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 :حقوق مدنی

 07 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه

 %08درصد تطبیق 77میزان درصد تطبیق سواالت و درسنامه ها با سواالت آزمون وکالت 

 :آیین دادرسی مدنی

 51 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه

 %51درصد تطبیق77میزان درصد تطبیق سواالت و درسنامه ها با سواالت آزمون وکالت

  :حقوق تجارت

 51 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه

 %51درصد تطبیق77میزان درصد تطبیق سواالت و درسنامه ها با سواالت آزمون وکالت 

 :اصول فقه

 50 تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه

 %08درصد تطبیق77میزان درصد تطبیق سواالت و درسنامه ها با سواالت آزمون وکالت 

 :حقوق جزا

 03تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه

 %51درصد تطبیق 77میزان درصد تطبیق سواالت و درسنامه ها با سواالت آزمون وکالت 

  :آیین دادرسی کیفری

  30تعداد سواالت عینا تکرار شده یا مشابه

 %588درصد تطبیق77میزان درصد تطبیق سواالت و درسنامه ها با سواالت آزمون وکالت 
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 «حقوق مدنی»

. حکم موت فرضی غائب مفقوداالثر صادر شده و اموال او میان وراث حین الفوت تقسیم شده است اگر پس از صدور حکم موت فرضی و 5

 تقسیم اموال،غائب پیدا شود،کدام مورد صحیح است؟

 (آنچه از عین اموال و منافع و عوض آن که موجود باشد،به غائب باز می گردد.0

 (اگر عین اموال موجود باشد،به غائب باز می گردد، اما در عوض اموال مصرف شدنی ،غائب حقی ندارند.3

 یا قیمت اموال تلف شده هستند.(وراث در هرحال در مقابل شخص غائب،موظف به استرداد عین اموال و منافع آن و همچنین پرداخت مثل 5

 (اگر عین اموال موجود باشد به غائب باز می گردد،و اال حقی بر وراث ندارد.4

 : 5تطبیق سوال 

 مفهوماً بیان شده است. مرحله 66گروه 51آزمون  6درسنامه سوال
 .عقد وقف در کدام یک از موارد زیر باطل است؟2

     مشاع باشد. (وقف مالی که میان واقف و موقوف علیه،0

 (وقف مالی که نسبت به آن ،شخص دیگری حق ارتفاق دارد.3

  (وقفی که به موجب اراده واقف ،متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است.5

 (وقف مالی که در اجاره شخص دیگری است.4

 : 2تطبیق سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  5عینا ارتباطی در نکته  06/ 51/58مورخه  2زمون  آاز   51سوال 

 شده است . بیانعینا ارتباطی در سوال و  درسنامه آن  06/  20/58مورخه    1زموناز آ  6سوال

 شده است . بیانعینا ارتباطی در سوال و  درسنامه آن  06/  85/86مورخه    56زموناز آ  2سوال
می فروشد.اگر اتومبیل مذکور متعلق به غیر باشد،کدام مورد در خصوص « ب»،اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص « الف».شخص 1

 این معامله، صحیح است؟

 (غیرنافذ است و تنها با تنفیذ صاحب مال معتبر می شود.3    معتبر می شود.« الف»(غیرنافذ است و تنها با تنفیذ 0

 (در هرحال غیرنافذ است.4    الف از صاحب مال وکالت داشته ،معتبر است. (اگر معلوم شود5

 شده است . بیاندرسنامه آن  2مفهوما ارتباطی نکته  06/  51/55مورخه    6زموناز آ  56سوال

 شده است . بیاندرسنامه  5عینا ارتباطی در نکته  05/  51/86مورخه   55زموناز آ  6سوال
 هزینه های انجام تعهد، صحیح است؟.کدام مورد در خصوص 6

 (هزینه استرداد مورد عاریه ،به عهده معیر است.3  (هزینه تادیه ثمن از سوی خریدار ،به عهده فروشنده است.0

 (هزینه استرداد عین مستاجره در فرض انقضای اجاره، بر عهده موجر است.4   (هزینه استرداد مورد ودیعه، به عهده مودع است.5

 : 6سوال تطبیق 

 شده است بیاندرسنامه آن   1نکته ودرسوالارتباطی مفهوما 05/ 86/ 51مورخه  55از ازمون5سوال

 شده استبیان مفهوما ارتباطی در سوال ودرسنامه آن   52/06/ 55مورخه   6از ازمون  6سوال 

 شده است بیانمفهوما ارتباطی در سوال ودرسنامه آن   55/06/ 51مورخه   6از ازمون  6سوال 
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 .بیع اعیان ترکه توسط وراث در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است، چگونه است؟1

    (نافذ است ،اما طلبکاران می توانند معامله را فسخ کنند.0

 (نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آنها ،نافذ می شود.3

   حق رجوع به آن را دارند.(نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وراث 5

 (نافذ نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران، نافذ می شود.4

 : 1تطبیق سوال 

 .شده است ال و درسنامه آن بیانعینا ارتباطی در سو 05/  0/ 6مورخه سومجامعزمونآاز  2سوال
 اختیار متعهد،صحیح است؟.در صورتی که از نقض تعهد  قراردادی ،خسارتی وارد شده باشد،کدام مورد در خصوص 6

 (حق مطالبه توام خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را دارد.0

 (پیش از الزام به ایفای تعهد نیز حق مطالبه به خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارد.3

 (فقط حق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده ،مطلقا حقی ندارد.5

 اثبات ،حق مطالبه عدم النفع محتمل را دارد.(در صورت 4

 :6تطبیق سوال

 ای مفهوماً بیان شده است مرحله 66گروه  56آزمون 50سوال
 است؟ حیصح وانات،یح یاز نگهدار یناش تیکدام مورد درخصوص مسئول .5

 حفظ آن را ندارد، فی نفسه تقصیر است. ییکه شخص توانا یوانیح ینگهدار(0

 اثبات شود وانیاز ح یمسئول است که تقصیر او در نگهدار یتنها در صورت وان،یصاحب هر نوع ح (3

 را نداشته باشد، وانیحفظ ح ییتوانا نکهیاز خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر ا وانیصاحب ح(چنانچه 5

 ستیاز خطر حمله آگاه نباشد، مطلقا مسئول ن وانی( چنانچه صاحب ح4 

 :5تطبیق سوال

 ای عیناً بیان شده است. مرحله 66گروه  5آزمون  6سوال 

 رجوع کند؟ حادثه به راننده مسبب ده،ید انیپس از جبران خسارت زتواند  ینمگر  مهیشخص ثالث، در کدام مورد، ب مهیب در.0

  آگاه باشد. هینقل لهی( راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وس0 

 راننده مسبب حادثه باشد. یاز مست ی( خسارت، ناش3

      باشد. نامهیفاقد گواه دهید انی( ز5 

 گردان توسط راننده مسبب حادثه باشد. از استعمال مواد روان ی( خسارت، ناش4

  :0تطبیق سوال

 مرحله بیان شده است. 66گروه  6آزمون  رادعیناً در قسمت آ
 است؟ حیاز غاصبان منتقل کند، کدام مورد در خصوص آن غاصب، صح یکیخودرا به ازانحا، حقینحو بهاگرمالک ،یقانون مدنبراساس .0

   او تلف شده است. دیرجوع کند که مال در  یتواند به غاصب ی( فقط م0 

 خواهد بود که مالک دارا بوده است یهمان حق ی( دارا3

    خود رجوع کند نیاز الحق یکیتواند به  ی( فقط م5 

 را ندارد.  گریباشد، حق رجوع به غاصبان د یکه انتقال مجان یدر صورت( 4

 :0تطبیق سوال 

 شده است  بیاندرسنامه آن 6وما ارتباطی در نکتهمفه 06/  25/55مورخه    1ز ازمونا  56سوال
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 است؟ حیکدام مورد صح ر،یدر عقد نکاح در دو فرض ز.58

 مصلحت موکل  تیعدم رعا -اول  فرض

 لیتوسط وک اراتیاز حدود اختخروج  -فرض دوم 

 و قابل فسخ است. حیاست و در فرض دوم، نکاح صح رنافذی( در فرض اول، نکاح غ0 

 است رنافذیو قابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غ حی( در فرض اول، نکاح صح3 

 است. رنافذیو در فرض دوم، نکاح غ ستفسخ ا رقابلیو غ حی( در فرض اول، نکاح صح5 

 موکل است ذیو منوط به تنف رنافذی( در هر دو فرض، نکاح غ4 

 است؟ حیمهر به شخص ثالث داده شود، کدام مورد صح نییتع اریکه اخت یدر صورت .55

     کند. نیاز مهرالمتعه مع شیتواند ب یشخص ثالث نم(0

 مختار است زان،یمهر به هر م نیی( اصوال شخص ثالث در تع3

   کند نیمع یاز صدوده سکه بهار آزاد شیتواند ب ی( شخص ثالث نم5 

 کند. نیاز مهرالمثل مع شیتواند ب یشخص ثالث نم(4

 شود؟ یچگونه محاسبه م بیع اریبا ثمن معامله، ارش در خ یبیع یب تیدر وضع عیمب متیدر صورت تفاوت ق .52

 بپردازد. یمشتر را به عنوان ارش به یبیع یب تیو وضع یوبیمع تیدر وضع عیمب متیفروشنده موظف است مابه التفاوت ق(0

 یاز ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتر دیبا شود و فروشنده یم نییتع یبیع یب تیآن در وضع یقیحق متیو ق یوبیمع تیدر وضع عیمب یقیحق متی( ق3 

 را نگه دارد. یرد کند و مابق

از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و  دیبا شود و فروشنده یم نییتع یبیع یب تیآن در وضع یقیحق متیو ق یوبیمع تیدر وضع عیمب یقیحق متی( ق5 

 .رد کند یرا به عنوان ارش، به مشتر هیبق

 بپردازد. یبا ثمن معامله را به عنوان ارش به مشتر یبیع یب تیدر وضع عیمب متیفروشنده موظف است مابه التفاوت ق(4

 :52تطبیق سوال 

 مفهوماً بیان شده است. چهارم آزمون جامع 51درسنامه سوالدر 

 است؟  حیبابت جبران خسارت، صح ،یبه فروشنده فضول داریکدام مورد در خصوص رجوع خر .51 

 ناآگاه ای باشد اهآگناآگاه از فساد است، خواه خود او )فروشنده( به فساد بیع  داری( فروشنده موظف به جبران خسارت خر0 

 ناآگاه ایباشد  آگاه به فساد بیع داریضامن است، خواه خر داریکه به فساد بیع آگاه است، در هر حال در مقابل خر یفروشنده ا (3

 است داریخر خسارت ناآگاه است، فروشنده موظف به جبران عیاز فساد ب داریآگاه و خر عیکه فروشنده از فساد ب ی( تنها در فرض5 

 را جبران کند داریخسارت خر دی( درصورت وقوع خسارت و اثبات آن، در هر حال فروشنده با4 

 :51تطبیق سوال 

 عیناً بیان شده است.سطح آزمون تعیین   0ی سوال  درسنامه6نکته

 شده است  بیانسوال و  درسنامه آن 6عینا ارتباطی در گزینه 06/  25/55مورخه  1زموناز آ  1السو

 شده است  بیاندرسنامه آن   6عینا ارتباطی در نکته 05/ 50/0مورخه 1جامع زمونآاز   0سوال
فروش توسط  شیقرارداد پ اقساط فروش ساختمان است، در صورت عدم پرداخت به موقع شیتابع قانون پ نیفرض که قرارداد طرف نیبا ا .56

 دارد؟ یفروشنده چه حق شیپ دار،یخر شیپ

 فروشنده حق فسخ دارد. شیپ قرارداد را مطرح کند و در صورت عدم امکان الزام، یالزام به پرداخت بها یابتدا دعوا دیفروشنده با شی( پ0 

 .حق فسخ قرارداد را دارد ادشده،یو عدم پرداخت بها در مدت  نید دیسررس خیماه پس از تار کیفروشنده  شی( پ3 

 را دارد.  نید یبه ادا داریالزام خر ایفروش  شیداد پفروشنده به محض عدم پرداخت بها، حق فسخ قرار شیپ(5

 فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد شیپماه پس از ابالغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند، کیظرف  داریخر شی( چنانچه پ4
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 است؟ حیکدام مورد درخصوص تصرف شرکا در مال مشاع، صح .51

 .ستین کیاذن شر ازمندیدر جزء مشاع متعلق به خود، ن کیهر شر یو حقوق یتصرف ماد(0

 است. کیاذن شر ازمندیکل مال مشترک، ن ایدر جزء مشاع  یخواه حقوق یخواه ماد ،ی( هر نوع تصرف3 

  ستین کیاذن شر ازمندین ،در جزء مشاع متعلق به خود کیهر شر یاست، اما تصرف حقوق کیمنوط به اذن شر ی( هر نوع تصرف ماد5 

 انجام شود، باطل است. کینسبت به کل، چنانچه بدون اذن شر ی( تصرف حقوق4

 :51تطبیق سوال

 مرحله عیناً بیان شده است. 66گروه  58آزمون  55درسنامه سوال 6نکته
 عقد ضمان، از مضمون عنه اذن گرفته باشد، هرگاه در مرحله پرداخت، شخص نیضامن در ح نکهیبا فرض ا .56

