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 قوق مدنیح
در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه قیم، عمل حقوقی انجام گرفته توسط قیم، چه وضعیتی پیدا می  -1

 کند؟

 ( اگر بدون عمد و تقصیر غبطه را رعایت نکند و موجب زیان محجور شود، عمل وی نافذ است.1

 حجور، مسئول جبران ضرر است.( اگر بدون عمد و تقصیر باشد، عمل وی نافذ ولی در برابر م2

 (اگر در حدود اختیارات قانونی عمل کند، نافذ است حتی اگر غبطه رعایت نشده باشد.3

 ( اصوالً قیم برخالف ولی قهری، ملزم به رعایت غبطه محجور نیست.4

   کتاب دوم مدنی فاخر 131ص  221این تست عین  نکته  )توسط دکتر کریمیان( :پاسخنامه تشریحی

دچار اشتباه می شود به گونه یی که  الی که ولی قهری به نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می دهد ولی در تمییز این مصلحتاعم

رزند خود( تجارتی مثالً پدر یا جد پدری به منظور ازدیاد پول یا سرمایه محجور ) ف»نتیجه کار برخالف آنچه خواسته اند به زیان مولی علیه منتهی می شود. 

صحیح و نافذ است. ولی قهری مثل هر امین دیگری موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعایت مصلحت مولی « کند ولی ضرر سنگینی متحمل شود

استادان معامله را فضولی  یالذا نمی توان بر علیه او مطالبه خسارت کرد. البته  پاره  تعهد ولی تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه علیه تالش کند.

لی علیه رعایت شود نه دانسته اند و به محجور یا ولی یا قیم اجازه داده اند بطالن آن را از دادگاه بخواهد. اینان استدالل می کنند  که باید غبطه واقعی مو

  آنچه را ولی مصلحت پنداشته. ) نظر مخالف(

 
بلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل پرداخت شود. در صورت مالک با غاصب ملک خود توافق می کند که م  -2

 امتناع غاصب از پرداخت اجرت مورد توافق و طرح دعوی از سوی مالک، دعوی مزبور تابع کدام اموال است؟

 ( در حکم غیر منقول1

 ( غیر منقول تبعی2

 ( در حکم منقول3

 (  منقول ذاتی4

  13آزمون آنالین جامع نوبت  12شبیه شماره کتاب دوم مدنی فاخر و   2ص  21کته نو  1ص  22و  11نکته شماره  :پاسخنامه تشریحی

کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال االجاره عین مستاجره از  قانون مدنی: 22قانون مدنی کلیه دیون را در حکم منقول دانسته است ماده 

اما دیون و تعهدها تنها از حیث صالحیت محاکم نیست  تاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.حیث صالحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مس

 

امکان ویرایش ) آموزش عالی آزاد فاخرپیشنهادی مؤسسه  تشریحی پاسخنامه

می باشد  پاسخنامه سازمان سنجش ،مالک کلید آزمونضمناً  (مجدد پاسخنامه وجود دارد

  که به محض دریافت اطالع رسانی می شود.
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پاسخ صحیح به این تست بسته به دانستن نظر طرح آن و چینش کلمات در تست دارد.  که در حکم منقول است، بلکه از هر جهت منقول به شمار می آیند.

مورخ  31کتاب اول مدنی فاخر و رای وحدت رویه شماره  11ص  11مطابق با نکته شماره   لذا سئوال استانداردی محسوب نمی شود. در هر حال،

 از قرارداد و یا عقد،است و مطالبه مال االجاره یا ثمن  ناشی  حکم غیر منقولدر  خارج از قراردادمطالبه اجرت المثل یا خسارت ناشی از ضمان    1/9/1333

و سپس غاصب پرداخت نکرده است ،مطالبه  پس از   توافق کردهوجود این  عبارت  در تست  که مالک با غاصب  در حکم منقول است .به نظر می رسد که

طالبه اجرت المثل را این توافق، را باید مبتنی بر قرارداد دانست. چرا که اول توافق ) قرارداد ( ایجاد شده سپس مطالبه صورت گرفته است. با این استدالل م

صراحتا 1/9/1333مورخ  31است. البته  رای وحدت رویه شماره  در حکم غیر منقولفق بوده باید در حکم منقول آورد در غیر این صورت، چون بعد از توا

 قانون آیین دادرسی مدنی )در دعاوی راجع 23نظر به اینکه صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده : اشعار به غیر منقول بودن آن دارد

ستثنایی به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت وسایر حقوق راجع به آن(حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول ا

قانون مدنی به  22الی  12قانون فوق االشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از مواد  21براصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 

آن چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه  21عمل آمده از ماده 

سم اول را منطوقاً از حیث صالحیت محاکم وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی ق

قانون آیین  23در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 

 دادرسی مدنی قرار می گیرد. 

 
 ( در مورد ارتفاق، کدام مورد صحیح است؟3

 ق، حق عینی ایجاد می نماید.( اذن ارتفا1

 ( با وقف ملک مورد حق ارتفاق، حق ارتفاق زایل می شود.2

 .( در حق عبور، بین مالک و صاحب حق ارتفاق، احکام مالکیت مشاعی جاری می شود3

 ( حق ارتفاق به صورت مستقل از ملک واجد حق ارتفاق، قابلیت معامله را دارد.4

شبیه تست شماره  .کتاب اول مدنی فاخر 22ص11و13و تست شماره 21ص 155و151و151و 152ته شماره منطبق بر نک  :پاسخنامه تشریحی

  آزمون حضوری نوبت پنجم( 2گزینه کامال شبیه تست شماره  1آزمون حضوری نوبت پنجم) اصل سوال و دو گزینه از  2
مالکیت است و جدای از ان ملک که برای ان حق ارتفاق در نظر گرفته شده چون اوالً: حق ارتفاق امالک، حق تبعی است و از فروع  صحیح است. 3گزینه 

که گفته  4 است قابل نقل و انتقال نیست ضمن اینکه طبق قانون ثبت  حق ارتفاق باید با ملک به ثبت برسد و ثبت جدای ان قابل پذیرش نیست لذا گزینه

به این دلیل  3نیز که وقف را موجب زوال حق ارتفاق ملک دانسته اشتباه است. گزینه  2حق ارتفاق قابل فروش جدای از ملک است اشتباه است. گزینه 

ق.مدنی: هر گاه شرکاء ملکی دارای  113حق ارتفاق قابل تقسیم نیست. طبق ماده  113صحیح است که گفته احکام مال مشاعی جاری است و طبق ماده 

از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در  حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء هر کدام

اشت. )بر ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد د

 اساس نظر مرحوم دکتر کاتوزیان(

 
 در خصوص تبدیل تعهد، کدام عبارت صحیح است؟  -1

 ( افزودن یا کاستن وثیقه های شخصی و عینی یک دین، موجب تحقق تبدیل تعهد می شود.1

 .است حقققرادادی و غیرقراردادی علی االصول تبدیل تعهد قابل ت( در مورد کلیه تعهدات 2

 بدیل تعهد محسوب می شود.( اگر مقصود از تعهد جدید، افزودن بر تعهد سابق باشد، ت3

 ( همه موارد4

 :پاسخنامه تشریحی
شوند تعهد، خواه قراردادی و خواه غیر قراردادی، پیش از آنکه  اسباب سقوط تعهد )که یک مورد ان تبدیل تعهد است(، اسبابی هستند که مستقیماً باعث می

 ق با نظر دکتر کاتوزیان و مرحوم  حسن امامیبه مرحله اجرا و کمال برسد زایل شده و از عالم حقوق محو شوند منطب
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هرگاه مدیون از مال غیر اقدام به تأدیه دین خود کند، مالک با اثبات کدام مورد، می تواند مال مورد تأدیه  -5

 را از طلبکار مسترد دارد؟

 ( متعلق به اوست.1

 ( متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده است.2

 به اوست، منوط بر این که مدیون اذن در تأدیه نداشته باشد. ( متعلق3

 ( متعلق به او بوده  و با اذن او در اختیار مدیون بوده و مدیون اختیار تأدیه از آن مال را نداشته است.4

 اول مدنی فاخر کتاب 51ص32نکته شماره  و   ازکتاب دوم مدنی فاخر 51ص  122با تست شماره  منطبقاین تست  :پاسخنامه تشریحی

بعنوان این که درحین تادیه  اگرمتعهد در مقام وفاء به  عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند قانون مدنی: 212صحیح است. مستند به ماده  3گزینه 

بوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته  او ید قانونی در مجوز یا و این که ثابت کندکه مال غیر مگر آن را از متعهدله بخواهد ملک آن مال نبوده است استرداد

 باشد.

 
 کدام مورد، صحیح نیست؟  -6

 ( در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث شرط است.1

 ( در بعضی از موارد، تعهد به ضرر ثالث ممکن است.2

 (  تعهد به نفع ثالث، استثنا، بر اصل نسبی بودن قراردادها است.3

 ثالث ضرورت دارد.(  در تملیک به نفع ثالث، قبول 4

و تست 33ص51و53و52و مطابق با نکات  کتاب دوم مدنی فاخر 11ص   162درصد منطبق با شماره  122این تست  :پاسخنامه تشریحی

 کتاب اول مدنی فاخر 35ص16و15و11شماره 
این نظر با این اشکال روبرو است که ایجاد حق  است. امّاصحیح  1به نفع شخص ثالث، قبول ثالث شرط نیست و گزینه  تعهدگرچه مطابق  نظر اکثریت در 

ر با سلطه او بر برای دیگران بدون قبول او با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها )و اصل اثر نسبی قرارداد( سازگار نیست. چرا که اوال ایجاد حق برای غی

مانند تملیک مال به او عملی دو سویه و در واقع نوعی عقد است و خویش، که امری عقالیی و شرعی است، منافات دارد. ثانیآ جعل حق برای دیگری ه

اء و معقد مستلزم قبول کسی است که حق برای او قرار داده می شود. امام خمینی)ره( این اشکال را چنین پاسخ داده است که آنچه از ظاهر عبارات فقه

حاب تنها درصدد بیان صحت جعل خیار برای شخص ثالث بوده اند و نظری به لزوم یا عدم اجماع بر می آید عدم نیاز به قبول است امّا با توجه به اینکه اص

ه عدم نیاز به قبول لزوم قبول نداشته اند کالم ایشان از این حیث اطالق ندارد بنابراین باید مطابق قاعده قبول شخص ثالث را الزم دانست مگر اینکه نسبت ب

 وجه به جواز تخصیص قاعده به اجماع طبق آن عمل خواهد شد.اجماع قائم شود که در این صورت با ت

 
چنانچه پسری که قانوناً ملزم به انفاق پدر خویش است، با پدر نسبت به میزان نفقه توافق کند، افزایش  -1

 هزینه زندگی پدر، چه اثری بر این  قرار داد خواهد داشت؟

 ندارد. (  قرارداد الزام آور است و دادگاه حق تجدید نظر 1

 .( دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجدید نظر کند2
 ( قرارداد توسط پدر قابل ابطال است.3

 (  دادگاه به پدر حق فسخ می دهد.4

 :پاسخنامه تشریحی
زان ان را نفقه باید نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت شخش را پوشش دهد و در صورت محل اختالف دادگاه می تواند می صحیح است 2گزینه 

 قانون مدنی   1211مشخص کند لذا در فرض سئوال دادگاه حق دارد در صورت مطالبه پدرمیزان ان را مشخص کند مستفاد از ماده 
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 در صورتی که زوجه عقد نکاح را قبل از نزدیکی و به جهت خصاء فسخ کند، مستحق کدام مهریه است؟ -2

 ( مهر المثل1

 .( مستحق مهریه نیست2

 مهرالمسمی  ( نصف3

 ( مهر المسمی4

  11آزمون آنالین نوبت  11هم محتوی با تست شماره  وکتاب دوم مدنی فاخر  131ص 11هم محتوی با نکته   :پاسخنامه تشریحی

به طور کلی: اگر زوجه بخواهد عقد نکاح را فسخ کند در صورت بکارت زوج هیچ مهریه ای پرداخت نمی کند و در  صحیح است. 2گزینه 

چون خصا موجب حق فسخ برای زن است و  1122. اما استدالل حقوقی:  مستند به ماده  رت عدم بکارت زوج تمام مهریه را پرداخت می کندصو

که مقرر میدارد : هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن  1121طبق سئوال مطرحه شده زن باکره بوده ) قبل از نزدیکی( و مستند به ماده 

 حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

 
 در خصوص نفقه فرزند، کدام مورد صحیح است؟ -1

 ( نفقه طفل پس از وقوع طالق، با شخصی است که حضانت وی را به عهده می گیرد.1

 گاه به عهده  اجداد پدری نخواهد بود. ( نفقه طفل متولد از نکاح منقطع، هیچ2

 ( نفقه فرزند بالغ و رشید، به عهده پدر نخواهد بود.3

 ( نفقه طفل متولد از زنا، به عهده پدر طبیعی است.1

  از کتاب دوم مدنی فاخر 131ص 13این تست شبیه تست شماره  :پاسخنامه تشریحی

لحق به زانی نمی شود در مورد ارث است اما در مورد نفقه ولدالزنا به زانی وزانیه ملحق می شود لذا  که گفته طفل متولد از زنا م 1131دقت فرمایید ماده 

را بدهند و  ثبوت نفقه بر زانی بالاشکال است، بنابراین طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقراب خود دارد بر پدر و جدپدری واجب است به ترتیب نفقه او

 ورت فقر و نیازشان حق نفقه بر طفل ناشی از زنا را دارند.همچنین پدر و جد پدری در ص

 
 ، در خصوص موجبات ضمان، کدام مورد صحیح است؟1312با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب  -12

 ( در کلیه موارد موجب ضمان، دادگاه مکلف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.1

 مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.(در اجتماع سبب و 2

 ( در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تاثیر رفتار آن ها می باشد.3

 ( اثبات قاعده احسان، مانع مسئولیت مکلف نیست.4

 :پاسخنامه تشریحی
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی  که مقرر میدارد: 526: مستند به ماده (هم میتواند صحیح باشد 1گزینه صحیح است ) 3گزینه 

طور مساوی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به 

که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی  وت باشدمگر تأثیر رفتار مرتکبان متفا ضامن میباشند

هم می تواند صحیح باشد چون در متن همین ماده گفته  1اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. البته گزینه 

 او مستند است ضامن است که این امر مستلزم احراز توسط دادگاه است. شده است  عاملی که جنایت به

 
چنانچه تجاوز به ملک غیر در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد بوده و رفع تجاوز، مستلزم ورود ضرر بیشتر به  -11

حو خواهد متجاوز در مقایسه با ورود ضرر به مالک بوده و ضرر مالک نسبتاً جزیی باشد، حکم قضیه به کدام ن

 بود؟
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 ( در هر صورت، خلع ید و قلع و قمع1

