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��ق ا�� !
حقوق اساسي، انتظام بخش كدام روابط است؟ – 1

  قدرت و عدالت)  2  آزادي و عدالت)  1 

 اعمال قدرت و قلمرو آزادي و حقوق افراد)  4  ها و عدالت قلمرو حق)  3 

غايت عمده استقالل قضائي كدام مورد است؟ – 2
  ) رعايت منزلت برتر امر قضاء 2  طرفي و حقوق بنيادين افراد ) تضمين بي 1 

 ) رعايت اصل سلسله مراتب قضائي 4  ) برتري امر قضايي بر امور سياسي 3 

حق حريم خصوصي افراد، در كدام قابل نقض است؟ – 3
 ) به هيچ عنوان قابل نقض نيست. 4  ) به موجب قانون 3  ) بر حسب ضرورت 2     ت) در صورت مصلح 1   

مجمع تشخيص مصلحت نظام، چه تعامل حقوقي با مقام رهبري دارد؟ – 4
  ) نهاد شبه قانونگذاري و مكمل وظايف قانونگذاري ولي فقيه 1 

  نهاد اجرايي تصميمات سياسي مهم مقام رهبري) صرفاً  2 

  نهاد مشورتي در چارچوب نظريه واليت مطلقه فقيه)  3 

 هاي كلي نظام و ارائه آنها به مقام رهبري جهت امضاء و دستور انتشار تصويب كننده سياست)  4 

شود؟ در رژيم نيمه رياستي نيمه پارلماني، رئيس كشور چگونه استيضاح مي – 5
 ريت مطلق مجلس دومثحكم اك به پيشنهاد دو سوم نمايندگان مجلس اول و)  1 

  به پيشنهاد رؤساي هر دو مجلس و رفراندوم عمومي)  2 

  با موافقت ديوان عالي قاضي كشور)  3 

  قابل استيضاح نيست.)  4 

رابر كدام وزير دادگستري بابت اختيارات تفويض شده از طرف رئيس قوه قضائيه در خصوص امور مالي، اداري و استخدامي غيرقضات، در ب – 6
باشد؟ نهاد پاسخگو مي

  رئيس قوه قضائيه)  2       مجلس شوراي اسالمي)  1 

 نمايندگان مجلس و رئيس جمهور)  4       رئيس مجلس و رئيس جمهور)  3 

حداكثر ظرف چه مدت افراد بازداشت شده بايد جهت رسيدگي نزد مقامات قضائي اعزام شوند؟ – 7
 روز 5)  4  ساعت 24)  3     هفتهيك )  2     ساعت 72)  1 

مرجع صالح رسيدگي به ادعاي از دست دادن شرط عدالت قاضي كدام نهاد است؟ – 8
 دادستان كل كشور)  2     دادگاه عالي رسيدگي به صالحيت قضات)  1   

 ديوان عالي كشور)  4     دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات)  3 

ر وضع قوانين و ارسال اليحه قضائي به مجلس مؤيد كدام امر است؟همكاري قوه قضائيه د – 9
 تفكيك افقي قوا)  4  عرضي قواي حاكم هم)  3     تفكيك نسبي قوا)  2     اختالط وظايف قوا)  1 

جرم سياسي در كدام سند قانوني جرم انگاري شده است؟ – 10
 ادي مجلسقانون ع)  2  مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام)  1 

  قانون اساسي)  4  قانون ارگانيك مجلس)  3 

ها و تعيين صالحيت آنها صحيح است؟ كدام مورد در خصوص تشكيل دادگاه – 11
  در هر دو مورد در اختيار رئيس قوه قضائيه است.)  2     در هر مورد منوط به حكم قانون است.)  1 

 اولي در اختيار رئيس دادگستري استان و دومي منوط به قانون است.)  4     يه و دومي با قانون است.اولي منوط به تصميم رئيس قوه قضائ)  3 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران صحيح است؟ 29كدام مورد در خصوص برخورداري از تأمين اجتماعي مندرج در اصل  – 12
  ف دولت است.حق همگاني و وظاي)  2       شود. نمي حق همگاني محسوب)  1 

 شود. حق همگاني است ولي وظيفه دولت محسوب نمي)  4     وظيفه مشترك دولت و مردم است.)  3 

در صورت استعفاي رئيس جمهور، وظايف وي تا تعيين رئيس جمهور جديد بر عهده كدام مقام است؟ – 13
  رئيس قوه مقننه)  2       هيئت وزيران)  1 

 معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري)  4       ورمعاون اول رئيس جمه)  3 
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هاي نظامي (سازمان قضائي نيروهاي مسلح) صحيح است؟ كدام مورد، در خصوص دادسرا و دادگاه – 14
 كنند. به هيچ يك از قواي كشور از حيث تشكيالتي وابسته نيستند و زير نظر فرمانده كل قوا فعاليت مي)  1 

  كنند. ارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هستند، اما زير نظر فرمانده كل قوا فعاليت ميوابسته به وز)  2 

  بخشي از قوه قضائيه كشور محسوب شده و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.)  3 

  بخشي از قوه مجريه كشور محسوب شده و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.)  4 

 خصوص تغيير در خطوط مرزي صحيح است؟كدام مورد در  – 15

 در هر صورت با تصويب مجلس شوراي اسالمي جايز است.)  2  فقط در مورد جزيي، با رعايت شرايط خاص مجاز است.)  1 

  مطلقاً جايز است.)  4  مطلقاً ممنوع است.)  3 

�ق #" !
كند صحيح است؟ ال غير را به متعهدله تسليم ميكدام مورد در خصوص كسي كه در مقام وفاي به عهد، م – 16
  تواند آن را مسترد نمايد. اگر ثابت كند مال غير بدون مجوز قانوني در يد او بوده و اذن در تأديه نداشته است مي)  1 

 د آن را مسترد نمايد.توان اگر ثابت كند مال غير با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد مي)  2 

 تواند آن را مسترد نمايد كه ثابت كند مال غير بوده است. در صورتي مي)  3 

  تواند آن را مسترد نمايد. نمي)  4 

اجاره عين كلي، مجهول و مردد به ترتيب چه حكمي دارد؟ – 17
 صحيح –صحيح  –صحيح )  4  صحيح – باطل –صحيح )  3  باطل –باطل  –باطل )  2     باطل –باطل  –صحيح )  1 

متر مربع است كافه خيارات در اين معامله  450شود كه  متر مربع فروخته شده است، ولي بعداً مشخص مي 500ملكي به شرط داشتن  – 18
اسقاط شده است. كدام مورد صحيح است؟

 شود. ت معامله را فسخ كند و در اين صورت عبارت اسقاط كافه خيارات شامل اين مورد نميتواند به علت تخلف از شرط صف خريدار در صورت اثبات ضرر فاحش مي)  1   

 شود. تواند به علت تخلف از شرط صفت، معامله را فسخ كند و عبارت اسقاط كافه خيارات شامل اين مورد هم مي خريدار نمي)  2 

  شود. خيارات شامل اين مورد نمي خريدار خيار تخلف از شرط صفت دارد و عبارت اسقاط كافه)  3 

  شود. خريدار خيار تخلف از شرط نتيجه دارد و عبارت اسقاط كافه خيارات شامل اين مورد نمي)  4 

فروش يك قطعه زمين معين به يك دستگاه اتومبيل معين با اين شرط كه هر دو يك ماه بعد تحويل داده شوند چه حكمي دارد؟ – 19
 بيع كالي به كالي بوده و صحيح است.)  2     كالي بوده و باطل است.بيع كالي به )  1 

  بيع صحيح است.)  4       بيع قابل ابطال است.)  3 

كدام مورد در خصوص كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد صحيح است؟ – 20
 كند. كاهش پيدا مي تواند مانع از تقسيم ملك بشود و بعد از تقسيم حق وي به ميزان متعارف نمي)  1   

 ماند. تواند مانع از تقسيم ملك بشود ولي بعد از تقسيم، حق مزبور به حال خود باقي مي نمي)  2 

  رود. تواند مانع از تقسيم ملك بشود و بعد از تقسيم حق وي از بين مي نمي)  3 

  تواند مانع تقسيم ملك بشود. مي)  4 

الت دارد؟اخذ به شفعه چه اثري بر معام – 21
  كند و بقيه معامالت صحيح هستند. اي را كه مشتري بعد از اخذ به شفعه كرده باشد باطل مي هر معامله)  1 

 كند. اي را كه مشتري قبل از اخذ به شفعه و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه كرده باشد باطل مي هر معامله)  2 

  ند.ك همه معامالت را قابل ابطال مي)  3 

  كند. همه معامالت را باطل مي)  4 

اختالف مقر و مقرله در سبب اقرار چه اثري بر اقرار دارد؟ – 22
 توانند از آن رجوع كند. اقرار صحيح است، ولي مقر بعداً مي)  2  توانند از آن رجوع كنند. اقرار صحيح است، ولي مقر يا مقرله بعداً مي)  1   

  مانع صحت اقرار است.)  4  نيست. مانع صحت اقرار)  3 

دارد او هم تلويزيون من را بدون اجازه  كند و خريدار هم اظهار مي به مبلغ يك ميليون تومان را از خريدار مي فروشنده، مطالبه ثمن موبايل – 23
ه باشند، كدام مورد صحيح است؟دهد و قيمت آن دو ميليون تومان است اگر هر دو نفر ادعاي يكديگر را قبول داشت برده و پس نمي

  شود. چون جنس دو دين يكي است، تهاتر حاصل مي)  2       شود. تهاتر حاصل نمي)  1 

 شود، چون در تهاتر تساوي در ميزان دين شرط است. تهاتر حاصل نمي)  4     شود. هر چند سبب آن متفاوت است، ولي تهاتر حاصل مي)  3 
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ها را رنگ كند. موجر ظرف مدت  مسكوني، به نفع مستأجر شرط شده كه موجر مكلف است ظرف يك هفته اتاق در قرارداد اجاره ملك – 24
مقرر اقدام نكرده است. كدام مورد صحيح است؟

 تواند الزام موجر را به اجراي تعهد بخواهد. چون از شرط فعل تخلف شده، مستأجر حق فسخ ندارد و مي)  1   

 تواند قرارداد را فسخ كند كه ابتدا الزام موجر را به انجام تعهد خواسته باشد. مي مستأجر در صورتي)  2 

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

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

خص ديگري را وكيل كرده است. حكم چنين وكالتي كدام است؟كند. متولي ش را متولي موقوفه مي» الف«واقف ملكي را وقف و شخص  – 25
  االصول صحيح است. اقدام متولي علي)  2       وكالت در توليت باطل است.)  1 

 اگر واقف صراحتاً چنين حقي به متولي داده باشد صحيح است.)  4     متولي فقط حق تفويض توليت را دارد.)  3 

شود كه تلويزيون معيوب است. كدام مورد صحيح است؟ فروشد. سپس مشخص مي ز كريم خريده است به جواد ميحميد تلويزيوني را كه ا – 26
 تواند عقد خود با كريم را فسخ كند. حميد به لحاظ خيار عيب مي)  1 

  شود. با فروش تلويزيون به جواد، حقوق حميد كالً ساقط مي)  2 

  ري در حق فسخ وي ندارد.فروش تلويزيون توسط حميد تأثي)  3 

  تواند عقد خود با كريم را فسخ كند. حميد نمي)  4 

كند. وي مستحق كدام مهريه است؟ ميليون تومان تعيين شده است. بعد از نزديكي، زوجه عقد نكاح را فسخ مي 50در عقد نكاح، مهريه  – 27
 مهرالمثل)  4     مهرالمتعه)  3     نصف مهرالمسمي)  2     مهرالمسمي)  1 

شود؟ به ترتيب توسط چه اشخاصي و با كدام شرايط اقامه مي» نفي نسب«و » نفي ولد«دعوي  – 28
  نفع و در مهلت مقرر قانوني هر دو، توسط هر شخص ذي)  1 