 است؟  حیرا به مضمون له پرداخت کند، کدام مورد صح نید یثالث

 ( ضامن، درهرحال حق رجوع به مضمون عنه را دارد.0

 را پرداخت کرده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. نی( اگر شخص ثالث، تبرعا د3 

 .به مضمون عنه را دارد رجوع( اگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبرع، ضامن حق 5 

 ضامن، مطلقا حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.(4

 ؟است حیمورد درخصوص حواله، صحشود، کداممعلومبیعوبعدبطالنبدهدیشخصثمن را به یحواله داده باشد که مشتر عیبا ع،یاگر در ب .55

 باشد. لیمح ونیمحال علیه مد ستیصحت حواله، الزم ن یبرا رایاست، ز حیصح(0

 باشد لیمح ونیمد هیصحت حواله، الزم است محال عل یبرا رای( باطل است، ز3 

 شود یم یبر هیاست، لکن محال عل حیصح(5

 باشد. لیمح ونیمحال علیه مد ستیصحت حواله، الزم ن یباطل است، هرچند برا(4

 :55تطبیق سوال

 ای عیناً بیان شده است.مرحله 66گروه  55آزمون 55سوال 

 است. بیان شدهعیناً  55آزمون55درسنامه سوال 1نکتهو 

 است؟ حیکدام مورد درخصوص منافع عین مرهونه، صح ،یقانون مدن یبرمبنا. 50

 دهد، داخل در رهن است. لیرا تشک یمستقل نی( اگر منافع، ع3.   ستیندر رهنومنافع منفصل، داخلدر رهن استمنافع متصل، داخل(0

 .ستیاز آنجا که رهن منفعت باطل است، منافع عین مرهونه، داخل در رهن ن(4  .منفصل، داخل در رهن است ای( منافع، خواه متصل باشد 5 

 :50تطبیق سوال

 ای عیناً بیان شده است.مرحله 66گروه  55آزمون  51سوال 
 است؟ حیفرد صح نییباشد. کدام مورد درخصوص تع یبه کل یاگر موص .50

 ( با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.3    تواند از فرد متوسط انتخاب کند یله است و او م یبا موص(0

 را انتخاب کند. یتواند هر مصداق یاست و او م لهی ( با موص4نباشد، انتخاب کنند.  وبیکه عرفا مع یقیمصاد نیاز ب دی( با ورثه است و آنان با5 

 :50سوالتطبیق 

 ای عیناً بیان شده است.مرحله 66گروه 1آزمون جامع  50سوال 
 است؟ حیدر خصوص قتل به عنوان مانع ارث، صح دکدام مور .28

 ( در تمام موارد، تنها قتل عمد3    یرعمدیغ ای یقتل در تمام موارد، خواه عمد(0

 یدر مورد خاص ،یرعمدی( قتل عمد، همواره و قتل غ4     ا( قتل عمد و شبه عمد، مطلق5 

 مفهوماً بیان شده است. 56ای و درسنامه سوال مرحله 66گروه 55آزمون  51سوال :28تطبیق سوال

 ای مفهوماً بیان شده است.مرحله 66گروه  0/6/05آزمون مورخ  51سوال
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 «آیین دادرسی مدنی»
 است؟ صحیح مورد کدام بداند، شرع خالف را دعوا بر حاکم قانون و باشد مجتهد قاضی چنانچه .25

 .کند امتناع رسیدگی از تواند می غیرمالی دعاوی در فقط( 0

 .باشد طالق یا و نکاح اصل به راجع مطروحه دعوای مگر کند، امتناع رسیدگی از باید( 3 

 .باشد طالق یا و نکاح اصل به راجع مطروحه دعوای اگر حتی کند، امتناع رسیدگی از باید( 5 

 .ندارد اثری دعوا نوع و کند امتناع رسیدگی از تواند می( 4 

 :25تطبیق سوال 

 ، عینا و مفهوما بیان شده است.مرحله 66گروه  2آزمون  26سوال 
 وی، فتخل به رسیدگی جریان در و گیرد قرار انتظامی پیگرد تحت شده، مرتکب قضاوت زمان در که انتظامی تخلف علت به قاضی چنانچه . 22

  است؟ صحیح مورد کدام شود، منفک دائم طور به قضائی خدمت از

 ود.ش می رسیدگی قضات انتظامی درمراجع وی تخلف به صورت، این در که باشد شده منتقل اداری شغل به آنکه مگر شود می موقوف انتظامی تعقیب( 0 

 .باشد شده منتقل اداری شغل به اگر حتی شود می موقوف انتظامی تعقیب( 3 

 .یابد می ادامه پایان تا حال هر در انتظامی تعقیب( 5 

 .شود یم رسیدگی اداری تخلفات به رسیدگی درهیئت وی تخلف صورت،به این در که باشد شدهمنتقلاداریشغل بهمگرآنکهشودمیموقوفانتظامیتعقیب(4 

 است؟ صحیح مورد کدام شود، داده تشخیص «دادگستری وکالت پروانه اخذ کیفیت» قانون در مقرر شرایط فاقد وکیلی چنانچه .21

 تعلیق محک باید صورت، این در. کند رسیدگی ودرخواست اعالم قضات انتظامی عالی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 0 

 شود. صادر قطعی حکم صدور تا وکیل

 قطعی حکم صدور تا وکالت پروانه کند. رسیدگی درخواست و اعالم وکال انتظامی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 3 

 . کند صادر را وکیل تعلیق حکم وکال، انتظامی دادگاه اینکه مگر است، معتبر

 رأی صدور تا وکالت پروانه. کند رسیدگی درخواست و اعالم قضات انتظامی عالی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 5 

 کند. صادر را وکیل تعلیق حکم تواند می کانون انتظامی دادگاه اما است، معتبر قطعی

 وکیل تعلیق حکم باید صورت، این در. کند رسیدگی درخواست و اعالم وکال انتظامی دادگاه به را مراتب باید اما است، دادگستری وکالی کانون با تشخیص( 4 

 شود. صادر قطعی حکم صدور تا

 قضائی شاغل کارمندان توسط دادگستری، رسمی کارشناسان کانون از کارشناسی پروانه گرفتن خصوص در .26

 است؟ صحیح مورد کدام آنها، به دادگاه توسط کارشناسی امر ارجاع و

 توانند. می مراجع سایر ولی کنند ارجاع آنها به را کارشناسی امر توانند نمی صورتی هیچ در دادگاه ها اما کنند، دریافت توانند می(  0

 .است پذیر امکان طرفین توافق با فقط آنها، به کارشناسی امر ارجاع اما کنند، دریافت توانند می( 3 

 شوند. منتقل اداری شغل به مگر کنند، دریافت توانند نمی( 5 

 نباشد. دیگری کارشناس رشته آن در مگر. کنند ارجاع آنها به را کارشناسی امر توانند نمی ها دادگاه اما کنند، دریافت توانند می( 4 

 واندی عمومی هیئت رویه رأی وحدت صورتی چه در شود، صادر مختلفی آرای قوانین از متفاوت استنباط با مشابه، موارد به نسبت چنانچه .21

 شود؟ می صادر کشور عالی

 از توانند می دادگستری وکالی کانون و نفعی ذی هر. کنند درخواست عمومی هیئت از و شده مطلع کشور کل دادستان یا و کشور عالی دیوان رئیس( 0 

 .کنند درخواست مزبور مقامات طریق

 کنند. درخواست مقامات این طریق ازتوانندمینیزدادگستری وکالیکنند،درخواستعمومیهیئتاز وشدهمطلع کشور کل دادستان یا و کشورعالیدیوانرئیس( 3

 شود. مطلع که طریقی هر از کشور عالی دیوان عمومی هیئت( 5 

 مزبور مقامات طریق از توانند نمی کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند.وکالی دادگستری کل دادستان یا و کشور عالی دیوان رئیس( 4 

 تواند. می دادگستری وکالی کانون اما کنند؛ درخواست
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 هک باشد مدعی ضمنا و داشته باشد اعتراض خود، به نسبت شهرداری کارگزینی مدیرکل تصمیم به شهرداری کارمندان از یکی چنانچه .26

 است؟ صحیح مورد کدام شد، خواهد ناپذیر جبران خسارات ورود به منجر مذکور، تصمیم اجرای

 موقت، دستور قرار صدور و موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این(  0 

 .نیست تأمین تودیع و دادرسی هزینه پرداخت مستلزم

 موقت، دستور قرار صدور و موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( 3 

 است. تأمین تودیع و دادرسی هزینه پرداخت مستلزم

 دادرسی هزینه پرداخت به نیاز موقت دستور درخواست و داشته وجود نیز موقت دستور درخواست امکان و است اداری عدالت دیوان صالحیت در امر این( 5 

 است. تأمین تودیع مستلزم قرار، صدور ولی ندارد،

 .ندارد موقت دستور صدور حق موضوع، این در هیئت و است اداری تخلفات به رسیدگی هیئت صالحیت در امر این( 4 

 :26تطبیق سوال

 مفهوما  بیان شده است. وعینا 21/6/05اد در درسنامه آزمونردر قسمت آ

 اختالف، حل شورای به امر ارجاع خصوص در. شود می مطرح صالح دادگاه در و ایجاد اختالفاتی مردی، و زن میان طالق در رجوع به راجع .25

 است؟ صحیح مورد کدام

 شود ارجاع ماه سه حداکثر مدت به سازش و صلح جهت یک بار، برای فقط اختالف، حل شورای به تواند می امر این(  0

 .شود ارجاع سازش و صلح جهت ماه یک برای حداکثر و یک بار برای فقط اختالف، حل شورای به تواند می امر این( 3

 و ماند می مفتوح اختالف حل شورای در پرونده وسازش، صلح نتیجه شدن روشن تا و شود ارجاع سازش و صلح اختالف حل شورای به تواند می امر این( 5 

 می شود. داده عودت صالح دادگاه به پرونده سازش، و صلح حصول عدم صورت در

 سازش. و صلح برای حتی ندارد، اختالف حل شورای به ارجاع قابلیت امر این( 4

 :25سوال تطبیق

 ، مفهوما بیان شده است.مرحله 66گروه  1آزمون جامع   20 در درسنامه سوال

 ، مفهوما بیان شده است.مرحله 66گروه  1آزمون جامع   16 در درسنامه سوال
 عادی سندی به پاسخ، مقام در دعوا خوانده. شود می اقامه ملکی از عدوانی تصرف رفع خواسته به دعوایی .20

 است؟ صحیح مورد کدام خصوص، این در. کند می جعل ادعای دلیل، ذکر با سند این به نسبت دعوا خواهان. کند می استناد

 .شود نتیجه مشخص و رسیدگی کیفری مرجع در آن، دلیل و جعل دعوای به تا نموده متوقف را رسیدگی باید دادگاه( 0

 شود. نمی رعایت دادرسی تشریفات عدوانی، تصرف دعوای در چون نیست، الزم خوانده به آن دلیل و جعل دعوای ابالغ( 3 

 کند. تسلیم دفتردادگاهسندرابهاصل روز 00 ظرف باید اشد،ب ازسندباقیاستفادهبهشودواگرخواندهمیابالغخواندهدادگاه،بهتشخیصبه آن،ودلیلجعلیتدعوای(5 

 .گیرد نمی قرار دادگاه توجه مورد سند به استناد عدوانی، تصرف دعوای در( 4 

 :20تطبیق سوال 

 عینا بیان شده است. 66آزمون تعیین سطح گروه  10سوال  6گزینه 

 عینا و مفهوما بیان شده است. 66گروه  0آزمون 15سوال  

 عینا بیان شده است. 66گروه  28آزمون 20سوال   
 است؟ ممکن زیر، های صورت از یک کدام در درخواست، یا خواسته با دعوا نحوه تغییر یا خواسته افزایش .20

 شود. اعالم دادگاه به دادرسی جلسه اولین پایان تا و باشد داشته واحدی منشا یا. بوده مربوط شده طرح دعوای (با0

 .شود اعالم دادگاه به دادرسی جلسه اولین تا و باشد داشته واحدی منشا و بوده مرتبط شده طرح دعوای با( 3 

 .شود اعالم دادگاه به دادرسی اول جلسه تا و باشد داشته واحدی منشا یا بوده، مرتبط شده طرح دعوای با(  5

 .شود اعالم دادگاه به دادرسی جلسه اولین پایان تا و باشد داشته واحدی منشا و بوده مربوط شده طرح دعوای با (4
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 :20تطبیق سوال 

 ان شده است.یمفهوما و عینا ب 66گروه  51/6/05آزمون  16سوال 

 عینا بیان شده است. 66گروه 2آزمون جامع 12سوال  
 دعوا اقامه ریال میلیارد یک خواسته به ،«الف» خاص سهامی شرکت از وکالت به دادگستری وکالی از یکی. 18

 اما ،کرده امضا را وکیل وکالتنامه عامل مدیر. باشد شرکت مهر و عامل مدیر امضای به باید شرکت اسناد کلیه شرکت، مصوبات طبق. کند می

 تجدیدنظرخواهی رای این از چنانچه است، کرده محکوم مزبور مبلغ پرداخت به را خوانده نخستین دادگاه. است شرکت مهر فاقد وکالتنامه این