 ( پرداخت قیمت زمین در زمان صدور حکم2

 ( پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تجاوز تا تاریخ صدور حکم3

 نافع( پرداخت باالترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تصرف تا صدور حکم و همچنین باالترین قیمت م4

 :پاسخنامه تشریحی
در دعاوی راجع به رفع تجاوز و  -ماده واحده   135251521مصوب  الیحه  قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک  مستند به 

شته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا قصد تجاوز ندا قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در امالک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او

اطالع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر  مستحدثات از آن بی تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا

د به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت شو می مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف

حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصالح اسناد مالکیت  اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه

 مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد.  دهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و طرفین دعوی می

 باالترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود. منظور از قیمت اراضی در این ماده - 1تبصره  

 
برای فروش محصوالت  1315یک شرکت تجاری، یک آپارتمان مسکونی واقع در شهر تهران را در سال  -12

ده و سپس مورد اجاره را به مدیرعامل این شرکت اجاره می دهد. کدام مورد شرکت به مدت یکسال اجاره نمو

 صحیح است؟

 ( موجر با پرداخت نصف حق کسبه و پیشه و تجارت، حق تخلیه ملک را دارد.1

 ( به جهت مسکونی بودن مورد اجاره موضوع تابع قانون مدنی است.2

 را دارد.( بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه آن 3

 ( اساساً انتقال به غیر واقع نشده است.4

 1شبیه و هم محتوی با تست شماره و  کتاب اول مدنی فاخر 111ص 62نکته شماره  و 122ص 11عین تست شماره  :پاسخنامه تشریحی

  آزمون آنالین نوبت سوم 1وتست شماره 11آزمون جامع آنالین نوبت 

هستند اما قراردادهای  1313اند تابع قانون موجر و مستاجر سال  در مورد اماکن تجاری به تصویب رسیده 1313ال قراردادهایی که قبل از س دقت نمایید:

 1311هستند. در فرض سوال گفته که قرارداد در سال  1313چه تجاری باشند و چه مسکونی تابع قانون موجر و مستاجر سال  1313منعقده بعد از سال 

در صورتی که مستاجر  ـ 1تبصره :  1313قانون روابط مالک و مستاجر سال  19ماده  1می شود و به موجب تبصره  13ن سال منعقد شده لذا تابع قانو

تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر  ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست بدون رعایت مقررات این

 . ورداستحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشتمدر این مورد مستاجر یا متصرف حسب اجراخواهد شد. و 

 
چنانچه پس ار ایجاب و قبول عقد هبه حیوان معین، متهب بدون اذن واهب، آن را قبض نماید و در ید  -13

 متهب تلف شده باشد، در این صورت حکم قضیه چیست؟

 ر اینکه واهب قبض را رد نموده باشد.( متهب ضامن نیست مگ1

 ( متهب ضامن است مشروط بر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشد.2

 ( تصرف متهب مالکانه است و مسئول تلف نیست.3

 ( متهب غاصب و ضامن تلف است.4

 اول مدنی فاخرکتاب  133ص1و عین نکته شماره  کتاب دوم مدنی فاخر 16ص 261با نکته  منطبقاین تست  :پاسخنامه تشریحی
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باید کسى که مال به او بخشیده شده، به اذن  در هبه قبض شرط است، پس اگر مالى به کسى بخشیده شود ، تا به قبض او ندهند، هبه محقّق نمى شود ، و

ن حیوان در تصرف متهب نبوده هبه کننده قبض کند ، ولى اگر آن چه را بخشیده، در تصرّف کسى باشد که به او بخشیده، کفایت از قبض مى کند. لذا چو

 بلکه ان را بدون اذن واهب تصرف کرده ،تصرف نامشروع و مشمول غصب می شود.

اگر در بیع، شرط شود که خریدار شخص معینی را به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن معرفی  -11

 هد بود؟کند و این شخص معین قبل از انعقاد ضمان بمیرد، وضعیت بیع مزبور چگونه خوا

 ( باطل است.1

 .( قابل فسخ است2

 ( غیرقابل فسخ است.3

 ( قابل فسخ است، اگر ورثه متوفی حاضر به ضمانت خریدار نشوند.4

و تست شماره  32ص 62هم محتوی و شبیه تست شماره  و کتاب دوم مدنی فاخر 22ص211با  نکته  منطبقاین تست  :پاسخنامه تشریحی

 کتاب دوم مدنی فاخر 16ص  121و132وتست 15ص  122و تست شماره  31ص  122وتست شماره 11ص  12

 چون شرایط تحقق شرط زایل شده  لذا حق فسخ محقق می گردد. 

 
چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود، به یک نفر وکالت می دهند.. یکی از موکلین، قبل از انجام مورد  -15

 پیدا می کند؟ وکالت توسط وکیل، فوت می کند. وکالت چه وضعیتی

 ( باطل می شود.1

 ( منفسخ می شود.2

 ( در خصوص متوفی باطل می شود.3

 ( در خصوص متوفی منفسخ می شود.4

 آزمون حضوری نوبت چهارم 11و شبیه تست شماره   26ص55با تست شماره  منطبقاین تست  :پاسخنامه تشریحی

قانون مدنی؛ کلیه عقود جائزه به  914گردد و به موجب ماده  نون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع میقانون مدنی، به موت یا به ج 316برابر مفاد بند سوم ماده 

 شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است. موت احد طرفین منفسخ می

 
ا چنانچه در وکالت تصریح گردد وکیل کلیه اختیارات فروش و تسلیم مبیع را دارد، حال اگر مبیع را ب -16

 داشتن اختیارات، به غیر انتقال دهد، کدام شخص در برابر خریدار، مسئول تسلیم مبیع است؟

 ( صرفاً اصیل1

 ( صرفاً وکیل2

 ( عالوه بر اصیل، وکیل هم به جهت الزم االتباع بودن آثار عقد جایز، مسئول است.3

 وکالتنامه، مسئول است. ( عالوه بر اصیل، وکیل هم به جهت تصریح شدن به اختیار تسلیم مبیع در4

 
شوهری در حال مرض، زن خود را طالق می دهد و ده ماه پس از طالق، به همان مرض می میرد. زن  -11

 ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد متوفی می باشد. کدام مورد در خصوص زوجه، صحیح است؟

 رد.( تمام ماترک متوفی را پس از کسر دیون و واجبات مالی ارث می ب1

 ( نصیب خود را از باب فرض و بقیه ماترک را به عنوان رد ارث می برد.2
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 ( فقط نصیب خود را از ارث می برد.3

 ( ارث نمی برد.4

  آنالین فاخر 15آزمون جامع  11شبیه تست شماره  و کتاب اول مدنی فاخر 162ص 62نکته ذیل شماره   :پاسخنامه تشریحی

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد، زوجه از او  قانون مدنی: 111به موجب ماده 

اشتباه است و  چون وارت منحصر متوفی است طبق طبق ماده  4لذا گزینه «. برد، اگرچه طالق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد  ارث می

 .برد   وبقیه ترکه در حکم اموال بالوارث است فقط نصیب خود را می 949

 
ورثه منوفی،زوجه و دو فرزند پسر هستند و تنها ما ترک متولی،یک باب خانه مسکونی است.در این  -12

 صورت کدام مورد صحیح است؟

 (زوجه حق دارد خلع ید مشاعی فرزندان متصرف را بخواهد.1

 تصرف را بخواهند.(هر یک از فرزندان حق دارند خلع ید زوجه م2

 (هر یک از ورثه می تواند خلع ید مشاعی سایر وراث متصرف را بخواهد.3

 اجرت المثل خانه را از فرزندان متصرف مطالبه کند. (زوجه حق دارد به نسبت سهم االرث،4

 :پاسخنامه تشریحی
ت نصیب خود از قیمت اموال غیر منقول که یک باب خانه است می چون زوجه در در عین اموال غیر منقول که منزل مسکونی است حقی ندارد بلکه به نسب

اموال عین برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از  میارث  قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج 943برد. مستند به ماده بر اساس ماده 

یک  سهم زوجهفرزندی نداشته باشد،  برد و در صورتی که زوج، هیچ اعم از عرصه و اعیان را به ارث می اموال غیرمنقولقیمت  و یک هشتم از منقول

 چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.

 
ریک وبه قصد بیع به هرگاه یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیم،سهم مشاع خود را بدون اذن ش -11

 شخص ثالث منتقل نماید،وضعیت این انتقال چیست؟

 صحیح (4قابل فسخ                 (3غیر نافذ                (2باطل                 (1

 1آزمون آنالین نوبت  1این تست هم محتوی با تست شماره  :پاسخنامه تشریحی

: در بیع فاسد حق شفعه نیست( و حقی است که پس از بیع برای شفیع ایجاد می  613الم  است )ماده انتقال صحیح است. چون حق شفعه تابع عقد بیع س

عقود غیر نافذ تا شود و اگر فورا اقدام نماید این حق وی ساقط می شود لذا نمی توان گفت که معامله غیر نافذ است و به اداره شفیع بستگی دارد . چون در 

نمی گردد اما در حق شفعه عقد به صورت کامل مستقر و فقط برای شفیع تا مدت کمی پس از اطالع حق اعمال وجود دارد  اجازه داده نوشد عقد مستقر

 پس از ان این حق از بین می رود.

 
 در مورد تاثیر قتل موصی توسط موصی له در وصیت،قانونا کدام عبارت صحیح است؟ -22

 د،مانع تملیک موصی به می شود.( اگر قتل عمدی و به مباشرت و انفرادی باش1

 ( اگر قتل عمدی باشد،مانع تملیک موصی به می شود.2

 .( در هر صورت تاثیری در وصیت و تملیک موصی به ندارد3

 ( در هر صورت مانع تملیک موصی به می شود.4

ت و به منظور دست یافتن بر موصی کتاب دوم مدنی فاخر: اگر موصی له پس از انشای وصی 153ص51عین نکته شماره  :پاسخنامه تشریحی

 ق.مدنی در ارث(. 222اقدام به قتل موصی نماید از وصیت محروم است ) وحدت مالک ماده  به،

http://shamslawyers.com/blog/%d8%a7%d8%b1%d8%ab
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 آیین دادرسی مدنی
چنانچه در مرحله تجدیدنظر، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شود، پرداخت هزینه کارشناسی  -21

 به عهده کیست و ضمانت اجرای عدم پرداخت چیست؟

 ایید دادنامه بدوی            ت-( تجدید نظر خوانده1

 متوقف شدن تجدید نظر خواهی-( دادگاه2

 متوقف شدن تجدید نظرخواهی     -(تجدید نظر خواه3

 متوقف شدن تجدید نظرخواهی-( طرفین دعوی4

 122و  .از کتاب دوم آدم  فاخر 122ص  11درصد عین تست شماره 122این تست   (توسط دکتر اسماعیل رحیمی) پاسخنامه تشریحی:

  15آزمون آنالین نوبت  35شبیه تست شماره و  کتاب اول آیین دادرسی مدنی فاخر  61ص  52و  51درصد عین نکته شماره 

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی  آدم که مقرر میدارد: 251ماده 

 د دالیل وی خارج می شود.از عدا

بدوی به عهده هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله 

دون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند ب

 نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

 
حکم راجع به فسخ نکاح،چنانچه مستند به نظریه یک یا چند کارشناس باشد که طرفین رای آنها را قاطع  -22

 قرارداده باشند،از حیث قابلیت فرجام،چگونه است؟ دعوی

 ( فقط به درخواست زوجه قابل فرجام است.         1

 قابل فرجام است. ( فقط به درخواست زوج،2

 ( مطلقا قابل فرجام است.                               3

 ( مطلقا قابل فرجام نیست.4 

آزمون حضوری نوبت  31شبیه تست شماره و  کتاب اول آیین دادرسی مدنی  فاخر 21ص 11درصد نکته شماره 122  پاسخنامه تشریحی:

  دوم

احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بطور کتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده که مقرر میدارد:  361ماده  2مستند به بند 

 باشند.

 
شده است که علی القاعده قابل تجدید نظر می باشد.اما مستند به  حکم دادگاه نخستین،در دعوایی صادر-23

 اقرار در دادگاه است.در این صورت کدام مورد صحیح است؟

 مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای ( قابل تجدید نظر نیست،1

 مگر فقط در خصوص صالحیت قاضی صادرکننده رای ( قابل تجدیدنظر نیست،2

 مگر فقط در خصوص صالحیت دادگاه تجدیدنظر نیست، ( قابل3

 ( قابل تجدیدنظر است4
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منطبق  و  از مبحث احکام قابل تجدید نظر کتاب اول آیین دادرسی مدنی  فاخر 21ص 6درصد عین نکته شماره  122 پاسخنامه تشریحی:

  رکتاب دوم آدم فاخ 111ص  62کتاب دوم و تست شماره  165ص 33و 32با نکته شماره 

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای  -تبصره  که مقرر میدارد: 331مستند به تبصره ماده 

 آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

 
 چنانچه دادخواست تجدیدنظر از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد،کدام مورد صحیح است؟-21 

( دفتر دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود،دادگاه 1

 تجدید نظر قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

خواست دهنده اخطار رفع نقص می کند وچنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود،دادگاه ( دفتر دادگاه تجدید نظر به داد2

 نخستین قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

دادگاه  چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود، ( دفتر دادگاه نخستین به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می دهد و3

 ماید.نخستین قرار رد دادخواست را صادر می ن

 قرار رد دادخواست را صادر می کند. ( دفتر دادگاه نخستین،4

کتاب  161ص  12با نکته شماره منطبق فاخر و    مدنی دادرسی آیین اول کتاب 22ص12 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

  فاخردوم آدم 

  331ماده  2و تبصره ماده   315مستند به ماده 

( در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد 343( و )342( و مواد ) 341( ماده )39و  1، 4، 3، 2تی که نکات یادشده دربندهای )هر دادخواس :341ماده 

ه بالغ ده روز بو مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطالع داده و ازروز ا

( اقدام 339( ماده ) 2او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین صورت برابر تبصره )

 خواهد شد.

ر دادگاه صادرکننده رای بدوی رد درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرا: 339ماده  2تبصره 

 .می شود

 
 در کدام صورت،داوری از بین می رود؟-25

 ( عدم حصول اکثریت در صدور رای             1

 ( عزل یا استعفای داور مشترک2

 ( پرداخت نشدن به موقع دستمزد داور           3

 ( فوت یا حجر یکی از طرفین داوری  4

 12این تست منطبق با تست شماره و   فاخر  مدنی دادرسی آیین اول کتاب 15 ص 11 شماره نکته عین ددرص 122 پاسخنامه تشریحی:

  .مکارگاه حل تست آ.د 113و کامال هم محتوی با تست شماره  پنجمآزمون انالین نوبت  32کتاب دوم آدم فاخر  و تست شماره  221ص

 اوری از بین می رود: در موارد زیر د که مقرر میدارد: 121مستند به ماده  

 ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا.  1

 ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا. 2
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چنانچه خوانده، در اولین جلسه دادرسی به واسطه کمی وقت نتواند اسناد خود را حاضر کند، کدام مورد  -26

 صحیح است؟

ه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت دانست، وقت ( خوانده می تواند درخواست تعیین وقت احتیاطی نماید و دادگا1

 احتیاطی تعیین می کند.

