا سفته   « ب»با این ت ست،  ای در وجه او را ادا ننموده ا

 ووت« ج»شود. ناآگاه از این امر است، ظهرنویسی میکه « ج»کند که مت اقباً در وجه صادر می

نیت ، دارنده با حسن«د»کند، اقامه دعوی می« الف»، علیه «ج»عنوان تنها وارث به« د»کرده و 

 . …………محسوب است، 

 باشد.« الف»که ناآگاه به اشتباه ( مشروط به این1

 بوده باشد.« لفا»الفوت مورث، ناآگاه به اشتباه که حین( مشروط بر این2
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 بوده باشد.« الف»که هنگام صدور سفته، ناآگاه به اشتباه ( مشروط بر این3

 باشد.« الف»که آگاه به اشتباه ( ولو این4

 . با وسخ شرکت نسبی توسط یک شریک، کدام مورد، برای انحالل شرکت ضرورت ندارد؟73

 ( حکم محکمه2 ( ارائه دلیل موجه برای انحالل1

 ( ختم محاسبه سالیانه شرکت مطابق اساسنامه4  صد اضرار( فقدان ق3

سرمایه از میان برود،       چه براثر زیان. چنان74 صف  سهامی، حداقل ن شرکت  شده به  های وارد 

شود و یا آن    سرمایه موجود کاهش یابد. در      شرکت باید منحل  شرکت، به مبلغ  سرمایه  که 

 ایه اسمی شرکت، صحیح است؟نتیجه اجرای تکلیف ا یر، کدام مورد در صوص سرم

 شود.( فقط نصف می2 ( ممکن است بدون تغییر باقی بماند.1

 شود.تر از نصف می( حسب مورد، نصف یا کم4 ماند.( بدون تغییر باقی می3

. قانون تجارت ایران، در مقایسممه میان مناو  طلبکاران ورشممکسممته و حف  حیات بنگاه 75

 است؟یک را مقدم داشته تجارتی، کدام

 ( هردو مورد، به نحو مساوی2  ( حفظ حیات بنگاه1

 ( در برخی موارد حفظ حیات بنگاه4  ( مناو  طلبکاران3

قانونی سممه     76 تاجر،  ارج از مهلت  به اعالم توقف      .  بادرت  جارت، م قانون ت روزه مقرر در 

 کند. تکلیف دادگاه چیست؟می

 (  ارج از مهلت نیو تکلیف به رسیدگی دارد.1

 ط در مورد تجار حقوقی، تکلیف رسیدگی دارد.( فق2

 ( فقط در مورد تجار حقیقی، تکلیف رسیدگی دارد.3

 ( باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.4
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شکستگی را         77 صفیه،  تم جریان ور شریفات ت صفیه بدون انجام ت صورت، اداره ت . در کدام 

 کند؟اعالم می

 لیست بستانکاران( درخواست تمامی بستانکاران مذکور در 1

 ( ورشکسته، اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد.2

 ( درخواست اکثریت بستانکاران3

 ( اموال ورشکسته برای پردا ت هوینه ورشکستگی کاوی نباشد.4

ال اده شممرکت سممهامی عام که ت داد دارندگان گیری در مجم  عمومی ووق. برای تصمممیم78

صمیم      سهم   98حق رأی آن بالغ بر  ضور و اکثریت الزم برای ت صاب ح ستند، حدّن گیری در ه

 ترتیب، کدام است؟نوبت اول، به

 رأی موافق 35سهم ـ حداقل  50( حداقل 1

 رأی مواوق 34سهم م حداقل  50( حداقل 2

 رأی موافق 33سهم ـ حداقل  49( حداقل 3

 رأی موافق 44سهم ـ حداقل  66( حداقل 4

ساطت دالل در انجام م امله    . وقط یکی از طروین م ام79 ستار یاوتن طرف م امله و و له،  وا

 است. کدام مورد در صوص اجرت دالل، صحیح است؟

 دار آن است.( دالل مستحق نصف اجرت است و آمر عهده1

 ( تمام آن، بالمناصفه برعهده طرفین است.2

 ( تمام آن برعهده آمر است.3

 ق اجرت نیست.( قرارداد داللی محقق نشده و دالل مستح4
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شود که شرکت موبور، قبل از انحالل متوقف . پس از انحالل ارادی شرکت تجاری، م لوم می80

بوده است. کدام مورد در صوص امکان صدور حکم ورشکستگی شرکت به تقاضای بر ی از         

 بستانکاران، صحیح است؟

خصیت حقوقی، امکان صدور   های تجاری، با توجه به انحالل شرکت و از بین رفتن ش  ( در همه شرکت 1

 حکم ورشکستگی منتفی است.

، اند( فقط اگر ثابت شـود شـرکای شـرکت در اعمال حق خویش مبتنی بر انحالل، سـوءاسـتفاده کرده     2

 امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد.

شرکت   3 صرفاً در  شرکت از بین نمی       (  صیت حقوقی  شخ صرف انحالل،  سرمایه به  رود و تا قبل از های 

 قسیم دارایی شرکت، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد.ت

های تجاری، در ورضی که دارایی شرکت تقسیم نشده است، امکان صدور        ( در همه شرکت 4

 حکم ورشکستگی شرکت وجود دارد.

 آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی

سته مطالبه وجه اقامه کرده و او   81 سن، دعوایی به  وا کند. وی را محکوم می . حمید علیه ح

سن را توقیف می  شده اظهار    برای اجرای حکم، آپارتمان ح سبت به مال توقیف  کند. کریم ن

کند که مسممتند به حکم قط ی دادگاه دیگری اسممت که اگرچه تاریخ حکم، مؤ ر بر حقی می

ست. کدام       ست که تاریخ آن مقدم بر توقیف ا سند عادی ا ست، اما مستند آن،   تاریخ توقیف ا

 مورد صحیح است؟

 شود که در حکم موردِ استناد، صراحتاً به سند عادی اشاره شده باشد.( توقیف درصورتی رفع می1
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 شود و کریم برای جلوگیری از عملیات اجرایی باید به دادگاه شکایت کند.( توقیف رو  نمی2

 شود.( توقیف رفع می3

 استناد، صراحتاً به تاریخ سند عادی اشاره شده باشد.شود که در حکم موردِ ( توقیف درصورتی رفع می4

ب د از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضممای مهلت قانونی      »، «قبل از ابالغ اجرائیه  ». اگر طروین، 82

با یکدیگر سممازز کنند، « پس از ابالغ اجرائیه و پس از انقضممای مهلت مذکور»و « برای اجرا