 دارد؟ تکلیفی چه تجدیدنظر دادگاه. شود

 کند. می صادر را بدوی دعوای رد قرار و نقض را نخستین حکم مزبور، دادگاه و ارسال نخستین دادگاه (پرونده را به0

 .کند صادر نقص رفع اخطار. دادگاه این دفتر مدیر تا کند می اعاده نخستین دادگاه به را پرونده (3

 .است قطعی قرار این و کند می صادر را بدوی دعوای رد قرار و نقض را نخستین حکم (5

 کند. صادر رفع نقص اخطار دادگاه، این دفتر مدیر تا دهد می عودت نخستین دادگاه به را پرونده و نقض را نخستین حکم (4

 :18تطبیق سوال

 عینا و مفهوما بیان شده است. ای مرحله 66گروه  55آزمون  15سوال 

 مفهوما بیان شده است. سومآزمون جامع  15درسنامه  سوال  

 مفهوما بیان شده است. چهارمآزمون جامع  22درسنامه  سوال   
ه به ک یکارشناس یکنند که را یم فقتوا ین طرفینخستن یدادرس انیشود. در جر یاقامه م یت ملکیر وقفببه خواسته صدور حکم  یدعوا .15

کند. در خصوص  یاساس، اقدام به صدور حکم م نیبر هم زیدادگاه ن رای خود را صادر و  کارشناس .کنند، قاطع دعوا باشد یم عیینت ضیترا

 است؟  حیکدام مورد صح ،بودن حکم دادگاه تیقابل شکا

  ستیو فرجام ن دنظریحکم دادگاه قابل تجد( 3   ( حکم دادگاه فقط قابل فرجام است0

 .است دنظریحکم دادگاه فقط قابل تجد( 4   و فرجام است. دنظری( حکم دادگاه قابل تجد5

 :15تطبیق سوال 

 مفهوما بیان شده است   مرحله، 66از گروه 55آزمون 25سوال درسنامه و 

 عینا و مفهوما بیان شده است مرحله 66گروه  52آزمون  25درسنامه  سوال  

 عینا بیان شده است. مرحله66گروه  55آزمون  21سوال   

 است.عینا  و مفهوما بیان شده مرحله 66گروه  55آزمون  21سوال   

 است بیان شده  و در درسنامه  نیزعینا  آمده 56آزمون  25وکالت  نیز درس   15مشابه سوال   
 نیو جلسه را به هم بدانده الزم حضور شخصی خواند ،یجلسه دادرس نیداشته باشند، اما دادگاه پس از اول لیچنانچه اصحاب دعوا، وک .12

 است؟ حیکدام مورد صح د،ینما حیامر را تصر نیا هینموده و در اخطار دیعلت تجد

 .دینما یرا اعالم و مبادرت به صدور را یختم دادرس دیدادگاه با ،در جلسه مقرر حاضر نشود ه،یابالغ اخطار رغمیاگر خوانده، عل ( 0 

 چون در قانون تصریح نشده است. ؛ندارد ییضمانت اجرا ،ه، در جلسه مقرر حاضر نشودیرغم ابالغ اخطار یاگر خوانده. عل( 3

 .دیاخطار نما یحضور در جلسه دادرس یبه شخص خوانده برا ل،یتواند با وجود وک یدادگاه نم( 5

 .شود یقرار ابطال دادخواست صادر م ،کند صادر، حکم خواهان یحاتدرجلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند با توض ه،یرغم ابالغ اخطاری(اگرخوانده عل 4
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شود. اگر خواهان  یم اقامهی رسم یندسشده، به استناد  میتقو الیر اردیلیم کیدستگاه خودرو که  کی لیبه خواسته تحو ییدعوا .11

 است؟ حیکدام مورد صح ،بر بازداشت خودرو کند یدرخواست دستور موقت مبن

 .است یمستند دعوا سند رسم رایز ست،ین نیبه دادن تأم ازیاست، اما ن رشیدرخواست قابل پذ( 0

 .وجه نقد باشد دیاست که با نیاست، اما صدور قرار مستلزم دادن تأم رشیدرخواست قابل پذ( 3

 .خواسته درخواست شود  نیقرار تأم دیبا رایز ست،ین رشیدرخواست قابل پذ( 5 

 باشد. نتواند وجه نقد  یاست که م نیاست، اما صدور قرار مستلزم دادن تأم رشیدر خواست قابل پذ( 4 

 :11تطبیق سوال

 وما بیان شده است.مفهمرحله  66گروه  6آزمون   21سوال 
 یبه در تصرف شخص محکوم نیحکم، ع یشود. در روز اجرا یله صادر و الزم االجرا م به محکوم ینیبر تحویل عین مع یمبن دادگاهحکم  .16

 است؟ حیاست. کدام مورد صح هیاز محکوم عل ریغ

 .هم ارائه کند یلیآن بوده و دال امنافعی نیاز ع یحق یمدع تصرفمگر  ست،ین ییامر مانع اقدامات اجرا نیباشد، ا رمنقولیفقط اگر مال غ( 0

 .ردیروز بگ 03هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  کیظرف  باید تصرفاست، اما م ییامر مانع اقدامات اجرا نیا( 3

 هم ارائه کند. یلیمنافع آن بوده و دال ای نیاز ع یحت یرف، مدعتصمگر م ت،یسن ییامر مانع اقدامات اجرا نیا( 5

 .ردیروز بگ 03مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  صالح هفته به دادگاه کیظرفدیبااست، امامتصرفییمانع اقدامات اجراامرنیا ،باشندرمنقولیغاگرمالفقط( 4

 :16سوالتطبیق 

 عینا بیان شده است. 20/6/05اد  در درسنامه  آزمون ردر قسمت آ
بر استرداد دعوا،  یمبن یا حهیال ،یجلسه دادرس نیاول انیخواهان پس از پا لیاقامه شده، وک الیر اردیلیم کیکه به خواسته  ییدر دعوا.11

 است؟ حیکدام مورد صح .کند یتسلیم دادگاه م

 کند. یرد دعوا صادر م قرار، شده باشد حیداشته باشد و استرداد دعوا در وکالتنامه تصر یجلسه دادرس دیبه تجد می( چنانچه دادگاه تصم0

 کند. یشده باشد، دادگاه به هر حال، قرار رد دعوا صادر م حیدر وکالتنامه تصر ،واعچنانچه استرداد د( 3

 خوانده است.  تیداد دعوا منوط به رضااستر رشیپذ ،یجلسه دادرس نیاول افتنی انیبا توجه به پا( 5

 د.نشده باش حیوکالتنامه تصردر ر گا یحت رد،یپذ یداشته باشد، استرداد دعوا را م یجلسه دادرس دیبه تجد میچنانچه دادگاه تصم( 4

 :11تطبیق سوال 

 مفهوما بیان شده است.ای  مرحله 66گروه  1آزمون  10در درسنامه سوال 

 مفهوما بیان شده است .ای  مرحله 66گروه   51/6/05آزمون  10 در درسنامه  سوال
 ؟شود ینممتوقف  یدادرس ر،یاز موارد ز کیدر کدام .16

قرار  یالزم بداند و بدون تهیه آن، اجرا دادگاه قرار را یکه اجرا یدر موارد دنظرخواهیمحل توسط تجد نهیمعا ایو  قیقرار تحق یاجرا لهی( عدم تهیه وس0

 .کند یرا یمقدور نباشد و دادگاه نتواند انشا

 .کند یرا یآن، نتواند انشا یزم بداند و بدون اجراالرا دادگاه  یقرار کارشناس یکه اجرا یدر موارد دنظریدر مرحله تجد یکارشناس نهیعدم پرداخت هز( 3

 ندهد.  نیکه خواهان تأم یتا وقت یواه یدر دعوا( 5

 هلیوس هیاه الزم بداند و بدون تهگرا داد راری قکه اجرا یدر موارد ،نیمحل توسط خواهان در مرحله نخست نهیا معایو  قیقرار تحق یاجرا لهیعدم تهیه وس( 4

 کند. یرا یقرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشا یآن، اجرا یاجرا

 بیان  شده است.مرحله  66گروه  58آزمون   26:عینا در درسنامه  سوال 16تطبیق سوال 

 بیان شده است 6آزمون  26سوال   عینا در

 بیان شده است.مرحله  66گروه  1آزمون  16ه سوال عینا  در درسنام
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ا کند. ب یم یداریخرآن، مسکنی از محل  ن،ید هیو از همان ابتدا به قصد عدم تأد ردیگ یقرض م یگریاز د الیر اردیلیم کیمبلغ  یشخص .15

 محکوم به پرداخت مبلغ ،با حکم الزم االجرا ونیمد ن،یاد یاقامه دعوا

 ؟است حیحکم از محل مسکن مزبور صح یشود. کدام مورد در خصوص اجرا یفوق م

 باشد.  یکه در حد شان و ستیمجاز ن یدرصورت( 3     ( درهرحال ممنوع است. 0

 .مجاز است( 4  . ستیو در حد شأن او باشد، مجاز ن ازیچنانچه موردن( 5

 :15تطبیق سوال 

 به آن اشاره شده است.   51آزمون  11عینا در درسنامه  سوال 

 شده است. بیان 21آزمون  21عینا در درسنامه  سوال 
کند که مبلغ  یادعا م لیدلشود. خوانده با ذکر  یاقامه م یدر دادگاه عموم ،یعاد یبه استناد سند ،الیر اردیلیبه خواسته ده م ییدعوا.10

 است؟  حیصحاست. کدام مورد  جعل شده ،عدد نیبوده و در ا الیر اردیلیم کیسند  یواقع

جعل را وارد  یادعا ،س از رسیدگیو چنانچه  دادگاه پ ستیاما مهر و موم سند الزم ن کند،اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم  دی( خواهان با0

 برده شود.  نیسند از ب دیمقرر نما دیکند، از جمله با یادر مصکه  یدهد، در حکم صیتشخ

جعل را وارد  یادعا ،یدگیپس از رس چنانچه کند و یورا آن را مهر و موم مفکند، دادگاه  میل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلصا دیخواهان با( 3

 داده شود. رییکلمه مجعول تغ دیمقرر نما دیکند، از جمله با یکه صادر م یدهد، در حکم صیتشخ

جعل را وارد  یادعا ،یدگیپس از رس دادگاه و چنانچه ستیند الزم نسکند، اما مهر و موم  میاصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسل دیخواهان با( 5

 داده شود. رییکلمه مجعول تغ دینما رمقر دیکند، از جمله با یکه صادر م یدهد، در حکم صیتشخ

جعل را وارد  یادعا ،یدگیچنانچه پس از رس کند و یموم م و کند، دادگاه فورا آن را مهر میاصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسل دیخواهان با( 4

 .است یفریمرجع ک ازی بردن سند، مستلزم صدور را نیاز ب فیدهد، تکل صیتشخ

 :10تطبیق سوال 

 عینا  بیان شده است.  28آزمون 20مفهوما درس 

 بیان شده است.مرحله ای  66گروه  0آزمون  15مفهوما  درس  
 است؟  حیکدام مورد صح ،محل نهیدر خصوص اطالعات حاصل از معا . 10

 .شودیاثر م یدر اثبات ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند، اما با اماره مخالف ب یاست و در صورت ی( از امارات قضائ0

 شود  یاثر نم یاما با اماره مخالف ب د،شو یم لیتحم یاست و در هر حال به دادرس یاز امارات قانون( 3

 .شود یاثر م یمخالف باره مشود، اما با ا یم لیاست و در هر حال به دادرس تحم یاز امارات قضائ( 5

 شود. ینم بی اثردر اثبات ادعا موثر است که وجدان دادرس را اقناع کند و با اماره مخالف  یاست و در صورت یاز امارات قانون( 4

 است؟  حیصح ت،یبر م یپس از اقامه بینه در دعوا ،کدام مورد درخصوص سوگند.  68

 .شود  یصادر م یحکم علیه و سوگند،ی از ادا یشود و در صورت خوددار یرد م هیعل یسوگند، سوگند به مدع انیاز ات یدر صورت نکول مدع( 0

 شود. یم صادر قرار ابطال دادخواست ،یمدع یسوگند و سه بار اخطار دادگاه و خوددار یاز ادا یمدع یدرصورت خوددار( 3

 .شود یساقط م یسوگند، حق و یاز ادا یدر صورت امتناع مدع( 5

قرار  ی،و یو خوددار یتوسط دادگاه به مدع سوگند ار شدنگذا رد آن و وایسوگند و  یان سوگند و امتناع مدعى علیه از ادایاز ات یکول مدعندر صورت ( 4

 .شود یعدم استماع دعوا صادر م

 وما آمده است آزمون تعیین سطح مفه 26سوال :68تطبیق مستند

 آزمون تعیین سطح مفهوما آمده است  16سوال  

 250نامه همان سوال  به ماده و مفهوما بیان شده است و در درس عینا مرحله66گروه  0آزمون  18سوال 

 عینا اشاره شده است.
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 «حقوق تجارت»

 .کدام مورد در خصوص ناتوانی تاجر از ادای دیون ناشی از معامله یا غیر تاجر صحیح است؟65