( خوانده می تواند درخواست تاخیر جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، جلسه خارج 2

 از نوبت تعیین می نماید.

دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست جلسه خارج ( خوانده می تواند درخواست تجدید جلسه را نماید و چنانچه 3

 از نوبت تعیین می نماید.

 ( خوانده می تواند درخواست تجدید جلسه را نماید و دادگاه در هر حال مکلف به قبول درخواست است.4

و تست  16ص 21نکته شماره  منطبق بافاخر و   مدنی دادرسی آیین اول کتاب 33ص 11 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

  فاخرکتاب دوم آدم  52ص  31شماره 

...درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دالیل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه  که مقرر میدارد: 16مستند به ماده 

 ا تعیین جلسه خارج ازنوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.رادرخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست ب

 
 چنانچه محکوم علیه غائب، خارج از مهلت قانونی واخواهی نماید. کدام مورد صحیح است؟ -21

ی ( اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبول1

 دادخواست واخواهی را صادر می کند.

( اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبولی 2

 دادخواست واخواهی را صادر می کند.

مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن  ( اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از3

 تامین از واخواه قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

( اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن 4

 ی را صادر می کند.تامین از واخواه قرار قبولی دادخواست واخواه

 قبولی موجب موجه عذر اثبات: میدارد اشعار که فاخر  مدنی دادرسی آیین اول کتاب  16ص6 نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

 که ستا طرح قابل فرضی در رای مفاد اطالع عدم ادعای . قانونی یا بوده واقعی دادنامه ابالغ اینکه از اعم شود می مهلت از خارج دادخواست

  کتاب دوم آدم فاخر 156ص  25و  22و  11با نکته شماره منطبق  وباشد.  نشده واقعی ابالغاز حکم 

  362ماده  1.مستند به تبصره  دقت کنید چون گفته دادگاه دلیل عدم واخواهی به موقع را احراز نموده لذا چون احراز نموه باید قرار قبولی را صادر نماید

نانچه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی به عمل آید، آن ابالغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای چکه مقرر میدارد : 

 مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد. 

ی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی درصورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رای باشدم

اجرای حکم  تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع

 .خواهد بود

 
 ام مرجع است؟شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صالحیت کد -22

 ( دادگاه عمومی محل اجرای سند1
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 ( دادگاه عمومی محل اقامت خوانده2

 ( دادگاه عمومی محل تنظیم سند3

 ( هیات نظارت منطقه اجرای سند4

 کتاب 2 ص( 1سطر) سوم نکته عین درصد 122 کتاب دوم ادم فاخر و  61ص  1درصد عین تست شماره 122این تست  پاسخنامه تشریحی:

و تست   15آنالین نوبت  32تست شماره  عین .م و کارگاه حل تست آ.د 121درصد شبیه تست شماره 122 فاخر و  مدنی دادرسی نآیی اول

  11آنالین نوبت  36شماره 

الف با مفاد سند هر کسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخ 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  2به موجب مواد 

عوی نماید. یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه د

 .داده شدمرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صالحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا 

 
 اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری......................... . -21

 ( پذیرفتنی نیست.1

 ( پذیرفتنی است و رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.2

 .نجام می شود( پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ا3

( پذیرفتنی است و در صورت تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام 4

 می شود.

 پاسخنامه تشریحی:
د را در محق شدن هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خو قانون دیوان عدالت اداری: 55ماده 

تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از  نفع بداند، می یکی از طرفین ذی

 نماید. ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می

 
چنانچه در شورای حل اختالف، دعوای متقابلی اقامه شود که از صالحیت این شورا خارج باشد، کدام  -32

 مورد صحیح است؟

 ( شورای حل اختالف به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و دعوای متقابل را به مرجع قضایی صالح می فرستد.1

 استان می فرستد تا مرجع صالح را تعیین نماید.( شورای حل اختالف هر دو دعوی را به دادگاه تجدیدنظر 2

 ( رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صالحیت شورای حل اختالف است.3

 .( رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صالحیت مرجع قضایی صالح است4

آزمون حضوری  32و کامال منطبق با پاسخ تست م  دوآزمون آنالین نوبت  32این تست هم محتوی با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 نوبت ششم
در این صورت شورای حل اختالف قرار عدم صالحیت به شایستگی شورای حل اختالف چون دعو ی متقابل خارج از صالحیت شورا است مطابق با صالحیت 

 .مایدرا به مرجع صالح هدایت می ن طرفین دعویدادگاه های دادگستری صادر خواهد نمود و 

 
 کدام مورد در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده صحیح است؟ -31

 ( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی1

 .( با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود2
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 سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. ( بدون تقدیم دادخواست و3

 ( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.4

 پاسخنامه تشریحی:
 شود. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می قانون خانواده:  2مادهمستند به 

 
کی به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط شخصی که مقیم شیراز است، در تهران، عهده بانکی در تبریز و چ -32

در وجه شخصی صادر می شود. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک برای دریافت وجه آن، به 

 کدام دادگاه می تواند مراجعه نماید؟

 ( دادگاه عمومی حقوقی شیراز، تهران یا تبریز1

 ( فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز2

 ( دادگاه تبریز3

 ( دادگاه تهران یا تبریز4

آزمون جامع  21تست شماره  و کتاب دوم آدم فاخر 2ص 12و تست شماره  5ص21این تست منطبق با نکته شماره  پاسخنامه تشریحی:

  15آنالین نوبت 

تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی  تردید دارنده چک می بی.. .... 23/3/1325ـ  622رأی شماره:  به موجب رای وحدت رویه:

قانون  11محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده

 ر مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امو آیین

 
 خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، ضمن دفاع ماهوی، ایراد می نماید. کدام مورد صحیح است؟ -33

 ( چنانچه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می کند.1

 ایراد تا پایان اولین جلسه مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می نماید. ( چنانچه2

( چنانچه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می کند و این قرار قابل 3

 تجدیدنظر است.

رح نشود، دادگاه مکلف نیست بدون ورود در ماهیت، راجع به آن تصمیم ( چنانچه ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی مط4

 گیری نماید.

کتاب  31ص22با نکته شماره  منطبقفاخر و   مدنی دادرسی آیین اول کتاب 22ص 31 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

  اولآزمون آنالین نوبت  32و تست شماره  دوم ادم فاخر

 2گزینه  هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. ادم: 12مستند به ماده 

در هنگام  ذکر شده اگر بعد از پایان جلسه اول باشد دادگاه 91به این دلیل لشتباه است که گفته شده در هر حال باید قرار درد ایراد صادر شود اما در ماده 

 اظهار نظر در ماهیت می تواند در خصوص ان اظهار نظر نماید.

 
چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند، دیوان  -31

 عالی کشور کدام اقدام را انجام می دهد؟

 ارجاع می نماید.( پرونده را پس از صدور قرار توقیف دادرسی، به داوری 1

 .( پرونده را برای ارجاع به داوری، به دادگاه صادرکنند رأی فرجام خواسته ارسال می نماید2
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 ( به تقاضا ترتیب اثر نمی دهد.3

 ( پرونده را به داوری ارجاع می نماید.4

 آیین اول کتاب 12ص 31 مارهش نکته عین درصد 122آدم فاخر و کتاب دوم  225ص22درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

  222ص 12با نکته شماره منطبقتست این  فاخر و   مدنی دادرسی

داده شود، دیوان چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص 

 .ارسال می دارد داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته بهعالی کشور پرونده رابرای ارجاع 

 
درخصوص تاجر ورشکسته، اگر مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، کدام  -35

 مورد صحیح است؟

 .( در خواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد1

 ت کننده تأمین نیز داخل در سایر غرماء قرار می گیرد.( حق تقدمی وجود ندارد و درخواس2

( در خواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد، مشروط بر آن که ورشکستگی به تقلب با تقصیر 3

 باشد.

ات ( درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد، مشروط بر آن که مال توقیف شده جزو مستثنی4

 دین نباشد.

درصد 122و  فاخرکتاب دوم آدم  11ص 31درصد عین تست شماره 122و 62ص 1درصد عین تست شماره  122این تست  پاسخنامه تشریحی:

 فاخر  مدنی دادرسی آیین اول کتاب 16ص1 شماره تست و 13ص 21 شماره نکته و عین ششمآزمون حضوری نوبت  22شبیه تست شماره 
 مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. در ورشکستگی چنانچه

 
 در کدام یک از دعاوی زیر، قرار تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟ -36

 ( دعوای متقابل1
 ( دعوای مستند به سند رسمی علیه تاجر2

 ه وچکدعوای راجع به برات، سفت( 3

 تاجر  ردعوای مستند به سند عادی علیه غی( 4

 فاخر و  مدنی دادرسی آیین اول کتاب 51 ص و کتاب دوم آدم فاخر 12ص  21این تست منطبق با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 دوم آزمون آنالین نوبت  36تست شماره 
 می باشند: درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف 

 ـ در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.  1

 ـ دعاوی راجع به برات، سفته و چک.  2

 ـ دعاوی متقابل.  3

 ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد.  4

 قفـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متو 1

 
 کدام مورد، درخصوص گزارش اصالحی دادگاه، صحیح است؟ -31

 رأی تلقی می شود و مانند آرای دادگاه ها، قابل تجدید نظر و فرجام است.( 1

 ( رأی تلقی می شود و پس از صدور و قطعیت، اعتبار امر مختمومه پیدا می کند.2
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 اجرا گذاشته می شود. رأی تلقی نمی شود، ولی مانند احکام دادگاه ها به موقع( 3

 ( رأی تلقی می شود و مانند احکام دادگاه ها، به موقع اجرا گذاشته می شود.4

 فاخر  مدنی دادرسی آیین اول کتاب 61ص 2 و 1 نکته عین پاسخنامه تشریحی:
د مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می نمای

چه اینکه مورد تنظیم می شود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، 

 ب نمی شود.ضمن اینکه رای محسو سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

 
 در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری، کدام مورد صحیح است؟  -32

باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین دادگاه صادر کننده رؤی مورد اعتراض،  (1

 به آن رسیدگی شود.

 ر دادگاه نیز رسیدگی شود.( باید در دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، مطرح شود و د2

باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر ( 3

 درجه دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، باالتر باشد.

دادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر (  باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین 4

 درجه دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، پایین تر باشد.

کامال  222ص 13و12منطبق با نکته شماره و  فاخر مدنی دادرسی آیین اول کتاب 12ص 12 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

آزمون حضوری نوبت  21و شبیه تست شماره  13آنالین نوبت آزمون  31ه و تست شمار 225ص 11وتست شماره 225ص 1شبیه تست شماره 

  کارگاه حل تست آ.د.م 126و کامال شبیه با تست شماره  سوم
اشد که رای اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی ب

گی ترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدمع

ه اول  باید به درجه  دادگاه رای اصلی توجه کنیم  اگر باالتر از دادگاه فعلی باشد به همان دادگاه باالتر و اگر درج: دقت کنید.  خواهدشد

 پایین تر از دادگاه فعلی باشد در همین مرجع رسیدگی خواهد شد . اصلیدادگاه رای 

 
 کدام  مورد در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه، صحیح است؟ -31

 .استنادنماید،امکانپذیرنیست آن اوبه باشدو دلیل مقابل طرف نفع به که درصورتی( 1

 ( مطلقاً امکان پذیر نیست.3

 امکان پذیر است.( مطلقاً 2

 ( در صورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکان پذیر است.    4

 فاخر  مدنی دادرسی آیین اول کتاب 63ص 1 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، دراین 

 آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

 
 در دعاوی راجع به اموال غیر منقول و در ارتباط با بهای خواسته این دعاوی، کدام مورد صحیح است؟ -12

 خواهان  و از حیث مراحل بعدی رسیدگی، قیمت منطقه ای ملک  از حیث هزینه دادرسی، تقویم -1

 از حیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی، قیمت منطقه ای ملک -2
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از حیث هزینه دادرسی، قیمت منطقه ای ملک و از حیث مراحل بعدی رسیدگی، تقویم خواهان، مگر آن که مورد  -3

 اعتراض خوانده قرار گیرد.

 ه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی، تقویم خواهان، مگر آن که مورد اعتراض خوانده قرار گیرد.از حیث هزین -4

 فاخر  مدنی دادرسی آیین اول کتاب 22ص35 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

ی دولت و مصرف ان در موارد معین تقویم قانون نحوه وصول برخی از در امدها 3ماده  12در خصوص هزینه دادرسی مطابق بند  سئوال دو قسمت دارد:

ی است خواسته بر اساس ارزش معامالتی )منطقه ای( و پرداخت هزینه دادرسی بر آن مبنا تعیین می شود. در مورد  قسمت دوم  که مراحل بعدی رسیدگ

 جلسه اول مورداعتراض خوانده قرار گیرد. مراحل بعدی دادرسی بر اساس مبلغی است که خواهان مقرر کرده مگر اینکه تا32ماده  4براساس بند 

............................................................................................................................................................................................................................... 

 حقوق تجارت

 کدام مورد، صحیح است؟  -11

 ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال نیست. -1

ثبت اسم تجاری اختیاری است، مگر این که وزارت دادگستری آن را الزامی کند و پس از ثبت، اسم تجارتی قابل انتقال  -2

 .می باشد

 م تجارتی قابل انتقال است.ثبت اسم تجارتی اختیاری است و اس -3

 ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال است. -4

 1122و1121و1126و1125و1121و1123و 1211درصد عین تست شماره 122این تست  )توسط دکتر اسماعیل رحیمی( پاسخنامه تشریحی:

 از 22ص11 شماره تست و21ص1 شماره تست وعنوان اسم تجارتی کتاب اول تجارت فاخر ذیل  12ص2 شماره و نکته فاخرکتاب دوم تجارت 

 فاخر تجارت اول کتاب

اسم تجارتی قابل انتقال  - 119ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگردرمواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.  و ماده  - 516مستند به ماده 

 است.

