
 

   



 

  آيين دادرسي مدني
  خواهان معلوم نباشد، .....................هرگاه در دادخواست محل اقامت  -1

  دادگاه صادر مي شود.الف) قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر 
  ب) قرار رد دادخواست توسط دادگاه صادر مي شود.

  ج) قرار ابطال دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر مي شود.
  قرار توقيف دادخواست توسط مدير دفتر دادگاه صادر مي شود. د)

  كداميك از موارد زير از صالحيت قاضي شوراي حل اختالف محسوب نمي شود؟ -2
  .الف) دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي حق كسب و پيشه

  .ب) تقسيم تركه
  .ج) صدور گواهي حصر وراثت

  .كهد) تحرير تر
مطالبـة   در تبريز را به حسين كه مقيم اروميه است، اجاره دهد و بخواهد بـراي اگر علي كه مقيم تهران است خانه اي  -3

  نمايد، دعواي خود را در كداميك از دادگاه هاي عمومي بايد اقامه نمايد؟ اجاره بها طرح دعوا نمايد دعوا
  الف) تهران
  ب) تبريز

  اروميهج) 
  يه به انتخاب خواهاند) تبريز يا اروم

  مرجع رسيدگي به تخلفات دادستان انتظامي قضات، ................. مي باشد. -4
  الف) دادستان كل كشور

  ب) دادگاه عالي انتظامي قضات
  ج) دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات.

  ستان كل كشورد) هيأتي مركب از روساي شعب ديوان عالي كشور متعاقب صدور كيفرخواست از سوي داد
  كسي كه در دعوي سند رسمي به او منتسب مي شود مي تواند: -5

  الف) فقط آن را انكار نمايد.
  ب) صرفاً ادعاي جعل نمايد.

  ج) نسبت به خط، مهر، امضاء و يا اثر انگشت منتسب به خود انكار نمايد.
  د) عالوه بر ادعاي جعل نسبت به آن ترديد نمايد.

  دعاوي راجعه به اموال غير منقول بر چه اساسي پرداخت مي شود؟هزينه دادرسي  -6
  الف) بر اساس نظريه كارشناس منتخب دادگاه 
  ب) بر اساس تقويم بعمل آمده توسط خواهان

  ج) بر اساس قيمت واقعي مال غير منقول.
  د) بر اساس قيمت منطقه اي مالك

  ش دهد؟خواهان تا چه زماني مي تواند بهاي خواسته را افزاي -7
  الف) تا پايان اولين جلسه.

  ب) در تمام مراحل دادرسي
  ج) بايد دادخواست جداگانه تقديم محكمه نمايد.

  د) با تقديم اليحه تا پايان اولين جلسه.
  دعاوي ذيل را از دعاوي متقابل محسوب نمي شود: -8



 

  الف) فسخ و رد خواسته 
  تبديل تعهد ب) تهاتر،

  فسخ و مطالبه أرش. ج) 
  .د خواسته و ايفاء تعهدد) ر

چنانچه خواهان شرايط قانوني دادخواست را در مرحله بدوي رعايت نكند تكليف دادگاه تجديدنظر در مواجـة بـا آن    -9
  چه خواهد بود؟

الف) علي األصول موجب نقض رأي نخواهد بود مگر آنكه خواهان ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابـالغ اخطاريـه دادگـاه تجديـدنظر     
  به رفع آن اقدام نكند كه در اين صورت ضمن نقض رأي بدوي، قرار رد دعوي بدوي را صادر مي كند. نسبت

  ب) رأي دادگاه بدوي را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي كند.
موعد مقـرر،   ج) پرونده را به دادگاه بدوي اعاده مي كند تا اخطار رفع نقص به خواهان ارسال نمايد و در صورت عدم رفع نقص در

  دادگاه تجديد نظر ضمن نقض رأي قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد.
  د) رأي دادگاه بدوي را نقض و قرار رد دادخواست بدوي را صادر مي كند.

  هرگاه به تشخيص دادگاه تجديدنظر، دادخواست دهنده بدوي قانوناً سمت نداشته باشد، ............ -10
ي نيابت قضايي داده مي شود كه اخطار رفع نقص ارسال نمايد و در صورت عدم رفع، نقص در مهلـت، قـرار رد   الف) به دادگاه بدو

  دادخواست تجديدنظر را صادر كند.
روز از تـاريخ اخطـار در    10ب) دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي (اعم از وكيل يا اصيل) اخطار مي كند كه در مهلت 

  حاظر شده و رفع نقص نمايد.دادگاه تجديدنظر 
روز از تاريخ اخطار در دادگاه تجديدنظر حاظر شده و رفـع   10ج) دادگاه تجديدنظر به شخص اصيل اخطار مي كند كه در مهلت 

  حتي اگر دادخواست را وكيل داده باشد.  نقص نمايد،
  د) دادگاه تجديدنظر رأي بدوي را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي كند.