 ؟ترتیب چیستاالجرای هریک بهتکلیف حق

 شود.گیرد م نصف آن گروته میگیرد م ت لق نمی( ت لق نمی1

 شود.شود ـ تمام آن گرفته میگیرد ـ نصف آن گرفته می( تعلق نمی2

 شود.شود ـ تمام آن گرفته میشود ـ نصف آن گرفته می( نصف آن گرفته می3

 گیرد.گیرد ـ تعلق نمیگیرد ـ تعلق نمی( تعلق نمی4

له تقاضای حبس  علیه مالی است، تقاضای صدور حکم اعسار و محکوم    محکوم. شرکتی که  83

ضای توقیف تلفن محکوم    شرکت و نیو تقا ض اند. بهعلیه را کردهمدیرعامل  ا ترتیب، کدام تقا

 صحیح یا مردود است؟

 ( صحیح ـ صحیح ـ صحیح2 ( مردود ـ مردود ـ مردود1

 صحیح( مردود ـ صحیح ـ 4 ( مردود م مردود م صحیح3

. دعوایی بین کارگر و کارورما، در دادگاه عمومی حقوقی نطنو مطرح شممده اسممت. دادگاه     84

صحیح         ست. کدام مورد،  سیدگی، هیئت تشخیص اداره کار ا صالح به ر ست که مرج   م تقد ا

 است؟

 شود.( پرونده برای تعیین مرجع صالح، به دیوان عدالت اداری ارسال می1

 شود.ج  صالح، به دیوان عالی کشور ارسال می( پرونده برای ت یین مر2
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 شود.( پرونده برای حل اختالف، به دیوان عدالت اداری ارسال می3

 االتباع است.( نظر دادگاه عمومی حقوقی نطنز، برای هیئت تشخیص الزم4

. جواد ملکی را غصب کرده و به مدت چند سال، از آن برای نگهداری کاالی قاچاق استفاده 85

شود، آیا می   کمی سط مالک ا راج  صرف عدوانی مطرح  ند. اگر او تو تواند علیه وی، دعوای ت

 کند؟

 ( بلی1

 ( خیر، زیرا ید جواد، غاصبانه و نامشروع بوده است.2

 ( خیر، به دلیل استفاده نامشروع و مجرمانه از ملک3

 ( موارد ب و ج4

ترین تصمممیم کند. مناسممب  می. در جریان دعوای مطالبه طلب، داین ذمه مدیون را بری       86

 دادگاه چیست؟

 ( حکم بر ردّ دعوا2  ( قرار سقوط دعوا1

 ( قرار ردّ دعوا4 ( قرار ابطال دادخواست3

 . کدام دسته از موارد زیر، در زمره حقوق  وانده، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟87

 ثالث ( ایرادات ـ طرح دعوای متقابل ـ اعتراض به بهای خواسته ـ جلب1

 ( اعتراض به بهای خواسته ـ تعرض به اصالت اسناد خواهان ـ جلب ثالث2

ـ جلب        3 ـ تعرض به اصالت اسناد خواهان  ـ طرح دعوای متقابل  ـ اعتراض به بهای خواسته  ( ایرادات 

 ثالث

 ( ایرادات م طرح دعوای متقابل م جلب ثالث4
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سمی انتقال به نام او    ای ملک  ود را به مرینامه. احمد با تنظیم مبای ه88 سند ر م ورو ته و 

کند، در دعوای مطالبه ثمن، کدام مورد،     شممود، اما مریم از تأدیه ثمن  ودداری می   تنظیم می

 شود؟جهت )سبب( دعوا محسوب می

 ( سند رسمی انتقال1

 نامه( مبایعه2

 ( عقد بی 3

 کند.(ثمن می قانون مدنی که مشتری را ملزم به تأدیه 362ماده  4( قانون )بند 4

. داور بدون ارجاع امر به کارشناس و صرواً براساس اطالعات ونی غلط  ود، اقدام به ت یین 89

  سارت و صدور رأی داور کرده است. کدام مورد صحیح است؟

 ( رأی داوری به این دلیل، غیرقابل ابطال است.1

 ( رأی داوری قابل ابطال است.2

 ( رأی داوری غیرقابل اجراست.3

 ( رأی داوری باطل و فاقد قابلیت اجرا است.4

کند.   . بهرام که مجنون ادواری اسممت، قرارداد داوری را در زمان اواقه با حسممن من قد می       90

بازمی               واقه  به حالت ا به حالت جنون و پس از مدتی  واقه    مت اقبًا وی  گردد و اکنون درحالِ ا

 ت؟است. در زمان حاضر، وض یت قرارداد داوری چگونه اس

 ( غیرنافذ و منوط به تنفیذ قیم بهرام است.1

 اعتبار است.( زایل و بی2

 ( قابل فسخ از سوی قیم بهرام است.3

 ( کامالً صحیح و معتبر است.4
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اند، اما محمد از انجام داوری     عنوان داور انتخاب کرده . دو نفر در قرارداد داوری، محمد را به  91

ه کند ک  راثر تقاضممای احد از طروین، اقدام به ت یین داور می    کند. مت اقباً دادگاه ب    امتناع می 

 کنید؟شود. این رأی را چگونه ارزیابی میمنجر به صدور رأی داوری می

 ( باطل و واقد قابلیت اجرایی است.1

 ( درصورت رعایت مقررات داوری توسط داوران، معتبر و در غیر این صورت، باطل است.2

مربوط به تعیین داوران از سوی دادگاه، معتبر و در غیر این صورت، باطل   ( درصورت رعایت تشریفات   3

 است.

 ( معتبر و قابل اجراست.4

ست. دادگاه در کدام        . طرف دعوا تأمینی می92 ستور موقت ا ضوع د سب با مو دهد که متنا

 کند؟صورت، از دستور موقت رو  اثر می

 ( در هر صورت، باید از دستور موقت رفع اثر کند.1

 ( درصورت موافقت خواهان2

 ( اگر مصلحت بداند.3

 ( درصورت موافقت رئیس حوزه قضائی4

تواند دعوای . آیا کسممی که راج  به حقوق ناشممی از مالکیت، طرح دعوا کرده اسممت، می  93

 تصرف عدوانی مطرح کند؟

 ( خیر1

 که مالکیت وی مسلم باشد.( بلی، مشروط به این2

 ، مستند به سند رسمی مالکیت باشد.که دعوای وی( خیر، مگر این3

 ( بلی4
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شاکیان از نظامات و مقررات مؤسسات عمومی غیردولتی، به علت مغایرت با      94 . رسیدگی به 

 شرع، در صالحیت کدام مورد است؟

 های عمومی حقوقی( شعب دادگاه2 ( شورای نگهبان قانون اساسی1

 عدالت اداری( شعب دیوان 4 ( هیئت عمومی دیوان عدالت اداری3

شود، در کدام شرایط، جوو مستثنیات    . مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پردا ت می 95

 شود؟دین تلقی می

ــأن عرفی مدیون   1 ــتأجره، فراتر از ش ــد و عین مس ( انعقاد قرارداد اجاره بدون پرداخت آن، ممکن نباش

 درحالت اعسار او نباشد.