 
 کدام عبارت، صحیح است؟ -12

 یر تاجر در مقابل تاجر، سندیت دارد.دفتر تجارتی غ -1

 دفتر تجارتی تاجر در مقابل غیر تاجر، سندیت دارد. -2

 دفتر تجارتی در دعوی صاحب دفتر علیه تاجر دیگر، مطلقاً دلیل محسوب می شود. -3

 دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر، فقط ممکن است جزو قرائن و اماکن قبول شود. -4

 52درصد شبیه سوال 122و  فاخر تجارت اول کتاب از 11 ص 1 شماره نکته و 22 ص 11 شماره نکته عین رصدد 122 پاسخنامه تشریحی:

  فاخرکتاب دوم تجارت  22و15و 61و شماره 2ص22هم محتوی با تست شماره و  چهارمآزمون حضوری نوبت 

یرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود دفتر تاجر در مقابل غ قانون مدنی که مقرر میدارد: 1212مستند به ماده 1گزینه 

ی اعتباری آنچه لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است ردکند مگر آنکه ب

 را که برضرر اوست ثابت کند.

 
 قسمتی ازتعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد، کدام مورد صحیح است؟در شرکت های سهامی، اگر  -13

مدارک مالکیت را در نزد همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است، تودیع و گواهی بانک را به  -1

 مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.
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ه ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به هیأت مؤسس تسلیم عین آن را در نزد یکی از بانک ها تودیع و گواهی بانکی را ب -2

 نماید.

باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت نقدی حساب باز شده است، تودیع و گواهی  -3

 بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن، به هیأت مؤسس تسلیم نماید.

 بانک گواهی و تودیع است، شده باز حساب نقدی پرداخت برای که  بانکی همان در اآنر مالکیت مدارک یا آن بایدعین -4

 .نماید تسلیم شرکتها ثبت مرجع به آن، ضمائم و اظهارنامه ضمیمه به را

 فاخر کتاب دوم تجارت  122با تست شماره منطبق فاخر و  تجارت اول کتاب از 22ص 2 شماره نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

مدارک مالکیت آنرا در همان بانکی که برای پرداخت  موسسین بصورت غیرنقد باشد باید عین آن یا هرگاه قسمتی ازتعهد الیحه: 6به موجب تبصره ماده 

 ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه و

 
 ابل تقسیم، کدام است؟سود ق  -11

از درآمد حاصل همان سال، کلیه هزینه ها و استهالکات و اندوخته قانونی کسر، بقیه بین سهامداران تقسیم خواهد  -1

 شد.

سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال قبل و اندوخته قانونی به عالوه سود قابل تقسیم سال های قبل  -2

 .که تقسیم نشده است

 ر آمد حاصل در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهالکات و ذخیره هاد -3

 از سود خالص، یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی کسر، بقیه بین سهامداران تقسیم شود.  -4

 از 11 سطر 11 ص شماره نکته عیندرصد  122و  کتاب دوم تجارت فاخر  112درصد عین تست شماره  122این تست  پاسخنامه تشریحی:

   آنالین نوبت سوم52درصد شبیه تست شماره 122 و فاخر تجارت اول کتاب از جدید سهام اسمی مبلغ تادیه طرق مبحث

اندوخته قانونی مذکوره در  خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و سود قابل تقسیم عبارتست از سود الیحه: 231مستند به ماده 

 قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. سایر اندوخته های اختیاری بعالوه سود و236ماده 

 
 کدام مورد، صحیح است؟  -15

 در شرکت های سهامی، انتقال سهام می تواند با موافقت یکی از مجامع عمومی و یا هیأت مدیره باشد. -1

 عمومی عادی امکان پذیر خواهد شد.در شرکت های  سهامی، انتقال سهام با موافقت فقط مجمع  -2

در شرکت های سهامی عام، انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران شرکت و همچنین نباید با موافقت مجمع  -3

 عمومی باشد.

در شرکت های سهامی عام، انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران ولی با موافقت مجمع عمومی فوق العاده  -4

 باشد.

 121 شماره نکته عین درصد 122و فاخر کتاب دوم تجارت  121و 122و 111و111درصد عین تست شماره 122این تست  اسخنامه تشریحی:پ

 فاخر تجارت اول کتاب از 51ص

 صاحبان سهام بشود.مجامع عمومی  مشروط به موافقت مدیران شرکت یا در شرکتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواند الیحه: 11مستند به ماده 

 
 کدام مورد، در خصوص فوت یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود، صحیح است؟ -16
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 .از موارد انحالل شرکت نیست، مگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد -1

 از موارد انحالل شرکت است، مگر خالف آن در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.  -2

 رد انحالل شرکت است.به هر حال، از موا -3

 نمی تواند از موارد انحالل شرکت محسوب شود. -4

  و 13 ص66 شماره نکته عین درصد 122و  کتاب دوم تجارت فاخر. 511و516درصد عین تست شماره 122این تست  پاسخنامه تشریحی:

ازمون آنالین نوبت  62سئوال شماره عین  ر و فاخ تجارت اول کتاب از 122 ص  21 شماره وتست 121 ص 22 و 11 شماره تست عین درصد 122

  نوبت ششمآزمون حضوری 51آزمون حضوری نوبت پنجم، کامال شبیه تست شماره  51و شبیه و کامال هم محتوی با تست شماره  چهارم

 .بموجب اساسنامه پیش بینی شده باشد اگر فوت یکی ازشرکاء مورد در :114این سئوال عینا در ازمون های فاخر طرح شده است .مستند به بند دال ماده 

 
در صورتی که یکی از شرکای شرکت نسبی ورشکسته شود، امکان اخراج آن شریک از شرکت، مشروط  -11

 بر کدام مورد است؟

 ( تقاضای طلبکاران مبنی بر اخراج، مورد موافقت دیگر شرکاء قرار گیرد.1

 .ریک در شرکت را نقداً پرداخت کنند( همه شرکای دیگر، وجوهی معادل سهم الشرکه آن ش2

 ( داذدگاه در این خصوص حکم دهد.3

 ( طلبکاران شریک ورشکسته تقاضا کنند.4

 کتاب از 11ص 36 شماره نکته عین درصد 122و فاخر. اب دوم تجارت کت 512درصد عین تست شماره 122تست این  پاسخنامه تشریحی:

  (حضوری نوبت ششم )چون تمام مقررات شرکت تضامنی در شرکت نسبی نیز حاکم است آزمون 51شماره  شبیه سوال .فاخر تجارت اول

 )جز123مفاد ماده  :169ماده  قانون تجارت: 131و 121مستند به ماده  عین تست با همین عنوان و گزینه ها عینا در ازمون های  فاخر طرح شده است.

 و درصورت ورشکستگی یکی ازشرکاء :131ماده  جاری است. در شرکتهای نسبی نیز133و121که به نسبت سرمایه آنها است( و مواد  شرکاء مسئولیت

 از آن شریک را سهم می توانند سایر شرکاء کرد تقاضا انحالل شرکت را129همچنین درصورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده 

 نند.از شرکت خارج ک را او تادیه کرده و دارائی شرکت نقدا

 
هر گاه شرکت سهامی، مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند و ظرف مهلت مقرر این پرداخت صورت  -12

 نگیرد، شرکت می تواند کدام اقدام را در خصوص این گونه سهام انجام دهد؟

 ( باطل کند.1

 (  به هر کس که خریدار باشد، بفروشد.2

 ( فقط از طریق بورس به فروش رساند.3

 طریق بورس یا مزایده بفروشد. ( از4

 پاسخنامه تشریحی:

..... این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بها دار پذیرفته شود از طریق بورس وگرنه از طریق الیحه  که مقرر میددارد  . 35مستند به ماده 

 مزایده بفروش خواهد رساند ....

 
ان انگلیسی و با رعایت سایر شرایط شکلی سفته تنظیم می تعهد پرداختی به مبلغ یکصد یورو به زب -11

 شود. محل صدور و محل پرداخت، تهران است. در این صورت، سند مزبور کدام وضعیت زیر را دارد؟

 ( فقط به دلیل استفاده از پول خارجی، سفته محسوب نمی شود.1
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 ( به دلیل استفاده از پول و زبان خارجی، سفته محسوب نمی شود.2

 ( سفته محسوب می شود.3

 ( فقط به دلیل استفاده از زبان خارجی، سفته محسوب نمی شود.4

 و ( باشد خارجی پول است ممکن که است رایج پول مبلغ،) کتاب اول تجارت فاخر 1 سطر 121ص نکته عین درصد 122 پاسخنامه تشریحی:

  آزمون حضوری نوبت پنجم 56ماره و قابل تطبیق با تست شفاخر کتاب دوم تجارت  112نزدیک به شماره 

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی )ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب( درموردفته طلب نیزالزم الرعایه  که مقرر میدارد: 321مستند به ماده 

 پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده بعمل می آید. که مقرر می دارد: 212و ماده  است.

 
دارنده چک علیه صادر کننده و ظهرنویس چک اقامه دعوی نموده و صدور قرار تامین خواسته علیه هر  -52

 دو را درخواست می نماید. در این صورت، دادگاه در مورد چه کسانی قرار تامین صادر می نماید؟

 ( علیه صادر کننده و ظهرنویس به اندازه مبلغ چک1

 مبلغ چک( علیه هر مسئول به اندازه نصف 2

 ( فقط علیه یک مسئول به انتخاب خواهان3

 ( فقط علیه صادر کننده4

 پاسخنامه تشریحی:

 تامین خواسته بر علیه هر دو صادر می شود ولی اگر از مال هر یک به اندازه اصل چک توقیف شد موجبی برای توقیف مال دیگری نیست.

 
نیز آن را در وجه جواد ظهرنویسی می کند. در این احمد سفته ای در وجه بهرام صادر نموده و بهران  -51

 صورت از نظر اثباتی جواد در برابر احمد دارنده با حسن نیت محسوب ................. .

 ( می شود، مگر اینکه وجود ایراد در رابطه احمد و بهرام ثابت شود.1

 ( می شود، مگر این که تحصیل مجرمانه سند توسط بهرام ثابت شود.2

 .می شود. مگر این که خالف آن ثابت شود( 3

 ( نمی شود، مگر این که خالف آن ثابت شود.4

 پاسخنامه تشریحی:

 .2از ایرادات سند تجاری اطالع داشته باشد.  .1گرچه دارنده با واسطه است اما  اصل بر این است که دارنده با حسن نیت است بجز اینکه ثابت شود: جواد 

البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد.  .3ء نیت تحصیل کرده باشد. سند را با تبانی یا سو

 علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطالع او به عدم مدیونیت خود یا بالعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی

 ثابت نماید.

 
مشید نیز آن را قبولی می نویسد. در این جاکبر براتی در وجه بهروز و عهده جمشید صادر می کند و  -52

صورت اصوالً ایراد اکبر مبنی بر بدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد ................. ایراد جمشید 

 ر بهروز قابل استناد .................... .مبنی بر بدهکار نبودن به اکبر، در براب

 است. -( است و همچنین1

 .نیست -( نیست و همچنین2



 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاخر

 ستان دانشگاه خیابان قصرالدشت، باالتر از قم آباد، روبروی دبیر -شیراز

 8663 7273772 -86637273770تلفن تماس: 
 

 

 .است -( نیست اما3

 .نیست -( است اما4

 13و  12و شبیه تست شماره فاخر کتاب دوم تجارت  155و152و111و112و236این تست هم محتوی با شماره  پاسخنامه تشریحی:

 کارگاه حل تست تجارت 11هم محتوی با تست شماره و  سومآزمون حضوری نوبت 

 به دلیل اصل عدم ایرادات در اسناد تجارتی.

 
 در چارچوب حقوق اسناد تجارتی، محال علیه برات در مقابل دارنده، در کدام صورت مسئول است؟ -53

 ( برات را قبولی نویسی کرده و از آن رجوع ننموده باشد.1

 ده باشد.( برات را قبولی نویسی کر2

 ( به صادر کننده بدهکار بوده و برات را قبولی نویسی کرده باشد.3

 ( به صادر کننده بدهکار باشد ولو اینکه قبولی ننوشته باشد.4

 نکته عین درصد 122و  فاخرکتاب دوم تجارت  612و شبیه تست شماره  613درصد عین تست شماره  122این تست  پاسخنامه تشریحی:

 اول کتاب از 132ص 22 شماره نکته و 121ص 1 شماره نکته وذیل مبحث آثار قبولی برات است  111 ص 2 شماره نکته و 22 سطر 112ص

  حضورینوبت دوم آزمون  62و شبیه تست شماره   فاخر تجارت

 فاخرکتاب دوم تجارت  613عین گزینه اگر برات گیر برات را قبول نکند هیچ مسولیتی از طرف دارنده متوجه وی نیست. 

 
بهنام بابت خرید کاال از جمال، چک در وجه حامل صادره از سوی اسماعیل را در وجه جمال ظهرنویسی  -51

 بدون قید و شرط نموده و تسلیم می کند. در این صورت انتقال سند .................. .

 ( محقق شده اما در صورت برگشت بهنام مسئول نیست.1

 یت بهنام نیز منتفی است.( محقق نشده و قهراً مسئول2

 .( محقق شده و بهنام نیز در صورت برگشت به عنوان ظهرنویس مسئول است3

 ( محقق شده و بهنام نیز در صورت برگشت به عنوان ضامن مسئول است.4

 11اره کتاب دوم تجارت فاخر و هم محتوی با تست شم 226و265و251و252و226این تست هم محتوی با شماره  پاسخنامه تشریحی:

  ازمون آنالین نوبت پنجم
علیه وی و  با انتقال چک از بهنام با ظهر نویس وی، وی از مسئولین چک محسوب و دارنده اگر در فرصت مقرر از تاریخ چک ،چک را فرم بزند میتواند بر

 صادر کننده اقامه دعوی نماید.

 
لت عدم تادیه،اعتراض شده است،دادگاه چه پس از اقامه دعوی و به مجرد تقاضای دارنده براتی که به ع -55

 تکلیفی دارد؟

 (دعوت از خوانده دعوا و ابالغ فوری تقاضای خواهان1

 (تکلیفی به قبول تقاضای خواهان ندارد.2

 (معادل وجه برات را از وجوه نقد خوانده به عنوان تامین توقیف کند.3

 قیف کند.(معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین تو4

  کتاب دوم تجارت فاخر 162درصد شبیه تست 122این تست  پاسخنامه تشریحی:
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پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که اعتراض شده معادل وجه  قانون تجارت که مقرر میدارد: 212مستند به ماده 

 برات را از اموال خوانده تامین و توقیف نماید.