  هر دو، توسط شوهر مادر طفل و پدر ظاهري طفل، بدون محدوديت زماني)  2 

  نفع نسبت به شخص كبير يا صغير بدون محدوديت زماني پدر ظاهري طفل در مهلت مقرر قانوني و دومي، توسط هر شخص ذياولي، توسط شوهر مادر طفل و )  3 

 نفع نسبت به شخص كبير يا صغير، در مهلت مقرر قانوني توسط شوهر مادر طفل و پدر ظاهري طفل بدون محدوديت زماني و دومي، توسط هر شخص ذي ،اولي)  4 

ه فرزند نامشروع از نام خانوادگي پدر طبيعي خود چگونه است؟استفاد – 29
 تواند از نام خانوادگي پدر طبيعي خود استفاده كند. شود، بنابراين نمي چون او ملحق به پدر نمي)  1   

 پدر طبيعي مكلف است براي او، با نام خانوادگي خود شناسنامه بگيرد.)  2 

  شود. م دادگاه، نام خانوادگي تعيين ميدر اين گونه موارد، با حك)  3 

  كند. پدر طبيعي براي وي، از نام خانوادگي مادر استفاده مي)  4 

هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود منع كند، بدون اينكه خود بر مال تسلط پيدا كند، چه حكمي دارد؟ – 30
  در حكم غاصب است و در صورت اتالف يا تسبيب، ضامن است. ) 2     شود و در هر حال ضامن است. غاصب محسوب مي)  1 

 شود ليكن در صورت اتالف يا تسبيب ضامن است. غاصب محسوب نمي)  4     شود و در صورت اتالف يا تسبيب ضامن است. غاصب محسوب مي)  3 

وها را بيابد، عامل مستحق چه چيزي است؟اي از داروهاي كمياب را بدهد و او تنها چند قلم از دار اگر جاعل به عامل نسخه – 31
 المسمي خواهد بود. به نسبت اجزايي كه انجام داده مستحق اجرت)  2     المثل عمل خود است. مستحق جعل نيست اما مستحق اجرت)  1   

 توان جعاله را تجزيه كرد. مستحق تمام جعل است زيرا نمي)  4     مستحق هيچ چيزي نيست زيرا تمام داروها را پيدا نكرده است.)  3 

باشد تقسيم تركه بين هر گروه به چه نحو است؟» دايي و خاله امي«و » دايي و خاله ابويني«اگر ورثه متولي منحصر به دو گروه  – 32
  كنند. در هر گروه، ارث را بالسويه ميان خود تقسيم مي)  1 

  برند. ها ارث نمي ميها كليه ارث را بين خود تقسيم كرده و ا ابويني)  2 

 كنند. ها بالسويه تقسيم ارث مي ها طبق قاعده ذكور دو برابر اناث و امي ابويني)  3 

 كنند. ها بالسويه تقسيم ارث مي ها طبق قاعده ذكور دو برابر اناث و ابويني امي)  4 

ه را در اختيار وي قرار دهد چنين عقدي چه وضعيتي خواهد داشت؟هرگاه مضارب بدون اجاره مالك با ديگري عقد مضاربه منعقد نمايد و سرماي – 33
 قابل ابطال)  4     غيرنافذ)  3     باطل)  2     صحيح)  1 

كند كه تمام محصول متعلق به او باشد. و تنها آباد نگه داشتن زمين براي مزارع كافي است. چنين شرط و  در عقد مزارعه، عامل شرط مي – 34
دارد؟ عقدي چه صورتي

 عقد باطل است، ولي شرط صحيح است.)  2       عقد و شرط صحيح است.)  1   

 شرط باطل است، ولي عقد صحيح است.)  4       عقد و شرط باطل است.)  3   
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پذير است؟ آيا در مورد تقسيم منافع مشترك (مهايات)، الزام شركا به تقسيم امكان – 35
  است. تنها در اموال غيرمنقول ممكن)  1 

  تنها با رضايت اكثريت شركا ممكن است.)  2 

 پذير نيست. الزام به تقسيم صرفاً در جايي ممكن است كه موضوع عين باشد، بنابراين در مورد مهايات، الزام امكان)  3 

  ع است.تنها اگر عين مشترك قابل تقسيم نبوده و تقسيم منافع براي جلوگيري از ضرر ضروري باشد، بالمان)  4 

در چيست؟» صلح دعوا ناشي از بطالن معامله«و » صلح مبتني بر معامله باطل«تفاوت بين  – 36
 گيرد. كه دومي صلح معتبري است كه در مقام حل تنازعات حقوقي صورت مي شود در حالي در اولي، با اثبات بطالن معامله، صلح نيز باطل مي)  1 

  در دادگاه است در حالي كه دومي ممكن است خارج از دادگاه نيز واقع شود.اعتبار اولي منوط به وقوع )  2 

  اولي در مقام حل اختالف حاصل از بطالن معامله است در حالي كه دومي صلح مبتني بر اقرار به دعوا است.)  3 

  كه دومي ماهيتي غيرمعوض و مجاني دارد.اولي از نظر ماهيتي صلح معوض است در حالي )  4 

شود  نمايد مشروط به اينكه بابك نيز ويالي خود را به او تمليك كند. بعد از انعقاد هبه معلوم مي هوشنگ خودروي خود را به بابك هبه مي – 37
به واسطه طغيان آب دريا ويال تخريب شده است. كدام مورد صحيح است؟

  حالي كه مجاني بودن مقتضاي ذات هبه است.شود در  ي اين شرط هبه معوض مي هبه باطل است زيرا به واسطه)  1 

 ي فقدان يكي از عوضين عقد باطل است. اين هبه معوض است و مبتني بر ضوابط حاكم بر عقود معوض به واسطه)  2 

  كند. عقد صحيح است زيرا هر چند هبه ماهيتي مجاني دارد ولي شرط ضمن عقد ماهيت آن را معوض مي)  3 

  ويالي تخريب شده را مطاله كند.» قيمت«ند به دليل ممتنع شدن اجراي شرط بدل توا هوشنگ مي)  4 

له، كدام مورد صحيح است؟ از سوي مضمون» هبه طلب به او«و » ابراء ذمه ضامن«در خصوص تفاوت بين ماهيت  – 38
  د.در هر دو صورت مسئوليت ضامن از بين رفته و او امكان رجوع به مضمونه عنه را ندار)  1 

 عنه و در هبه طلب حتي به ميزاني امكان رجوع ضامن به مضمون عنه در هر دو فرض وجود دارد با اين تفاوت كه در ابراء صرفاً به ميزان بدهي مضمون)  2 

  بيش از مقدار دين امكان رجوع وجود دارد.      

 له از بين برده و الذمه مسئوليت او را در مقابل مضمون يت ما فيكلهبه طلب به واسط ماعنه نيست اما  ، ضامن قادر به رجوع به مضمونداگر ذمه ابراء شو)  3 

  آورد. عنه را فراهم مي امكان رجوع ضامن به مضمون      

 عنه ضامن به مضمون امكان رجوع مجدد» مبتني بر نقل ذمه«ي ماهيت ضمان در قانون مدني  اگرچه ابراء و هبه طلب به ضامن ممكن است اما به واسطه)  4 

  له خواهد بود. وجود نخواهد داشت. در عين حال تنها ابراء ذمه ضامن موجب برائت او در مقابل مضمون       

خيار غبن  ي نمايد. بعد از وصيت محمد اقدام به فروش خانه مزبور كرده اما خريدار به واسطه اش را به نفع خواهرش وصيت مي محمد خانه – 39
صحيح است؟آيد. در اين فرض در مورد رجوع از وصيت كدام مورد  نمايد و خانه مجدداً به ملكيت محمد در مي خ ميبيع را فس

 ي فسخ و استرداد مبيع، اگر محمد هنگام بيع نسبت به وقوع وصيت آگاه باشد، رجوع محقق شده و وصيت اعتبار ندارد در غير اين صورت به واسطه)  1   

 شود. مي وصيت معتبر 

 شود. اگر محمد در زمان وصيت حق رجوع خود را اساقط كرده باشد، بيع فروش مال غير محسوب شده و معتبر نيست. در نتيجه وصيت معتبر قلمداد مي)  2 

  ز وراث مطالبه نمايد.به را ا تواند بعد از فوت او، الزام به تسليم موصي ي فسخ شدن بيع، وصيت معتبر است و خواهر محمد مي به واسطه)  3 

  اعتبار خواهد بود. ي عين معين بودن موضوع وصيت و بيع، محمد از وصيت رجوع كرده و وصيت بي به واسطه)  4 

شرايط اعمال خيار تفليس كدام است؟ – 40
  منوط به صدور حكم افالس از سوي دادگاه نيست. در عين حال ضروري است ثمن معامله عين معين باشد.)  1 

  اعالم كرده باشد.» سمفلّ«براي اعمال خيار ضروري است ثمن معامله كلي بوده و پرداخت نشده باشد و دادگاه مشتري را )  2 

 گيرد و امكان با صدور حكم ورشكستگي اجراي توافق به طرفيت مدير تصفيه صورت ميشود. بنابراين  خيار تفليس تنها در مورد احراز افالس اجرا مي)  3 

  فسخ براي فروشنده وجود ندارد.       

 شود. همچنين براي اجراي آن ضروري است صرفاً مشتري از پرداخت ثمن عاجز شود لذا اگر بايع امكان تسليم مبيع اين خيار تنها در عقد بيع اعمال مي)  4 

  را نداشته باشد، استناد به خيار تفليس ممكن نيست.       

سال فوت كند، حكم قرارداد اجاره چيست؟ 10سال با مالحظه صرف وقف اجاره دهد و پس از  20وفه را به مدت اگر متولي مال موق – 41
 نسبت به مدت باقيمانده، باطل است.)  2       صحيح است.)  1 

  .نسبت به مدت باقيمانده، منوط به تنفيذ متولي جديد است)  4     شود. نسبت به باقيمانده مدت، منحل مي)  3   

دهد تا ملك را در دفتر اسناد رسمي به نام خود منتقل كند. اگر قبل از اجراي  در ضمن عقد بيع، فروشنده به خريدار وكالت بالعزل مي – 42
وكالت، موكل فوت كند، چه تأثيري بر اعتبار وكالت فوق دارد؟

 وكالت ياد شده غيرنافذ بوده و منوط به تنفيذ ورثه است.)  2     .رود شود و با فوت موكل از بين نمي وكالت در ضمن عقد الزم، الزم مي)  1   

 شود. وكالت منفسخ مي)  4     رود. وكالت بالعزل با فوت طرفين از بين نمي)  3 
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ضمان و مسئوليت غاصبين نسبت به منافع مال مغصوب چگونه است؟ – 43
  ت.هر يك از غاصبين صرفاً ضامن منافع زمان تصرف خود اس)  1 

  هر يك از غاصبين ضامن زمان تصرف خود و ماقبل خود است.)  2 

  هر يك از غاصبين به اندازه منافع تصرف خود و مابعد خود ضامن است.)  3 

 ) هر يك از غاصبين نسبت به تمام منافع فوت شده مال مغضوبه، ضامن است. 4 

كرده است در خصوص عين و منافع آن چگونه است؟ضمان و مسئوليت كسي كه مالي را من غير حق دريافت  – 44
 ) اگر عالم به عدم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع آن است در غير اين صورت نسبت به منافع صرفاً ضامن منافع مستوفات است. 1   

 د.) اگر در مورد عدم استحقاق خود جاهل باشد ضامن عين است ولي نسبت به منافع مسئوليتي ندار 2 