  نسبت به طلب موجل، .............. -11
  الف) در هر صورت مي توان درخواست تأمين كرد.

  ب) نمي توان درخواست تأمين نمود.
  ج) در صورتي كه بدهكار معسر گردد مي توان درخواست تأمين كرد.

  ين نمود.د) در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواستتأم
  قرار عدم استماع دعوي ....................... -12

  الف) قطعي است ولي مي توان درخواست تجديدنظر در دادگاه صادر كننده قرار داد.
  ب) قابل درخواست تجديدنظر نيست.

  ج) قابل درخواست تجديدنظر است در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد.
  رت قابل درخواست تجديدنظر است.د) در هر صو

هرگاه محكوم عليه، ضمن دادرسي نسبت به دعواي ديگري كه يكي از اصحاب آن است، به حكم محكوميت كـه بـه    -13
  اين عمل ............... محسوب مي شود.  عنوان دليل عليه وي ابراز شده، اعتراض كند،

  الف) اعتراض ثالث اصلي.
  ب) اعاده دادرسي اصلي

  اعاده دادرسي طاري.ج) 
  د) اعتراض ثالث طاري

  در كدام يك از موارد زير قرار سقوط دعوي صادر مي شود؟ -14



 

الف) استرداد دعوي پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوي در صورتي كه خوانده راضي باشد يـا خواهـان از دعـواي خـود بـه كلـي       
  صرفنظر كند.

  دعواي طالق يا تمكين.ب) در صورت فوت هر يك از طرفين دعوي، در 
  ج) در صورتي كه دائن (خواهان) از حق خود، به اختيار صرفنظر كند.

  د) همة موارد
در يك پرونده خواهان از دادگاه در موعد مقرر درخواست جلب شخص ثالث را نموده است. لكن عليرغم ابالغ واقعي  -15

  در دادگاه حاضر نشده است. در اين صورت:
  ن حضور ثالث بالمانع است و رأي دادگاه نسبت به وي حضوري است.الف) صدور رأي بدو

  ب) رأي دادگاه نسبت به ثالث غيابي است.
  ج) دادگاه بار ديگر ثالث را احضار و در صورت عدم حضور جلب و سپس مبادرت به صدور رأي مي كند.

  د) دادگاه رأساً ثالث را جلب و سپس رأي مقتضي صادر مي كند.
  از رأي مورد درخواست فرجام خارج از خواسته صادر شده باشد: اگر قسمتي -16

  الف) رأي صادره توسط ديوان عالي كشور نقض و جهت صدور رأي مقتضي به دادگاه همعرض ارسال مي شود.
  لذا پروده عودت مي شود تا دادگاه صادر كننده رأي قطعي تصميم مقتضي اتخاذ كند. از موارد أعاده دادرسي است،ب) 
  رأي صادره توسط ديوان عالي كشور نقض و جهت صدور رأي مقتضي به دادگاه صادر كننده رأي قطعي عودت مي شود.ج) 

  د) نقض بال ارجاع خواهد شد.
  در اثناء رسيدگي معلوم مي شود كه خوانده قبل از طرح دعوي فوت كرده است، تصميم دادگاه چيست؟ -17

  الف) قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد.
  ب) قرار رد دعوي صادر مي شود.

  ج) قرار سقوط دعوا صادر مي گردد.
  د) قرار ابطال دادخواست صادر مي شود.

  در كدام يك از موارد زير ردي غير قطعي قابل اجراست؟ -18
  ) رأي اعسار.الف

  ب) رأي حجر.
  رأي ورشكستگي.  ج)

  د) گزارش اصالحي، رأي إعسار.
  ست؟كدام يك زا موارد ذيل صحيح ا -19

  با تكذيب مقرًله مال موجود تحت يد مقر از آن اوست. الف) اگر مقر به عين باشد،
  ب) از شرايط صحت اقرار اين است كه مقرٌله مفاد اظهارات مقر را تكذيل نكند.