ام مورد،در خصوص براتی که وجه آن در ایران باید به رویت یابی وعده از رویت پرداخت شود،در کد-56

 صورتی که دارنده برات ظرف مهلت یکسال از تاریخ برات،قبولی یا پرداخت آن را مطالبه نکند،صحیح است؟

 فقط حق رجوع به ظهرنویسان را از دست می دهد. (1

 دست می دهد. حق رجوع به ضامنان سند را از (2

 .(حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده،نخواهد داشت3

 (حق رجوع به کلیه امضاکنندگان برات را از دست می دهد.4

  کتاب دوم تجارت فاخر 162و153و151این تست شبیه شماره  پاسخنامه تشریحی:

 یا ایران صادرشده باشد اینکه برات در اعم از رویت تادیه شود به وعده از ایران به رویت یا در ه وجه آن بایداتی کنسبت به بر :211به موجب ماده 

اال حق رجوع به ظهرنویسها و همچنین به برات  نماید وتاریخ برات مطالبه  درظرف یکسال از قبولی آن را درخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا

 .داشت به محال علیه رسانیده است نخواهد ادهنده که وجه برات ر

 
تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده،در دوره توقف،خانه خود را وقف امور خیریه کرده است.طبق -51

 قانون تجارت کدام مورد در خصوص عقد وقف،صحیص است؟

 صحیح است. (2                                                      باطل است. (1

 قابل فسخ است. (4  غیر نافذ است.                                           (3

 ص 31 شماره نکته با و مطابقفاخر کتاب دوم تجارت  1111و شبیه تست  1121درصد شبیه تست شماره 122این تست  پاسخنامه تشریحی:

 فاخر تجارت اول کتاب از 162

  .بود اثر خواهد بال باطل و بنماید توقف معامالت ذیل را از بعد اجرهرگاه ت :123مستند به ماده 

 هرصلح محاباتی یاهبه وبطورکلی هرنقل وانتقال بالعوض اعم ازاین که راجع به منقول یاغیرمنقول باشد. - 1

 تادیه هرقرض اعم ازحال یاموجل بهروسیله که بعمل آمده باشد.  - 2

 قول یاغیرمنقول تاجررامقیدنماید و به ضررطلبکاران تمام شود.هرمعامله که مالی ازاموال من - 3

 
 کدام مورد از موارد ورشکستگی به تقصیر نیست؟-52

 اگر دفاتر خود را مفقود نموده ویا به طریق مواضعه و معامالت صوری از بین برده باشد. (1

 کرده باشد.اگر به قصد تاخیرانداختن  ورشکستگی خود،خریدی باالتر از مظنه روز  (2

 اگر محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی نسبت به درآمد او فوق العاده بوده است. (3

 اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف،بر سایرین ترجیح داده وطلب او را پرداخته باشد. (4

 125 شماره نکته با مطابق و  فاخرکتاب دوم تجارت  1332و3251و1321و1321و1311این تست هم محتوی با شماره  پاسخنامه تشریحی:

 فاخر تجارت اول کتاب از 162 ص

هر تاجر ورشکسته که دفاترخودرا مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی  از موارد ورشکستگی به تقلب است: 511به موجب ماده  1گزینه

یان برده وهم چنین هرتاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض بطور کرده و یا به طریق مواضعه و معامالت صوری ازم

 تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعالم ومطابق قانون جزا مجازات می شود.

 نیست؟کدام  مورد از موارد بطالن قرارداد ارفاقی -51
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مشخص شود که در اعالم میزان دارایی حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعالم نشده  پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، (1

 است.

مشخص شود که در اعالم مقدار قروض حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعالم نشده  ،پس ازتصدیق قرارداد ارفاقی (2

 است.

 ه تقلبمحکومیت تاجر به ورشکستگی ب (3

 عدم اجرای شرایط  قرارداد ارفاقی توسط تاجر ورشکسته (4

 ص 3 شماره نکته با و مطابق فاخرکتاب دوم تجارت  1212و1211و1216و1215و 1212این تست هم محتوی با شماره  پاسخنامه تشریحی:

 فاخر تجارت اول کتاب از 156

 مزبور ر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجراء نکرد. ممکن است برای فسخ قرارداداگر تاج می تواند موجب فسخ شود: 111به موجب ماده  1گزینه

 .اقامه دعوی نمود علیه او بر

 
 تاجری ورشکسته،مدعی اعاده اعتبار است.دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟-62

  (دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی2      (دادگاه تجدیدنظر استان                                         1

 (اداره تصفیه امور ورشکستگی4          )به توضیح تشریحی توجه فرمایید(  (رئیس دادگستری3

 53درصد شبیه به تست شماره 122کتاب دوم تجارت فاخر  1351و1353درصد شبیه تست شماره 122این تست  پاسخنامه تشریحی:

کارگاه حل تست  122درصد شبیه تست شماره 122و  سومآزمون حضوری نوبت  55درصد شبیه تست شماره 221و  نهمآزمون آنالین نوبت 

 تجارت
طرح شده و در چند آزمون هم در ان دوره جز سئواالت بود و در ان زمان چون  19تا  14این سئوال قبال در زمانی که دادسرا منحل شده بود از سال 

صحیح است . این سئوال عینا از سئواالت ان دوره کپی  3یس دادگستری منتقل شده بود و بر اساس ان قانون گزینه ئه ردادستان وجود نداشت وظیفه وی ب

 566مستند به ماده که در هیچ یک از گزینه ها ذکر نشده است.  ستان استدالعموم یا داو در ازمون امسال درج شده است . اما پاسخ صحیح مدعی 

عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم  به مدعی العموم داده شود که منظور دادستان است:قانون تجارت گفته شده 

 حوزه ابتدائی داده شودکه اعالن ورشکستگی درآن حوزه واقع شده است.

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  اصول فقه

  کدام مورد حکم تکلیفی است؟-61

                                             لزوم عقد بیع و اجاره   (1

 باطل بودن معامالت مجنون (2

 موظف بودن تجار به داشتن دفاتر تجارتی                        (3

 عدم صحت وقف بر مجهول (4

مین مثال)موظف تشخیص حکم تکلیفی از وضعی همواره یکی از سوالهای آزمون موسسه فاخر بوده است. بیان ه پاسخنامه تشریحی:

 آزمون آنالین نوبت دوم 123بودن تجار( درکالس درس موسسه فاخر. شبیه به تست شماره 
 را تجاری دفاتر داشتن وجوب سوم گزینه( اباحه و استحباب – حرمت -وجوب) دارد وجود آن نوع چها قانون در که. باشد می خمسه احکام تکلیفی حکم

 .است تکلیفی حکم یک لذا کند می بیان

  کدام مورد حکم وضعی است؟-62

 اباحه تصرفات مالک                                                 (1
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 عدم نفوذ صلح با اکراه (2

 ممنوعیت تفتیش عقاید                                                 (3

 لزوم تسلیم مبیع (4

  این تست به شرح زیر بوده است: در آزمون فاخرسوال شبیه به پاسخنامه تشریحی:

 دارند؟ وضعی حکم  ذیل احکام از یک کدام

 . م.ق 162 ماده شده پیدا مال تملک جواز. ب                                               م.ق1112 ماده. الف    

 .ق 23 صلا عقاید تفتیش ممنوعیت. د.*             م.ق163 ماده اکراه با صلح نفوذ عدم. ج   

 نیست؟ وضعی احکام از تماماً گزینه کدام در مذکور موارد*.

               علیت. شرطیت. نفوذ عدم. ب                 زوجیت. بطالن.صحت. الف

 صالحیت. اهلیت.انفساخ. د*                    اباحه.ملکیت.حجیت. ج
 فسخ -طالنب -نفوذ -صحت مانند.است وضعی نباشد تکلیفی که حکمی هر

  استعمال لفظ در کدام مورد مجازی است؟-63

 زوجه در مورد زوجه منقطعه                                      (1

 فرزند در مورد فرزند طبیعی)نامشروع( (2

 صداق در مورد مهریه                                              (3

 قانون در مورد بخشنامه های دولتی (1

 آزمون آنالین گام به گام پیشرفته نوبت پنجم 22و  11شبیه به تست شماره  اسخنامه تشریحی:پ
 معنای در نامه بخش برای لفظ رفتن کار به لذا نیستند قانون دولتی های بخشنامه. بود خواهد مجاز معنای در نرود کار به شده وضع معنای در لفظ اگر

 .است مجاز

 فی است؟ کدام مورد از موضوعات عر-61

 بیع                   (1

 لعان                            (2

 قرابت رضاعی                         (3

 طالق عدی (4

 در آزمون فاخرسوال شبیه به این تست به شرح زیر بوده است: پاسخنامه تشریحی:

 این وضع البته. هستند خاصی قانونی معنای دارای قانون در الفاظ این آمده میان به معینه عقود از سخن مدنی قانون از متعددی موارد در

 .است...........الفاظ این صورت این در است بوده استعمال باکثرت و عرف توسط الفاظ

 متشرعه حقیقت. د*        عرفی حقیقت. ج        شرعی حقیقت.ب         قانونی حقیقت.الف
 معامالت مانند داشته وجود مردم ینب ازشرع قبل که است چیزی عرفی موضوع

کدامیک از عالیم زیر، دلیل بودن استعمال کلمه) تعهد( در موردی است که مدیون به اراده خود، چیزی  -65

  را به عهده گرفته باشد؟

 صحت سلب  (1

 ( عدم صحت سلب2

 ( اطّراد3

 ( تبادر4
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 مجاز و حقیقت معالی -الفاظ بحث فاخر موسسه فقه اصول کتاب پاسخنامه تشریحی:
 لفظ رفتن کار به مانند است قرینه بدون معنایی در لفظ استعمال کثرت اطراد. است حقیقت عالیم از دیگر گزینه سه ولی است مجاز عالمت اول گزینه

 باشد. گرفته عهده به را چیزی خود اراده به مدیون که موردی در  تعهد

  کدام مورد، مثالی برای لفظ مترادف است؟ -66

  ( رجم و سنگسار1

 ( محاربه و افساد فی االرض2

 ( دادگاه و مرجع قضایی3

 ( قاضی و حاکم شرع4

 پنجمآزمون آنالین گام به گام پیشرفته نوبت  11شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:
 .گویند می ترادف را معنا یک برای لفظ چند وضع

   کدام مورد، بیان کننده حکم وضعی است؟ -61

 موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدوّنه بیابد. ( قاضی1

 ( ضابطین دادگستری، نتیجه اقدامات خود را به اطالع مراجع قضایی صالح می رسانند.2

 ( طفل باید مطیع ابوین باشد.3

 ( عاقد باید عاقل،بالغ و قاصد باشد.1

 مآزمون آنالین نوبت دو 111عین تست شماره  پاسخنامه تشریحی:
 .است وضعی حکم امر شود می ذکر عقد شرایط و صحت که مواردی در. شود می بیان امر قالب در وضعی حکم گاهی

  در کدام مورد، داللت از باب تنبیه و ایماء است؟ -62

من طلب تو را »( داللت بر طلب و بدهی قبلی در جایی که مدعی علیه در پاسخ به ادعای طلب به مدّعی بگویید: 1

 «.ت کرده امپرداخ

ق.م.: ضمان دینی که هنوز سبب  611ماده »ق.م. بر باطل بودن ضمان به علت فقدان سبب  611(  داللت ماده2

 «.آن ایجاد نشده است باطل است

 ق.م. بر انفساخ عقد جایز به جنون.914( داللت ماده 3

ن به سفه در مواردی که رشد ق.م.: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنی914ماده » 

 «.معتبر است

 ق.م.بر این که اهمال و مماطله در تأدیه ثمن از طرف شفیع حق شفعه او را ساقط می کند. 621( داللت ماده 4

 «.ق.م: حق شفعه فوری است 621ماده » 

شبیه به این تست به شرح زیر در آزمون فاخرسوال آزمون آنالین نوبت یازدهم و  126شبیه به تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 بوده است:

 .باشد می. ……… مصداق امر این. است باطل نشده ایجاد آن سبب که دینی ضمان: »گوید می مدنی قانون611 ماده

 اقتضاء داللت( 1

 اشاره داللت( 2

 صریح منطوق( 3

 *ایماء و تنبه داللت( 1

 .کند می ذکر سبب نشدن ایجاد را ضمان بطالن علت دو گزینه. است ایما و تنبیه داللت باشد حکم علت که شود آورده قیدی موضوع از پس اگر
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  در کدام مورد، وصف دارای مفهوم است؟ -61

 ( کودکی که به حد بلوغ نرسیده، مبرّا از مسئولیت کیفری است.1

نباشد، 22ماده  6ا ت2در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات» در عبارت « تجارتی» ( صفت 2

 «.مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود

 ( هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند.3

 ( اسناد از حیث تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود هستند.1

 است. شده بیان درس فاخر کالس در مثالها همین پاسخنامه تشریحی:
 غالبی وصف سوم گزینه و.  است توضیحی وصف دوم و اول گزینه. نباشد حکم انحصاری علت و باشد غالبی -باشد توضیحی: ردندا مفهوم مورد سه در وصف

 می باشد.

 عام در کدام مورد، بدلی است؟  -12

 ( هر یک از زن ومرد، می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.1

 است. ( تابعیت کشورایران، حق مسلّم هر فرد ایرانی2

( هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد نماید، چنانچه 3

 .محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

 .(  هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشتر راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند، به عمل می آید4

 در مشابه موارد و شده مطرحفاخر  درس کالس در مثال این . تمامآزمون آنالین نوبت چهارم 123شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 است. شده ذکر آزمون
 .آنها مجموع نه و همه نه باشد عام افراد همه از معین غیر فرد یک منظور که  گیرد می تعلق عام موضوع به حکم: بدلی عام

  رخصوص تعارض قاعده ید با استصحاب، کدام مورد صحیح است؟د -11

 (قاعده ید مقدم است، خواه اماره باشد یا اصل.1

 ( استصحاب مقدم است، خواه قاعده ید اماره باشد یا اصل.2

 ( قاعده ید مقدم است، اگر اصل باشد.3

 ( قاعده ید مقدم است، اگر اماره باشد.4

 است. مقدم استصحاب بر حال هر در و است اماره دی: کالس جزوه پاسخنامه تشریحی:

  انصراف در کدام مورد، مانع اطالق است؟ -12

 ( انصراف تعهد به دین مالی1

 ( انصراف ملک به مال غیر منقول2

 ( انصراف مسلمان به شیعه در ایران3

 ( انصراف پدر به پدر مشروع3

 آزمون حضوری نوبت دوم  125و  122ین نوبت یازدهم و کامال عین تست شماره آزمون آنال 161کامال عین تست شماره : پاسخنامه تشریحی

 انصراف در موردی مانع اطالق است که ناشی از کثرت استعمال لفظ باشد.