 (اگر برای حوائج تجاری باشد غیرتجاری محسوب می شود ولی می تواند به توقف تاجر منجر شود.0

 (صرفا اگر برای حوائج تجاری باشد بازرگانی محسوب میشود و میتواند به توقف تاجر منجر شود.3

 ینجامد.ند به توقف تاجر بر هرحال تجاری محسوب شده و می توا(حتی اگر برای حوائج تجاری نباشد،د5

 (درهرحال خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد از موجبات توقف تاجر است.4

 : 65تطبیق سوال 

 شده است . بیاننکته سوم  درسنامه آن با مفهوما ارتباطی ون جامع دوم زماز آ  62سوال

 شده است  بیاندرسنامه آن 1ونکته درسوالمفهوما ارتباطی 06/  58/ 51ورخه م2زمون از آ 62سوال 

 شده است . بیانمفهوما ارتباطی در سوال آن    0زموناز آ  62سوال
 است؟ حیکدام مورد، صح .62

 .ا حامل ، مجاز استیبه حواله کرد خود برات دهنده  ای گریبه حواله کرد شخص د ن،ی( صدور برات در وجه شخص مع0

 .حواله کرد خود برات دهنده، مجاز استه ب ای گریبه حواله کرد شخص د ن،یصدور برات در وجه شخص مع(3

 ستیبه حواله کرد، مجاز نیا صدور سفته در وجه شخص معین  یصدور برات در وجه شخص معین یا به حواله کرد، مجاز است ول(5

 صدور سفته در وجه حامل، ممنوع است. یصدور برات در وجه حامل، بالمانع ول(4

 : 62تطبیق سوال 

 شده است  بیانسوال ونکته درسنامه آن درارتباطی مفهوما 05/ 82/ 56مورخه  55زمون از آ 62سوال 

 شده است بیانمفهوما ارتباطی در سوال و نکته ی  درسنامه آن زمون جامع سوم از آ 16سوال 
 ست؟یقانون تجارت چ 200منظور از مواعد مقرره در ماده  -61

د سابق یر بها  سیاز ظهرنو کیهر یدعوا نیها و همچن سیدارنده برات بر ظهرنو یمواعد مقرره در مواد فوق، دعوا ی: پس از انقضا200 ماده

 «نخواهد شد.  رفتهیخود در محکمه پذ

 شود. یدو سال نم ایسال  کیظرف  ب،یبه ترت ،یخارج پرداخت شود، به اقامه دعو ای رانیدر ا دیکه با ی( شامل حق دارنده برات0 

 ود.ش یدو قبضه هم میسفارشنامه ایاظهارنامهلهیوسبه، هیعدم تاداعتراض خیتارروز ازدهدارنده به واگذارنده برات ظرف یسواز هیعدم تأدیاطالع رسان( شامل3 

 ود.ش یدو قبضه نم ینامه سفارش ایاظهارنامه  لهیبه وس ،تادیهعدماعتراض خیواگذارنده برات ظرف ده روزازتاردارنده بهیازسو هیتأدعدمیرساناطالع( شامل 5

 شود. یسال نم کیظرف  یاقامه دعو بهپرداخت شود،  رانیدر ا دیکه با یراتب( شامل حق دارنده 4 

 .استشده مفهوما ارتباطی در سوال آن بیان 52زموناز آ 16سوال : 61تطبیق سوال 
 است؟ حیدالل، صح تیکدام مورد درخصوص مسئول.66

ه است ک یاسناد اشخاص یو اعتبار امضا صحت مبادله شود، دالل ضامن یتوسط و نیطرف انیمرتبط با معامله م یهرگاه معامله توسط دالل واقع و اسناد(0

 توسط دالل معامله کرده اند.

 معامله است نیاسناد و اعتبار طرف یامضا منضا مبادله شود، دالل یتوسط و نیطرف انیمرتبط با معامله م ی( چنانچه معامله توسط دالل واقع و اسناد3 

 معامله را برعهده دارد. نیطرف یاحراز صحت امضا تی( دالل در هر حال مسئول5 

مبادله شده است، مشروط به آنکه  نیطرف انیاست که به واسطه او م یدر اسناد نیطرف یقرارداد، مسئول احراز صحت امضا نی( دالل متضامنا با طرف4 

 منعقد شده باشد. یو وساطتمعامله با 

 شده است . بیانآن عینا ارتباطی در 05/ 85/ 58رخه  مو  0زموناز آ 61سوال : 66تطبیق سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن درنکته  بامفهوما ارتباطی  06/ 58/ 51مورخه   2زموناز آ 18سوال 

 شده است .بیان عینا ارتباطی در سوال درسنامه آن  2زمون جامعاز آ  61سوال 

 شده است .بیان مفهوما ارتباطی در آن   56زمون از آ  18سوال
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منطبق است؟ ر،یز فیبا منافع مشترک، با کدام توص یگروه اقتصاد.61  

مگر آنکه با اشخاص ثالث به نحو  است،ی شرکت تضامن ونیآن نسبت به د یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیثبت شده و بدون شخص یشرکت مدن(0

توافق شده باشد یگرید  

است. یآن در برابر اشخاص ثالث. تضامن یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیثبت شده با شخص ی( قرارداد3  

 است. یآن در برابر اشخاص ثالث، نسب یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیبا شخص ی( شرکت5 

مگر آنکه با اشخاص ثالث به گونه  است،ی شرکت نسب ونیآن نسبت به د یاعضا تیاست که مسئول یحقوق تیصثبت شده و بدون شخ ی( قرارداد4 

 توافق شده باشد. یگرید

 است؟ حیکدام مورد درخصوص دارنده چک برگشت شده جهت مطالبه وجه چک و خسارات، صح .66

 عدم پرداخت مراجعه کند. یبانک صادر کننده گواه ایتواند به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک  یتنها م(0

 .( تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک را دارد3 

 .چک را داراست نیدر اقامتگاه مسئول ی( تنها امکان اقامه دعو5 

 اقامت خوانده را دارد. محل وع به دادگاهمحل استقرار بانک محال علیه، امکان رج ای( عالوه بر حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک 4 

 :66تطبیق سوال

 مرحله ای عینا و مفهوما بیان شده است  66گروه 56آزمون61سوال 
 است؟ حیدر خصوص صدور چک مشروط، کدام مورد صح .65

 خواهد رفت. انیچک از م یفریشود، جنبه ک دیاگر شرط صرفا در متن چک ق(0

 .خواهد رفت انیدارنده از م یفریک بیشود، حق تعق دیخارج از متن چک ق ای( خواه شرط در متن چک 3 

 از میان خواهد رفت.اثر نخواهد داد و تنها حق مراجعه دارنده به ظهرنویسان  بیترت ،بانک به شرط(5

 کند. یاز پرداخت چک مشروط خوددار دیبانک با(4

 :65تطبیق سوال

 مفهوما بیان شده است.مرحله ای عینا و  66گروه 56آزمون66سوال

 قانون صدورچک اشاره شده است.  51عینا به ماده 66درسنامه سوال
 ؟ستین حیکدام مورد، صح.60

 (پاداش هر مدیر موظف شرکت های سهامی در هرحال نمی تواند از معادل یک سال حقوق پایه وی بیشتر باشد.0

 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است،نباید تجاوز کند. 5درصد و  7وخاص،به ترتیب،از عامسهامیهایشرکتمدیران(پاداش3

 درهمان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است،نباید تجاوز کند.کهدرصد سودی 3درصد و 00وخاص،به ترتیب،از عامسهامیشرکت هایمدیران( پاداش5

 اقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره تجاوز کند.(پاداش هر مدیر غیرموظف نمی تواند از حد4

 :60تطبیق سوال

 عینا بیان شده است و در نکته درسنامه نیز عینا به آن اشاره شده است.1آزمون جامع 65سوال 
 .در خصوص اختیارات مدیران شرکت تعاونی سهامی عام برای انجام معامالت در حدود موضوع شرکت،کدام مورد صحیح است؟60

 اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی تعیین می شود.(در 0

 (جز در مورد صالحیت های مجامع عمومی،نامحدود است.3

 (به موجب آیین نامه تعیین وظایف و اختبارات مدیرعامل و مدیران،تعیین شده است.5

 (حدود آن،در اساسنامه تعیین می شود.4

 : 60تطبیق سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن ارتباطی درمفهوما  51زموناز آ15و61سوال  
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 در شرکت با مسئولیت محدود،به ترتیب،با کدام حدنصاب مجمع صورت می گیرد؟"تغییر اقامتگاه"و  "عزل مدیران".18

 دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا -(دارندگان بیش از نصف سرمایه در جلسه اول0

 دوسوم آرای حاضر-نصف آرای حاضر در جلسه اول (دارندگان بیش از3

 دوسوم آرای حاضر-(دارندگان حداقل نصف آرای حاضر در جلسه اول5

 دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به عالوه اکثریت عددی شرکا-(دارندگان حداقل نصف سرمایه در جلسه اول4

 : 18تطبیق سوال 

 شده استبیان ته ی  درسنامه آن مفهوما ارتباطی در نک  58زمون از آ  10سوال

 شده است بیانمفهوما ارتباطی درنکته ی  درسنامه آن   28زمون از آ 66سوال 
 ؟شوند یانتخاب م ر،یکدام اشخاص ز انیعام، از م یخاص تابعه شرکت سهام یحسابرس شرکت سهام ای یبازرسان قانون. 15

 رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس(0

 اعالم شده است  ییو دارا یامور اقتصاد وزارت از قانون تجارت که نامشان توسط یقانون اصالح قسمت 044تبصره ماده یاجرانامه نیی( اشخاص مشمول آ3 

 یفریک تینداشتن محکوم اینبودن  ورشکسته ، از جمله محجور و0547از قانون تجارت  یقانون اصالح قسمت 047مقرر در ماده  طی( اشخاص واجد شرا5

 یاز حقوق اجتماع تیمنجر به محروم

 رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم یقیحسابداران حق(4

 شود؟ یم جادیا یآن، چه زمان ییافزون بر دارا ونیبابت د یشرکت تضامن یشرکا یتضامن تیمسئول .12

 شرکت به موجب حکم دادگاه یو حال شدن بده یبا قطع(0

 چند تن از شرکا ای کی یورشکستگ ای( با انحالل شرکت و 3 

 شرکت ییدارا ی( با انحالل شرکت و احراز عدم تکافو5 

 انجام تعهد ای نیشرکت از پرداخت د یناتوان ای ی( به محض خوددار4 

 : 12تطبیق سوال 

 شده است .بیان مفهوما ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   0زمون از آ 12سوال 

 شده است . بیانعینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   51زمون از آ 10سوال 

 شده است . بیانعینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   51زمون از آ 62سوال 
 تقلب است؟ هب یورشکستگ قیاز مصاد ر،یاز موارد ز کیکدام  .11

 بیترت یدفاتر ب ینگهدار(3    ( مفقود کردن دفاتر توسط ورشکسته0 

 ( نداشتن دفتر4              از طلبکارها و پرداخت طلب او یکیدادن  حی( ترج5 

 : 11تطبیق سوال 

 شده است .بیان  عینا ارتباطی در آن  22زمون از آ 65سوال 
 ممکن است؟ ر،یاز موارد ز کیدر کدام  ر،یبه تقص یبه عنوان ورشکستگ هیتصف ریتعقیب ورشکسته توسط مد .16

 ( درخواست عضو ناظر از او3    طلبکارها و موافقت دادگاه تیاکثر ی( تقاضا0 

 حاضر یطلبکارها تیموافقت اکثر(4      دادگاه به او جازه( ا5 

 : 16تطبیق سوال 

 شده است . بیانمفهوما ارتباطی در نکته دوم درسنامه آن   21زمون از آ 18سوال 

 شده است .بیان عینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   22زمون از آ 61سوال 

 شده است . بیانعینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   51زمون از آ 68سوال 
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، به عنوان شخص ثالث ورشکسته ورود ر،یز طیکند، تحت کدام شرا یورشکسته در دادگاه طرح م ینیبه جانش هیتصف ریکه مد ییدر دعوا.11

 ممکن است؟

 ( تاجر بخواهد و دادگاه مصلحت بداند.3   موافقت کند. زین ی( ورشکسته بخواهد و طرف دعو0 

 موافقت کند و دادگاه اجازه دهد ی( ورشکسته بخواهد، طرف دعو4       ( تاجر تقاضا کند.5 

 : 11تطبیق سوال 

 شده است . بیانعینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   56زمون ازآ 16سوال 
 ست؟یتوقف چ خیتار نییبدون تع یصدور حکم ورشکستگ یضمانت اجرا .16

  شود. یتوقف محسوب م خیدادخواست، تار خیو تار ستیحکم باطل ن(0

 شود. یتوقف محسوب م خیحکم، تار خیو تار ستی( حکم باطل ن3 

 ( حکم باطل است5 

 مجدد الزم است. یتوقف، طرح دعوا خیتار نییتع یبرا یول ستیحکم باطل ن(4

 : 16تطبیق سوال 

 شده است . بیانعینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   21زمون از آ 62سوال 