 ) در صورتي كه عالم استحقاق خود باشد ضامن عين و منافع آن است. 3 

 ) ضامن عين و منافع آن است. 4 

كدام مورد در خصوص اداره فضولي مال غير صحيح است؟ – 45
 اري او اقدام كرده است.تواند براي دريافت مخارجي كه كرده است به مالك رجوع كند كه به قصد احسان و ي ) مدير فضولي در صورتي مي 1   

 ) معيار شناسايي كاري كه براي دفع ضرر الزم بوده است اعتقاد مدير است نه رفتار انساني متعارف. 2 

  ) مدير فضولي وظيفه دارد كاري را كه آغاز كرده است ادامه دهد. 3 

  ) در اداره فضولي مال غير غيبت مالك ضروري است. 4 

ق '&�رت !
دعوي «اي باشد كه يك طرف آن تاجر و طرف ديگر غير تاجر است معيار صالحيت دادگاه بر مبناي  ورتي كه دعوي ناشي از معاملهدر ص – 46

كدام است؟» بازرگاني
 ) معامله نسبت به خوانده تجاري باشد. 2     ) معامله نسبت به خواهان تجاري باشد. 1 

  دف معامله تجاري باشد.) ه 4       ) موضوع معامله تجاري باشد. 3   

در صورتي كه كاال بعد از رسيدن به مقصد و عدم قبول آن توسط گيرنده و اطالع به فرستنده در انبار مؤسسه حمل و نقل نگهداري و  – 47
معيوب شود مسئوليت متصدي حمل و نقل چگونه است؟

  ) ضامن و مسئول نيست مگر اينكه تقصير او ثابت شود. 1 

  تقصيري خود را ثابت كند. و مسئول است، مگر اينكه بي) ضامن  2 

  ) ضامن و مسئول است، مگر اينكه ثابت كند كه مراقب و احتياط الزم را انجام داده است. 3 

 ) ضامن و مسئول است، مگر اينكه ثابت كند عيب يا تلف كاال ناشي از عواملي خارج از اراده او بوده است. 4 

ض توسط تاجر بعد از توقف و قبل از صدور حكم ورشكستي، چه حكمي دارد؟معامله صلح عو – 48
 ) صحيح 4     ) غيرنافذ 3     ) باطل 2     ) قابل فسخ 1 

 ؟گيري در خصوص تبديل سهام شركت در صالحيت كدام نوع مجمع عمومي است در شركت سهامي تصميم – 49

 گونه سهام صف به عالوه يك اينالعاده شركت با جلب موافقت دارندگان ن ) فوق 1 

  العاده طور فوق ) عادي به 2 

  ) عادي 3 

  العاده ) فوق 4 

  درصد سرمايه شركت، يعني سي  الشركه آقاي (الف) سي شركت با مسئوليت محدودي با سرمايه يك صد ميليون ريال تشكيل شده و سهم – 50
جاي گذارد، مسئوليت آقاي   شود و يك ميليارد ريال ديون پرداخت نشده از خود بهميليون ريال بوده است. در صورتي كه شركت ورشكست 

(الف) به عنوان شريك شركت در قبال ديون باقيمانده، چه ميزان است؟
  ) سي ميليون ريال 4     ) سيصد ميليون ريال 3     گونه مسئوليتي ندارد ) هيچ 2     ) سه ميليون ريال 1   

رغم دستور دادگاه، براي تأمين پرداخت  ت سهامي نسبت به كاهش اختياري سرمايه شركت اعتراض دارد. شركت بهبستانكار يك شرك – 51
كند؟ سپارد. اگر طلب بستانكار معترض مؤجل باشد، دادگاه چه حكمي صادر مي طلب معترض، وثيقه كافي نمي

  كند. ) شركت را به پرداخت دين محكوم مي 1 

  دهد. عمليات كاهش سرمايه مي) حكم به ابطال  2 

  دهد. ) حكم به توثيق اموال شركت به ميزان طلب بستانكار معترض مي 3 

 دهد. ) حكم به توقف عمليات كاهش سرمايه تا زمان سپردن وثيقه كافي از سوي شركت مي 4 
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دهد. اگر برات به علت عدم تأديه واخواست  تقال دهنده ميمبلغ برات به پول خارجي است، اما انتقال گيرندة برات معادل ريالي آن را به ان – 52
شود، براساس قانون تجارت ايران، حق مطالبه دارندة برات چگونه است؟

 .) از انتقال دهندة برات، صرفاً نوع پولي را كه داده و از ساير مسئولين برات، صرفاً نوع پولي كه در برات معين شده، قابل مطالبه است 1 

  صرفاً نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه است، اگرچه الزم است خواسته خود را به ريال تقويم كند.)  2 

  ) مخير است از مسئولين برات، نوع پولي را كه در برات معين شده يا معادل ريالي آن را مطالبه كند. 3 

  رات معين شده مطالبه كند.تواند از انتقال دهندة برات، نوع پولي را كه در ب ) مي 4 

اثر ضمانت در سند تجاري چيست؟ – 53
 عنه خود در برابر دارنده فعلي و دارندگان بعدي سند تجاري ) اشتغال ذمة ضامن با مضمون 1 

  ) صرف تعهد و تضمين تأديه شدن ورقه تجاري 2 

  عنه به ذمة ضامن ) انتقال دين از ذمة مضمون 3 

  عنه ن به ذمة مضمون) ضمن ذمة ضام 4 

است، كدام يك از اختيارات زير را ندارد؟ در ظهرنويسي به منظور وكالت شخصي كه سند تجاري به نفع او ظهرنويسي شده – 54
 ق آن.) كليه حقوق دارندة سند تجاري را دارد، به جز حق توثي 2     ) كليه حقوق دارندة سند تجاري را دارد، به جز حق رجوع به ظهرنويس. 1 

  ) حق اقامة دعوي 4     ) حق انتقال و واگذاري سند تجاري به غير 3   

چند نفر ضامن سند تجاري شده و يكي از آنها پس از اقامة دعوي دارنده، مجبور به تأديه وجه آن شده است. امكان حق رجوع او به ساير  – 55
ضامنين، چگونه است؟

  به ساير ضامنين را دارد.) در هر حال پرداخت كننده، حق رجوع  1 

  عنه آنها واحد باشد، حق رجوع به ساير ضامنين را ندارد. ) در صورتي كه مضمون 2 

  ) ضامن سند تجاري، صرفاً حق رجوع به كسي را دارد كه از او ضمانت كرده است. 3 

 ه همة امضا كنندگان و ضامنين سند را دارد.عنه آنها متفاوت باشد، ضامني كه وجه سند را پرداخته، حق رجوع ب ) اگر مضمون 4 

اي ورشكسته اعالم شده است. حقوق دارندة سفته، پيش از فرارسيدن سررسيد چيست؟ صادر كنندة سفته – 56
 ي وصول تمام طلب خودتواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما برا ) مطابق قانون، هرگاه چند نفر از مسئولين سند تجاري ورشكسته شوند، دارنده مي 1   

  داخل شود.       

 تواند به مراجعه به مدير تصفيه در ليست غرماي شود و دارندة سفته تنها مي ) با صدور حكم ورشكستگي، صرفاً قروض مؤجل تاجر ورشكسته حال مي 2 

  ورشكسته قرارگيرد.      

 اير مسئوليت سفته نيز رجوع نموده و از آنها بخواهد وجه سفته را نقداً پرداخت نموده يا براي تأديهتواند به س ) عالوه بر رجوع به مدير تصفيه ورشكسته مي 3 

  آن در سر وعده تضمين بدهند.      

 رسيد، دارندهشود و پيش از سر ) مطابق قاعده، اگر به واسطه ورشكستگي مديون اصلي دين يا تعهد مؤجل او حال شده باشد، دين يا تعهد ضامن حال نمي 4 

  صرفاً حق رجوع با مدير ورشكسته را دارد.       

تواند وجه آن را از  شود. آيا در فرض داشتن موجودي، دارندة چك مي صادركننده چك فوت نموده و بانك از فوت وي مطلع و آگاه مي – 57
 عليه مطالبه و وصول نمايد؟ بانك محال

  اريخ فوت باشد، بانك با احراز ساير شرايط، چك را پرداخت خواهد نمود.) در صورتي كه تاريخ چك مقدم بر ت 1 

  عليه مطالبه كرد. توان از بانك محال اند را مي هايي كه در تاريخ صدور واجد محل بوده و بدون وعده صادر شده ) صرفاً چك 2 

  اخت چك ياد شده منوط به حكم قضائي است.) با اطالع از فوت صاحب حساب، بانك حساب جاري او را مسدود نموده و پرد 3 

 كند. هاي صادره توسط وي را پرداخت مي نظر از تاريخ چك، بانك چك هايي كه توسط او صادر شده نخواهد بود و صرف فوت صاحب حساب، مانع از پرداخت چك)  4 

عليه در پرداخت وجه چك عادي، تعهد يا مسئوليتي دارد؟ آيا بانك محال – 58
  ) خير، در صورت عدم تأديه چك، دارنده صرفاً بايد عليه صادر كننده و ساير مسئولين چك اقامه دعوي كند. 1 

 ) نسبت به چك عادي تعهد براتي ندارد، اما در فرض كافي بودن موجوي حساب، مكلّف به پرداخت وجه آن است. 2 

 عهد براتي داشته و مكلّف به پرداخت وجه آن است.) در فرض كافي بودن موجودي حساب صادركننده، بانك نيز ت 3 

  ) در صورت قبول چك، تعهد و مسئوليت دارد و در صورت نكول در برابر دارنده، تعهد و مسئوليتي ندارد. 4 

لي آن چگونه است؟اگر سند تجاري تأديه نشده، پس از واخواست توسط دارنده به ديگري انتقال يابد، وضعيت حقوقي سند و حقوق دارندة فع – 59
  ) صرفاً حق مطالبه سند تجاري از متعهد اصلي و انتقال دهنده را خواهد داشت. 1 

  ) اگر انتقال سند تجاري به نحو معوض بوده، انتقال گيرنده از حقوق دارندة سند تجاري برخوردار است. 2 

 تواند عليه مسئوليت سند اقامه دعوي كند. نوني مي) انتقال گيرنده كليه حقوق دارندة سند را دارد و در مهلت قا 3 

  رود و حقوق انتقال گيرنده در حد انتقال طلب ساده است. ) حقوق براتي يا امتيازات ناشي از سند از بين مي 4 
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اگر در گردش، سند تجاري به يكي از امضا كنندگان آن انتقال يابد، وضعيت جديد او چه حكمي دارد؟ – 60
  تواند مجدداً آن را به ديگري منتقل نمايد. ي) نم 1 

  شود. شود و ذمة او و ساير مسئوليت سند تجاري بريء مي الذمه تلقي مي ) مالكيت مافي 2 

  ) حق مطالبه سند تجاري از اشخاصي كه از قبل در برابر آنها مسئول بوده را نخواهد داشت. 3 

 تواند عليه تمامي امضا كنندگان ورقه اقدام كند. است و در صورت عدم تأديه آن در سر رسيد، مي) از حقوق دارنده سند تجاري برخوردار  4 

دهنده، در برابر دارنده استناد كند،  گير قبول كنندة برات به ايرادات و دفاعيات مربوط به رابطه حقوقي خود با برات در صورتي كه برات – 61
حكم قضيه چيست؟

  دهنده است، استناد كند. تواند به ايرادات و دفاعياتي كه مربوط به رابطه او با برات بر دارندة با حسن نيت نميگير در برا ) برات 1 

  كه برات انتقال يافته و وصف تجريدي آن محقّق شده، امكان طرح ايرادات و دفاعيات مربوط به رابطه مزبور وجود ندارد. ) تنها در صورتي 2 

 دهنده، در برابر دارنده برات استناد كند. مابين خود و برات اند به ايرادات و دفاعيات مربوط به رابطه معامالتي و مستقيم و فيتو گير مي ) برات 3 

  است.) تنها در صورتي كه برات هنوز گردش نكرده و انتقال نيافته است، ايرادات و دفاعيات مزبور در برابر دارنده، قابل طرح و قابل استناد  4 

كه يكي از مديران  مطابق اساسنامه شركت، اسناد تعهدآور و اوراق تجاري شركت بايد به امضاي دو تن از مديران صادر شود. در صورتي – 62
شركت به تنهايي چكي را از طرف شركت صادر كند، حكم قضيه چيست؟

 ق.ص.چ، شركت صاحب حساب و مديري كه چك را صادر كرده، 19ايراد عدم اختيار نماينده در برابر دارندة با حسن نيت پذيرفته نيست و مطابق ماده )  1   

  متضامناً مسئولند.      