  است؟ العلّه منصوص نوع از قیاس مورد درکدام -13

 قیاس موصولی له به وارث و حکم به محرومیت او از موصی به ( 1

 «قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود.ق.م.:  661ماده »



 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاخر

 ستان دانشگاه خیابان قصرالدشت، باالتر از قم آباد، روبروی دبیر -شیراز

 8663 7273772 -86637273770تلفن تماس: 
 

 

 قیاس قاضی در حالت پریشانی فکری به قاضی عصبانی، در منع از صدور حکم ( 2

 «الیقضی القاضی و هو غضبان»

 ن ثمنقیاس ثمن عین معین به ممبیع معیّن و حکم به انفساخ عقد بیع در فرض تلف شد( 3

ق.م.: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری  361ماده »

 ....«مسترد گردد 

  محجوران ایقاع بطالن به حکم و معامله به ایقاع، ( قیاس1

 .«عدماهلیتباطالست واسطه به نیستند رشید یا عاقل یا بالغ که اشخاصی با معامله .:م.ق212 ماده»

 آزمون آنالین نوبت سوم 122عین تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 سرایت فرع به را اصل حکم و باشد داشته وجود مشابه موضوع در علت همین و.  شود قید  اصل در صراحتا حکم علت که است آن العله منصوص قیاس

 .است داده سرایت ایقاع یعنی شابهم موضوع  به و کرده بیان را حکم علت چهار گزینه. بدهیم

  ، از کدام باب است؟1215بر ماده . م.ق1221 ماده تقدم-11

 «ق.م.: قید در دفتر تجار، به منزله اقرار کتبی است 1261ماده »

 «ق.م. هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود. 1211ماده » 

 ( حکومت1

 ( ورود2

 ( تخصّص3

 خصیص( ت4

 شبیه به تستهای جامع کتاب اصول فقه موسسه فاخر مبحث اقرار شفاهی به منزله اقرار کتبی پاسخنامه تشریحی:
 بگیرد. قرار حکم از خارج یا داخل موضوعی که ای گونه به است تعریف در تصرف و دخل حکومت

فقت نامه های بین المللی باید به عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موا» ق.ا.،  11مطابق اصل   -15

قراردادهایی که برای انجام » ... بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان«. تصویب مجلس شورای اسالمی برسد

ق.ا نبوده  11معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود خود به خود مشمول اصل 

 ........... و نیاز به تصویب مجلس ندارد یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود.

 ( تخصیص1

 ( تخصص2

 ( ورود3

 ( تخصیص4

در آزمون فاخرسوال شبیه به این تست به شرح زیر بوده آزمون آنالین نوبت دوازدهم و  125به تست شماره شبیه  پاسخنامه تشریحی:

 است:

 یا مالک اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز ده از پس چه چنان دیگری امین هر کلی طور به و کارگر سرایدار، مدنی دادرسی آییین 111 ماده برابر

 نمی ماده این مصداق غاصب.« شود می محسوب عدوانی متصرف ننماید تصرف رفع آن از امانی مال مطالبه بر مبنی مالک ازطرف ماذون

 .................از ای نمونه موضوع این.نیست اظهارنامه دادن به ونیازی باشد

 موضوعی نه تخصصی خروج. ب           حکمی یا تخصیصی خروج. الف

 .  موضوعی یا تخصیصی خروج. د*         موضوعی یا تخصصی خروج. ج
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 .باشد خارج عام از واقعا موضوعی یعنی. است موضوعی خروج تخصص

  ق.م از کدام باب است؟ 151ق.م. بر ماده  152تقدم ماده  -16

گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز ق.م. هر  151ماده »

نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن 

 «آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد، به نسبه حصه تقسیم می کنند.

ق.م : هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیاء آن مقدم بوده است،  152ماده »

 در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پایین تر از آن باشد.

 ( تخصیص1

 ( تخصص2

 ( ورود3

 ( حکومت4

 به شرح زیر بوده است: در آزمون فاخرسوال شبیه به این تست پاسخنامه تشریحی:

 رابطه چه 35 ماده به نسبت وی اقرار. کند مدعی مالکیت به اقرار متصرف چنانچه. است مالکیت دلیل مالکیت عنوان به تصرف. م.ق 35 ماده

 تخصیص. د*              ورود. ج      تخصص. ب       حکومت. الف                                   دارد؟ ای
 سوال فرض در. حکومت بر اماره تقدم مانند است دیگر دلیل بر مقدم دلیلی عبارتی به نیست دیگر دلیل اجرای جای دلیلی آمدن با که است جایی رد ورود

 .شد نخواهد اجرا 111 ماده باشد معلوم احیا تاریخ وقتی تا. است 111 ماده بر مقدم 116 ماده

  ت؟مراد از مقتضی در بحث استحصاب کدام اس -11

 ( سبب1

 و قابلیت ( استعداد2

 ( مقتضی حکم3

 ( علت4

 مقتضی در شک. استصحاب اقسام. استصحاب بحث: کالس جزوه پاسخنامه تشریحی:

  قاعده تقدیم اهم بر مهم مربوط به کدام مورد است؟ -12

 ( دو دلیل متعارض1

 ( افراد واجب مخیر2

 ( دو حکم متزاحم3

 ( دوران بین محذورین4

  تخییر کاربرد موارد. تخییر اصل بحث: کالس جزوهو  آزمون آنالین نوبت نهم 122ت شماره شبیه تس شریحی:پاسخنامه ت

  در کدام مورد باید حکم به تشکیل قرارداد کرد؟ -11

( بعد از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد: ایجاب متقابل از طرف مشتری و قبول بدون قید و شرط او ولی در تاریخ 1

 لی بدون قید و شرط مجهول است.قبو

( در قرار داد مکاتبه ای فروشنده به خریدار یک هفته مهلت می دهد تا نامه قبولی را ارسال کند. خریدار نامه مزبور را 2

 ارسال می کند، ولی معلوم نیست قبل از انقضای مهلت مقرر بوده یا بعد از آن.



 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاخر

 ستان دانشگاه خیابان قصرالدشت، باالتر از قم آباد، روبروی دبیر -شیراز

 8663 7273772 -86637273770تلفن تماس: 
 

 

رجوع از ایجاب و قبولی از سوی مخاطب، ولی هر دو حادثه مجهول  ( بعد از ایجاب فروشنده دو حادثه رخ می دهد:3

 التاریخند.

( بعد از ایجاب فروشنده، دو حادثه رخ می دهد: قبول ایجاب و رد آن، ولی تاریخ رد ایجاب، مجهول و تاریخ 1

 قبول معلوم است.

 در آزمون فاخرسوال شبیه به این تست به شرح زیر بوده است: پاسخنامه تشریحی:

 بود؟ خواهد معتبر سند کدام باشد تاریخ بدون اسناد از یکی و شود ارائه دادگاه به یکدیگرند معارض که معامله سند دو اگر.1

 *حادث تاخر اصل طبق التاریخ معلوم سند. ب             احتیاط اصل طبق تاریخ بدون سند. الف

 استصحاب اصل طبق التاریخ مجهول ندس. د               تخییر اصل طبق التاریخ معلوم سند. ج
 .شود می فرض موخر  مجهول باشد مجهول دیگری و معلوم موضوع یک تاریخ گاه هر: حادث تاخر اصل

  دلیل عدم حجیت استصحاب قهقهری کدام است؟ -22

 ( عدم فعلیت شک و یقین1

 ( تقدم زمان مشکوک بر متقین2

 ( تعدد متقین و مشکوک3

 مشکوک ( وحدت زمان متقین و4

 .استصحاب ارکان.  استصحاب بحث. کالس جزوه پاسخنامه تشریحی:
............................................................................................................................................................................................................................... 

 جزا اختصاصی و عمومی
را دارد. حسب در  "ج") پسر چهارده ساله( قصد آتش زدن اتومبیل  "ب"با علم به این که  "الف"-21

 اتومبیل را آتش زده است. کدام مورد صحیح است؟ "ب"خواست او بنزین به وی داده است .

 .         معاون جرم است "الف"(1

 سبب اقوی از مباشر است.  "لفا"(2

 مباشر معنوی است . "الف"( 3 

 شرکار جرم  هستند. "ب"و  "الف"(4  

و عین تست  (32/6/1313)مورخ آزمون انالین نوبت دهم 61درصد شبیه تست شماره 122 )استاد حسین رحیمی( پاسخنامه تشریحی:

و کامال شبیه تست  پنجمآزمون حضوری نوبت  61شبیه تست شماره  و (1/1/1313)مورخ نوبت پانزدهم جامع آزمون آنالین 62شماره 

 کارگاه حل تست جزا 22شماره 

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله  ق. م. که مقرر می دارد: 126مستند به ماده  این سئوال حداقل سه نویت در ازمون های فاخر تکرار شده است.

ه حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید ب

 کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

 
مرتکب جرم مشدد شده است .  "ب"را برای ارتکاب جرم ساده تهدید کرده است ، ولی  "ب"و "الف" -22

 ؟کدام مورد صحیح است

 مرتکب معاونت در جرم مشدد شده است. "الف"( 1

 .اونت در جرم ساده شده استعمرتکب م "الف"(2
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 مکره  محسوب می شوند. "ب"مکٌره و "الف"( 3

 فاقد وصف جزایی است. "الف"( رفتار 4

 تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال استخراج می باشد پاسخنامه تشریحی:

برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم  .ق.م. که مقرر میدارد: 126مستند به تبصره ماده 

می  شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم

 شود.

 
ت حکم وقبل از شروع عیرتکب جرم تعزیری درجه شش شده است.به فاصله دو ماه از تاریخ قطم "الف" -23

به اجرای مجازات ان ، مجدداً مرتکب جرم درجه چهار می شود . کدام مورد در خصوص رفتار مرتکب صحیح 

 است؟

 جرم نمی شود. ر(مشمول هیچ یک از مقررات تعدّد وتکرا1

 شود.(مشمول مقررات تعدّد جرم می 2

 ( مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.3

 ت تکرار جرم می شود.ا( مشمول مقرر4

 12و هم محتوی با تست شماره  (21/2/1313)مورخ آزمون آنالین نوبت اول 16درصد هم محتوی با تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

و  (22/1/1313)مورخ آنالین گام به گام پیشرفته نوبت دومآزمون  12و تست شماره  (1/1/1313)مورخ نوبت پانزدهم جامع آزمون انالین

 کارگاه حل تست جزا 11و هم محتوی با تست شماره  (32/6/1313)مورخ دهمآزمون انالین نوبت  61تست شماره 

شش محکوم شود و از تاریخ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا  ق. م. ا که مقرر میدارد: 131مستند به ماده  

یک و قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا 

 نیم برابر آن محکوم می شود.

 
 م مورد صحیح است ؟در صورتی که از رفتار  مجرمانه واحد ، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، کدا-21

 از موارد تعدد مادی است. (1

 از موارد تعدد معنوی است. (2

 از مصادیق عنوان خاص مجرمانه است. (3

 در جرایم تعزیری، از موارد تعدد معنوی ولی در حدود قصاص از موارد تعدد مادی است. (4

 (12/1/1313)مورخ گام نوبت هشتم آزمون آنالین گام به 1و  3وجه اشتراک با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم  که مقرر میدارد: 1و تبصره  131مستند به ماده 

بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را 

یکی از علل قانونی از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به 

 ی گردد.تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء م

ه جرم باشد تا در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از س

   نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

 عدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه مت -1تبصره 
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نتشار ،وقتی مال موضوع یا در یکی از روزنامه های کثیر اال انتشار از حکم محکومیت در رسانه ملی و -25

 رد ریال یا بیش از آن باشد ، در کدام یک از جرایم زیر الزم، است؟اجرم یک میلی

 (کالهبرداری1

 خلی اخذ پور سانت در معامالت دا (2

 ( استفاده غیر مجاز از اموال دولتی 3

 (استفاده از اطالعات نهائی4

و هم محتوی با تست  (1/1/1313)مورخ نوبت پانزدهم جامع آزمون آنالین 12شماره  تست با درصد هم محتوی122 پاسخنامه تشریحی:

 کارگاه حل تست جزا 32شماره 

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی آن که مقرر میدارد:ق. م. اسالمی و بند ز از تبصره  36مستند به ماده 

 
کدام مورد ، در خصوص اطفال کمتر از نه سال تمام قمری ، هرگاه مرتکب جرم تعزیری شوند ، صحیح  -26

 است؟

 به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شوند. (1

 ی شوند.هیچ مجازاتی و اقدام تامینی وتربیتی محکوم نم لبه تحم (2

اگر ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت ان را درک نکنند و یا ذدر رشد وکمال عقل آنان شبهه باشد، به اقدامات  تامینی  (3

 و تربیتی محکوم نمی شوند.

 اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد وکمال عقل آنان  شبه باشد، به اقدامات تامینی و (4

 بیتی محکوم می شوند.تر

 تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال استخراج می باشد پاسخنامه تشریحی:

 در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. ق.م. اسالمی که مقرر می دارد: 112مستند به ماده 

 
 افزون برفعالیت قانونی به فعالیت های مجرمانه مستمری یکه شخص حقوقهرگاه برای دادگاه محرز شود  -21

 هم می پردازد، دادگاه کدام اقدام را انجام میدهد؟

 (حکم به انحالل شخص حقوقی یا مصادره اموال آن صادر می کند.1

 مصادره اموال آن صادر می کند. (حکم انحالل شخص حقوقی و2

 وقی، غیر از انحالل را اعمال کند.(می تواند هر مجازات مختص شخص حق3

 .مصادره اموال را اعمال کند دو مورد از مجازات های مختص، شخص حقوقی، غیر از انحالل و یا (می تواند یک4

 (22/11/1312)مورخ مآزمون آنالین گام به گام نوبت سو 12هم محتوی با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

درصورتی که شخص  نیز مقرر گردیده است: 22صریح به انحالل شخص حقوقی نموده و همچنین در مادهت ق. م. اسالمی که 22مستند به ماده 

از موارد زیر محکوم می  به یک تا دو موردبار آن  ول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانئ( این قانون مس143حقوقی براساس ماده)

 .حقیقی نیست شود، این امر مانع از مجازات شخص

 
 در خصوص مجازات های تکمیلی ، کدام مورد صحیح نیست؟ -22

 همراه با مجازات حدّی مستوجب قصاص یا تعزیری ، قابل اعمال است. (1
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 باید متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم باشد.  (2

 .میزان آن بیش از دو سال نخواهد بود ( 3

 بل اعمال است.( در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، قا4

 (12/2/1313)مورخ چهاردهمنوبت  جامع آزمون انالین 61و  61هم محتوی با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با  ذکر شده: 23درمتن ماده  3و2و1گزینه 

مدت مجازات  در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:رعایت شرایط مقرر 

ده باید به عنوان گزینه صحیح انتخاب کرد. اصوال جرائم ما را 4لذا گزینه  تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

 مشمول اشخاص حقیقی می شود مثل قصاص، حد 23

 
 در حالت مستی مرتکب جرم ایراد جرح شده است. کدام مورد صحیح است؟« الف» -21

 ( مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست، ولی ضامن دیه است.1

 ار بوده است.( اصل بر مجازات او است، مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب، به طور کلی مسلوب اختی2

 ( اصل بر عدم مجازات او است، مگر این که ثابت شود مستی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است.3

 ( مرتکب قابل مجازات قصاص عضو نیست، ولی ضامن دیه است و به حبس نیز محکوم می شود.4

و شبیه تست شماره  (22/1/1313)مورخ به گام پیشرفته نوبت دوم آزمون آنالین گام 11درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

 آزمون حضوری نوبت ششم 65

 4ترین پاسخ بود ولی در بین  گفته بود اصل بر مجازات است این گزینه کامل 3اگر در گزینه  شبیه این تست در آزمون های فاخر طرح شده است.