ستأجره، موردنیاز مدیون       بها بدون آن، موجب( پردا ت اجاره2 شود و عین م سر و حرج  ع

 بوده و باالتر از شأن او نباشد.

ــد و انعقاد قرارداد اجاره بدون پرداخت آن         3 ( مبلغ مذکور بیش از طلب محکوم له از محکوم علیه نباشـ

 ممکن نباشد.

ــأن عرفی ( موجر بدون دریافت آن، راضــی به انعقاد قرارداد اجاره نشــود و عین مســتأجره، فرا 4 تر از ش

 مدیون درحالت اعسار او نباشد.

 . در دادگاه  انواده تکلیف قاضی انشاءکننده رأی، در قبال اظهارنظر قاضی مشاور چیست؟96

 ( مکلف است با توجه به نظر او رأی دهد، ولی در هرحال نیازی به اشاره به آن در دادنامه نیست.1

 و اگر مخالف است، با ذکر دلیل آن را رد کند. نظر او اشاره کرده( باید در دادنامه به2

 ( مکلف است از نظر او تبعیت کند و حق ردّ آن را ندارد.3

 ( اگر با نظر او مخالف باشد، باید در دادنامه به آن اشاره کند و نیازی به ذکر دلیل برای رد آن نیست.4
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سبت به اموالی که با حکم د    97 شخاص، ن سیدگی به دعوای مالکیت ا سالمی  . ر ادگاه انقالب ا

 اند، در صالحیت کدام مرج  است؟مصادره شده

 ( ش ب دادگاه انقالب اسالمی1

 ( شعبه صادرکننده حکم مصادره2

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 49( شعب ویژه اصل 3

 های عمومی حقوقی( دادگاه4

ست که رأی م ترض تر از دادگاه. درجه دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، پایین98 عنه ی ا

 شود؟را صادر کرده است. اعتراض ثالث طاری، چگونه و در کدام دادگاه مطرح و رسیدگی می

عنه را صادر کرده، مطرح و در همان دادگاه ( با تقدیم داد واست به دادگاهی که رأی م ترض1

 شود.رسیدگی می

ست، در دادگاهی که دعوا در آن جری 2 سیدگی  ( بدون تقدیم دادخوا ان دارد، مطرح و در همان دادگاه ر

 خواهد شد.

ــادر  3 ــت به دادگاهی که دعوا در آن جریان دارد، مطرح و در دادگاهی که رأی را ص ( با تقدیم دادخواس

 کرده است، رسیدگی خواهد شد.

عنه را صــادر کرده، مطرح و در همان دادگاه  ( بدون تقدیم دادخواســت، در دادگاهی که رأی معترض 4

 شود.یدگی میرس

ست       99 سمت داد وا ستین،  ست نخ دهنده محرز نبوده ولی با وجود این، حکم . در داد وا

صمادر شمده و دادگاه تجدیدنظر متوجه این موضموع شمده اسمت. تکلیف دادگاه تجدیدنظر      

 چیست؟

 کند.( برای خواهان، اخطار رفع نقص ارسال و درصورت عدم رفع نقص، قرار رد دعوی صادر می1
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 کند.دون ارسال اخطار رفع نقص، رأی صادره را نقض و قرار ابطال دادخواست صادر می( ب2

 کند.( بدون ارسال ا طار رو  نقص، رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی صادر می3

 کند.( برای خواهان، اخطار رفع نقص ارسال و درصورت عدم رفع نقص، قرار ابطال دادخواست صادر می4

عرض ورد، ممکن اسممت یک دادگاه عمومی، رأی صممادره از دادگاه عمومی هم    . در کدام م 100

  ود را نقض کند؟

 ( اعاده دادرسی اصلی2  ( اعتراض ثالث اصلی1

 ( اعتراض ثالث طاری4  ( اعاده دادرسی طاری3

 آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری

سازمانی، متوجه ا تالس در حوزه کاری 101 موظف به اطالع دادن  شود. وی از می. مدیرکل 

 موضوع به چه کسی است؟

 ( حفاظت اطالعات دستگاه مربوطه1

 ( دادستان2

 ( ضابطین دادگستری3

 ( رئیس سازمان بازرسی کل کشور4

کدام      102 ظامی تهران،  . مرج  صممالح برای رو  ا تالف بین دادگاه انقالب تهران و دادگاه ن

 است؟

 یدنظر نظامی( دادگاه تجد2  ( دادگاه انقالب تهران1

 ( دادگاه تجدیدنظر استان تهران4  ( دیوان عالی کشور3
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 شود؟. کدام جرم، انحصاراً در دادگاه کیفری یک مرکو استان محل وقوع جرم رسیدگی می103

 ( قطع عضو4 ( قتل عمد3 ( محاربه2 ( جرم سیاسی1

ست.     104 شده ا ضایی بخش واق   ست  ». قتلی در حوزه ق کدام مقام  عهدهبه« صدور کیفر وا

 است؟

 البدل بخش( دادرس علی2  ( رئیس دادگاه بخش1

 ( دادستان شهرستان مربوطه4 عرض( دادستان مرکز استان هم3

متهم به زنای موجب شالق است. دادگاه کیفری دو، در مرحله تحقیقات مقدماتی،   « الف. »105

د. مرج  صالح رسیدگی به   کنبه این قرار اعتراض می« الف»قرار بازداشت موقت صادر کرده و   

 اعتراض، کدام است؟

 ( دادگاه کیفری یک2  ( دیوان عالی کشور1

 ( دادگاه کیفری دو4 ( دادگاه تجدیدنظر استان3

 تواند حداکثر دو وکیل انتخاب کند؟. در کدام جرم زیر، متهم می106

 ( مطبوعاتی4 ( محاربه3 ( قوادی2 النبی( سب1

ست. آیا متهم می  . دادگاه برای متهمی، وک107 سخیری ت یین کرده ا ضای تغیی یل ت ر تواند تقا

 وکیل تسخیری کند؟ چندبار؟

 بار( بلی، یک2 ( خیر، قابل تغییر نیست.1

 ( بلی، بدون محدودیت4  ( بلی، دوبار3
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صالح، تحقیقات مقدماتی را در این مورد        108 ست و دادگاه  صنه ا صی متهم به زنانی مح شخ  .