 شده است .بیان  عینا ارتباطی در نکته ی درسنامه آن  51زمون از آ 61سوال 

 است آن درسنامه نکته ی  ارتباطی در عینا 51 آزمون 68 سوال
 معامالت بالعوض تاجر ورشکسته بعد از توقف، باطل است؟ ر،یاز فروض ز کیدر کدام  .15  

 .( اگر نقل وانتقال راجع به مال منقول باشد3     طلبکاران باشد. انیکه به ز ینقل و انتقال(0

 باشد. رمنقولیاگر نقل و انتقال راجع به مال غ(4       ی( هر نقل وانتقال5 

 شده است . بیانآن ی درسنامه 1عینا ارتباطی در نکته ی   22زمون ازآ 62:سوال  15تطبیق سوال 
 است؟ حیچک ورشکسته شوند، کدام مورد صح سیظهرنو وکه صادر کننده و د یدر صورت .10

 اول را ندارد. سیظهرنو تصفیه اداره/ریوجه حق مراجعه به مد چیدوم، نصف طلب دارنده را بپردازد، به ه سیظهرنو هیاداره تصف /ریاگر مد(0

 نصف طلب خود را دارد. یبرا ورشکسته سیدو ظهرنو هیتصف رانیاز مد کیتمام طلب خود و به هر یصادر کننده برا هیتصف ری( دارنده،حق مراجعه به مد 3

 د.او هستنمکلف به پرداخت کل طلب س،یظهرنو هیتصف اداره /ریتمام طلب خودرادارد و مدیبراسیظهرنوو دوصادرکنندههیتصفرانیمدبهمراجعهدارنده،حق (5

 تمام طلب خود را دارد. یورشکسته برا سیاز دو ظهرنو کیصادر کننده و هر هیتصف رانی( دارنده، حق مراجعه به مد4 

 : 10تطبیق سوال 

 شده است  بیانمفهوما ارتباطی در نکته ی درسنامه آن   51زمون از آ 16سوال 
 است؟ حیمنحل شده، صح ایکه ورشکسته  یشرکت سهام رانیکدام مورد در خصوص مد .10

 شرکت هستند. ونیاز تخلفات آنها باشد، به نسبت سهام خود، مسئول د یشرکت ناش یاگر ورشکستگ(0

 دارند. ینسب تیاز انحا معلول تخلفات آنها باشد، مسئول یشرکت، به نحو یینبودن دارا یکاف ای ی( اگر ورشکستگ3 

 دارند. یتضامن تیباشد، مسئول هااز تخلفات آن یشرکت ناش یینبودن دارا یکاف ای یکه ورشکستگ ی( در صورت5 

 شرکت ندارند. ونیدر قبال د یتیگونه مسئول چی( ه4 

 است؟ حیچک، صح سانیاز ظهرنو یکی یکدام مورد درخصوص جعل امضا.68

 ( در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل استناد است.0 

 .ستی( در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل استناد ن3 

 مجعول، سند را دارا شده، قابل استناد است. یکه با امضا ی( صرفا در مقابل دارنده ا5 

 .ستیقابل استناد ن ت،ی( در مقابل دارنده با حسن ن4 
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 «اصول فقه»

که رشد معتبر  یدر موارد سفه به نیشود و همچن یبه موت احد طرفین منفسخ م زهیکلیه عقود جا»دارد یمقرر م یقانون مدن 016ماده . 65

 نامند؟ یرا چه م اسیق نیشود، ا یبه جنون احد طرفین منفسخ م زیعقود جا هیه گفته شود کلفَحالت جنون به سَ اسیبا ق«است. 

 هقیاس مستنبط العل(4  یمساو اسی( ق5   تیاولو اسیق(3  همنصوص العل اسی( ق0 

 : 65تطبیق سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  55از آزمون  62سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  51آزمون از  56سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  1آزمون از  56سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  6آزمون از  08سوال 
 است؟ حیکدام مورد صح ،یو جمع عرف یدرخصوص جمع تبرع .62

 است. یلفظ یخارج از حدود داللتها یعرفی ارهایبر مع دیتأک ،یاما در جمع عرف رد؛یگ یصرفا با لحاظ مناسبت حکم و موضوع صورت م ،یجمع تبرع(0

 است. یالزام احکام انیمربوط به ادله ناظر به ب ،یاست؛ اما جمع عرف یالزام ریامور غ انیمربوط به ادله ناظر به ب ،ی( جمع تبرع3 

 جمع عرفی،مربوط به تعارض دو نص است.است که داللت آنها در حد ظهور است، اما  یلیمربوط به تعارض دو دل ،ی( جمع تبرع5 

نمی دهد؛اما جمع عرفی،جمعی است که میان دو یا چند دلیل متعارض با تکیه بر  یاز لفظ بر آن گواه یاست که شاهد یدلبخواه یجمع ،ی( جمع تبرع4

 شواهد لفظی موجود در ادله صورت می گیرد.

 : 62تطبیق سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  51آزمون از  65سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  51از آزمون  61سوال 
 . استصحاب قهقرایی،ناظر به کدام مورد است؟61

 شکبر زمان حدوث  یقین( تقدم زمان حدوث 3    قنی( تقدم زمان مشکوک بر زمان مت0

 (تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک4   نیقی( تقدم زمان حدوث شک بر زمان حدوث 5 

 شده است . بیانعینا ارتباطی درنکته ی  درسنامه آن پنجم زمون جامع از آ 61:سوال  61تطبیق سوال 
 است؟ حصحی مورد کدام برائت، اصل و استصحاب اصل .درباره66

 و برائت، اصل محرز است. رمحرزی( استصحاب، أصل غ3     هستند. رمحرزی( هردو اصل غ0  

 ( هردو اصل محرز هستند.4  است. رمحرزی( استصحاب، اصل محرز و برائت، أصل غ5 

 : 66تطبیق سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  مفهوما ارتباطی در نکات  51ن زمواز آ 58سوال 

 شده است . بیاندرسنامه آن  عینا ارتباطی در نکات  51آزمون  از 65سوال 
 ست؟ی، حکم تعارض چ«لزوم دفع ضرر محتمل»و قاعده  «انیقبح عقاب بالب»قاعده  انیدر تعارض م .61

 حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. ان،یالب( قاعده قبح عقاب ب0 

 .مخصص قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است ان،ی( قاعده قبح عقاب بالب3 

 وارد بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است. ان،ی( قاعده قبح عقاب بالب5 

 کنند. یم دای( هر دو قاعده، تساقط پ4 

 .می باشد آندرسنامهاصولیوبنددرسوالارتباطیومامفه05/ 1/ 26 مورخه50ازآزمون50سوال:61سوالتطبیق

 است مفهوما 1 جامع آزمون درسنامه نکته و 61 سوال
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مشکوک است، با  نیبه عنوان سبب د ندهیدر آ تیوجود زوج نکهیبا توجه به ا ،زوجه ندهیآ امیضمانت از شوهر نسبت به نفقه ا یدرست .66

 است؟ هیاستناد به کدام مورد، قابل توج

 یاستصحاب امر استقبال(4  یو شک سار نیقی( قاعده 5   استصحاب مقلوب(3  و مانع ی( قاعده مقتض0 

 کدام است؟ ،«یاستصحاب در موارد شک در مقتض»در بحث  «یمقتض»مراد از . 65

 سبب حکم(4   حکم ی( مقتض5   حکم یاستعداد بقا(3   ( علت حکم0 

 : 65تطبیق سوال 

 است .  بیانمفهوما ارتباطی در بند اصولی  درسنامه آن  1زمون  جامع از آ  61سوال

 شده است . بیانمفهوما ارتباطی در سوال وبند اصولی  درسنامه آن  1زموناز آ  55سوال

 شده است . بیانزمون تعیین سطح عینا  ارتباطی در سوال وبند اصولی  درسنامه آن از آ  52سوال
است  یمزبور باق اریخ ایکه آ دیبه وجود آ دیخود را اعمال نکند و سپس ترد اریدر زمان اول، خ اریتبعض صفقه، چنانچه صاحب خ اریدر خ.60

 است؟ ریمربوط به کدام مورد ز دیشک و ترد نیا ر،یخ ای

 وجود رافع(4  ی( مقتض5   امر موجود تیرافع(3   ( رافع0 

 شده است.بیانآنرسنامهدوبنداصولیدرسوالتباطیارمفهوما05/ 15/5ورخهم58زمونآاز58سوال:60سوالتطبیق
 شود؟ یبر مستصحب بار م ر،یاز آثار ز کیبنابر عدم اعتبار اصل مثبت، کدام  .60

 یو حقوق یچند واسطه شرع ای کیبا  ایواسطه  یب یو حقوق یآثار شرع(0

 یعقل ای یحقوق ،یچند واسطه شرع ای کیبا  ایواسطه  یب یو حقوق ی( آثار شرع3 

 یعاد ای یعقل ،یحقوق ،یچند واسطه شرع ای کیبا  ایواسطه  یب یو حقوق ی( آثار شرع5 

 واسطه یب یو حقوق یفقط آثار شرع(4

 : 60تطبیق سوال 

 شده است  بیاندرسنامه آن وبند اصولیدر سوالمفهوما ارتباطی55/5/05ورخه م 0زمونازآ 56سوال

 شده است بیانآندرسنامهوبنداصولیدرسوالمفهوماارتباطی21/6/05مورخه   22زموناز آ  50سوال

 وال وبند اصولی  درسنامه آن سوال استمفهوما ارتباطی در س  05/ 85/ 86مورخه    21زموناز آ  66سوال
، «قرار دهد. یتجار معامالت خود را یاست که شغل معمول یتاجر کس»دارد:  یقانون تجارت که مقرر م 5تاجر در ماده  فیبا توجه به تعر. 58

 توان گفت؟ یرا م ریاز موارد ز کیکدام 

 شود. یمعروف نزد عرف عام، حمل م یتنها شرح اسم است؛ پس در موارد مشکوک، تاجر بر معنا ف،یتعر نی( ا0 

 شود. حملی قانون یمعنا نیبر هم دیواژه را به کار ببرد، با نیهرگاه قانونگذار ا نیاست و بنابرا یقانون قتی( تاجر، حق3 

 .مذکور در متن قانون یقانون هستند؛ نه بر معنا نیا شود که مخاطبان یمتعارف نزد تجار و بازرگانان حمل م یبرمعنایقانون(درمواردمشکوک، تاجردرمتن5 

 شود. یآن حمل م یلغو یفوق، در موارد مشکوک، تاجر بر معنا فی( به رغم تعر4 

 : 58تطبیق سوال 

 است . آن درسنامهوبنداصولیدر سوالوماارتباطیمفه06/  55/  51مورخه  6زمون از آ  55سوال

 است . آندرسنامهوبند اصولیدرسوالمفهوما ارتباطی 05/  58/85ورخه  م0زمون آاز   60سوال
 د؟شو ینم یاز شروط، حکم در جزا منتف یکی یدر کدام مورد. با انتفا .55

 محض است. یاو شود، خطا بیو موجب آس (هرگاه کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند0

 ،صلح باطل نیست.واقع شده باشد یدر مورد صلح اشتباه ای( اگر در طرف مصالحه و 3 

 ی شود.به حاکم رد م عهیآنها، مال ود نی( در صورت تعدد وارث و عدم توافق ب5 

 .ترساننده ضامن استکند و بمیرد،،درحال فرار،خود را از جای بلندی پرت خصرا بترساند و موجب فرار او گردد و آن ش یگرید ی( هرگاه کس4 
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 :55تطبیق سوال 

 عینا و مفهوما به آن اشاره شده است  آزمون جامع66سوال

 مرحله ای به همراه درسنامه آن مفهوما بیان شده است  66گروه 55آزمون  61سوال 
 است؟ یاول یکدام مورد، حکم واقع .52

 معامالت در حالت جنونباطل بودن (3     در حالت اضطرار  ممیوجوب ت (0
 از طرف دولت در موارد ضرورت  خارجی کارشناسان استخدام جواز( 4   مسکن توسط زوجه در صورت خوف ضرر  اری( جواز اخت5 

 :52تطبیق سوال

 به آن اشاره شده است وعینامرحله ای مفهوما 66گروه 56آزمون08سوال
 تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟ .51

 شود. یاهم مقدم م فیهمواره تکل تزاحم،در یشوند؛ ول یاز اعتبار ساقط م ،یگریبر د یکی حیدر صورت ترج یمطلقا حت لیدر باب تعارض، دو دل (0

 است. یمبهم و اختالف ح،یترجی ارهایدر باب تعارض، مع یاست؛ ول یهیو بد یحکم اهم از مهم، عقل ییشناسا اری( در باب تزاحم، مع3 

 .ندینما یبا هم تزاحم م است، مهم یگریاهم و د یکیدر باب تزاحم، دو حکم که ضرورتا  یمجمل است؛ ول ل،یتعارض، داللت دلدر (5

 .است حکم اجرا و امتثال هیدر تزاحم، مشکل در ناح یاست؛ ول لیچند دل ایدر ناحیه داللت دو  ی( در تعارض، ناسازگار4 

 : 51تطبیق سوال 

 سوال است .آندرسنامهارتباطی در سوال وبنداصولی عینا 05/ 20/2مورخه    52زمون از آ 51سوال 
 توان گفت؟ یم ، چه«کند. تیتواند از خود سلب حر یکس نم چیه»دارد:  یکه مقرر م یقانون مدن 068در خصوص ماده  .56  