شد بود که دانشجوی پزشکی از مواد مخدر استفاده نموده و مرتکب قتل همسر و فرزندان خود شده صحیح است. در تست فاخر گفته  2گزینه فعلی گزینه 

فرض بر این بود که وی نوعا به خطرناک بودن رفتار خود به دلیل حرفه پزشکی مطلع بوده است لذا وی قصاص  311است. در آن تست بر اساس ذیل ماده 

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم ق. م. اسالمی که مقرر می دارد:  321و مجازات است. مستند به ماده  می شد. دقت کنید در مستی اصل بر مسئولیت

گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی  تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان

محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که « تعزیرات» ه در این صورت، عالوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجممسلوب االختیار بوده است ک

نظیر آن مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا 

 ، جنایت، عمدی محسوب می گردد.ازجانب او می شود

 
 شروع به جرم، در کدام یک از جرایم زیر، جرم محسوب می شود؟ -12

 ( مصرف مسکر1

 6تا  3( تعزیری درجه 2

 ( عمل منافی عفت غیر از زنا3

 ( معاونت در شروع به جرم قتل عمد4

 13و مرتبط با تست شماره  (12/1/1313)مورخ وبت هشتمازمون انالین گام به گام ن 2کامال منطبق با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 (26/1/1313)مورخ اولآزمون گام به گام پیشرفته نوبت 

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و  :122مستند به ماده شروع به جرم ، جرم است.   در سه جرم دیگر، شروع به جرم ،جرم نیست. ولی در شرب مسکر،

ق. م. اسالمی که  122و  بند پ ماده  ه واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شودشروع به اجرای آن نماید، لکن ب

 درجه شش.در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقدی مقرر می دارد: 

 



 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاخر

 ستان دانشگاه خیابان قصرالدشت، باالتر از قم آباد، روبروی دبیر -شیراز

 8663 7273772 -86637273770تلفن تماس: 
 

 

ی که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار می نماید، فقط نگهداری می کند. عمل وی شخصی نوار و تصاویر -11

 کدام است؟

 ( تظاهر به عمل حرام1

 ( معاونت در جرم2

 .( فاقد وصف جزایی است3

 ( جرم محسوب می شود.4

 کتاب دوم جزای اختصاصی فاخر 11ص  216درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

گفته شد اگر این موارد را برای توزیع و یا تجارت نگاه دارد جرم است ولی صرف نگهداری ان جرم قانون مجازات اسالمی  612ز ماده ا 1مستند به بند 

هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر،  هم موید همین نظر است. به متن ماده دقت نمایید: 16سال  341نیست. البته رای وحدت رویه شماره 

دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض  ت، اعالنات، عالیم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخالق عمومی را جریحهمطبوعا

 انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

 
اص عفو کند در این صورت کدام مورد هر گاه مجنی علیه پس از وقوع جرم و قبل از مرگ جانی را قص -12

 صحیح است؟

 ( مرتکب قابل مجازات نیست.1

 ( مرتکب تعزیر می شود.2

 ( مرتکب قصاص می شود.3

 ( مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود.4

 تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال استخراج می باشد پاسخنامه تشریحی:

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق  قرر میدارد:ق.م.اسالمی که م 365مستند به ماده 

از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر  توانند پس قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی

 .حکوم می شودم« تعزیرات»در کتاب پنجم 

 
کارگر مکانیکی برخی از ابزار و آالت مکانیکی را که در دسترس او بوده تصاحب کرده است. رفتار او چه  -13

 وصفی دارد؟

 ( سواستفاده از شغل1

 ( تحصیل مال نامشروع2

 ( خیانت در امانت3

 ( سرقت4

 باشد تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال استخراج می پاسخنامه تشریحی:

یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در  سارق ........ قانون مجازات اسالیم بخش تعزیرات که مقرر می دارد: 656ماده  5مستند به ماده بخش اخر بند 

 محلی که معموالً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

 
فرهنگی را از اماکن تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده حسب  اگر کسی اموال تاریخی -11

 تصادف به دست آورد به کدام مورد محکوم می شود؟
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 ( فقط به ضبط اموال مکشوفه1

 ( مجازات جرم تجاوز به اماکن تاریخی و مذهبی2

 ( مجازات حفاری و کاوش3

 ( مجازات جرم سرقت4

آزمون آنالین گام  12کتاب دوم جزای اختصاصی فاخر و مرتبط با تست شماره  51ص  662شماره درصد عین تست 122 پاسخنامه تشریحی:

 (21/2/1313)مورخ به گام پیشرفته نوبت هشتم

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات که مقرر  562از ماده  1مستند به تبصره این سئوال حداقل دو نوبت در آزمون های فاخر تکرار شده است. 

فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن -هر کس اموال تاریخی :میدارد

 .گردد اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می

 
تی و اطالعاتی بر اثر بی مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط ماموران دولتی که مسئول امور حفاظ -15

 طبقه بندی شده می باشند، اسنادی توسط دشمنان ربوده می شود. جرم ماموران مذکور کدام است؟

 ( فقط جرم انتظامی1

 ( جرم نیست.2

 ( تخلیه اطالعاتی3

 ( اهمال در نگهداری اسناد دولتی4

 تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال استخراج می باشد پاسخنامه تشریحی:

قانون مجازات اسالمی بخش  511. به موجب ماده ل در نگهداری از اسناد دولتی برای کسانی که مسئولیت در نگهداری ان را داشته اند جرم استاهما

اکن دولتی ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در ام هر گاه بعض یا کل نوشته تعزیرات که مقرر میدارد:

ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خالف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط  محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن

 خواهند شد. ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه ی اهمال آن

 
الف با ارتکاب بزه اختالس، وجوه حاصل را برای خرید منزل مصرف می کند. مرتکب به کدام نوع مجازات  -16

 محکوم می شود؟

 ( مجازات اختالس و ضبط مال1

 ( مجازات اختالس و رد مال و برای جرم پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم2

 رم پولشویی و ضبط مال و منافع حاصل از آن( مجازات ج3

 ( به علت تعدد معنوی به مجازات اشد4

از ماده  13و در ازمون آنالین فاخر در  نوبت  (1/2/13)مورخ انالین نوبت سیزدهم ازمون 16هم محتوی با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

کارگاه حل تست هم، به موضوع  133ه بر آن در حل تست شماره پولشوی و در خصوص میزان جزای نقدی سئوال طرح شده است. عالو 1

 پولشویی پرداخته شده است.

مرتکبین جرم پولشویی عالوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و  قانون پولشویی: 1مستند به ماده صحیح است.  2گزینه 

شوند که باید به حساب درآمد  چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می آن( به جزای نقدی به میزان یک منافع حاصل )و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت

 .عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد
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کسی، مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را بدون اجازه دادگاه به قتل می رساند. حکم او کدام  -11

 است؟

 ( قصاص1
 ز مجازات است.( معاف ا2

 ( تعزیر می شود.3

 ( پرداخت دیه و تعزیر4

 کارگاه حل تست جزا 111درصد شبیه تست شماره  122 پاسخنامه تشریحی:

درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و  ق.م.اسالمی که مقرر میدارد: 322ماده  1گزینه مستند به تبصره 

 کوم نمی شود:پرداخت دیه، مح

 مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. -الف

مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت،  -ب

 مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

 ضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.مستحق قصاص نفس یا ع -پ

 ( این قانون جنایتی بر او وارد شود.156) متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده -ت

 ی که در قانون مقرر است.زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح -ث

محکوم می « تعزیرات»( این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم پ( و )ب(، )الفاقدام در مورد بندهای) -1تبصره

 به دلیل تبصره همین ماده که حکم به تعزیر نموده غلط است. 2و1گزینه   شود.

 
ل از شاکی، به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون می دهد. قاضی به کدام قاضی دادگاه با اخذ پو -12

 مجازات محکوم می شود؟

 ( ارتشاء و مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده1

 ( ارتشاء2

 ( سوء استفاده از مقام3

 ( فقط به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده4

آزمون  15درصد عین تست شماره 122کتاب دوم جزای اختصاصی فاخر و  11ص  222تست شماره درصد عین 122 پاسخنامه تشریحی:

 (11/5/1313فتم)مورخ هانالین نوبت 

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ی ارتشا حکم به مجازاتی اشد از  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات که مقرر میدارد: 521مستند به ماده 

 انون داده باشند عالوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.مجازات مقرر در ق

 
فرماندار یکی از شهرستان ها با سوء استفاده از موقعیت خود مالکی را به فروش ملک خود اکراه می کند.  -11

 مجازات او کدام است؟

 ( رد مال، حبس و جزای نقدی1

 ( حبس و جزای نقدی2

 ( رد مال، حبس و یا جزای نقدی3

 ( حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی4



 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاخر

 ستان دانشگاه خیابان قصرالدشت، باالتر از قم آباد، روبروی دبیر -شیراز

 8663 7273772 -86637273770تلفن تماس: 
 

 

 تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال استخراج می باشد پاسخنامه تشریحی:

مأمورین دولتی که با منصبان و مستخدمین و   هر یک از صاحب: قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات که مقرر میدارد 521مستند به ماده 

ه بر رد عین سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند عالو

 .گردد ون ریال محکوم میهجده میلی مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا

 
منفعت یا امتیازات عالی تحصیل  کسی به طورغیرمجاز ازسامانه های رایانه ای یا مخابراتی، وجه مال یا -122

 او مرتکب کدام جرم شده است؟ می کند.

 ( دسترسی غیرمجاز2( تحصیل مال نامشروع                                         1

 ( سرقت4                                                     ( کالهبرداری3

 کارگاه حل تست جزا 122درصد هم محتوی با تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

ه مربوط ب 13مربوط به سرقت و ماده  12ای سرقت و کالهبرداری مرتب با را یانه را تعریف نموده که ماده  قانونگذار در فصل سوم از جرایم رایانه

ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن،   های رایانه  هرکس به طور غیرمجاز از سیستم: مقرر میدارد 13ماده کالهبرداری رایانه ای است. 

یا دیگری تحصیل کند عالوه تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود 

 .به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد  بر رد مال به صاحب آن

..................................................................................................................................................................................... 

 کیفریآیین دادرسی 
شخصی درمرحله تحقیقات مقدماتی، ازسوی بازپرس به عنوان مطلع احضار شده وپس ازتحقیق، درمظان  -121

 اتهام مبنی بر ارتکاب جرمی قرار می گیرد. کدام مورد، صحیح است؟

 احضار شود. به عنوان متهم، برای وقت دیگر باید طبق مقررات و به تفهیم اتهام به اونیست و( بازپرس مجاز 1

 است درهمان جلسه ، به اوتفهیم اتهام کند. بازپرس مجاز دادستان نیست و ( نیازی به استعالم نظر2

 آید.موافقت او، درهمان جلسه تفهیم اتهام به عمل می  اعالم مراتب به دادستان و ( درصورت3

 مطلع درحضور وکیل او صورت گرفته باشد، تفهیم اتهام جایز است. ( چنانچه تحقیق از4

 (1/1/1313)مورخ آزمون آنالین نوبت چهارم 11درصد عین تست شماره 122 )استاد حسین رحیمی( پاسخنامه تشریحی:

هم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این تفهیم اتهام به کسی که به عنوان مت قانون ادک که مقرر میدارد:  213مستند به 

 شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

 
درجرم غیر قابل گذشت که مجازات آن ازنوع تعزیری درجه شش وقابل تعلیق است، مقام قضایی برای  -122

میانجیگری ،شاکی گذشت می  اثر ازش ،موضوع را با توافق طرفین به میانجیگری ارجاع می دهد. درحصول س

 صادر میشود؟ محکومیت کیفری موءثراست . کدام قرارم نیز فاقد سابقه مته کند و

 ( ترک تعقیب پس از اخذ موافقت متهم 2( بایگانی کردن پرونده پس ازاخذ موافقت شاکی     1

 ( تعلیق تعقیب پس ازاخذ موافقت متهم4  قیب پس ازاخذ موافقت شاکی           ( موقوفی تع3

 آزمون حضوری نوبت ششم 11هم محتوی با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

آن توافق حاصل .......در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت  ادک که مقرر می دارد: 22مستند به ماده 

 کند. ..... . شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی میتواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق
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حکم  "متعاقبا و تحقیقات مقدماتی ودادرسی به هرعلتی بازداشت می شوند اشخاصی که درجریان -123

را ظرف چه مدت ازتاریخ  تعقیب آنان صادرمی شود، می توانندتقاضای جبران خسارت خود منع قرار ئت یاابر

 ی قطعی و به کدام مرجع ارائه دهند؟اابالغ ر

کمیسیون ملی جبران خسارت، مشروط به این که بازداشت ناشی ازخود داری متهم در ارائه اسناد یا مدارک  -( شش ماه1

 ادله بی گناهی نباشد. و

 رئیس کل دادگستری استان مربوط –ک سال ( ی2

 کمیسیون استانی -( شش ماه3

 ( یک سال دیوان عالی کشور4

نوبت  جامع نالینآزمون آ 26هم محتوی با تست شماره و  آزمون حضوری نوبت چهارم 21کامال شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

   (6/1/1313)مورخ یازدهم

گناهی خود، درخواست  ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی حاکی از بی شخص بازداشت شده باید ظرف شش میدارد: که مقرر ادک 251مستند به ماده 

، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت کمیسیون استانیجبران خسارت را به 

ن، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، اعتراض احراز شرایط مقرر در این قانو

 ( این قانون اعالم کند.252خود را به کمیسیون موضوع ماده )

 
برخی  یا و باالتر متهمی در طول مدت تعلیق تعقیب ،به ارتکاب  جرم مستوجب تعزیر درجه هفت و -121

 جرایم شدید تر متهم شده وکیفرخواست صادر می شود. کدام مورد صحیح است؟

 ( مدت تعلیق تعقیب، به تشخیص دادستان افزایش می یابد.1

 شرایط تعلیق افزوده می گردد. بر برابر می شود و ( مدت تعلیق دو2

 .رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، تعقیب به عمل می آید با ( قرار تعلیق لغو و3

 او واگذارشده است. نظر ( الغای قرارتعلیق برای دادستان الزامی نیست و به تشخیص و4

 221درصد شبیه تست شماره 122و  (1/3/1313)مورخ دومآزمون انالین نوبت  21درصد عین تست شماره  122 پاسخنامه تشریحی:

 پرتکرار نوبت اول

صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر در  آن که مقرر میدارد: 1و تبصره  21مستند به ماده 

علیق، لغو و با درجه هفت و باالتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار ت

آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام  ه عمل میرعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب ب

 دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

 
دگی به تخلفات مقامات ومسئوالن کشوری برعهده دیوان عال تعقیب ورسی درمواردی که قانوناً -125

 انجام تحقیقات واقدامات مقدماتی ،توسط کدام مرجع انجام می شود؟ کشوراست،

 ( دادسرای دیوان عالی کشور2( دادسرای مرکزاستان محل وقوع جرم.          1

 ای محل وقوع جرم( دادسر4( داد سرای تهران                                     3

درصد عین تست 122، (22/1/1313)مورخ آزمون انالین گام به گام پیشرفته نوبت دوم 21درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

 (5/5/1313)مورخ مآزمون انالین نوبت شش 22درصد عین تست شماره 122و  (32/6/1313)مورخ ازمون آنالین نوبت دهم 11شماره 
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عهده دیوانعالی  در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤوالن کشوری به ادک که مقرر میدارد: 211 مستند به ماده

 کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات الزم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت میگیرد.