پس از پایان تحقیقات مقدماتی، دادگاه ادله را برای انتسمماب جرم به متهم    دهد. اگر  انجام می 

 کند؟کاوی بداند، چه قرار یا حکمی صادر می

 ( قرار مجرمیت4 ( حکم محکومیت3 ( قرار جلب دادرسی2 ( قرار رسیدگی1

شود.  ساله، مرتکب جرم حمل مواد مخدر با مجازات قانونی حبس درجه یک می 16. اکبر 109

 مرج ، صالح به رسیدگی است؟ کدام

 ( دادگاه انقالب مرکز استان1

 ( دادگاه کیفری یک مرکز استان2

 ( دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان3

 ( دادگاه اطفال و نوجوانان4

 . کدام قرار زیر، قط ی است؟110

 ( اناطه به تقاضای شاکی2  ( ترک ت قیب1

 پرونده( بایگانی 4  ( تعلیق تعقیب3

االجرا نداند، چه    . هرگاه قاضممی اجرای احکام کیفری، رأی صممادره را از لحان قانونی الزم      111

 دهد؟اقدامی انجام می

 کند.( مستقیماً به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعالم می1

 کند.( با اطالع دادستان، به دادگاه صادرکننده حکم قط ی اعالم می2

 کند.دادگستری کل استان، اعالم و طبق نظر او عمل می( مستقیماً به رئیس 3

 کند.( با اطالع دادستان، قرار موقوفی صادر می4
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شود. درصورت تمایل   . حکم برائت شخص متهم به ا تالس، در دادگاه تجدیدنظر صادر می  112

 شود؟به انتشار حکم، در واست انتشار به کدام مرج  داده می

 نظر استان( شعبه اول دادگاه تجدید1

 ( روابط عمومی قوه قضائیه2

 ( شعبه دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم قطعی3

 ( دادگاه بدون صادرکننده حکم4

ضی اجرای احکام کیفری چگونه       113 شد، قا شخص نبا شیوه اجرای رأی در دادنامه م . هرگاه 

 کند؟عمل می

 خواهد.( از دادستان ارشاد می1

 خواهد.طعی ارشاد می( از دادگاه صادرکننده حکم ق2

 کند.( مطابق مقررات قانونی، رأی را اجرا می3

 خواهد.( از دادگاه نخستین ارشاد می4

 دو نفر نامحرم را دارد؟« مُالمِسه». کدام مرج  قضایی، صالحیت تحقیق در صوص روتار 114

 ( دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم2 ( دادسرای محل وقوع جرم1

 ( دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم4 تان( دادسرای مرکز اس3

سفر یک    115 ست. وی در  ساکن تهران ا وای هتل محل ای به تبریو، از طریق وایهفته. کبری 

شود. کدام دادگاه صالح   اقامت  ود و از طریق تلگرام، مواحم وردی که ساکن زنجان است، می  

 به رسیدگی است؟

 دو زنجان( دادگاه کیفری 2 ( دادگاه کیفری دو تبریز1

 ( دادگاه کیفری دو تهران4 ( شورای حل اختالف تبریز3
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( شده است. سارا که    5. مس ود که کارمند اداره دولتی است، مرتکب جرم ا تالس )درجه   116

نماینده مجلس اسممت، به وی یاری رسممانده اسممت. مسمم ود عالوه بر این، مرتکب یک وقره  

راک نیو شده است. به اتهامات این اوراد، در چه   ( در ا4نگهداری مواد مخدر )با مجازات درجه 

 شود؟دادسرا و دادگاهی رسیدگی می

( به اتهام مســعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در دادســرای عمومی و انقالب و دادگاه انقالب  1

 اراک به اتهام اختالس سارا و مسعود توأمان، در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت

ــپس با رعایت      طور یک هامات متهمین، به   ( به کلیه ات  2 ــرای عمومی و انقالب تهران و سـ جا، در دادسـ

 های کیفری دو و انقالب تهرانصالحیت ذاتی در دادگاه

سرای عمومی و انقالب و دادگاه   3 س ود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در داد ( به اتهام م

در دادسممرای عمومی و انقالب و دادگاه   جا طور یک انقالب اراک به اتهام سممارا و مسمم ود به    

 کیفری دو تهران

ــرای عمومی و انقالب تهران و دادگاه کیفری یک    طور یک ( به کلیه اتهامات متهمین، به     4 جا، در دادسـ

 تهران

ست را می         117 ساکن تهران ا شیراز، مال جواد که  ست. وی در  ساکن بروجن ا رباید. . اکبر 

شکیل می    شیراز ت صورت مثبت بودن   شود. پرونده در  آیا امکان احاله پرونده وجود دارد؟ در

 پاسخ به کدام حوزه قضایی؟

 ( خیر، قابل احاله نیست.2  ( بلی، بروجن1

 ( بلی، تهران4 ( بلی، به هریک از شهرهای تهران یا بروجن3

 . در صوص احضار متهم، کدام مورد صحیح است؟118

 یات وی کافی است.( صرف شکایت شاکی، برای احضار و اخذ دفاع1
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( دالیل و قرائن برای احضار باید به نحوی باشد که در پایان تحقیقات مقدماتی بتوان براساس آن، قرار    2

 جلب به دادرسی صادر کرد.

صرف گزارش        3 ست و  صی نی ضابطان، نیاز به دالیل و قرائن خا ضار اولیه در مراجع انتظامی و  ( برای اح

 کند.جرم کفایت می

ست      ( وجود قر4 ست، گرچه ممکن ا ضار او را توجیه کند، کاوی ا این و دالیل به نحوی که اح

 این دالیل برای صدور قرار جلب به دادرسی کاوی نباشد.

. اگر جرمی به نام یا در راسممتای مناو  شممخص حقوقی ارتکاب یابد، تبیین اتهام وارده به 119

 گیرد؟شخص حقوقی، به چه کسی صورت می

 شخص حقوقی ( باالترین مقام1

 ( باالترین مقام شخص حقوقی و شخص حقیقی مرتکب جرم2

شود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیلی م روی نماید و  ( به شخص حقوقی ا طار می 3

 شود.اتهام برای او تبیین می

 ( شخص حقیقی مرتکب جرم4

 شود؟. به جرایم قضات غیرروحانی، در کدام مرج  رسیدگی می120

سب         چنان( 1 سایر موارد، ح ضات و در  سرا و دادگاه انتظامی ق شد، در داد شغل و وظیفه با چه مرتبط با 

 های کیفری تهرانمورد، در دادسرا و دادگاه

 های کیفری تهران( حسب مورد، در دادسرا و دادگاه2

 ( دادسرا و دادگاه انتظامی قضات3

ضایی نیروهای م     4 سازمان ق شاغل در  ضات  سب         ( به جرایم ق ضات، ح سایر ق ضایی و  سازمان ق سلح در 

 های کیفری تهرانمورد، در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات یا دادسرا و دادگاه
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سی به پرونده    ». در ارتباط با قرار 121 ستر ست مطال ه یا د شاکی، کدام    « رد در وا سبت به  ن