 .هردو از الفاظ عموم هستند ،«تیحر»و « کس  چیه» (0 

 ، هردو از الفاظ مطلق هستند.«حریت»و « کس چیه(»3

 اصطالحا مطلق است. ،«تیحر»مصداق لفظ عام و  ،«کس چیه( »5 

 است. تیحر لفظ بر شمول، مستند به خود «تیحر»مقدمات حکمت است؛ اما داللت  یر مبنابکس بر شمول  چیه»( داللت 4 

 : 56تطبیق سوال 

 شده است بیان آندرسنامهوبند اصولیدرسوالارتباطیمفهوما  05/  25/55مورخه   1زمونآاز سوال
 ست؟یچ ست،یکه در فقه معتبر ن یمقصود از اجماع مدرک .51

 .همان ادله است، نه اجماع تیعدم کفا ای تیآن، کفا رشیعدم پذ ای رشیمالک در پذ نیخاص خود را دارد و بنابرا لیاست که دال ی( اجماع بر حکم0

 .نکرده است لیخود آن را تحص هیشود و فق ینم افتی یعیاست که مستندات آن در منابع ش یاجماع(3

 .ستیبه آن ن یآن را نقل کرده اند؛ اما وثوق هانیاز فق یهمان اجماع منقول است که شمار(5

 اند. رفتهیبدا آن را پذتع هانیندارد؛ اما فق یخاص لیاست که دل یدب( همان اجماع تع4 

 است؟ حیکدام مورد صح ،یو حکم وضع یفیدر خصوص حکم تکل .56

( ی(، بطالن آن )حکم وضعیفی)حکم تکل معامله نوع کیاز  یاز نه نکهیمتناسب با آن است، مانند ا یحکم وضع کیضرورتا مستلزم  ،یفی( هر حکم تکل0

 شود. یاستنتاج م

 کند. یم فیتوص را یامر ای ءیش تیوضع ،یاست اما حکم وضع یالزام ریغ ای یالزام فیتکل انیناظر به ب ،یفی( حکم تکل3 

 است. یوضع قایدق گر،ید یو به اعتبار یفیتکل یبه اعتبار یاست. هر حکم یدو اصطالح تنها اعتبار نیکاربرد ا(5

 شود. یمربوط م اتفیعره باب معامالت و ب یحکم وضع یمربوط به قلمرو عبادات است، ول یفی( حکم تکل4 

 شده است بیانآندرسنامهوبنداصولیدرسوالارتباطیعینا05/ 52/1مورخه50زمون آاز 65سوال:56سوالتطبیق

 شده است .بیان  آندرسنامهوبند اصولیدرسوالعینا ارتباطی 06/  51/52مورخه6زمونآاز  65سوال 

 شده است بیان آندرسنامهوبنداصولیدرسوالارتباطی مفهوما 05/ 20/2ورخهم52زموناز آ51سوال

 عینامی باشد.مرحله  66از گروه 6ونکته درسنامه آزمون62و سوال
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 ست؟یت دلیل است، چقاتمسک به اطال طیاز مقدمات حکمت و از شرا یکیمقصود از قید که فقدان آن،  .55

 .موجود باشد ل،یدلو مقام صدور  تیدر موقع ایذکر شود  لیدر متن دل دیق نکهیاست و اعم است از ا یو عقل یلفظ دی( اعم از ق0

 .دینما دیرا مق یلفظ لیباشد که دل یدیتواند مصداق ق ینم یعقل دیاست و ق ی( تنها قیود لفظ3 

 شود. یموضوع ذکر م ایحکم  دیبه عنوان ق ل،یاست که در متن همان دل یتنها قیود لفظ(5

 مراد است. ،ی( تنها قیود عقل4 

 مرحله ا ی مفهوما بیان شده است 66گروه 1آزمون60:سوال55مستند سوالتطبیق 
 است؟ حیکند، صح یم افتیپروانه وکالت خود را از مراجع مربوط در یکه به زود یدرباره کس لیمورد درخصوص استعمال واژه وک دام.ک50

 .نخواهد بود یباشند، استعمال مقبول شده وضع حیصح میمفاه یبرا،الفاظ نکهیو فاسد، مقبول است، اما بنابر ا حیحصاعم از  یبرا،( بنابر وضع واژه ها0

 .ستین مقبول اعرفکه  یاستعمال مجازب و نه از با یقیمورد و موارد مشابه، نه از باب استعمال حق نی( استعمال لفظ در ا3

 .است که عرف اهل زمان ممکن است آن را استعمال مقبول قلمداد کنند یمصداق استعمال مجاز(5

 ت.مقبول اس یاست و در هر حال استعمال یقیحق ینامعمصداق استعمال لفظ در  (4 

 درسنامه آن است .  5مفهوما ارتباطی نکته 05/  55/85مورخه    0زمون آ:سوال  از  50تطبیق سوال 
 است؟ حیعموم مستفاد از لفظ، با مفهوم، کدام مورد صح صیدر خصوص تخص .50

 د.نباش صیاز تخص یبآاست که عام،  حیصح یتنها با مفهوم مخالف، آن هم در صورت یعموم لفظ صی( تخص 0

 .بزند صیرا تخص یتواند عموم لفظ یمعتبر و حجت باشد، م میدر شمار مفاه مهرگاه مفهو (3

 ندارد.عام را  صیو ضعف مفهوم، مفهوم مطلقا توان تخص یبا توجه به قوت داللت لفظ(5

 ..ستیتخصیص عام با مفهوم، نوعا مستلزم تخصیص اکثر است که عرفا مقبول ن (4 

 : 50تطبیق سوال 

 شده است بیان آندرسنامهوبنداصولیدرسوالمفهوما ارتباطی 06/  20/58مورخه  1مونزازآ51سوال

 شده است  بیاندرسنامه آن وبند اصولیدرسوالعیناارتباطی 06 / 20/58مورخه1ازآزمون 55سوال 
ماده مزبور در  «باشد. شتریب الیهزار ر هاز د دیهر سهم نبا یعام، مبلغ اسم یسهام یها در شرکت»دارد:  یقانون تجارت مقرر م 20ماده . 08

 است؟  ریکدام مورد ز انیمقام ب

 .است یشتریب دیکه متضمن تأک یدر قالب و ساختار جمله اخبار ییجمله انشا (0

 .تخلف از آن یعدم ذکر ضمانت اجرا برا لیاست، به دل شنهادیو پ هیصرفا توص(3

 یفیحکم تکل انیو سکوت از ب ی( حکم وضع5

 یح و الزامصری یفی( حکم تکل4 

  :80سوالتطبیق

 است شده بیانآن درسنامهوبند اصولیدر سوالعینا ارتباطی 06/  5/52 مورخه6زموناز آ65سوال

 شده است  بیانآن درسنامهوبنداصولیدرسوالعیناارتباطی 05/ 52/1 مورخه 50زمون ازآ 65سوال 

 شده است بیان درسنامه آنوبند اصولیدرسوالارتباطیمفهوما 05/ 20/2مورخه52زمونازآ 51سوال

 است. بیان شده 6و نکته درسنامه آزمون62و سوال
 «حقوق جزای عمومی واختصاصی»

 است؟ یفریکبیتعققابل،یجرمبه چه «الف».استخودوادارکردهبهمتعلقهمراهیگوشاستردادرا بهیگریدرعب،جادیاوسالحدنیکشبا« الف»-05

 یجرم چیه(4  محاربه (5    یاخاذ(3   دی( تهد0

 شده است. یانمرحله مفهوما ب 66گروه  55آزمون  01 سوال:05تطبیق سوال 

 شده است. یانو مفهوما ب ینامرحله ع 66گروه  52آزمون  06 سوال

 .شده است یانو مفهوما ب یناآزمون جامع ع 06 سوال
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 کند و با تصرف آن، به سرعت از محل فرار یم دایخود پ ریرا در مس یفیک ابان،یعبور از خ نیح« الف» .02

قابل  ،یبه چه اتهام« الف» .ردیصرف از او باز پس بگترا به علت مقاومت م فکیشود  یاو موفق نم بیه و در تعقظکند. مالک در آن لح یم

 است؟ یفریک بیتعق

 یاتهام چیه(4  نامشروع قیمال از طر لیحصت(5   سرقت(3     در امانت انتی( خ0

 . پاسخ اختالفی است. 02

 سرقت و تحصیل مال از طریق نامشروعموضوع: کتاب تعزیرات  

: عمل الف تحصیل مال از طریق نامشروع نمی باشد چرا که تحصیل کیف از سطح خیابان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی باشد )با این وجود نکته

خیانت در امانت نمی باشد چرا که مطابق نظر برخی آنرا تحصیل مال از طریق نامشروع نیز می دانند و آرایی در این زمینه وجود دارد(  و همچنین عمل 

 دکتر میرمحمد صادقی، در امانت شرعی و قانونی مانند یابنده مال گمشده عنصر سپرده شدن مخدوش می باشد.

 ح دارد.عمل سرقت نیست زیرا ربایشی صورت نگرفته است. این سوال اختالفی است برخی گزینه سه را انتخاب می نمایند و اما گزینه چهار ترجی

و  ردیشود از همان بانک وام بگ یم ندارد و جعل امضا موفق یکه وجود خارج یبه نام شخص ی، کارمند بانک، با باز کردن حساب واه«الف» -01

 دارد؟ یچه وصف ،یفریل کارمند بانک به لحاظ کمکند ع یاقساط بانک را همه ماهه پرداخت م

 جعل و استفاده از سند مجعول(4  یکالهبردار( 5    .ندارد یوصف(3   ( اختالس0

 . سوال نادرست طراحی شده است.01

 موضوع: کتاب تعزیرات  جعل و کالهبرداری

و قصد  بطراحی گزینه های این سوال اشکال دارد توضیح اینکه عنصر مادی جرم کالهبرداری توسل به تقلب و بردن مال غیر است و عنصر روانی قصد تقل

می باشد، در صورت سوال فرد با صحنه سازی متقلبانه و ایجاد یک فرد موهوم از بانک وام گرفته است روشن است که قرض از عقود تملیکی بردن مال غیر 

اقع واست لذا بدیهی است که مرتکب با توسل به تقلب مال غیر را تحصیل نموده است و بازپرداخت بعدی وام مانع تحقق جرم نیست.)عنصر مادی جرم 

 است( ضمنا فرد قصد تقلب و قصد بردن مال را هم داشته است.)عنصر روانی(شده 

 یدر جرم جعل ورود ضرر شرط نیست بلکه امکان ضرر شرط است منظور از ضرر صرفا ضرر به افراد نیست بلکه ضرر به اشخاص حقوقی را هم در بر م

فرد امکان اضرار به بانک را فراهم نموده است لذا فرد مرتکب جرم جعل و استفاده از گیرد مرتکب در این سوال با ساختن یک امضا و ایجاد متقلبانه یک 

 سند مجعول نیز شده است به نظر می رسد طراح محترم به این نکات توجه نداشته است.

 است. گزینه های سوال نادرست طراحی شده است قطعا بین اساتید اختالف نظر وجود دارد و پاسخ به سوال اشتباه، اشتباه

 )دکتر حسین میر محمد صادقی( 73مراجعه نمایید به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت صفحه 

 یمقتول از چه منبع هی. ددمی ایاز طرف اول هیفوت کند، در صورت مطالبه د یریاز دستگ شیرار دهد و مرتکب پفقاتل عمد را  یاگر کس .06

 شود؟ یپرداخت م

 «األقرب فاألقرب »قاتل به نحو  شانیخو نیکتریاموال نزد (4        رار دهندهف ایاموال قاتل  (5 عاقلهموال ا (3   المال تیب (0

رفتار  ،ببازد فوتبال یشرط بند دربلغ را م نیا کنیکمک کند. ل هیریانجمن خ کیگرفته باشد تا به  ضرق یگریاز د یمبلغ هنگفت یاگر کس.01

 دارد؟( فیچه وصف )اوصا ،ییجزا ثیاو از ح

 (انتقال مال غیر4   در امانت انتیخ (5  یقمارباز(3  یدر امانت و قمار باز انتی( خ 0

 است. یدهگرد یانب 66گروه  56آزمون  588مفهوما درس :01تطبیق سوال 
دارنده چک  کنیکند، ل یم صادرخود شخدمتیدر وجه پ خ،یفقره چک بدون تار کیدستگاه تلفن همراه،  کی دیخر یآموزشگاه برا ریمد. 06

به دروغ در دادگاه  شخدمتیکند. با مطالبه اصل کاال، پ یم افتیرا به عنوان درصدانه از فروشنده در یکاال، مبلغ دیو خر خیبا گذاشتن تار

 است؟ شخدمتی( متوجه پیاماتاته)مسترد دارد. چه اتهام  ریکه تلفن همراه از او به سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مدداردیماظهار

 در امانت انتیخ(4  امضا دی( سوء استفاده از سف5   ریفروش مال غ(3  ( جعل و اخذ پورسانت0 

 شده است یانمفهوماً ب 51آزمون  05 والس:06تطبیق سوال 

 شده است. یانو مفهوماً ب یناًع 56آزمون  00 والس
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ر تونل، اشتباها س ریمس یانتها در کنیکند. ل یحفر م نیزم ریاز محل سکونت خود در ز یتونل ،یسارق به قصد ورود به مغازه جواهر فروش .05