 
 یه امنیت داخلی یاخارجی کشور، صحیح است؟کدام مورد، درخصوص حقوق دفاعی متهم درجرایم عل -126

 تشخیص بازپرس است. بنا به وکیل متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی، کالً عد م حضور یا ( امکان حضور1

 صادرنماید. وکیل را عدم امکان حضور وکیل متهم بیم فساد برود، بازپرس می تواند قرار ( چنانچه ازحضور2

بازپرس درهیچ شرایطی نمی تواند مانع این  دارد و دسترسی به پرونده را ازپرسی ووکیل متهم حق حضوردرجلسه ب (3

 حقوق شود.

صدور قرارعدم دسترسی، می تواند وکیل  با دلیل و ذکر دارد، اما بازپرس با درجلسه بازپرسی را ( وکیل متهم حق حضور4

 .اوراق پرونده منع نماید برخی از ازدسترسی به تمام یا را

کارگاه حل  61و کامال شبیه تست شماره  (1/3/1313)مورخ ازمون انالین نوبت دوم 13درصد شبیه تست شماره 122 تشریحی: پاسخنامه

 تست آ.د.ک

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف  ادک که مقرر میدارد: 111مستند به ماده 

 .. .ت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. ....حقیق

 
 استان که متهم به  ارتکاب یکی ازجرایم مستوجب حبس ابد مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی فرماندار -121

 شده است،

 رجع است وتفویض اختیار به سایرین ، چه وضعیتی دارد؟منوط به تایید کدام م

 قابل تفویض است. -( رئیس کل دادکستری استان1

 قابل تفویض نیست. –( رئیس کل دادگستری استان 2

 قابل تفویض است. -( رئیس قوه قضاییه3

 .قابل تفویض نیست –( رئیس قوه قضاییه 4

آزمون  15و تست شماره  (22/1/1313)مورخ نوبت دوم ین گام به گام پیشرفتهآزمون آنال 16شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

 (1/1/1313)مورخ آنالین نوبت چهارم

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد  ادک که مقرر میدارد: 152مستند به ماده 

تسنیم، در ادامه این  ( این قانون الزم تشخیص داده شود. به گزارش خبرگزاری322( ماده )ت( و )پ(، )ب(، )الفوضوع بندهای )یا برای کشف جرائم م

شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و  ماده آمده است: در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می

 .باشد ( این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی321وع ماده )مقامات موض

 
 درصورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد،کدام مورد صحیح است؟ -122

رد نسبت  قرار از ظرف ده روز تهم حق داردم صادر می کند.اما آن را رد ( بازپرس تکلیفی درقبول این تقاضا ندارد و قرار1

 به آن اعتراض کند.

 می کند. قبولی کفالت صادر و قرار بازپرس مکلف به قبول آن است، ولی نوع قرار تغییری نکرده (2

معرفی کفیل،  زمان با هر متهم می تواند در به قرار وثیقه تبدیل می کند.اما را ( بازپرس مکلف به قبول آن است وقرار3

 تقاضا کند. آزادی وثیقه را
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به جای معرفی  اختیارات بازپرس است، متهم حق ندارد متناسب بودن آن با اتهام وارده از تامین و (چون انتخاب نوع قرار4

 کفیل، وثیقه بسپارد.

 122شماره  درصد شبیه تست122و  (15/1/1313)مورخ آزمون آنالین نوبت پنجم 21درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

 کارگاه حل تست آ.د.ک 12درصد شبیه تست شماره 122و  آزمون حضوری نوبت دوم

در صورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است.  ادک که مقرر میدارد: 222مستند به ماده 

 رفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.در این صورت متهم میتواند در هر زمان با مع

 
 مرور زمان شکایت درجرایم قابل گذشت ، چه مدت است؟ -121

 ( شش ماه ازتاریخ اطالع ازوقوع جرم2   اطالع ازوقوع جرم ( یک سال ازتاریخ1

 ( شش ماه  ازتاریخ وقوع جرم4        ( یک سال ازتاریخ وقوع جرم3

 با آزمونهای فاخر در حال استخراج می باشدتطبیق این تست  پاسخنامه تشریحی:

قانون مجازات اسالمی به  126چون مربوط به موضوع مرور زمان است که در درس جزا و در ماده این سئوال خارج از درس ادک طرح شده است. 

از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت  در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالعان پرداخته شده است: 

ز تاریخ رفع کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور ا

نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در  فمانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صر

 مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

 
 کدام مرجع است؟ صالحیت ، حل اختالف با امر بازپرس در صورت بروز اختالف بین دادستان و در -112

 معیت آن انجام وظیفه می کند. ( دادگاه کیفری یکی که دادسرا در1

 معیت آن انجام وظیفه می کند. ی دویی که دادسرا در( دادگاه کیفر2

 تبعیت نظر دادستان است. از ( بازپرس ناگزیر3

 معیت آن انجام وظیفه می کند. در ( دادگاه انقالبی که دادسرا4

  آزمون حضوری نوبت دوم 12شبیه تست شماره و  کارگاه حل تست آ.د.ک 21درصد شبیه تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختالف با دادگاه  ادک که مقرر میدارد: 212ستند به ماده م

 کند. کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می

 
 درکدام موارد، گزارش ضابطان دادگستری معتبر است؟ -111

 ثقه قاضی باشد. ( مورد2     خاص باشد. رازضابطان( با امضای دو نف1

 ( فقط درجرایم واقع درصالحیت دادگاه کیفری دو.4   .قراین مسلم قضیه نباشد احوال و ( برخالف اوضاع و3

 آزمون 16درصد عین تست شماره 122و  (32/6/1313)مورخ آزمون آنالین نوبت دهم 22درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

 216و کامال منطبق و شبیه تست شماره  کارگاه حل تست آ.د.ک 31درصد شبیه تست شماره 122و  (21/2/1313)مورخ اولآنالین نوبت 

  اولپرتکرار نوبت 

اساس  گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر ادک که مقرر میدارد: 36مستند به ماده 

 ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

 
 تحقیقات مقدماتی درجرایم غیرقابل گذشت، چگونه است؟ -112
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 ( غیرعلنی،ترافعی، کتبی وسری2(غیرعلنی،سری وترافعی              1

 ( غیرترافعی وکتبی4( کتبی،ترافعی،سری وعلنی           3

درصد عین تست شماره 122و  (12/2/1313)مورخ نوبت چهاردهم جامع آزمون آنالین 21اره درصد شبیه تست شم122 پاسخنامه تشریحی:

 (1/1/1313)مورخ چهارمآزمون آنالین نوبت  15و تست شماره  (22/1/1313)مورخ آزمون آنالین گام به گام پیشرفته نوبت دوم 22

 نی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیتحقیق از شاکی و متهم غیرعل ادک که مقرر میدارد: 112مستند به ماده 

 صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید. االمکان به

 
 ق آن منوط به فعل چند نفرهرگاه طفلی بامشارکت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود که تحقی -113

 نیست،مرجع رسیدگی به جرایم آنان کدام است؟

 ( به جرایم همه متهمان، دردادگاه کیفری محل وقوع جرم،طبق آیین دادرسی اطفال.1

 . مرجع قضایی صالح به جرایم طفل دردادگاه اطفال و به جرایم اشخاص بزرگسال در ( صرفا2ً

 اطفال ونوجوانان. ( به جرایم همه متهمان، دردادگاه3

 حسب مورد. جرایم همه متهمان، توامان دردادگاه کیفری یک یا دو، ( به4

 آزمون حضوری نوبت پنجم 21درصد شبیه تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

ست  که مقرر ا 312نمی شود بلکه مشول خود ماده  312دقت شود که در سئوال گفته منوط به فعل چند نفر نیست لذا مشمول تبصره ماده 

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت  میدارد:

 نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

 
 وکیل می توانند معرفی نمایند؟ هریک ازطرفین دعوی،حداکثرچند نفردادگاه های کیفری یک ودو، در -111

 نفر. دو تمامی دادگاها، حداکثر ( در1

 تمامی دادگاه ها، فقط یک نفر. در (2

 .نفر دادگاههای کیفری دو،حداکثردو در و دادگاههای کیفر ی یک،حداکثر سه نفر ( در3

 رسیدگی کافی است. آن ها برای تشکیل دادگاه و از نفر ود حضور که سه نفر حداکثر ها، تمامی دادگاه ( در4

 کارگاه حل تست آ.د.ک 11کامال شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه  :325مستند به ماده  

در غیر جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو  که مقرر میدارد: 343و تبصره ماده  نمیشودرسیدگی پذیرفته 

 .وکیل به دادگاه معرفی کنند

 
 زیان معنوی ناشی ازجرم، درکدام مورد،قابل مطالبه است؟ و ضرر -115

 ( فقط درجرایم تعزیری درجه شش،هفت وهشت .1

 میزان ،به استثنای جرایم مستوجب تعزیرات شرعی و دیه. لیه جرایم با هر( درک2

 میزان. هر  با ( درکلیه جرایم ارتکابی و3

 قابل مطالبه نیست. وجاهت قانونی است و ( فاقد4

 (21/2/1313)مورخ اولآزمون آنالین نوبت  25شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:
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منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع  میدارد:که مقرر  11مستند به تبصره ماده 

 شود. الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی ممکن

 
به ایران  یب کیفری ، فرارکرده ویک تبعه ایرانی درخارج ازکشور،مرتکب کالهبرداری شده وقبل ازتعق -116

 آمده است. رسیدگی به جرم او،درصالحیت محلی کدام دادگاه است؟

 ( محل اقامت شاکی درایران.2( محل اقامت متهم درایران      1

 .( محل دستگیری4( تهران.                              3

 استخراج می باشد تطبیق این تست با آزمونهای فاخر در حال پاسخنامه تشریحی:

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق  ادک که مقرر میدارد: 316مستند به ماده 

گیری و چنانچه از اتباع بیگانه های ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دست قانون، دادگاه

 .شود باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می

 
 کدام یک ازآرای کیفر ی زیر،قطعی است؟ -111

 .جمع آن ها کمتراز یک دهم دیه کامل باشد ارش، اگرمیزان یا ( مستلزم پرداخت دیه یا1

 یک چهارم دیه کامل باشد. از جمع آن ها کمتر ارش، اگرمیزان یا ( مستلزم پرداخت دیه یا2

 ازخمس دیه. ( مستلزم پرداخت دیه کمتر3

 ازخمس دیه. ( مستلزم پرداخت دیه کمتر4

 (1/2/1313)مورخ نوبت سیزدهم جامع آزمون آنالین 16کامال منطبق با تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان  موارد زیر که قطعی محسوب میآراء دادگاههای کیفری جز در  ادک که مقرر میدارد: 121مستند به ماده 

 همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.

 جرائم تعزیری درجه هشت باشد. -الف

 باشد. جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل -ب

 
پیش ازپایان  چنانچه دادستان ازحکم محکومیت متهم تقاضای تجدید نظرنکرده باشد ومحکوم علیه نیز -112

 مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدید نظرخواهی خودرا اسقاط نماید و مهلت تجدید نظرخواهی با

 درخواست تخفیف کند، دادگاه چه اقدامی انجام می دهد؟

 مجازات اوراتایک چهارم تخفیف می دهد. وق العاده وباحضوردادستان، فقط درمحکومیت های تعزیری،( دروقت ف1

نصف تقلیل  تا ( الزامی به تخفیف مجازات علیرغم درخواست محکوم علیه ندارد ودرصورت لزوم، می تواند مجازات را2

 دهد.

 ه نصف تقلیل می دهد.( درکلیه محکومیت ها وبدون نیاز به حضوردادستان، مجازات را ب3

 تا یک چهارم تخفیف می دهد. حضور دادستان،درکلیه محکومیت ها مجازات را با وقت فوق العاده و ( در4

 کارگاه حل تست آ.د.ک 115درصد شبیه تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

تجدیدنظر نکرده باشد،  ستان از حکم صادره درخواستدر تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که داد ادک که مقرر میدارد: 112مستند به ماده 

ظر علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدن محکومٌ

عاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین ال را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت، دادگاه در وقت فوق

 .شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است



 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاخر
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چنانچه ازقرارصادرشده ازدادگاه کیفری،تجدیدنظرخواهی به عمل آید ومرجع تجدیدنظر عقیده به نقض  -111

 قرار داشته باشد، کدام مورد صحیح است؟

 ارسال می دارد. ی نقض قرار،به دادگاه صادرکننده قراربرا ( پرونده را1

 رای مورد نظر راصادر می کند. ( وارد ماهیت شده و2

 اعاده می نماید. نوبت به دادگاه صادرکننده قرار، برای رسیدگی خارج از نقض قرار، پرونده را ( پس از3

 رارارسال می کند.برای نقض ق ( پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده قرار،4

درصد شبیه تست شماره 122و  (1/1/1313)مورخ نوبت پانزدهم جامع آزمون آنالین 11درصد عین تست شماره 122 پاسخنامه تشریحی:

 پرتکرار نوبت دوم 221

وری نباشد و قرار مطابق مقررات هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضر ادک که مقرر میدارد: 152مستند به بند ب ماده 

شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده  صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می

 رسیدگی کند.برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت 

 
 چنانچه دادرس ایراد رد رانپذیرد، مکلف به کدام اقدام است؟ -122

 به رسیدگی ادامه دهد. صادرکند و رد ایراد را ( ظرف یک هفته، قرار1

 نیازی به صدور قرار نیست. ( به رسیدگی ادامه دهد و به علت عدم پذیرش ایراد،2

 زرسیدگی امتناع کند.قطعیت قرار، ا و تا ( قرار رد ایراد را صادر3

 به رسیدگی ادامه دهد. ( ظرف سه روز، قرارایراد رد راصادر کند و4

 آزمون حضوری نوبت سوم 16کامال هم محتوی و شبیه تست شماره  پاسخنامه تشریحی:

د را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایرا ادک که مقرر  میدارد: 123مستند به 

 قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