 مورد صحیح نیست؟

 کند. ( بازپرس موظف است با ذکر دلیل، اقدام به صدور آن1

 ( قابل اعتراض در دادگاه صالح است.2

 شود.( حضوری به شاکی ابالغ می3

 ( باید به نظر دادستان رسیده و درصورت عدم مواوقت، حل ا تالف با دادگاه صالح است.4

دار شممدن . در دادگاه تجدیدنظر، رسممیدگی  ارج از نوبت به جرایمی که موجب جریحه          122

 گیرد؟به در واست و مواوقت چه کسانی صورت میترتیب، احساسات شده است، به

 ( دادستان صادرکننده کیفرخواست ـ رئیس قوه قضائیه1

 کننده به پرونده( دادستان کل کشور ـ رئیس شعبه رسیدگی2

 ( دادستان صادرکننده کیفر واست م دادگاه تجدیدنظر استان3

 ( رئیس قوه قضائیه ـ رئیس کل دادگستری استان4

صی، در کدام موعد می   . مدعی  123 سی را از    تواند تمام هوینهصو شده دادر های پردا ت 

 علیه مطالبه کند؟مدعی

 ( تا جلسه اول رسیدگی بدوی2 ( در هر مرحله دادرسی1

 ( تنها در مرحله تجدیدنظر4 ( تا پیش از صدور کیفرخواست3

چه اقدامی انجام  واهد     کند،  . متهم، کیفلی م روی کرده و بازپرس مالئت او را احراز نمی  124

 شد؟

 رساند.( بازپرس مراتب را ووری به نظر دادستان می1

 رساند.نظر رئیس حوزه قضایی می( بازپرس مراتب را به2
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 شود و متهم حق اعتراض دارد.( سریعاً به متهم ابالغ می3

 ( نظر بازپرس قطعی است و اقدامی متصور نیست.4

ست          سال  30محکوم به « الف». آقای 125 صادر در وا ستان از حکم  ست. داد شده ا حبس 

به دادگاه            ورجام نکرده و محکوم  با مراج ه  پایان مهلت تجدیدنظر واهی،  علیه هم پیش از 

ست. دادگاه چه        ضای تخفیف کرده ا سقاط کرده و تقا صادرکننده حکم، حق ورجام  ود را ا

 دهد؟اقدامی انجام می

 کند.عالی کشور ارسال میت، به دیوان( پرونده را برای تجویز تخفیف مجازا1

 دهد.چهارم تخفیف می( بدون حضور دادستان، رأساً مجازات را تا یک2

 تواند انجام دهد.که مجازات درجه یک است، اقدامی نمی( به دلیل این3

چهارم مجازات ت یین ال اده و با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا یک    ( در وقت ووق4

 کند.کسر میشده را 

 حقوق جزای عمومی

ست.     126 سو تن در آتش ا سی درحال  صد تخریب پنجره و    « الف». اتوبو ساور اتوبوس، ق م

مساور دیگر، به او وسیله آهنی داده و وی شیشه اتوبوس را تخریب     « ب»نجات  ود را دارد و 

 به چه عنوانی قابل کیفر هستند؟« ب»و « الف»آید. کرده و بیرون می

 ( قابل کیفر نیستند.2 معاون تخریب« ب»مباشر تخریب، « الف( »1

 شریک در تخریب« ب»و « الف( »4 سبب« ب»مباشر تخریب و « الف( »3

https://t.me/maktoob_akhar


32 

سال  127 سپس در    1382. کامبیو در  سه وقره کالهبرداری پنجاه میلیون تومانی و  ، مرتکب 

سرانجام وی در ، مرتکب یک وقره کالهبرداری دویست میلیون تومانی شده است.   1393سال  

شود. مجازات  با تگان دستگیر شده و برای همه جرایم محاکمه می  ، با شکایت مال 1394سال  

 شود؟وی چگونه محاسبه می

( با توجه به مجموع مبالغ برده شـده، جرایم سـابق مشـمول مرور زمان نشـده و درخصـوص هریک از      1

 شود.ت کالهبرداری محکوم میجرایم، به بیش از حداکثر تا حداکثر به اضافه نصف مجازا

سبت به جرم       ( درخصوص جرایم سه  2 سابق محکوم شده و ن سالمی  ساس قانون مجازات ا گانه قبلی، برا

 شود.شود و با مجازات سابق جمع میجدید هم مجازات کالهبرداری اعمال می

سال  ( کالهبرداری3 سبت به یک وقره      82های  شده و وقط ن شمول مرور زمان  کالهبرداری م

 شود.مجازات می 93سال 

سبت به جرم       ( درخصوص جرایم سه  4 سابق محکوم شده و ن سالمی  ساس قانون مجازات ا گانه قبلی، برا

 شود.شود و سپس شدیدترین مجازات اعمال میهم مجازات کالهبرداری اعمال می 94سال 

سهراب  128 سر   100.  اورادی که م روی کرده  دهد که آن را بینای میساله 7گرم تریاک به پ

 شود؟توزی  کند. وی به چه مجازاتی محکوم می

 گرم تریاک 100( به حداقل مجازات معاونت در توزیع 1

 گرم تریاک 100( بین حداقل تا حداکثر مجازات توزیع 2

 گرم تریاک 100( به حداکثر مجازات معاونت در توزیع 3

 گرم تریاک 100( به حداکثر مجازات توزی  4

ضایت بوه   ربایی میای مرتکب جرم آدمساله 17. نوجوان 129 کند. دیده را ا ذ میشود، اما ر

 ا تیار دادگاه در تقلیل یا تبدیل مجازات چیست؟
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 تر دیگری تبدیل کند.( به مجازات مناسب2 ( تا نصفِ حداقل تقلیل دهد.1

 .( یک تا سه درجه تقلیل دهد4 ( تا حداقل مجازات قانونی تقلیل دهد.3

 تواندبه حبس ت ویری درجه پنج، پس از اعاده حیثیت، از کدام حق اجتماعی می  . محکوم 130

 مند شود؟بهره

 ( عضویت در هیئت منصفه دادگاه1

 ( داوطلب شدن در انتخابات شورای اسالمی روستا2

 ( داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسالمی3

 ( تصدی ریاست دیوان عدالت اداری4

ر کدام مورد، قاضی موظف است مجازات مجرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی ت یین  . د131

 کند؟

 زمان( محکومیت به دو فقره ارتکاب جرم تعزیری درجه پنج در رسیدگی هم1

 ضربه شالق تعزیری 31( محکومیت به تعزیر درجه چهار، یک هفته پس از اجرای 2

 س از اتمام مدت مجازات حبس درجه چهار( محکومیت به ت ویر درجه پنج، دوماه پ3

 زمان( محکومیت به تعزیر درجه شش و هفت در رسیدگی هم4

 های تکمیلی، کدام مورد صحیح است؟. در صوص نحوه ت یین مجازات132

 ( منع از اشتغال به شغل معین، مستلزم چاپ آگهی ممنوعیت در روزنامه است.1

 ال پروانه حمل و ضبط سالح به نفع دولت است.( منع از حمل اسلحه مجاز، مستلزم ابط2

 ( منع از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه، مستلزم توقیف وسیله نقلیه و ابطال گواهینامه است.3