 تواند براي جبران خسارت خود به مدير ) در برابر دارنده چك، شركت صاحب حساب و مديري كه چك را صادر كرده، متضامناً مسئولند اما شركت مي 2 

  رجوع كند.       

است. ) صرفاً در صورتي كه دارنده چك از اين قضيه كه مدير مزبور به تنهايي اختيار صدور چك را نداشته آگاه بوده است، ايراد شركت پذيرفته  3 

  سئوليت ناشي از سند تجاري معاف شود.تواند به استناد به ايراد فقدان اختيار نماينده، از م ) شركت مي 4   

فروخته شده و » ب«نوشته شده است: مقدار يك تن برنج به صورت نسيه به آقاي » الف«در دعوي ميان دو تاجر، در دفاتر تجاري خواهان  – 63
خريداري و ثمن آن پرداخت شد » الف«نوشته شده كه مقدار يك تن برنج از آقاي » ب«ثمن آن دريافت نشده است. اما در دفاتر تجاري خوانده 

در صورتي كه هر دو دفتر، مطابق مقررات تنظيم شده باشد، حكم قضيه چيست؟
به نفع خواهان  ) وقوع معامله بيع ميان طرفين ثابت است و اگر خريدار يعني خوانده دعوي دليلي به جز دفتر خود بر پرداخت ثمن معامله ارائه نكند، حكم 1   

  شود. صادر مي

 .) وقوع معامله بيع ميان طرفين ثابت است، اما خواهان بايع دليل ديگري بر ادعاي خود مبني بر عدم پرداخت ثمن از سوي خوانده ارائه كند 2   

 دهد.شود، حكم  ) به دليل تعارض دفاتر هيچ كدام دليليت ندارند و دادگاه بايد مطابق ادله و مدارك ديگري كه از سوي خواهان ارائه مي 3 

  شود. حقي مي كنند و اگر خواهان دليل ديگري ارائه نكند، محكوم به بي ) طبق قاعده، دو دليل متعارض، يكديگر را ساقط مي 4 

شود؟ كدام اقدام، از طرف تاجر ورشكسته پذيرفته مي – 64
 الث در دعواي مطالبه وجه) تقاضاي جلب ث 2     ) ورود در دعواي مطالبه وجه به عنوان ورود ثالث و جلب ثالث 1 

  ) ارائه درخواست مطالبه وجه از ثالث 4     ) ورود در دعواي مطالبه وجه به عنوان ثالث 3   

در صورتي كه تاجر ورشكسته، اقساط مقرر در قرارداد ارفاقي را در سر رسيد معين شده نپردازد، ضمانت اجراي آن كدام است؟ – 65
  ) بطالن قرارداد ارفاقي 1 

  ) انفساخ قرارداد ارفاقي 2 

  ) امكان فسخ قرارداد ارفاقي 3 

 ) امكان حبس تاجر به تقاضاي مدير تصفيه و دستور دادگاه صادر كننده حكم 4 

�(�م #" � و ا+ا� �*��01/ دا-
در كدام مورد، احراز سمت اقامه كنند دعوا توسط دادرس، ضروري است؟ – 66
  و غيرمالي) تمام دعاوي مالي  1 

  ) صرفا اگر دعوا توسط اشخاص حقوقي اقامه شود 2 

  ) تنها اگر وكيل به وكالت از خواهان اقامه دعوا كند. 3 

 ) دعوا توسط شخص حقيقي يا حقوقي به نمايندگي اقامه شود. 4 
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در دعواي تصرف عدواني تاثير ارائه سند مالكيت از سوي خوانده چيست؟ – 67
 تواند مغاير مفاد آن را ادعا كند، در نتيجه ارائه سند مالكيت به معني پذيرش دفاع خوانده است. دي رسمي است، لذا طرف مقابل نمي) چون سن 1   

 تواند دليل سبق تصرف خوانده باشد، البته طرف ديگر قادر است با ادله ديگر، سبق تصرف خود را اثبات كند. ) مي 2 

  ند مالكيت توان اثبات سبق تصرف خوانده را ندارد.) تاثيري ندارد، زيرا س 3 

  شود. ) مالكيت خوانده را اثبات كرده و موجب پذيرش دفاع او مي 4 

 هاي دعاوي غير مالي اعتباري نيست؟ كدام مورد از ويژگي – 68

 ) آراي صادره قابل تجديدنظر است. 2  ) تعيين بهاي خواسته الزامي نيست. 1 

  ) احراز رشد الزم است. 4  رسيدگي مطابق هزينه دعاوي مالي است.) هزينه  3 

كدام مورد، در خصوص رأي صادره از مراجع فاقد صالحيت ذاتي، صحيح است؟ – 69
  شود. ) تنها در صورتي كه مرتبط به امور مالي باشد، اجرا مي 1 

  جز اجراي آن وجود ندارد. اي ) در صورتي كه قابليت اعتراض و شكايت نداشته باشد، چاره 2 

  اعتبار است كه از سوي نهادها و مراجع غير دادگستري صادر شده باشد. ) تنها در صورتي بي 3 

 ها امكان اعتراض به آن وجود نداشته باشد. ) مطلقاً باطل است ولو اينكه به واسطه سپري شدن مهلت 4 

يراداتي مطرح نمايد، تكليف قانوني قاضي چيست؟در صورتي كه خوانده خارج از مهلت جلسه اول ا – 70
  ) عدم طرح ايراد بعد از پايان جلسه اول مانع از طرح مجدد آن نيست و دادگاه نيز موظف به بررسي است. 1 

  ) طرح ايراد تنها در صورتي مؤثر است كه تا پايان اولين جلسه مطرح شود، در غير اين صورت مسموع نيست. 2 

 كند. اما در ايراد مربوط به قواعده مخيره، دادگاه قبل از يراد مربوط به قواعد آمره، قاضي در ضمن رسيدگي به ماهيت دعوا، به آن نيز رسيدگي مي) در ا 3 

  رسيدگي ماهوي به آنها پاسخ خواهد داد.       

 نمايد. اما اگر مربوط به قواعده مخيره باشد، ماهيت، نسبت به آن اظهارنظر مي) در ايراد مربوط به قواعد آمره، قاضي مكلف به بررسي آنها است و جداي از  4 

 دهد. صرفاً در ضمن رأي به آن پاسخ مي 

، چه تأثيري بر دعواي متقابل دارند؟»استرداد دعواي اصلي«و » استرداد دادخواست« -  71
 شود، اما با استرداد دادخواست، دعواي متقابل از بين نخواهد رفت. ) اگر دعواي اصلي مسترد شود، دعواي متقابل نيز زائل مي 1 

 شود. ) استرداد درخواست يا دعواي اصلي، صرفاً موجب متوقف شدن رسيدگي به دعواي متقابل مي 2 

  كه به واسطه استرداد، دعواي متقابل بال موضوع شود. تأثير هستند، مگر اين ) هر دو في نفسه بي 3 

  شود. تأثير مي دليل تبعيت دعواي متقابل از دعواي اصلي، دعواي متقابل نيز بي) به  4 

تواند رابطه را در قالبي ديگر مورد شناسايي  چنانچه مدعي، رابطه حقوقي ادعا شده را در قالب عقدي خاص توصيف كند، آيا دادگاه مي – 72
قرارداده و بررسي كند؟

  پذير است. اً از سوي خواهان و تا پايان جلسه دادرسي امكان) تغيير توصيف رابطه حقوقي، صرف 1 

  پذير است. ) اگرچه قاضي توان تغيير توصيف را دارد، اما اين امر تا پايان جلسه اول دادرسي و قبل از ورود به ماهيت دعوا امكان 2 

  ت توصيفي كه در مرحله بدوي مطرح شده است، رسيدگي خواهد شد.) تغيير توصيف دعوا تنها در مرحله بدوي ممكن است و در ساير مراحل تنها تح 3 

 كند، بنابراين قاضي با بررسي رابطه، قالب حقوقي متناسب را احراز نموده و براساس تشخيص خود ) توصيف طرفين از رابطه، الزامي براي دادگاه ايجاد نمي 4 

 كند. عمل مي 

مخاطب ادعا نمايد از مفاد آن آگاه نشده است، كدام مورد صحيح است؟ اگر ابالغ صورت گرفته باشد اما – 73
  ) در صورتي كه ابالغ قانوني باشد، ادعاي مخاطب مبني بر عدم آگاهي از ابالغ پذيرفته نخواهد شد. 1 

  ست.) اگر مخاطب، انجام تشريفات ابالغ را پذيرفته باشد، ادعاي آگاهي نداشتن از مفاد ابالغ مسموع ني 2 

  كه مخاطب به مفاد ابالغ عمل كرده باشد. ) اگر مخاطب، مدعي عدم رعايت تشريفات نيز باشد، ابالغ باطل است ولو اين 3 

 كه مخاطب به موضوع آن عمل نكرده باشد. ) اگر مخاطب انجام تشريفات ابالغ را پذيرفته باشد، ابالغ واقعي معتبر خواهد بود ولو اين 4 

ق واخواهي در اجراي حكم چيست؟اثر تعلي – 74
  العاده شكايت وجود نداشته باشد. كه امكان اعتراض براساس يكي از طرق فوق نفسه داراي اثر تعليقي نيست، مگر اين ) واخواهي في 1 

 كه واخواهي صورت پذيرد. شود ولو اين اي اجرا مياست، لذا اثر تعليقي ندارد و بعد از صدور و ابالغ حكم، ر  هاي عادي شكايت از آراء ) واخواهي يكي از روش 2 

 عليه غايب نيز، كه به شكل قانوني ابالغ شده باشد، فاقد اثر تعليقي است. در اين صورت حتي با وجود واخواهي محكوم ) واخواهي از حكم غيابي در صورتي 3 

  شود. حكم اجرا مي      

 شود. اگر حكم قابل تجديدنظر هم باشد تا انقضاي مهلت شده باشد، اجراي حكم تا انقضاي مهلت واخواهي تعليق ميكه حكم غيابي ابالغ واقعي  ) در صورتي 4 

 شود. تجديدنظر و در صورت تجديدنظر خواهي، تا روشن شدن نتيجه، اجراي حكم تعليق مي 
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كدام يك از آراء زير قابل تجديدنظر است؟ – 75
 يدگي كننده آن را غيرقابل تجديدنظر اعالم كرده باشد، هرچند قانوناً قابل تجديدنظر باشد.) حكمي كه دادگاه رس 1   

 ) حكم مستند به كارشناسي، در صورتي كه طرفين كتباً قاطع بودن رأي او را پذيرفته باشند. 2 

  ) حكم صادره در دعوايي كه طرفين حق تجديدنظرخود را ساقط كرده باشند. 3 

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

منظور از رأي اصراي چيست؟ – 76
  شود. ) از سوي هيئت ديوان عالي كشور و در مقام تأييد رأي صادره از شعب خود ديوان صادر مي 1 

 شود. ) دادگاه رسيدگي كننده بعد از نقض و ارجاع رأي از سوي ديوان و در مقام تأييد رأي منقوض مي 2 

  خواهي و تأييد رأي فرجام خواسته صادر شده است. ) توسط شعبه ديوان عالي كشور و در مقام فرجام 3 