 است؟ یفریک بی(، قابل تعقیمیبه ارتکاب چه جرم )جرا،شود. متهم یم ریآورد که بالفاصله دستگ یدر م هیاز خانه همسا

 یعمد بیتخر(4 و شروع به سرقت یگریو ورود به عنف به منزل د بی( تخر5  ( در حکم شروع به سرقت3 ( شروع به سرقت0 

 شده است. یانمفهوماً بمرحله  66گروه  6آزمون  00 والس:05تطبیق سوال

 شده است. یانمفهوماً بمرحله  66گروه  6 آزمون  06 والس
 یخیکند و با علم به ارزش تار یم کشف یفرهنگ - یخیتار یایاش یخود، تعداد یمسکون اطیکاشتن درخت در باغچه ح نیدر ح یشخص .00

 است؟ یکند. رفتار او واجد چه وصف یم یمذکور، آنها را مخف یایاش

 یخیتار یایاش یاختفا(4  است یفری( فاقد وصف ک5  مکشوفه به دولت یایشا لیامتناع از تحو(3  و کاوش ی( حفار0 

 شده است. یانو مفهوماً ب یناًعمرحله  66گروه  58مرحله  66از گروه  آزمون  01 والس:00تطبیق سوال
 است؟ حیگذارد. کدام مورد صح یبرجا از خود در بدن یدر بدن شود و نه اثریبیو ع بیمرتکب، به موجب آس یرعمدیغرفتارکهیصورترد .00

 .شود یمحسوب م یعمل نی( توه3     .است ی( در صورت تصالح، ضمان منتف0 

 .شود یمحکوم م 7درجه  یریشالق تعز ایدر صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس (4     .است ی( ضمان منتف5 

 شود؟ یتنها به مجازات انحالل محکوم م یدر کدام صورت، شخص حقوق .08

 وجود ندارد. یمجازات نیامکان صدور چن یصورت چیدر ه(0

 داده باشد. رییخود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغ تیفعال ن،ی( با انحراف از هدف مشروع نخست3 

 .داده باشد رییارتکاب جرم تغ جهت خود را منحصرا در تیفعال نیبا انحراف از هدف مشروع نخست ایشده باشد  لیارتکاب جرم، تشک ی( برا5 

 .شده باشد لیارتکاب جرم، تشک یبرا(4

 شده است. یانب 66گروه  20/6/05و مفهوماً در آزمون  یناًع:08تطبیق سوال

 شده است. یانب 51/58/05مورخ جامع  2و مفهوماً در آزمون  یناًع 00 والس
  ست؟ین یو مجازات او ضرور محاکمهی شود، کدام شرط برا افتی رانیاشودودر یحددرخارج ازکشورمرتکب جرم ،یرانیتبعه اکیچنانچه -05

 نباشد. بیتعق یموقوف ایمنع  یبرا یموجب ران،یا نی( طبق قوان3    جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد. وقوع( متهم در محل 0

 .باشدجرم  ران،یبه موجب قانون ا ی( رفتار ارتکاب4  سقوط آن نباشد ایمجازات  یاجرا یموقوف یبرا یموجب ران،یا نی( به موجب قوان5 

 شده است. یانآزمون جامع اول ب 05 والس : 05تطبیق سوال 
 است؟ حیحبس، صح نیگزیجا یکدام مورد درخصوص مجازات ها.02

 .دحبس محکوم شون نیگزیاست به مجازات جادادگاه ممکناریاختاست، باحبسسالکیتاازشش ماهشیبآنهایقانونحداکثرمجازاتکهیرعمدیغمیجرامرتکبان(0

 .حبس حکم دهد  نیگزیجا مجازات تواند به یسال نباشد، دادگاه م کیاز  شیاز آنها ب کی چیه یمتعدد که مجازات قانون یعمد میدر جرا (3 

از شش ماه باشند، به  شیبه حبس ب یقطع یفریک تیسال حبس، چنانچه فاقد سابقه محکوم کیتا  یبا حداکثر مجازات قانون یعمد میمرتکبان جرا (5

 شوند. یحبس محکوم م نیگزیمجازات جا

 .ممنوع استحبسنیگزیجایهامجازاتدادگاه، اعمالیسوازسالکیاز کمترمجازات بهفیتخفباشد، باحبسسالکیازشیبیعمدجرمی( چنانچه مجازات قانون4 

 شده است. یانب ینامفهوماً و ع 2مع آزمون جا 06 والس:02تطبیق سوال
 ی،صحیح است؟. کدام مورد در خصوص رفتار ودیربا یمسافر است. م 28 یرا که دارا یاتوبوس ،ییبه قصد آدم ربا« الف» .01

 شود. یاست و شخص به مجازات اشد محکوم م یتعدد معنو(0

 شود. یمحکوم م ییاست و شخص به حداکثر مجازات آدم ربا ی( تعدد ماد3 

 .شود یدوم آن محکوم م کیبه عالوه تا  ییاست و شخص به حداکثر مجازات آدم ربا ی( تعدد ماد5 

 .ستین یو معنو ید ماددمصداق تع(4

 شده است. یانمرحله است مفهوماً ب 66گروه  هایآزمون 00 والس ی مهدر درسنا:01تطبیق سوال

 شده است. یانمفهوما ب مرحله 66گروه  0آزمون  00 والدرسنامه س در
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 است؟ قیقابل تعو ر،یز میاز جرا کیکدام  .06

 مزاحمت با چاقو جادیا(4  یی( شروع به آدم ربا5   یپاش دیمعاونت در اس(3  ( قاچاق عمده مواد مخدر 0

 شده است. یانو مفهوماً ب یناًع 66گروه  1آزمون  01 والس:06تطبیق سوال

 شده است. یانو مفهوما ب یناع 5آزمون جامع  08 والس

 شده است. یانو مفهوما ب یناعمرحله  66گروه  56آزمون  00 والس

 شده است. یانو مفهوما ب یناعمرحله  66گروه  56آزمون 06 والس

 شده است. یانو مفهوما ب یناعمرحله  66گروه  2آزمون 06و  01 سوال
به چه نحو  ،یریشود. مرتکب پس از دستگ یم« ج»و مرتکب جرم افترا نسبت به شخص « ب»جرم قذف نسبت به شخص مرتکب«الف.» 01

 شود؟ یمجازات م

 .گردد یشود و ابتدا حد اجرا م ی( به قذف و افترا محکوم م0 

 گردد. یاجرا م ینسبت به و حدیتنها مجازات  یشود، ول ی( به مجازات قذف و افترا محکوم م3  

 گردد یاجرا م یهر دو مجازات در مورد و ب،یترت تیشود و بدون رعا ی( به مجازات قذف و افترا محکوم م5  

 .شود یمحکوم م دیفقط به مجازات ح(4

 شده است. یانمفهوما ب 66گروه  51آزمون 06 والس:01تطبیق سوال
باشد، کدام مورد در  یعمد مجازات مشمول زیشود و قتل ن هیعل یمتعدد و قتل مجن اتیموجب جنا ،یمتعدد عمد یبا ضربه ها یاگر کس .06

 است؟ حیخصوص مرتکب، صح

 قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. وارد شده باشد تنها به یمتوال ریکه ضربات به صورت غ ی. در صورتدیآ دیپد اتیقتل در اثر مجموع جنا( اگر 0

ه بر آن متصل ب تیکه جنا یعضو هید ای قصاص وارد شده باشد، به یمتوال ریکه ضربات به صورت غ یدر صورت د،یآ دیپد اتیاگر قتل در اثر مجموع جنا(3

 .شود یمحکوم م زیفوت نبوده است ن

 شود. یوم ممحک زیآن متصل نبوده است نبرتیجناهکیعضوهیدایقصاصواردشده باشد، بهیمتوالطوربهضرباتکهیصورت.دردیآدیپداتیجنادراثرمجموعاگرقتل (5

 .شود یباشد، تنها به قصاص نفس محکوم م ریتاث یدر وقوع قتل ب یموجب قتل شود و برخ اتیجنا ی( اگر برخ4 

 :06تطبیق سوال

  شده است یانب و مفهوما یناعمرحله ای  66گروه  0آزمون  588 والسدر 
 است؟ حیچند نفر به شکل مردد در قتل، کدام مورد صح ایدو  هیدر فرض ثابت بودن لوث عل. 05

 .شود یم میممتنعان تقس انیم یبه نسبت مساو هیهمه، پرداخت د یبر اقامه قسامه و خوددار یمبن یبا درخواست شاک(0

 خود،دیه ساقط می شود. سوگند آنان بر برائت یچند نفر از اقامه قسامه، با ادا یو خوددار یشاک ی( با درخواست اقامه قسامه از سو3

 .شود یم میآنها تقس انیم یبه نسبت مساو هیپرداخت د ،اقامه قسامه کنند یاز آنها درخواست اقامه قسامه کند و همگ یشاک چنانچه(5

 شود. یم میآنها تقس انیم یبه نسبت مساو هید ،یهمه متهمان به درخواست شاک یاقامه قسامه از سو (با4

 شده است. یانمفهوما ب 00 والدر درسنامه س:05تطبیق سوال 
 فز کیاخویش را گیردتاکرایهمی رانندهیجلوخودراپرازپولفیکوگذار،گشت انیپاکند.دریم هیکرارایلیاتومبیخارججهانگردکی .00

 ؟است یجرمچهمصداقیورفتاردارد.برمیازکیفراهنگفتیسوءنیت،مبلغابوجیرایهاپولازارزش ستیتوریناآگاهبهعلمراننده بابردارد،اما

 در امانت انتی( خ4  (فاقد عنوان مجرمانه5   (سرقت3  (تحصیل مال از طریق نامشروع0

 است؟ یمصداق چه جرم ،یاز دفاتر ثبت را آتش بزند، رفتار و یقسمت ،یدفترخانه اسناد رسمهرگاه دفتردار.00

 ی( در حکم جعل در اسناد رسم4    ( احراق5    در امانت انتی( خ3   (تخریب0

 شده است. یانب مرحله 66گروه  58آزمون شماره  00 والس 6 ینهدر گز یناع:00تطبق سوال

 شده است. یانمرحله ب 66گروه  0/6/05آزمون  01والدرس عینا

http://www.dadestan.com/


                                          79باآزمون وکالت داداِستانمهارتیومفهومیهایودرسنامهتطبیق مستندسواالتحقوق داداِستان تخصصیدپارتمان

 WWW.DADESTAN.COM                  22صفحه                                  قدرتمند آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان بود حقوقدانان پیروزی از آن

 

فراد یا امهارتی برای غیر ثبت نام کنندگان اعم از کپی برداری یا همخوانی شرعًا جایز نیست و شرکت کنندگان شرعًا مجاز نیستند سواالت را به  –هرگونه استفاده از سواالت مفهومی 
                خط(      7) 030-57030073تلفن :   573پالک  –حاشیه میدان استقالل بلوار فردوسی، –آدرس : مشهد واگذار کنند و یاحتی امانت دهند . موسسات دیگر

www.dadsima.com        030-77373300تلفن:  -350دانشگاه تهران، پالک یدانشکده پرستار ی،روبرو یدتوح یدانتهران م www.dadestan.com 
 

با رها کردن اموال  س،یپل یرخودرویآژ یصدا دنیاموال با شن یجمع آور یشود و در اثنا یم یگریقصد سرقت، وارد منزل د بهشخصی  .588

 مشمول کدام عنوان است؟ ویشود. رفتار  یم ریگذارد و در کوچه دستگ یدر محل، پا به فرار م

 جرم عقیم( 4  یگری( شروع به سرقت و ورود به عنف به منزل د5   ( شروع به سرقت3 یگری( ورود به عنف به منزل د 0

 :588تطبیق سوال

 شده است. یانبمفهوما مرحله ای  66گروه  6آزمون  00 والدرس

 شده است. یانب مفهومامرحله ای  66گروه  6آزمون  06 والدرس

 «آیین دادرسی کیفری»

 صادر کند؟ تیقرار عدم صالح ،یدگیتواند پس از شروع به رس یم کی یفریدادگاه ک ایآ -585

 یذات تیدر صورت عدم صالح ی،( بل4  مطلقا ر،ی( خ5   قامطل ،ی( بل3  یمحل تیدر صورت عدم صالح ،ی( بل 0

 :585تطبیق سوال

 بیان شده است.فهوماعینا و م 28/5/05مورخ  5آزمون جامع  551 والس 
 است؟ یدادگاه الزام یاز سو یریتسخ لیوک نییاز موارد زیر، تع کیدر کدام  .582

 .نکند یمعرف لی. هرگاه متهم خود وک۸و  7درجه  میجرا یبه استثنا می( در همه جرا0

 .حاضر نشود دادگاهاو بدون اعالم عذر موجه در لیوک اینکند  یمعرف لیاحصا شده توسط قانونگذار، هرگاه متهم خود وک می( در جرا3 

 او بدون اعالم لیوک اینکند  یمعرف لی، هرگاه متهم خود وک۸و  7درجه  میجرا یبه استثنا می( در همه جرا 5