 ( ا راج بیگانگان از کشور، لووماً پس از اجرای مجازات اصلی است.4

 . صدور کدام مورد، نیاز به رضایت متهم ندارد؟133
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 ( ت ویق صدور حکم2 الکترونیکی محکوم به حبس( نظارت 1

 ( خدمات عمومی رایگان4  آزادی( نظام نیمه3

ماه زندان   جا به شممش  . یک ایرانی در ترکیه، اقدام به ج ل سممند رسمممی کرده و در آن       134

که مجازات آید. با توجه به اینمحکوم شده است. او پس از اتمام مدت محکومیت، به ایران می  

سال حبس است، وض یت محاکمه و مجازات او در ایران،    ین جرم در ایران، یک تا پنجقانونی ا

 چگونه است؟

 ماه زندان برای او تعیین کند.تواند شش( قابل محاکمه است، ولی قاضی فقط می1

 ماه زندان را محاسبه کند.( قابل محاکمه است، ولی قاضی در تعیین مجازات ملزم است شش2

ضی ملزم به تعیین حداکثر مجازات       ( قابل محاکمه3 شور، قا ست و به علت ارتکاب جرم در خارج از ک ا

 قانونی است.

 ( قابل محاکمه و مجازات نیست.4

کند که درصورت عدم ج ل سند عادی، وی   می« ب»ساله، مبادرت به تهدید   33« الف. »135

مجازات محکوم   به کدام  « الف»، «ب»رسمماند. درصممورت وقوع ج ل از سمموی    را به قتل می  

 شود؟می

 ( مجازات معاونت در جعل سند عادی2 ( حداکثر مجازات جعل سند عادی1

 ( حداکثر مجازات معاونت در جعل سند عادی4 ( محازات ج ل سند عادی3

 . کدام مورد، بین عفو عمومی و  صوصی مشترک است؟136

 ( تأثیر درحال شرکا و معاونین1

 برای جبران  سارت ( عدم تأثیر در حق شاکی  صوصی2

 ( تأثیر درحال متهمان و محکومان در همه مراحل دادرسی3

https://t.me/maktoob_akhar


35 

 ( اختصاص به جرایم تعزیری4

ضربه   74روز تا دو سال و تا   91مرتکب یک وقره سرقت )با مجازات قانونی حبس  « الف. »137

ضربه   74سال و تا  زده )با مجازات قانونی یک تا پنجشالق( و یک وقره سرقت در منطقه زلوله  

 شالق( شده است. در صوص ت یین مجازات، کدام مورد صحیح است؟

 شود.زده تعیین و اعمال می( تنها حداکثر مجازات در منطقه زلزله1

 شود.زده اعمال می( حداکثر مجازات هردو ت یین و مجازات سرقت در منطقه زلوله2

 شود.زده تعیین میمنطقه زلزله ( بیش از حداکثر تا یک و نیم برابر حداکثر کیفر سرقت در3

 شود.( مجازات هردو جرم جمع می4

 . انصراف ارادی متهم در ترک جرمی که شروع به اجرای آن کرده است، چه حکمی دارد؟138

 شود.( اگر هما مقدار عمل جرم باشد، به مجازات آن جرم محکوم می1

 شود.( فقط به مجازات شروع به جرم، محکوم می2

 شود.قل مجازات آن جرم، محکوم می( به حدا3

به مجازات آن جرم محکوم             4 یت الزامی مقررات تخفیف،  عا با ر ــد،  باشـ قدار عمل جرم  ( اگر همان م

 شود.می

 . در کدام مورد، گذشت شاکی شرط ت یین مجازات جایگوین زندان است؟139

 ( در جرم غیرعمدی که مجازات قانون آن، بیش از دو سال حبس باشد.1

 ماه حبس بوده و مته فاقد سابقه محکومیت است.در جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن، شش( 2

شش 3 سال حبس بوده و متهم واقد  ماه تا یک( در جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن 

 سابقه محکومیت است.

 ( در جرایم عمدی، درجه هشت4

https://t.me/maktoob_akhar


36 

 م مورد صحیح است؟. در صوص تأثیر جنون در ورآیند رسیدگی، کدا140

( در جرم قذف، اگر مرتکب بعد از ارتکاب جرم و پیش از صــدور حکم قطعی دیوانه شــد، جنون مانع  1

 تعقیب و رسیدگی است.

 شود.( در جرم زنا، اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود، مجازات ساقط می2

 شود.، حد ساقط می( در جرم قذف، اگر مرتکب پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود3

( در جرم زنا، اگر مرتکب ب د از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قط ی دیوانه شود، ت قیب 4

 اوتد.و محاکمه تا زمان اواقه به تأ یر می

 شود؟. در کدام مورد، وقط یک مجازات علیه مجرم اعمال می141

 کب زنا با همان زن شده باشد.( مردی درحال تجرد، مرتکب زنا با زنی و درحالِ احصان، مرت1

 های مت دد، با چهار زن مختلف زنا کند.ها و مکان( مردی در زمان2

 ( کسی که پس از شرب خمر، مرتکب زنا شود.3

 80ضــربه شــالق و یک فقره قذف با مجازات  80( کســی که مرتکب یک فقره شــرب خمر با مجازات 4

 ضربه شالق شود.

سرّی هستند و به آن  سئول حف  داده . دو نفر مأموران دولتی، م142 ها آموزز الزم داده های 

ست، لیکن دراثر بی    صالحیت به داده       شده ا شخاص واقد  سی ا ستر ها احتیاطی، موجب د

 ها چیست؟شوند، حکم آنمی

طور مســاوی تعیین ( اگر جرم مســتند به تقصــیر هردو باشــد، شــریک جرم هســتند و مجازات آنان به1

 شود.می

ستند و مجازات هرکدام، حداکثر کیفر قانونی         ( اگر جر2 شریک جرم ه شد،  صیر هردو با ستند به تق م م

 جرم است.
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ستند و مجازات هرکدام، مجازات         3 شریک جرم ه شد،  صیر هردو با ستند به تق ( اگر جرم م

 واعل مستقل جرم است.

 ( به جهت فقدان قصد، شرکت در جرم قابل تحقق نیست.4

 قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی، کدام مورد صحیح است؟های . در صوص مجازات143

ــرف   1 ــند، ص ــده باش ــکیل ش نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، حکم به ( اگر با هدف ارتکاب جرم تش

 مصادره اموال ضروری است.