  به كلي از اعتبار ساقط مي شود. اقرار  ج) چنانچه مقرٌله مفاد اقرار را تكذيب كند،
كذيب و انكار خود نسبت به اقرار رجوع كند با تصديق بعدي اثر تكذيبش از بين مي رود و اقـرار نافـذ   د) در صورتي كه مقرٌله از ت

  خواهد بود.
  رسيدگي به كداميك از دعاوي زير در صالحيت دادگاه آخرين محل اقامتگاه متوفي است؟ -20

  الف) دعواي مابين وراث راجع به اصل وراثت.
  راجع به وصاياي متوفي.ب) دعواي وصي قبل از تقسيم تركه 

  ج) دعواي وراث عليه بستانكاران متوفي.
  د) دعواي موصي له پس از تقسيم تركه راجع به وصاياي متوفي.

  



 

  حقوق مدني
  اگر مالك براي حق انتفاع ديگري مدت معين نكرده باشد، حق انتفاع مذكور چه نام دارد؟ -21

  الف) سكني.
  ب) عمري.

  ج) حبس مطلق.
  د) رقبي.

اگر در عقد نكاح ذكحري از مهر و ميزان آن نشود و شوهر قبل از نزديكي زن را طالق دهد، زن مستحق كـداميك از   -22
  گزينه هاي زير است؟

  الف) مهر المتعه.
  ب) مهر المسمي

  ج) مهرالمثل.
  د) زن استحقاق چيزي را ندارد.

ك گوني از آن را قبالً مشاهده كرده و گوني ديگر مشتري دو گوني برنج كه در مغازه فروشنده بوده را خريده است. ي -23
  را از روي نمونه خريده است. در موقع تسليم گوني دوم مطابق نمونه نمي باشد. در اين صورت مشتري ............

  الف) بايد دو گوني برنج را رد كند.
  ب) مي تواند صرفاً گوني را كه قبالً مشاده كرده قبول و گوني دوم را رد كند.

  ج) در رد يا قبول هر يك از گوني ها مختار است.
  د) مي تواند دو گوني برنج را رد كند.

  مقترض وظيفه دارد: -24
  الف) مثل مال مورد قرض را به مقرض بدهد.

  ب) عين مال مورد قرض را به صاحبش رد كند.
  ج) قيمت مال مورد قرض را به مقرض بدهد.

  ت به مقرض بدهد.د) قيمت مال مورد قرض را در روز پرداخ
  مالكيت موصي له به موصي به در كداميك از موارد زير استقرار مي يابد؟ -25

  الف) در هنگامي كه وصيت را در حيات موصي قبول كند.
  ب) پس از فوت موصي وصيت را قبول كند.

  ج) زماني كه موصي به را پس از فوت موصي قبول و قبض كند.
  د) وقتي كه موصي به قبض شود.

  اگر در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معيني را رهن دهد و آن مال تلف شود: -26
  الف) مشروط له در اين زمينه حقي ندارد.

  ب) مشروط له اختيار مطالبه عوض رهن را دارد.
  ج) مشروط له اختيار مطالبه ارش را دارد.
  د) مشروط له اختيار فسخ معامله را دارد.

ث حين الفوت متوفي چند زوجه و يك پسر او باشند سهم االرث هر يك از وراث چه مقدار خواهد در صورتي كه وار -27
  بود؟

  الف) يك هشتم تركه بين زوجات دايمي بالسويه تقسيم مي شود و باقيمانده متعلق به پسر واحد است.
  ب) تركه هر يك از زوجات يك هشتم مي باشد و بقيه سهم پسر است.

  لق به پسر و بقيه بالسويه بين زوجات تقسيم مي شود.ج) يك دوم تركه متع



 

  ها تقسيم مي شود. د) يك هشتم تركه سهم زوجات و يك دوم سهم پسر و بقيه بين زوجات و پسر به نسبت سهم آن
  ضمان عده از درك مبيع در صورت مستحق للغير درآمدن آن: -28

  الف) همان ضمان درك است و صحيح مي باشد.
  ايع مي باشد و صحيح است.ب) ضمانت شخص ب

  ج) ضمانت شخص ثالث (ضامن) مي باشد و صحيح است.
  د) چون ضمانت از عين است باطل است.

شخصي كه براي خريد كت و شلوار به مغازه مراجعه كرده از فروشنده مي خواهد كت و شلوار سورمه اي به او بدهـد.   -29
  كي است در اين صورت  پس از مراجعت به منزل متوجه مي شود كت و شلوار مش

  الف) معامله غير نافذ است بعلت اشتباه.
  ب) خريدار حق فسخ دارد بعلت تخلف شرط.
  ج) خريدار حق فسخ دارد بعلت تخلف وصف.