  ) از سوي تمام مراجع رسيدگي كننده و در تمام مراحل تأييد شده است. 4 

دادخواست جلب ثالث بايد در كدام دادگاه ارائه شود؟ – 77
 كه اين مرجع، صالحيت ذاتي رسيدگي به دعواي جلب را نداشته باشد. كند ولو اين يدگي مي) دادگاهي كه به دعواي اصلي رس 1   

 ) در مرحله بدوي، دادگاه رسيدگي كننده به پرونده و در مرحله تجديدنظر، مرجع تجديدنظر 2 

  ) چون جلب ثالث دعواي كامل است، منطبق با ضوابط، دادگاه محل اقامت خوانده (ثالث) 3 

  ) تنها دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به دعواي جلب ثالث را دارد. 4 

پذير است؟ استرداد دعوا، در كدام مرحله دادرسي امكان – 78
  ) تنها تا پايان جلسه اول دادرسي و از سوي خواهان ممكن است. 1 

  .) در تمام مراحل واخواهي، فرجام و تجديدنظر، مادامي كه دادرسي تمام نشده است 2 

  پذير است. ) مادامي كه دادگاه ختم دادرسي را اعالم نكرده باشد، بعد از اين مرحله، تنها با رضايت خوانده امكان 3 

 ) قبل از ختم مذاكرات در مرحله بدوي و بدون نياز به رضايت خوانده ممكن است، اما بعد از پايان دادرسي تحت هيچ شرايطي ممكن نيست. 4 

 شود؟ ايط، از دستور موقت رفع اثر ميدر كدام شر – 79

  ) به واسطه تبعي بودن دستور موقت، در صورتي كه رأي صادره عليه خواهان باشد. 1 

  ) به واسطه موقتي بودن ماهيت اين دستور، با پايان موعد تعيين شده از طرف دادگاه 2 

  جديدنظر با اعتراض طرف مقابل فسخ شود.كه در ت ) منوط به صدور رأي نهايي در اصل دعوا است مگر اين 3 

 شود. اعتبار مي ) در دعاوي مالي منوط به قطعي شدن رأي است، لذا صرفاً بعد از صدور حكم در مرحله تجديدنظر دستور موقت بي 4 

در كدام مورد، پرداخت خسارت احتمالي در تأمين خواسته، ضروري است؟ – 80
  اشد.) دعوا مستند به سند رسمي ب 1 

  ) خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد. 2 

  ) اسناد تجاري كه به علت عدم قبول، اعتراض نكول شده باشد. 3 

 ) اگر اثبات شود خوانده مال غير منقول قابل بازداشت نداشته و در شرف خارج كردن اموال منقول و وجوه نقد خود از كشور است. 4 

ائيه براي حكم دادگاه ضروري نيست؟در كدام مورد، صدور اجر – 81
  ) رأي دادگاه به شكل واقعي به طرفين ابالغ شده باشد. 1 

  ) حكم دادگاه بدوي، عيناً در دادگاه تجديدنظر تاييد شود. 2 

  ) مؤسسات دولتي طرف دعوا بوده و در دعوا پيروز شده باشند. 3 

 عليه نباشد. ملي از جانب محكوم) حكم دادگاه اعالمي بوده و مستلزم انجام ع 4 

كه شخص ثالث نسبت به مالي كه در مقام اجراي حكم دادگاه توقيف شده اعتراض نمايند،  براساس قانون اجراي احكام مدني، در صورتي – 82
كدام مورد صحيح است؟

 يا حكم قطعي باشد در غير اين صورت ثالث بايد بدون نياز به شود كه مستند به سند رسمي و ) ادعاي ثالث تنها در صورتي مانع از عمليات اجرايي مي 1   

  پرداخت هزينه دادرسي، ادعاي خود را در دادگاه مطرح كند.      

 به) اعتراض ثالث موجب توقيف عمليات اجرايي است و در غير اين صورت دادورز موظف است با اخذ تامين مقتضي، دستور رفع توقيف و تحويل مال  2 

  معترض را صادر نمايد.       

 كه ثالث ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف شده نمايد، مانع از اجراي عمليات اجرايي است، حتي اگر مستند ادعاي ثالث، سند عادي باشد. تنها در صورتي)  3 

 دادرسي در دادگاه صالح مطرح شود.شود كه منطبق با تشريفات و با پرداخت هزينه  ) ادعاي ثالث تنها در صورتي پذيرفته مي 4 
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  تواند مال توقيف شده را بفروشد؟ عليه در كدام صورت مي محكوم – 83

 له، له با اين امر مخالفت ننمايند. با مخالفت محكوم كه محكوم عليه قادر به فروش خواهد بود، مشروط به اين ) اگر دادورز با فروش مال موافقت نمايد، محكوم 1   

  كان فروش تحت هيچ شرايطي وجود ندارد.ام      

 عليه موظف است مال ديگري را ) تنها اگر شخص ثالث مستند به سند رسمي، مالكيت مال توقيف شده را ادعا نمايند، ممكن است.در اين فرض، محكوم 2 

  له معرفي نمايد. براي توقيف به نفع محكوم       

 تواند با نظارت دادورز مال توقيف شده را به فروش برساند. عليه مي هاي اجرايي كافي باشد، محكوم به و هزينه وم) اگر حاصل فروش براي پرداخت محك 3 

 پذير است. به كفايت نمايد، امكان ) تنها اگر مال فروخته شده غيرمنقول بوده و حاصل فروش براي پرداخت محكوم 4 

فرايند حل اختالف چگونه است؟ اگر در خصوص مفاد حكم، اختالفي حاصل شود، – 84
  اي با حضور طرفين است. صرف ارائه درخواست از جانب طرفين نيز مانع از اجراي حكم دادگاه خواهد بود. ) حل اختالف منوط به برگزاري جلسه 1 

  اي خارج از نوبت صورت خواهد گرفت. لعاده و در جلسها گيرد. رسيدگي به اين درخواست نيز در وقت فوق حل اختالف با درخواست هر يك از طرفين صورت مي)  2 

 اي براي رسيدگي به حل اختالف تعيين نمايد. جلسه مذبور به شكل عادي و بر اساس تشريفات دادرسي تواند با تقاضاي مامور اجرا، راساً جلسه ) دادگاه مي 3 

  شود. برگزار مي      

 كه طرفين مستند به حكمي ديگر، مدعي بروز اشتباه در ف طرفين در مورد مفاد حكم مسموع نيست، مگر اين) با قطعي شدن حكم، رسيدگي به اختال 4 

 صدور رأي شده باشند. 

در صورتي كه در ملك موضوع حكم خلع يد، زراعت شده باشد، حكم دادگاه چگونه اجرا خواهد شد؟ – 85
  بهاي زراعت را پرداخته و ملك را تصرف نمايد.له موظف  ) اگر محصول نرسيده باشد، محكوم 1 

  المثل آن را مطالبه نمايد. عليه قرار داده و اجرت تواند تا زمان برداشت، زمين را در تصرفف محكوم له مي ) اگر محصول نرسيده باشد، محكوم 2 

  ف است زمينه تحويل محصول به او را فراهم آورد.له مالك محصول بوده و دادورز موظ ) اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد، محكوم 3 

المثل زمين را پرداخت نمايد و يا اينكه زراعت را فوراً قطع كرده و زمين را به تصرف  عليه مخير است زراعت را ادامه داده و تا زمان برداشت، اجرت ) محكوم 4 

 له درآورد. محكوم

(�م �2345 � و ا+ا� �*��01/ دا-
؟نيستورد، در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم، صحيح كدام م – 86
  ) مهلت تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تا پايان جلسه اول دادرسي است. 1 

  الحصول رامطالبه نمايد. تواند ضرر و زيان مادي، معنوي و منافع ممكن ) شاكي مي 2 

  ت تشريفات آيين دادرسي مدني است.) مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم رعاي 3 

 ) مقررات مربوط به ضرر و زيان معنوي در مورد تعزيرات منصوص شرعي قابل اجرا نيست. 4 

نمايد؟ هرگاه دادگاه كيفري متهم را از جهت جنبه عمومي ناشي از جرم تبرئه نمايد، نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي، چه تصميمي اتخاذ مي – 87
 ) قرار عدم صالحيت 2  ار امتناع از رسيدگي) قر 1 

  ) قرار اناطه 4  ) ادامه رسيدگي و صدور حكم 3 

؟شود نميكدام مورد از موارد سقوط دعوي عمومي محسوب  – 88
 ) اناطه كيفري 4  ) اعتبار امر مختوم 3  ) قاعده دراً 2     ) توبه مجرم 1 

ر كدام موارد تجويز شده است؟صدور قرار نظارت قضايي، د – 89
 شود. در صورت تضمين خسارت وارده تنها قرار نظارت قضايي صادر مي 8و  7) در جرايم تعزيري درجه  1   

 تواند متناسب با جرم ارتكابي عالوه بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضايي صادر كند. ) بازپرس مي 2 

  شود. ه تنهايي وجود دارد و جايگزين قرار تامين مي) امكان صدور آن در همه جرايم ب 3 

  كند. ) بازپرس قبل از صدور قرار تامين كيفري، قرار نظارت قضايي صادر مي 4 

قابل تجديدنظرخواهي در كدام مرجع است؟ 2آراي صادره از دادگاه نظامي  – 90
 ) سازمان قضايي نيروهاي مسلح 4  دنظر نظامي) دادگاه تجدي 3     ) ديوان عالي كشور 2     1) دادگاه نظامي  1 

كدام مورد در خصوص قرار تعليق تعقيب صحيح است؟ – 91
 شود. كه مجازات آنها قابل تعليق است صادر مي 8تا  6) در جرايم تعزيري درجه  1   

 شود. صادر مي 8و  7) صرفا در جرايم تعزيري درجه  2 

 شود. صادر مي 8تا  8 ) در تمام جرايم تعزيري درجه 3 

  ) قطعي و غيرقابل اعتراض است. 4 
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در فرآيند تحقيقات مقدماتي، بازپرس چه تكليفي در زمينه تحقيقات دارد؟ – 92
  ) فقط تحقيقات مورد نظر دادستان را انجام دهد. 2     آوري نمايد. ) فقط ادله عليه متهم را جمع 1 

 طرفي، تحقيقات له و عليه متهم را انجام دهد. ) در كمال بي 4     كند، انجام دهد. ي) تحقيقاتي را كه شاكي تقاضا م 3 

شود، كدام است؟ حدود اختيارات دادستان در زمينه تحقيقاتي كه توسط بازپرس انجام مي – 93
 بدون هرگونه ابهام از بازپرس تقاضا كند. ) اگر تحقيقات بازپرس را ناقص بداند، صرفا مواردي را كه براي كشف حقيقت الزم است به تفصيل و 1   

  كه براي كشف حقيقت الزم باشد از بازپرس تقاضا كند. ) هر تحقيقاتي را اعم از اين 2 

 گونه حقي براي تقاضاي تكميل تحقيقات ندارد و تشخيص بازپرس در مورد كامل بودن تحقيقات نهايي است ) هيچ 3 

  طور كلي صادر كند. دون تفصيل و به) دستور تكميل تحقيقات را ب 4 

شود؟ قرار تعليق تعقيب توسط كدام مقام صادر مي – 94
 ) بازپرس و يا دادرس دادگاه 4  ) دادستان و يا دادرس دادگاه 3  ) دادستان با تاييد دادگاه 2     ) دادستان و بازپرس 1   

؟رسيدگي به اتهام رباخواري در صالحيت كدام مرجع است – 95
 ) ديوان عالي كشور 4  ) انقالب 3  2) كيفري  2     ) نظامي 1 

بيني شده است؟ حق تماس تلفني متهم با يكي از بستگان خود در كدام قانون (ها) پيش – 96
  ) قانون اساسي 1 