 شود.( اگر مرتکب جرم درجه یک شوند، حکم به مصادره اموال داده می2

 یه، مسئولیت خواهند داشت.( منحصراً برای ارتکاب جرم موجب د3

تواند صممادر شممود که ارتکاب آن جرم از سمموی  ( حکم به جوای نقدی تنها درصممورتی می4

 اشخاص حقیقی، مشمول جوای نقدی باشد.

بارت  144 جازات در پی دارد    ». ع ماً م کاب جرم، الوا حاکم بر      «ارت کدام اصممل  ناظر بر   ،

 هاست؟واکنش

 ( شخصی بودن مجازات2  ( قط یت1

 ( فردی کردن مجازات4  قانونی بودن جرم (3

واسطه عامل  ارج از اراده او، قصدز م لق . وردی شروع به اجرای جرمی کرده است و به145

 یک از جرایم زیر باشد، ولی قابل کیفر نیست؟ماند. جرم از کداممی

 ( موجب قصاص نفس2  6( ت ویری درجه 1

 ( حدی4  ( موجب قطع عضو3
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صغر  146 ست و   . ا سفندان  ود را به چوپانی داده و به او گفته که این زمین، مت لق به من ا گو

گوسفندان را در این زمین بچران. اگر مشخص شود زمین مت لق به جواد بوده است، مسئولیت 

 ترتیب، از چه بابی است؟اصغر و چوپان، به

 ( سبب اقوی از مباشر ـ معاون جرم2 ( معاون جرم ـ مباشر جرم1

 ( شریک در جرم ـ شریک در جرم4 سبب اقوی از مباشر م مسئولیت ندارد (3

«  ب»کند. را تحریک به  ودکشممی می« ب»های مت دد، از طریق ارسممال ایمیل« الف. »147

ها را باز کرده و مطال ه کند و در      دهد آن اجازه می « ج»ها، به   بدون اطالع از محتویات ایمیل   

شده در ایمیل های انجنهایت، به علت تحریک شی می « ج»ها، ام  سئولیت   ودک کند. حکم م

 چیست؟« ب»و « الف»

 به خودکشی، مسئولیت کیفری دارند.« ج»به علت تحریک « ب»و « الف( »1

سئولیت کیفری دارد و    « ب»به علت تحریک « الف( »2 شی م شی  « ب»به  ودک بابت  ودک

 مسئولیتی ندارد.« ج»

شته و      به خ« ج»به علت تحریک « الف( »3 سئولیت کیفری دا شی م سبب اقوی از  به« ب»ودک عنوان 

 مباشر در خودکشی مسئولیت دارد.

 ، فاقد مسئولیت کیفری هستند.«ب»و « الف( »4

«  الف»به دیگری توهین کرده و شمماکی گذشممت  ود را مشممروط به عذر واهی « الف. »148

 دارد؟ کند. آیا این امر تأثیری در رسیدگی، صدور حکم و اجرای آنمی

 ( مان  رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات منوط به عدم تحقق شرط است.1

 ( مانع رسیدگی نیست، ولی مانع صدور حکم و اجراست.2

 ( مانع رسیدگی، صدور حکم و اجراست.3
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( مانع رسیدگی و صدور حکم است، اما درصورت صدور حکم، مانع اجرا نیست، خواه شرط محقق شود        4

 یر.یا خ

شممود، چه واکنش کیفری نسممبت به او اعمال ای مرتکب لواط به عنف میسمماله11. پسممر 149

 شود؟می

 ضربه شالق حدی 100( 1

 ( اعدام2

 ( اقدام تربیتی3

 ضربه شالق حدی و تبعید 100( 4

، «ب»ماه حبس و جرم عمدی ماه تا شش ، با مجازات سه «الف». وردی مرتکب جرم عمدی 150

سه با مجازات یک  شته    ماه حبس میتا  سال پیش، محکومیت به حد زنا دا شود. اگر وی در دو 

 شود؟باشد، کدام کیفر برای او ت یین می

 ( بنا به نظر قاضی، حبس یا مجازات جایگزین حبس1

 ( برای هردو جرم، مجازات جایگزین حبس2

 ( برای هردو جرم، حبس3

 ماه حبس و مجازات جایگوین حبس( سه ماه تا شش4

 حقوق جزای اختصاصی
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داری را به بهرام پس از سممررسممید چک، آن را بابت بدهی  ود به جواد . احمد چک مدت151

بانک برده و گواهی عدم پردا ت دریاوت می           می به  کند. آیا   دهد و جواد همان روز، چک را 

 احمد قابل ت قیب کیفری است؟

 ( بلی، تنها اگر بدهی بهرام به جواد حال باشد.1

  یر، مطلقاً( 2

 ( بلی، اگر جواد شکایت کند.3

 بلی، اگر بهرام شکایت کند.( 4

کند. پردا ت دیه به . احسان به قصد شکار تیری اندا ته، ولی به جسد میتی بر ورد می    152

 عهده چه کسی است؟

 ( عاقله، اگر جراحت آورده بیش از موضحه باشد.1

 ی اثبات شود.( عاقله، اگر جرم با بینه، قسامه یا علم قاض2

 ( احسان، فارغ از طریقه اثبات آن، اگر جراحت کمتر از موضحه باشد.3

 ( احسان، مطلقا4

سیلی     153 شی  سن کرده که اگر به  ودک ست  . اکبر مبادرت به تهدید مح های مکرر نوند، د

های زده شده، شنوایی وی کند. محسن به  ود سیلی زده و به علت سیلیورزندز را قط  می

 شود. چه کسی و برای چه نوع از صدمات، مسئول است؟یزایل م

  ( اکبر ـ خطای محض1

 عمد( اکبر ـ حسب مورد خطای محض، عمد یا شبه2

 عمد( اکبر م حسب مورد عمد یا شبه3

 ( محسن ـ خود مسئول است.4
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 . در صوص جرم انتشار تصویر اوراد در وضای مجازی، کدام مورد صحیح است؟154

 .دیده شودنتیجه است، به نحوی که انتشار باید منجر به هتک حیثیت بوه ( جرم مقید به1

 ای است.( تولید تصویر )مونتاژ کردن( و سپس توزیع دستی آن نیز، هتک حیثیت رایانه2

 ( جرم مطلق است و با صرف انتشار تصویر خصوصی دیگری در فضای مجازی، جرم محقق است.3

 در تحقق جرم ندارد. ( عدم رضایت صاحب تصویر، تأثیری4

صور این 155 سنگی        . مجید به ت سمت وی  ست، به  شی ا سیاهی دا ل جنگل، حیوان وح که 

شود که سیاهی انسان    کند. سنگ به آن سیاهی بر ورد کرده و سپس مشخص می    پرتاب می

 بوده و سنگ به سر وی اصابت کرده است. صدمه وارده، از کدام نوع است؟

 عمدی( شبه1

 ( خطای محض2

 شود.( صدمه مستوجب مسئولیت، محسوب نمی3

 ( عمد4

صب در  ودروهای تولیدی      156 صی، قط اتی را برای ن صو سازی   . مدیر یک کار انه  ودرو