 موجه در دادگاه حاضر نشود. عذر

 .نکند یمعرف لیخاص، هر گاه متهم خود وک می( در جرا4

 :582تطبیق سوال

 بیان شده است.فهوما ی آن عینا و منامهو مبسوط 52/1/05آزمون  556 والس

 ی آن عینا بیان شده است.نامهو مبسوط 1آزمون جامع  581 والس
 شود؟ یم یتلق یابیاستان غ دنظریدادگاه تجد ایدر کدام صورت، ر. 581

 .شدمتهم با تیبر محکوم ریدا دنظریدادگاه تجد یراهم نداده و هیا اعتراضی هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریاز جلسات تجد کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 0

 ظردنیدادگاه تجد یهم نداده، اعم از آنکه را هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریو تجد نینخست یاز مراحل دادرس کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 3

 .ت باشدئبرا ای تیبر محکوم ریدا

بر  ریاد زین دنظریدادگاه تجد یهم نداده و را هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریو تجد نینخست یاز مراحل دادرس کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 5 

 .متهم باشد تیمحکوم

 هم نداده باشد. هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریاز جلسات دادگاه تجد کی چیاو در ه لیوک ای( متهم 4

 آزمون تعیین سطح بیان شده است. 551 والس:581تطبیق سوال

 ی آن بیان شده است.نامهو مبسوط 6آزمون جامع  556 والس

 بیان شده است.مفهوما 1آزمون جامع  581 والس
 خواهد بود؟ یرعلنیاز موارد زیر، محاکمات دادگاه غ کیدر کدام  .586

 یگذشت و در صورت درخواست شاک رقابلیغ می( در جرا 3  یقابل گذشت و در صورت درخواست شاک می( در جرا0

 قابل گذشت و در صورت درخواست متهم می( در جرا4  نیگذشت و در صورت درخواست طرف رقابلیغ می( در جرا5 

 ا بیان شده است.فهومعینا و م 66گروه  6آزمون جامع  585 والس:586تطبیق سوال
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 رد؟یگ یصورت م ریاز موارد ز کیمسلح، احاله پرونده در کدام  یروهاین ییسازمان قضا تیمذکور در صالح میدر جرا .581

 .شود یخصوص یمدع ایو  یموجب عسر و حرج شاک گر،ید یی( احاله ندادن پرونده به حوزه قضا0

 .اقامت داشته باشند گریدادگاه د یدر حوزه قضائ ان،یشاک شتریب ای ی( شاک3 

 اقامت داشته باشند. گریدادگاه د یشهود، در حوزه قضائ شتری( شاهد با ب5 

 .احاله کند گرید ییرا به حوزه قضا پرونده مسلح یروهایمصالح ن تیو رعا یعموم تیحفظ نظم و امن منظورمسلح به  یروهاین ییسازمان قضا سی( رئ4 

 :581تطبیق سوال 

 ا بیان شده است.عینا و مفهوم 66گروه  0/6/05آزمون  581 والس

 21/0/05مورخ  6آزمون جامع  585ی الف سوال گزینه

  50/0/05مورخ  1آزمون جامع  556سوال  51ی نکته
 رانیا یدادگاهها قانون،  و مطابق شوندی مرتکب جرم م رانیا یاسالم یجمهور تیکه در خارج از قلمرو حاکم یبه اتهامات اشخاص .586

 شود؟ یم یدگیبه آنها را دارند. در کدام دادگاه رس یدگیرس تیصالح

 باشند.  یکه از اتباع خارج یدرصورت ،یری( در دادگاه محل دستگ3  ند.باش یبا کشور خارج رانیاز اتباع ا نکهی( در دادگاه تهران، اعم از ا 0

 .باشند یبا کشور خارج رانیاز اتباع ا نکهیاعم از ا ،یریدر دادگاه محل دستگ (4 .باشند رانیکه از اتباع ا یدر صورت ،یریدر دادگاه محل دستگ (5

 21/0/05مورخ  6آزمون جامع  582ی س نامهمبسوط:586تطبیق سوال

 نکته 111فایل  20ی ی شمارهنکته
 ست؟یچ یبر آثار و تبعات حکم مورد اعاده دادرس د،یپس از شروع به محاکمه جد یاعاده دادرس رشیاثر پذ.585

 شود. یمتوقف م یباشد. آثار و تبعات حکم اول یکه دالیل اقامه شده قو ی( در صورت0

 شود. یآثار و تبعات حکم اولی متوقف م یاعاده دادرس زی( به صرف تجو3 

 .ردیپذ یصورت نم یدر آثار و تبعات حکم اول یرییتغ ا( مطلق5 

 .شود یمتوقف م یو تبعات حکم اول ارباشد. با صدور قرار آث یکه دالیل اقامه شده قو ی( درصورت4 

 ا بیان شده است.فهومعینا و م مرحله ای 66گروه  51آزمون  585 والس:585تطبیق سوال 

 های آننامهمرحله ای و مبسوط 66گروه  55آزمون  580 والس

 0/6/05مرحله مورخ  66گروه  25آزمون  555 والس
 است؟ یدنظرخواهیموارد قابل تجد یدر تمام ریز یاز دادگاهها کیکدام  یآرا.580

 ( اطفال و نوجوانان3     مواد مخدر می( انقالب به جز جرا0

 دو یفری( ک4   انان، صرفا در خصوص افراد نابالغ( اطفال و نوجو5

 است. ا بیان شدهفهومم نامهعینا و در درسمرحله،  66گروه  58آزمون  581 والس:580تطبیق سوال 

 21/0/05مورخ  6آزمون جامع  550نامه سوال مبسوط 55نکته 
  ست؟یآن چ یخود را اسقاط کنند، اثر حقوق یفرجام خواه ای دنظریحق تجد ،یدعوا با توافق کتب نیاگر طرف .580

 .ستیمسموع ن یصادر کننده را یا قاضیدادگاه  تیآنان، جز در خصوص صالح یفرجام خواه ای دنظری( تجد0

 .ستیآنان مسموع ن یفرجام خواه ای( تجدیدنظر 3 

 .تیسآنان مسموع ن دنظری( درخواست تجد5 

 .ستیآنان مسموع ن یفرجام خواه ای دنظریتجد یصادرکننده را یقاض تی( به جز در خصوص صالح4

 :580تطبیق سوال

 بیان شده است. فهوماهای آن عینا و منامهو درس مرحله ای 66گروه  55آزمون  556 والس

 مرحله ای عینا بیان شده است. 66گروه  56آزمون  552 والس
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 شده است؟  حیتصر میدر کدام دسته از جرا ،نفع یبه استنساخ دادنامه توسط ذ .558

 یو خارج یداخل تیامن هیعل میصرفا جرا (0

 یو خارج یداخل تیامن هیعل میعفت و جرا یمناف می( در مطلق جرا3 

 یو خارج یداخل تیامن هیعل میاز مطالب آن و جرا یعفت مشروط به حرمت اطالع شاک یمناف می( جرا5 

 عفت یمناف می( فقط جرا4

 :558تطبیق سوال 

 عینا بیان شده است. 66از گروه  0آزمون  552 والی سنامهمبسوط

 عینا بیان شده است. 66از گروه  52آزمون  550 والی سنامهمبسوط
 شده است؟ حیتصر یمقدمات قاتیشدن تحق یبه امکان ترافع م،یدسته از جرادر کدام .555

   یشرع نصوصرمیغ یریتعز می( جرا3     نیطرف یقابل گذشت، در صورت درخواست کتب می( جرا 0

 نیطرف یدر صورت درخواست کتب، گذشت رقابلیغ می( جرا4       (جرایم قابل گذشت5

 ه است.عینا متن ماده بود 21/0/05مورخ  6آزمون جامع  550 والس:555تطبیق سوال
  ست؟یچ فیدهد. تکل صیتشخص دادسرا را ناق قاتیتحق ب،ینسبت به قرار منع تعق یبه اعتراض شاک یدگیاگر دادگاه در مقام رس .552

 .خواهدیرا از دادسرا م قاتیتحق لیکند و تکم ی( قرار را نقض م0

 .ندک قاتیتحق لیا خود، اقدام به تکمیرا از دادسرا بخواهد  قاتیتحق لیتواند تکم یم ،( بدون نقض قرار3 

 .خواهدیات را از دادسرا مقیقتح لیا تکمیکند  یم لیرا تکم قاتیکند و حسب مورد، خود تحق ی( قرار را نقض م5 

 .کند یم لیرا تکم قاتیکند و خود تحق ی( قرار را نقض م4

 50/0/05مورخ  1آزمون جامع  550 والس:552تطبیق سوال 
آن به  لیتبد ایمجازات  فیتخف چگونه موجب ،یگذشت پس از صدور حکم قطع رقابلیغ میدر جرا یخصوص یمدع ای شاکی گذشت ۔551

 شود؟ یم یمجازات مناسب تر به حال محکوم علیه توسط دادگاه صادر کننده حکم قطع

 ( عنداالقتضاء حسب درخواست دادستان3     درخواست محکوم علیه .( الزاما، حسب 0

 ( عند االقتضاء حسب درخواست محکوم علیه4    حسب درخواست دادستان االزام (5 

 0/5/05آزمون  550 والس:551تطبیق سوال

 20/5/05مورخ  66گروه  2آزمون جامع  556 والس
 شود؟ یم یریو تصو یدر چه صورت، ضبط صوت ،کی یفریمحاکمات دادگاه ک .556

 .است یحوزه قضائ سیرئ صی( بنا به تشخ3     .باشد یدادگاه علن یدگیکه رس ی( در صورت0

 .دادگاه واگذار شده است صی( به تشخ4   دادگاه صیدر صورت تشخ یریو ضبط تصو االزام ی( ضبط صوت5 

 ایمرحله  66گروه  6/5/05آزمون  552 والس:556تطبیق سوال 

 21/0/05مورخ  6آزمون جامع  585 والی سنامهمبسوط
 . ضابطان دادگستری ،در کدام یک از جرائم زیر می توانند رأسا متهم را بازداشت کنند؟ 551

 ( در جرائم مشهود در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد. 0

 قانون آ.د.ک  503(در جرائم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 3

 (در جرائم مشهود، مطلقا 5

 (در جرائم غیرمشهود، در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد. 4

 :551تطبیق سوال 

  1آزمون جامع  586ی سوال نامهمبسوط
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 ؟نیست. در خصوص قرار نظارت قضائی ،کدام مورد صحیح 556

 ( اختیاری است. 4   ( شامل یک یا چند دستور نظارت قضائی است.5  ( قابل اعتراض نیست.3   ( دارای مدت معین است.0 

 آزمون تعیین سطح عینا بیان شده است. 580 والس :556تطبیق سوال 

 1آزمون جامع  555ی سوال نامهمبسوط
 . دادگاه کیفری متعاقب واخواهی، مکلف به رعایت کدام یک از موارد زیر است؟555

 ( صرفا دعوت واخواه با تعیین وقت رسیدگی،  بررسی ادله و دفاعیات وی و اتخاذ تصمیم مقتضی 0 

 ( دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی 3

 اقتضا، دعوت طرفین با تعیین وقت رسیدگی، بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی ( در صورت5

 ( صرفا بررسی ادله و دفاعیات واخواه و اتخاذ تصمیم مقتضی4

 1آزمون جامع  555ی سوال نامهمبسوط 20ی نکته :555تطبیق سوال

 1آزمون جامع  558ی سوال نامهمبسوط 6ی نکته
 .چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه، حکم محکومیت کیفری اجرا شود، تکلیف دستور ضبط وثیقه چیست؟ 550

 ( کان لم یکن تلقی می شود. 3   ( دستور ضبط یک چهارم وثیقه صادر می شود.0

 ( دستور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر می شود. 4      ( اجرا می شود. 5

 است.شدهابیانفهومعیناوم(مرحله 66)گروه آنهایو درسنامه6آزمون  550 والس:550سوال تطبیق

 5آزمون جامع  580 والی سنامهمبسوط

 1آزمون جامع  556ی نامهمبسوط 58ی نکته
 .در کدام یک از موارد زیر، بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است؟ 550

 (قرارهای تامین کیفری  منتهی به بازداشت 0

 (قرار اناطه در مورد جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک 3

 (قرارهای نهائی مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک5

 (عدم احراز مالئت کفیل توسط بازپرس4

 .ا بیان شده استفهومعینا و ممرحله ای  66ه آزمون تعیین سطح گرو 585 والس:550تطبیق سوال 

 ا بیان شده است.فهومعینا و م یمرحله ا 66آزمون تعیین سطح گروه  580 والس
. فرماندار یکی از شهرستان های غیر مرکز استان، مرتکب بزه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می شود.رسیدگی به جرم وی در صالحیت 528

 کدام مرجع قضایی است؟ 

 (دادگاه کیفری یک مرکز همان استان 4 (دادگاه کیفری یک تهران 5 (دادگاه کیفری دو تهران 3 (دادگاه کیفری دو مرکز همان استان 0

 بیان شده است. مرحله ای 66گروه  5آزمون  585 والس:528تطبیق سوال 

 ا بیان شده است.فهومی آن عینا و منامهو درس 2/0/05مورخ  66گروه  1آزمون جامع  551 والس
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