   1290) قانون آيين دادرسي كيفري  2 

  1378در امور كيفري هاي عمومي و انقالب  ) قانون آيين دادرسي دادگاه 3 

 1392هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و آيين دادرسي كيفري  ) قوانين احترام به آزادي 4 

كند دادگاه چه تصميمي  عليه ضمن اسقاط حق تجديدنظرخواهي خود و استرداد آن تخفيف در مجازات را تقاضا مي در مواردي كه محكوم – 97
كند؟ اتخاذ مي

  ) الزام به تبديل حبس به جزاي نقدي دارد 2       جازات را معلق كندتواند م ) مي 1 

 ) مكلف است تا يك دوم از مجازات مندرج در حكم را تخفيف دهد. 4     دهد. ) تا يك چهارم ازمجازات مندرج در حكم را تخفيف مي 3 

كنترل مكالمات تلفني قضات منوط به تاييد كدام مقام است؟ - 98
 ) رئيس قوه قضاييه 4  ) رئيس ديوان عالي كشور 3  ) دادستان انتظامي قضات 2  ن كل كشور) دادستا 1 

؟صحيح است» تبيين اتهام«كدام مورد در خصوص  – 99
 باشد. ) تفهيم موضوع اتهام به نماينده اشخاص حقوقي و يا عاقله است كه مسئوليت متوجه آنان مي 1   

 ات كيفري به آن اشاره نشده است.كدام از مقرر ) در هيچ 2 

  ) توضيح اتهام براي اخذ آخرين دفاع از متهم است. 3 

  ) همان تفهيم اتهام به متهم است. 4 

 در جرايم غيرقابل گذشت چنانچه پس از صدور كيفرخواست شاكي گذشت كند دادستان چه اختياري دارد؟ – 100

 تواند از كيفرخواست عدول كرده و قرار تعليق تعقيب صادر كند. ) مي 2  رار موقوفي تعقيب صادر كند.تواند از كيفرخواست عدول كرده و ق )مي 1 

  ) مكلف به اصالح كيفرخواست صادره است. 4  ) مكلف به ارسال كيفرخواست به دادگاه صالح است. 3 

؟نيستها مؤثر   كدام مورد در صالحيت ذاتي دادگاه – 101
 ) صنف 4 ) درجه  3  ) حوزه قضايي 2     ) نوع 1 

گري قابل اعمال است؟ در كدام يك از جرايم ارجاع به ميانجي – 102
 8) درجه  4  8تا  6) درجه  3  8و  7) درجه  2     ) غيرقابل گذشت 1 

ني كردن پرونده را صادر كند؟تواند با وجود شرايط مقرر در قانون قرار بايگا در كدام جرايم تعزيري مقام قضايي مي – 103
 5تا  1) درجه  4  8تا  3) درجه  3     ) تمامي جرايم تعزيري 2     8و  7) درجه  1 

شود؟ در صورت صدور قرار تأمين كفالت براي متهم و عجز او از معرفي كفيل چه تصميمي اتخاذ مي – 104
  شود. قه صادر مي) قرار وثي 2  شود. ) قرار بازداشت موقت صادر مي 1 

به كدام يك از  – 105شود. ) با قرار التزام به عدم خروج از منزل آزاد مي 4  شود. ) تا معرفي كفيل به بازداشتگاه معرفي مي 3 
شود؟ جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي

 ) مستوجب شالق تعزيري 2  ) مستوجب حبس يك سال و باالتر 1 

  ) سياسي و مطبوعاتي 4  و باالتر 4ب مجازات تعزيري درجه ) مستوج 3 
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�6ق 9ا� 78 !
اطالع است وقوع جرم غيرممكن  در صورتي كه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته ولي به جهت مادي كه مرتكب از آن بي – 106

شود حكم آن چيست؟
 ) همان شروع به جرم 4     ) جرم عقيم 3     قابل كيفر نيست) رفتار  2     ) در حكم شروع به جرم 1   

در صورتي كه سن متهم در زمان ارتكاب جرم تعزيري هفده سال تمام شمسي باشد حكم جرم ارتكابي چيست؟ – 107
  ) تنها نگهداري در كانون اصالح و تربيت 2       ) تنها جزاي نقدي 1 

 ) الزام به اجراي مجازات با توجه به سن و شرايط نوجوان 4     يا جزاي نقدي ) حسب درجات جرم نگهداري در كانون 3 

شود، از در حياط  شود. او با ديدن وضع نامساعد مالك، از سرقت پشيمان مي به قصد سرقت، از روي ديوار وارد حياط منزلي مي» الف« -  108
شود. حكم قضيه چيست؟ خارج و همان موقع دستگير مي

 شود. هام شروع به جرم سرقت و ورود به عنف، تعقيب و مقررات تعدد جرم اعمال مي) به ات 1   

 شود. ) به مجازات همان مقدار رفتار مجرمانه كه انجام داده (ورود غيرمجاز) محكوم مي 2 

  ) اتهامي متوجه متهم نيست و بايد از تعقيب وي خودداري شود. 3 

  شود. قيب مي) به اتهام شروع به جرم سرقت تع 4 

شوند. مجازات سردسته چه خواهد بود؟ ي سازمان يافته، در راستاي اهداف آن گروه مرتكب قتل عمي مي اعضاي يك گروه مجرمانه – 109
  ) تعزير درجه پنج 2       ) قصاص نفس 1 

 ) حداكثر مجازات معاونت در قتل عمدي 4       ) مجازات معاونت در قتل عمدي 3 

؟شود اجرا نمي» فورا«م مورد، قانون نسبت به جرم سابق بر وضع آن، در كدا – 110
 ) قانون مربوط به صالحيت محاكم 2     ) قانون متضمن تبديل اقدامات تأميني و تربيتي به مجازات 1   

 ) قانون مربوط به مرور زمان 4     ) قانون مربوط به تشكيالت قضايي 3 

كند. قاضي اجراي احكام در حين اجراي حبس تشخيص  شكستگي به تقلب به سه سال حبس محكوم ميدادگاه كسي را به اتهام ور – 111
تواند انجام دهد؟ مي دهد كه وي مستحق تعليق مجازات است. او چه اقدامي  مي
 تواند از قاضي صادركننده حكم بدوي تقاضاي تعليق نمايد. ) پس از گذشتن يك سال و نيم از مدت زندان مي 1   

 ) در جرم ورشكستگي به تقلب تعليق امكان ندارد مگر قاضي در زمان صدور رأي تعليق را ضروري بداند. 2 

  تواند از قاضي صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد. سال از مدت زندان مي ) پس از گذشتن يك 3 

  تعليق امكان ندارد. زمان با صدور حكم باشد و در زمان اجراي مجازات ) تعليق بايد هم 4 

تعيين مجازات جايگزين زندان براي مرتكبان كدام جرايم به اختيار قاضي واگذار شده است؟ – 112
  8) جرايم عمدي درجه  2       ) جرايم عليه امنيت داخلي 1 

 ر در آن قوانين موضوعه تعيين نشده است.) جرايمي كه نوع و ميزان تعزي 4     ) جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آن بيش از دو سال است 3 

هاي اصل قانوني بودن است؟ عدم امكان صدور حكم به سوزاندن سيم كارت در جرم مزاحمت تلفني ناظر به كدام يك از جنبه – 113
 ن مجازات) قانوني بودن تعيي 4     ) قانوني بودن اجراي مجازات 3     ) قانوني بودن جرم 2     ) قانوني بودن دادرسي 1   

نظر كردن او از طرح شكايت نيست. در  كند و دليلي بر صرف نه ماه پس از وقوع جرم فوت مي» ب«كند.  حضوراً توهين مي» ب«به » الف« - 114
؟صحيح استخصوص حق شكايت كدام مورد 

  رود. حق شكايت از بين مي» ب«) با فوت  1 

  ريخ فوت وي حق شكايت دارد.در مهلت شش ماه از تا» ب«) هر يك از ورثه  2 

  با هم شكايت كنند.» ب«گيرد كه همه ورثه  تحت تعقيب قرار مي» الف«) تنها در صورتي  3 

 را دارند.» الف«در زمان حيات خود شكايت كرده باشد ورثه او حق تعقيب » ب«) تنها در صورتي كه  4 

عليه است؟ نوط به رضايت محكومهاي جايگزين در زندان م يك از مجازات تعيين كدام – 115
 ) جزاي نقدي 4  ) دوره مراقبت 3     ) جزاي نقدي روزانه 2     ) خدمات عمومي رايگان 1 

تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال  در كدام مورد اگر مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود، دادگاه مي – 116
كند؟

  ) جرايم حدي به استثناي قذف و محاربه 2       ) تعزيرات منصوص شرعي 1 

 ) جرايم تعزيري درجات شش، هفت و هشت 4      ) جرايم تعزيري درجه يك تا پنج 3 
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حكم آزادي مشروط لغو شده است. مبدأ مرور زمان كدام تاريخ است؟ – 117
  زادي مشروط) تاريخ لغو آ 2       ) تاريخ پايان محكوميت حبس 1 

 ) تاريخ وقوع جرم مستوجب محكوميت به حبس 4       ) تاريخ صدور حكم آزادي مشروط 3 

در صورتي كه پس از اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت، شاكي خصوصي گذشت نمايد، آثار مجازات تبعي چگونه خواهد بود؟ – 118
 به پيشنهاد دادستان قابل تعليق است.) بنا  2     ) تأثيري بر آثار تبعي مجازات ندارد. 1 

  شود. ) زائل مي 4     يابد. ) بنا به نظر دادگاه تخفيف مي 3 

كند. دقيقاً پيش از تيراندازي ناگهان بابك تفنگ  گيري به سمت او مي بهزاد به قصد قتل و به گمان زنده بودن يك جسد، مبادرت به نشانه – 119
زاد چيست؟كشد. مجازات به را از دست او مي

  شود. ) جرم عقيم است و به كيفر شروع به قتل محكوم مي 1 

  شود. ) جرم محال است و به كيفر شروع به قتل محكوم مي 2 

 شود. ) با توجه به فقدان علم، به كيفر شروع به جرم قتل عمد محكوم مي 3 

  اتي ندارد.) رفتار بهزاد در رابطه با قتل تا اين ميزان جرم نيست و مجاز 4 

در صورتي كه در قانون، رفتاري جرم تعزيري تلقي شود ولي براي آن مجازات مشخص نشده باشد، وظيفه قاضي چيست؟ – 120
  كند. ) مجرم را محكوم به مجازات جايگزين حبس مي 2     كند. ) بنا به صالحديد خود، تعيين كيفر مي 1 

 ) با توجه به اصل قانوني بودن مجازات هيچ كيفري قابل اعمال نيست. 4     دهند. به كيفري مي) با استناد به منابع معتبر فقهي حكم  3 

شود  كند كه مجازات آن حداكثر سه ماه حبس است و دارا آن جرم را مرتكب مي فرشاد مبادرت به تحريك دارا براي ارتكاب جرمي مي – 121
مجازات فرشاد چيست؟

 شود. ) بنا به ميزان تأثير به حداقل تا نصف حداكثر مباشر محكوم مي 2     شود. ر از عوامل رافع مسئوليت، كيفر نمي) در صورت برخورداري مباش 1   

 شود. ) به حداقل كيفر مباشر محكوم مي 4     بيني نشده است. ) هيچ كيفري در قانون براي آن پيش 3 

ميليون ريال جزاي نقدي است و به علت عامل خارج از اراده، قصد وي محقق  كند كه مجازات آن يكصد بابك آغاز به اجراي جرمي مي – 122
شود؟ شود. وي به كدام مجازات محكوم مي نمي