ستفاده نکرده و در بازار  دهد. تکنسین ها قرار میدر ا تیار تکنسین  ها قط ات را در اتومبیل ا

دارند که همه قط ات را در کار انه اعالم می ای به مدیررسمماند، اما طی نامه  آزاد به وروز می 

 اند. عنوان اتهامی چیست؟تولید اتومبیل استفاده کرده

 ( کالهبرداری2  ( سرقت1

 (  یانت در امانت4 ( تصرف غیرمجاز در اموال کارخانه3
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شین اراده را برای ت میرکار می 157 سالم آن  . راننده  ودروی دولتی، ما برد. ت میرکار قط ات 

گذارد. روتار ارتکابی ت میرکار، مشمممول کدام     برداشممته و قط ات کار کرده به جای آن می      را

 مورد است؟

 (  یانت در امانت2  ( اختالس1

 ( سرقت4  ( تصرف غیرقانونی3

 . کدام روتار زیر، جرم نیست؟158

 ( ارائه مدارک جعلی از سوی شاکی به دادگاه1

 ( شهادت دروغ2

 نام تبر ( اقرار بر الف واق  و3

 ( سوگند دروغ4

 . کدام جرم زیر، در هیچ شرایطی سیاسی نیست؟159

 های مخالف نظام( پولشویی برای کمک به گروه1

 جمهور( توهین به رئیس2

 ( نشر اکاذیب3

 ( توهین به نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو جمهوری اسالمی ایران4

 . عدم ثبت کدام عمل حقوقی زیر، جرم نیست؟160

 ( فسخ نکاح4 ( بطالن نکاح3 ( بذل مدت2 ( طالق1

طور غیرمسممتقیم و در نتیجه جرم تحصممیل کرده   . متهم، ماهیت واق ی عوایدی را که به     161

 کند. وی تحت کدام عنوان، قابل کیفر است.است، کتمان می

 ( اخفای اموال مسروقه2  ( معاونت در پولشویی1
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 ( پولشویی4 ( اساساً عمل جرم نیست3

کند، به نحوی که منجر به گیری گاز منول  ود دسممتکاری می. اصممغر در دسممتگاه اندازه162

صروی می     ستگاه و ثبت ارقام م صحیح د شده    ا الل در کارکرد  شود. وی مرتکب کدام جرم 

 است؟

 ( استفاده غیرمجاز از گاز2  ( سرقت تعزیری1

 ( کالهبرداری4 ( تصرف در اموال دولتی3

ای را تنظیم کرده و اسکن آن را برای  ریدار نامهنویس متن مبای هملکی، پیش. وروشنده 163

شنده جمله    نماید و  ریدار آن را تأیید میایمیل می صل قرارداد، ورو ضای ا ای کند. پیش از ام

کند. وروشنده  نامه اضاوه کرده و  ریدار بدون توجه به آن جمله، قرارداد را امضا می  به مبای ه

 ضاوه کردن جمله، مرتکب کدام نوع ج ل شده است؟در صوص ا

 ( جعل در سند رسمی2 ( اساساً، مرتکب ج ل نشده است.1

 ( جعل در سند غیررسمی4  ای( جعل رایانه3

های سری به گروه بیگانه، این  طور غیرمجاز، به قصد در دسترس قرار دادن داده  . سیما به 164

 کند. وی مرتکب کدام جرم شده است؟اند، تحصیل میای ذ یره شدهها را که در سامانهداده

 ( دسترسی غیرمجاز2 ای( شروع به جاسوسی رایانه1

 ( شنود غیرمجاز4  ای( جاسوسی رایانه3

 . در صوص جرم مصرف مسکر، کدام مورد صحیح است؟165

 ( تنها نوشیدن شراب، موجب حد است و تزریق آن موجب حد نیست.1

 باشد، مستوجب حد است.آور ( تنها اگر مستی2
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 (  وردن آبجو موجب حد است، هرچند مستی نیاورد.3

 شود.( غیرمسلمان نیز درصورت مصرف آن همانند مسلمان مجازات می4

 ، نوع اتهام وی چیست؟«ایتو با والن زن زنا کرده». اگر کسی به دیگری بگوید: 166

 .( نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره، مرتکب قذف شده است1

 ( نسبت به مخاطب و زن مورد اشاره، مرتکب توهین شده است.2

 ( نسبت به مخاطب، مرتکب توهین و نسبت به زن مورد اشاره، مرتکب قذف شده است.3

 شود.( وقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می4

ستان برادر     167 شده،  ود را از دو شان دادن عکس یادگاری مونتاژ  . ورید بر الف واق  و با ن

ست.      رحوم محسن م روی کرده و اعالم می م ستان آمده ا شهر سلیت، از  کند که برای عرض ت

سن نیو وریب او را  ورده و از او دعوت می  شبانه    مح شب را در منولش بماند، ولی ورید  کند 

شته و از منول  ارج      تبلت محسن را که دارای داده  ست، بدون اطالق وی بردا های  صوصی ا

 می ورید چیست؟شود. عنوان اتهامی

 ( خیانت در امانت4 ای( سرقت رایانه3 ای( سرقت غیررایانه2 ( کالهبرداری1

های باغ را چیده و برای مصرف شخصی    کیلوگرم از میوه 20دهد . احمد به بهرام اجازه می168

ی رساند. وها را به وروز میکیلوگرم از این میوه 15کیلوگرم را مصرف کرده و ببرد. بهرام پنج

 مرتکب کدام جرم شده است؟

 ( تصرف غیرقانونی در اموال دیگری2  ( فروش مال غیر1

 ( خیانت در امانت4 .( مرتکب جرمی نشده است3
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، «ب»پیش از ووت « ب»کند. ولی دم وارد می« ب»ضربات مهلکی به قصد قتل به   « الف. »169

 دم چیست؟، مجازات ولیووت نکند« ب»که کشد. درصورتیرا در مقام قصاص نفس می« الف»

 ( قصاص نفس1

 شود.، اذن به قصاص داده باشد، تنها تعزیر می«ب»که ( درصورتی2

 در زمان نزدیک داشته باشد، مجازاتی ندارد.« ب»، گمان به فوت «الف»( اگر در زمان کشتن 3

 ( دیه4

 . در کدام مورد زیر، عاقله مکلف به پردا ت دیه است؟170

 اثبات شده با قرار مرتکب( قتل خطای محض 1

 تر از موضحه( صدمات بدنی کم2

 ( جنایت وارده توسط شخص به  ود3

 ( قتل خطای محض اثبات شده با علم قاضی4
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