 ) شروع به جرم 4     ) جرم عقيم 3     ) جرم محال 2     ) كيفري ندارد. 1   

تواند باشد؟ صوص جرم موضوع تعويق، چه ميدر صورت ارتكاب جرم قذف توسط شخص، اقدام دادگاه در خ» تعويق صدور حكم«در  – 123
  ) ارتكاب جرم جديد، تأثيري در تعويق صدور حكم ندارد. 2       كند. ) حكم محكوميت صادر مي 1 

 دهد.تواند مدت تعويق صدور حكم را فقط تا يك سوم افزايش  ) دادگاه مي 4     ) دادگاه بايد مدت تعويق را تا كمتر از نصف آن افزايش دهد. 3 

سال مقنّن چه واكنشي را اتخاذ كرده است؟ 9در صورت ارتكاب جرم تعزيري توسط اطفال كمتر از  – 124
 ) نصيحت به وسيله قاضي دادگاه 2     تسليم به والدين با اخذ تعهد با تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق)  1 

  ) هيچ واكنشي 4       ) اقدامات تأميني و تربيني 3 

شود؟ مسئوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات چه زماني محقق مي – 125
  ) شخص حين ارتكاب جرم، عاقل و بالغ باشد. 1 

  ) شخص حين اجراي كيفر، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد حدود. 2 

  تل.) شخص حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه در ق 3 

 ) شخص در حين اجراي كيفر عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه در قتل. 4 

ق 9ا�  !�:�;<=�
قتل در حال خواب و بيهوشي، چه نوع قتلي است؟ – 126

مباشرتي و خطاي محض )  4 سببي و خطاي محض )  3 مباشرتي و شبه عمد )  2     سببي و شبه عمد)  1   

، حكم قضيه چيست؟ شود» ب«ل تباعث ق» الف«اگر مجموع ضربات متعدد عمدي و متوالي  – 127
  شود. ) در حكم يك ضربه است و تنها قصاص نفس اعمال مي 2     نفس است. در قصاصعضو ) اصل بر عدم تداخل قصاص  1 

 متصل به فوت، قصاص يا ديه عضو ثابت است. ) نسبت به جنايات غير 4     متصل به فوت، قصاص عضو ثابت است. ) نسبت به جنايات غير 3 

نمايد، جرم وي چيست؟ مي ديگريظ ركيك به هاي اجتماعي مبادرت به استعمال الفا شخصي در يكي از شبكه – 128
 ) عنوان مجرمانه ندارد. 4     افترا ) 3     اي ) نشر اكاذيب رايانه 2     ) توهين 1   
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، زني را بكشد، حق اولياي دم زن در زمينه قصاص چيست؟ هر گاه مردي – 129
  از پرداخت فاضل ديه به او دارند.) فقط حق قصاص مرد را پس  1 

  حق اخذ ديه را با رضايت قاتل دارند.را ) حق قصاص مرد با پرداخت فاضل ديه به او  2 

  ضايت قاتل دارند. حق قصاص مرد با پرداخت فاضل ديه به او يا حق اخذ ديه را حتي بدون ر)  3 

 شود. ديه از بيت المال پرداخت مي،  ، به صرف ناتواني ) حق قصاص مرد را دارند و اگر ناتوان از پرداخت فاضل ديه باشند 4 

اند: عمل اين فرد به  كرده و گوسفندان بخش وسيعي از يونجهد را خورده» ب«گوسفندان خود را وارد مزرعه يونجه متعلق به » الف« -  130
ترتيب از لحاظ ماهيت عمل به حكم مقرر قانوني چيست؟

  اي عنوان خاص چراندن محصول ديگريدار –) تخريب  2  داراي عنوان اقدام عليه فضاي سبز –) تخريب  1 

 اي عنوان خاص چراندن محصول ديگريدار –) تصرف عدواني  4  نوان خاص نهب و غارت محصول ديگريداراي ع –) سرقت  3 

زن و مردي به دروغ خود را نزد طال فروش مشتري قلمداد كرده و صاحب مغازه براي پسند چند انگشتر طال را براي پسند به آنها داده  – 131
هاي  اند. عمل آنها مشمول كدام عنوان غفلت صاحب مغازه استفاده كرده و يكي از انگشترها را در كيف خود گذاشته و برده است. اين دو نفر از

مجرمانه است؟
 ) خيانت در امانت 2     نوي كالهبرداري و خيانت در امانت) تعدد مع 1   

) سرقت  4       ) كالهبرداري  3 

اي دارد؟ كارمند هتلي، اموال مسافر را كه در اتاق هتل ، و در دسترس او بوده، تصاحب كرده است. عمل او چه عنوان مجرمانه – 132
  ) سرقت  1 

  الهبرداري ) ك 2 

  ) خيانت در امانت  3 

اختالس و در غير اين صورت خيانت در امانت مأمور دولت باشد، ) اگر هتل، دولتي و كارمند،  4 

شود؟ كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد، به چه مجازاتي محكوم مي – 133
 بار به تعزير درجه شش بار به حد و يك ) يك 2     ) به تعداد دفعات قذف ، به حد و تعزير درجه شش 1 

  ) به تعداد دفعات قذف، به حد  4       ) فقط يك بار به حد  3 

شود؟ اگر يك فرد مسلمان مرتكب شرب خمر شود، چگونه مجازات مي – 134
  شود. ه حد مي) در صورت تظاهر به مسكر، محكوم ب 1 

  شود. مي 8) در صورت تظاهر به مسكر، محكوم به حد و شالق تعزيري درجه 2 

  شود. ) اگر در حالت مستي در اماكن عمومي ظاهر شده و مرتكب جرم شود، به حد محكوم مي 3 

 شود. در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام مي)  4 

اگر كسي ديگري را به جنايت بر عضو اكراه نمايد، مجازات اكراه كننده و مباشر جنايت، به كدام صورت است؟ – 135
 شوند. ) اكراه كننده و مباشر، شريك در جنايت محسوب شده و هر دو قصاص مي 1 

 شوند. ) قصاص از هر دو ساقط است و هر دو به پرداخت ديه و تعزير محكوم مي 2 

 شود. ) مباشر قصاص شده و اكراه كننده به تعزير محكوم مي 3 

 ) اكراه كننده قصاص مي شود و مباشر مسئوليتي ندارد. 4 

جنايت عمدي از ورثه باشد. از حيث شكايت چه وضعيتي دارد؟ اگر مرتكب يا شريك در – 136
  برد. آيد. ولي حق قصاص را به ارث مي ) ولي دم به شمار نمي 1 

  برند. و حق قصاص را نيز به ارث نمي ، ) حق قصاص و ديه ندارد 2 

  آيد. ) خودش حق قصاص و ديه ندارد، ولي جزو اولياي دم بشمار مي 3 

 برد. ) حق قصاص ندارد، ولي چنانچه بر ديه مصالحه شود، سهم خود از ديه را مي 4 

در كدام مورد، اعمال مجازات سرقت اعم از حدي و تعزيري منتفي است؟ – 137
 ) ربودن مال به طور علني 4  ) ربودن مال در حال اضطرار 3     ) ربودن اموال موقوفه 2     ) ربودن مال بيرون از حرز 1 

شود؟  كدام رفتار، در حكم كالهبرداري محسوب نمي – 138
  ) برداشتن متقلبانه وجوه دولتي توسط كارمند 2    مال غيره منافع ) انتقال آگاهان 1 

 با علم به سلب مالكيت از متقاضي ) تقاضاي ثبت ملك 4  وراثت يا علم به وجود وراثت ديگر) تحصيل انحصار  3 

؟امكان ندارددستور عدم پرداخت وجه به بانك در كدام مورد،  – 139
  ) چك جعل شده باشد. 2  .) چك گم شده باشد 1 

 ) در نوشتن مبلغ چك، اشتباهي صورت گرفته باشد. 4  ) چك بابت ربا داده شده باشد. 3 
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شود. مجازات پدر چيست؟ پدري يكي از پسرانش را به قتل پسر ديگرش اكراه كرده و قتل واقع مي – 140
) پرداخت نصف ديه به دليل شركت در قتل عمد  2       ) معاونت در قتل عمدي 1   

) قصاص نفس  4       ) حبس ابد  3 

ام، مطالب  منشي دادگاه در جلسه دادگاه، به هنگام نوشتن صورت جلسه اظهارات متهم به قتل كه اعالم داشته من قتلي مرتكب نشده – 141
ت؟خالف اظهارات متهم نوشته است. وي مرتكب كدام جرم شده اس

) تقلب و حيله در صورت جلسه  4     ) جعل مفادي  3     ) خيانت در امانت  2     ) جعل مادي 1   

شود؟ در كدام مورد، مجازات كالهبرداري تشديد مي – 142
) ترساندن از وقايع كذب و ساختگي  2  روغين باالتر از يك ميليارد ريال) اعالم تمكن مالي و د 1 

  ) اعالم اختيارات واهي  4    ) جعل عناوين مستخدمين دولت  3 

ربايد و سپس با ورود به سامانه خودپرداز بانك، مبلغ سه ميليون تومان به حساب خود  شخصي عابر بانك ديگري را به همراه گذرواژه مي – 143
دهد. عنوان مجرمانه وي چيست؟ انتقال مي

اي سرقت  ) كالهبرداري رايانه 4     اي  ) سرقت رايانه 3     ) سرقت و خيانت در امانت 2     اي ) كالهبرداري و جعل رايانه 1   

اي است؟ ، جعل رايانه فتار كدام ر – 144
اي  ) حذف داده ديگري از سامانه رايانه 2  ) ايجاد داده قابل استناد 1 

  ) مخفي كردن داده  4   ) متوقف كردن داده 3 

، اداي قسم دروغ، جرم است؟ در كدام دعاوي – 145
) حقوقي و كيفري  2 ) حقوقي و كيفري و نزد مراجع رسمي و نهادهاي انقالب اسالمي  1   

  ) فقط كيفري  4 ) فقط حقوقي  3 

:�?@ �ABC حE
شود؟ كدام مورد، به وسيله يك شاهد و يمين ثابت مي -  146

 ) سحق 4  ) لواط 3  ) ديون و اموال 2  ) زنا 1 

كدام مورد بيانگر تعريف مدعي و منكر است؟ – 147
 ) المدعي هو الذي قوله يوافق االصل و منكر مخالفه. 2  ) يترك او ترك الخصومة و المنكر مقابله. 1 

  ) المدعي هو الذي يترك الخصومة و المنكر ايضاً. 4  ) المدعي هو الذي قوله يخالف الظاهر و المدعي مقابله. 3 

، شهادت شاهد مورد قبول است؟كدام مورددر  – 148
  ) شهادة العاقله بجرح شهود الجنايك خطاً. 2    شهادة الوصي في متعلق وصيته.)  1 

 شهادة العدو لعدوه إذا كانتذ العداوك التتضمن فسقاً.)  4  ) شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما. 3 

ما هو الحكم لو اوصي لالقرب؟ – 149
 ) اعطي سهم احد الوارث 4  رث) نزل علي مراتب اإل 3  قل) اعطي مثل سهم األ 2  ) للذكر مثل حظ االنثيين 1 

نظر مشهور چيست؟ ث اوالد اوالدنحوه اردر  – 150
  سم المال بينهم بالسوية.ف) ين 2  ) للذكر مثل حظ  1 

 برند كه ميت پدر نداشته باشد. ) در صورتي به طور مساوي ارث مي 4  به.  ) يأخذون كل منهم نصيب من يتقرّب 3 

در كدام مورد، اقرار به نسب، نياز به تصديق مقرّبه دارد؟ – 151
) اذا كان المقرّبه ميتا  4  ) اذا كان المقرّبه بالغا مجنونا 3  ) اذا كان المقرّبه صغيرا 2     اذا كان المقرّبه بالغا او سفيها)  1   

كدام مورد در خصوص اقرار صحيح است؟ – 152
  ) لو علّق االقرار بشهاده الغير صح 2  ) لو اقرّ بلفظ مبهم بطل 1 

) الخلو من السفه شرط في االقرار المالي فقط  4  يصح االقرار اال بالعربيه ) ال 3 

؟ ه ظنّاهو الحكم لو ادعي السرقماه  – 153
  . يسمع الدعوي ) ال 1 

  مدعي عليه.ال) يسقط الدعوي لو لم يحلف  2 

  .المدعي بعد رد اليمين اليه من المدعي عليهخلف  لو ) يثبت الدعوي 3 

 عليه. حلف المدعي بعد رد اليمين من الحاكم لو نكل المدعي ) يثبت الدعوي لو 4 
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عي الرجل الزوجية و انكرت ثم تزوجت فاقرّت بالزّوجية السابقة؟اد ما هو الصحيح لو – 154
  . ها ) اليرث من الثاني و للثاني وطوء 2       . بطل العقد الثاني)  1 

 صح العقد الثاني و ال اثر لالء قرار النه لنفسها ال علي نفسها.)  4     ها. ء ) يرث منه الثاني و ال يجوز له وطو 3 

است؟» القتل بالسيف هو للزاني بالمحرّم «كدام مورد، از مصاديق عبارت  – 155
  ) الزنا بمن يحرم نكاحه كاخت الموقب.2 ) الزنا بمن يحرم نكاحه ابدا كالبنت  1 

 ».يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب «الزنا بالمحرم النسبي و الرضاعي لقوله (ص) : )  4  ) الزنا بمن يحرم بالنسب كبنت االخت. 3 

جل؟ما هو الحكم فيما لو شرط كون الرهن مبيعا عند اال – 156
  ) بطل الرهن و البيع و بالقبض ضمنه مطلقا. 2  ) بطل الرهن و البيع و بالقبض ضمنه بعد االجل. 1 

 ) صح الرهن و بطل البيع و بالقبض ضمنه قبل االجل. 4  صح الرهن و بطل البيع و بالقبض ضمنه مطلقا)  3 

، ناظر به كدام مورد است؟»اليجوز التعريض بالعقد لذات البعل« عبارت  – 157
  دار مطلقا حرام است. ) خواستگاري از زن شوهر 2  دار به كنايه حرام است. ) خواستگاري از زن شوهر 1 

 دار عرضه كند. خود را براي ازدواج به زن شوهرتواند  ) مرد اجنبي نمي 4  دار اگر به صراحت باشد، حرام است. ) خواستگاري از زن شوهر 3 

خصوص نكاح موقت، صحيح است؟ كدام مورد، در – 158
 ء. ) لو وهبها بعض المدة قبل الدخول لم يسقط من امهر شي 2     ء من المدة اختيارا بعد الدخول ال يقاص من المهر شيئا ) لو اخلّت بشي 1   

 . ) يجوز العزل عن الزوجة اال باذنها 4  ء عليه. ) لو وهبها المدة قبل الدخول فال شي 3 

براي خارج كردن كدام مورد است؟» حصة«در عبارت زير، قيد  – 159
 ) اجارة االصول 4 ) اعارة االصول  3  ) المساومة 2     ) المضاربة 1 

عبارت زير، تعريف كدام مورد است؟ – 160
»عدا بعقد لفظي علي ان تكون بينهما ما يكتسبان و يربحان و يلتزمان من غرم و يحصل لهما من غنم و هي ان يشترك شخصان فصا«

) شركة االعمال  4  ) شركة الوجوه 3     ) شركة العنان  2     ضةو) شركة المفا 1 

، كدام است؟»فال شفعه في العضائد الضيقه «در عبارت » العضائد الضيقه«كلمه  – 161
هاي باريك  ) جوي 4 هاي كوچك  ) مغازه 3     هاي كوچك  ) اتاق 2     ) راه روهاي تنگ  1 

كدام است؟» مقصود«در عبارت زير، منظور از كلمه  – 162
»الجعالة يجوز علي كل عمل محلّل مقصود غير واجب علي العامل«

 ) مقصود للعقال 4 ) مقصود للجاعل  3 ) مقصود للعامل  2     ) مقصود للمالك  1 

كه سه بار تكرار شده است، به ترتيب كدام است؟» ها«، مرجع ضمير زيرعبارت  در – 163
»لو نشز الزوج بمنع حقوقها الواجبة فلها المطالبة و للحاكم الزامة بها« 
 الحقوق) الزوجه، الزوج،  4  ) الحقوق ، الزوجه، الزوجه 3  ) الزوجه، الزوجه، الحقوق 2  ) الزوج، الزوجة، الحقوق 1 

رهن در كدام مورد، نافذ است؟ – 164
) ما ال يملك الراهن  4 ) الوقف  3 ) الدين  2     ) االرض الخراجيه  1   

المحصنان؟ ما هو الحكم لو تقاذف – 165
  هما  ) يجب حد 2  ) يسقط الحد عنهما  1 

) يسقط الحد عنهما و يعزّران  4 ر خ) يجب حد من ابتدا بالقذف و يعزّر اال 3 

ل Fر� (ر�)ا	IJ KLM ط�OPQRل اFا :�?@
 به ترتيب، كدام يك از ،فعل)ا(غيري، ظاهر صيغة  در دوران امر بين وجوب عيني و كفايي، تعييني و تخييري، مطلق و مشروط، نفسي و – 166

كند؟ اقتضاء مي
) عيني، تعيييني، مشروط و غيري  2       ، تخييري، مشروط و غيري) عيني 1   

، مطلق، نفسي ) عيني، تخييري 4       ) عيني، تعييني، مطلق، نفسي  3 

صحيح است؟» طلب الفعل«كدام مورد، راجع به  – 167
 1 عا و سؤال حقيقت است.) از قبيل كلي مشكّك است و استعمال آن در وجوب، استحباب، د  

  عا و سؤال حقيقت است.كلي متواطي است و استعمال آن در وجوب، استحباب، د) از قبيل  2 

 مجاز است.عا و سؤال استحباب حقيقت و در د   ) از قبيل كلي متواطي است و استعمال آن در وجوب و 3 

  عا و سؤال مجاز است.استحباب حقيقت و در د ) از قبيل كلي مشكّك است و استعمال آن در وجوب و 4 
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يف كدام يك از اقسام واجب است؟زير، تعرعبارت  – 168
»هو ما يتوقّف وجوبه علي وجود مقدماته و اليجب تحصيلها«

برائت  –) فقدان نص  4 تخيير  –) تعرض دو نص  3 ت برائ –) اجمال نص  2     احتياط –) اجمال نص  1 

مصداق كدام مورد از شبهه حكميه » ك في لفظ الغناء المحرّم، بين الصوت المطرب الذي فيه ترجيع و بين المرجع فقطاذا شُ« مسئلة  – 169
تحريميه است و حكم آن كدام است؟

برائت  –) فقدان نص  4     تخيير  –) تعارض دو نص  3     برائت  –) اجمال نص  2     احتياط  –) اجمال نص  1   

صحيح است؟كدام مورد، در بيان فرق اماره و اصل،  – 170
  ) انّ االماره تجري في مقام التّشريع و األصل يجري في مقام العمل  2  قوي منه في األصل.أ) لسان كشف الواقع في االماره  1 

) انّ االمارة اخذ فيها جهة الكشف عن الواقع و األصل لم يؤخذ فيه ذلك  4 ري في مقام العمل و األصل يجري في مقام التشريع ) انّ االماره تج 3 

به ترتيب كدام رابطه وجود دارد؟ بين هر كدام از دو دليل فرضي زير، – 171
الشك لكثير الشك  –الركعات يبني علي االكثر  الشّاك في – 1
2 –  الغناء حرام– داء حالل الح
ص تخص –) ورود  4 تخصص  –كومت ) ح 3 تخصيص  –) حكومت  2 حكومت  –) ورود  1 

شبهه غير محصوره، به كدام معني است؟ – 172
   1 ت اطرافها في العرف غير محصورة أ) ما عاحتمال التكليف فيه موهوماو كان د 

 2 للمكلف، عادةً ارتكاب جميع اطرافها.مكن ) ما لم ي 

  يسهل  عد اطرافها مطلقاً او في زمن قصير  ) ما ال 3 

  يضبط المكلف اطرافها و حدودها، عرفاً ) ما ال 4 

اجتماع امر و نهي ، چه حكمي دارد؟ – 173
 محال ولي عرفاً ممكن است. ) عقالً 2  ) عقالً ممكن ولي عرفاً محال است. 1 

  ) ممكن است عقالً و عرفاً  4  ) محال است عقالً و عرفاً  3 

صحيح نيست؟» اجمال مخصص«كدام مورد، درخصوص  – 174
  ) در شبهه مفهوميه، اگر مجمل از تمام جهات اجمال داشته باشد به عموم عام نمي تواند تمسك كرد. 1 

  توان به عموم عام تمسك كرد. ل داشته باشد در دوران بين متباينين نميشبهه مفهوميه اگر مجمل از برخي جهات اجما در)  2 

  توان به عموم عام تمسك كرد. ) در شبهه مصداقيه اگر عام به وسيله مخصصي كه مصداق آن مردد است تخصيص خورده باشد نمي 3 

 توان به عموم يرده باشد تنها درصورتي كه مخصص متصل باشد نمشبهه مصداقيه اگر عام به وسيله مخصصي كه مصداق آن مردد است تخصيص خو ) در 4 

 عام تمسك كرد. 

در تعارض اصل استحاب و اصل صحت در فعل مسلم كدام يك مقدم است؟ – 175
  ) اصل صحت مطلقا مقدم است. 2  ) اصل استصحاب مطلقا مقدم است. 1 

 معامالت اصل صحت مقدم است.) فقط در  4  ) فقط در عبادات اصل صحت مقدم است. 3 

مقدمه واجب به كدام داللت واجب است؟ – 176
) داللت التزامي  4 ) داللت مطابقي  3 تضمني ) داللت  2     ) داللت عقلي  1   

نظر اصوليون و اخباريون در شبهه تحريميه در مورد اجمال نص چيست؟ – 177
  كنند. ) هر دو احتياط را جاري مي 2       كنند. )هر دو برائت را جاري مي 1 

 كنند. ) اصوليون، احتياط و اخباريون، تخيير را جاري مي 4     كنند. ) اصوليون ، برائت و اخباريون، احتياط را جاري مي 3 

چهارگانه به ترتيب چگونه است؟مجاري  استصحاب، برائت، احتياط و تخيير) و حصر مجاري اين اصول در حصر اصول عمليه در اصول چهارگانه ( – 178
 استقرايي –) استقرايي  4     استقرايي –) عقلي  3     عقلي –) استقرايي  2     عقلي –) عقلي  1 

شود؟ دركدام صورت اضطرار به يكي از اطراف علم اجمالي مانع از منجزيت علم اجمالي مي – 179
  اضطرار بعد از علم اجمالي باشد. ) هنگامي كه 2       ) اضطرار مطلقا مانع است. 1 

 ) هنگامي كه اضطرار به معين قبل از علم اجمالي باشد. 4     ) هنگامي كه اضطرار به غير معين قبل از علم اجمالي باشد. 3 

صحيح است؟ »برائت«و » طهارت«كدام مورد در خصوص جريان دو اصل » اذا اشتبه انائان احدهما متنجس و االخر طاهر«در مسئله  – 180
 ) دليلهما شامل لكل من الطرفين و لكن العلم االجمالي مانع عن جريانهما في تالطرفين 1 

  ) دليل اصاله البرائه شامل لكل من الطرفين لكن دليل اصاله الطهاره اليشملهما  2 

  . ) دليلهما شامل لكل من الطرفين و لكن النص الخاص مانع من جريانهما 3 

  ) خال عن االشكال الن دليلهما شامل لكل من الطرفين 4 
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