  د) معامله باطل است بعلت اشتباه.
  تلف عوضين در عقد بيع: -30

  الف) اگر مال قيمي باشد مانع اقاله نيست.
  ب) مانع اقاله است.

  مال مثلي باشد مانع اقاله نيست.ج) اگر 
  د) مانع اقاله نيست.

  خريدار مال مغصوب ........... -31
  الف) در هر صورت در حكم غاصب است.

  ب) در صورت علم به مغصوب بودن مبيع در حكم غاصب است.
  ج) در صورت جهل به غصبيت ضامن نيست.

  د) علم و جهل تأثيري در ع نوان غصيبت خريدار ندارد.
اگر در بيع فضولي در زمان معامله بايع قدرت بر تسليم داشته باشد اما در زمان اجازه مالك قدرت بر تسليم نداشته  -32

  باشد:
  الف) معامله صحيح است.

  ب) معامله باطل است.
  ج) معامله تا زمان اجازه صحيح بوده و پس از آن منفسخ مي شود.

  د) معامله صحيح اما غير نافذ است.
ر عقد بيعي، پرداخت ثمن به عهده شخص ثالثي حواله داده شود و عقد بيع منفسخ شود، در ايـن صـورت آيـا    اگر د -33

  بايع حق رجوع به ثالث را خواهدداشت؟
  الف) حواله باطل نبوده ليكن محالٌ عليه بري مي شود.

  ب) حواله باطل است و محالٌ عليه بري مي شود.
  محالٌ عليه را دارد. ج) حواله صحيح است و بايع حق رجوع به

  د) حواله صحيح است ولي محالٌ عليه مي تواند نپردازد.
در قراردايد فرزين متعهد مي شود مجسمه حسين را روي سنگي با نقش برجسته ظرف يك هفته ايجـاد نمايـد. در    -34

د فرزين تبحري در اين كـار  قرارداد مزبور شرط شده فرزين مباشرتاً اين كار را انجام دهد. بعد از قرارداد مشخص مي شو
  نداشته و نمي تواند چنين نقش برجسته اي را ايجاد كند. قرارداد ياد شده:

  الف) منفسخ مي شود.



 

  ب) صحيح است ولي حسين حق فسخ دارد.
  ج) باطل است.

  د) غير نافذ است.
  در عقد انقطاع كه شرط نفقه شده باشد، آيا اين شرط صحيح است؟ -35

  زن حق مطالبه ندارد. الف) شرط صحيح ولي
  ب) در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد.

  ج) شرط باطل است.
  د) شرط صحيح و زن حق نفقه دارد.

در عقد رهني شرط شده كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد و راهن بايد دين را از عين ديگري بپردازد، اثـر   -36
  اين شرط چيست؟

  ه ساير اموال رجوع كند.الف) شرط صحيح است و مرتهن بايد ب
  ب) شرط باطل ولي رهن صحيح است.

  است ولي مرتهن حق رجوع به عين مرهونه را ندراد.شرط صحيح   ج)
  د) شرط و رهن باطل است.

  اگر پس از عقد بيع مشتري مفلّس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد، آنگاه ........... -37
  بخواهد.الف) بايع حق دارد، استرداد مبيع را 

  ب) بايع جزء غرما قرار مي گيرد.
  ج) بايع غرما قرار مي گيرد ولي نسبت به عين مبيع داراي حق اولويت است.

  د) بيع باطل است و مبيع به ملكيت بايع بر مي گردد.
  براي تعيين مهرالمتعه كدام ضابطه در قانون مدني پذيرفته شده است؟ -38

  حظه مي شود.الف) حال مرد از حيث غنا و فقر مال
  ب) حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به امثال او در نظر گرفته مي شود.

  ج) عرف محل.
  د) حال مرد از حيث خانوادگي و شغلي مد نظر قرار مي گيرد.

  كدام گزينه در خصوص رجوع زوج در طالق، صحيح است؟ -39
  طالق قابل اسقاط نيست.الف) رجوع حق است ولي قبل از وقوع 

  ب) رجوع حكم است و قابل اسقاط نيست.
  ج) رجوع حق است و لذا پس از انعقاد عقد نكاح مي توان آن را ساقط كرد.

  د) رجوع حق است و بعد از ثبت طالق قابل اسقاط است.
ين قرارداد چه وضـعيتي  هرگاه تاجري در مقابل رقيب تجاري خود تعهد كند كه به طور كلي از تجارت دست بكشد، ا -40

  خواهد داشت؟
  الف) صحيح است.

  ب) باطل است.
  ج) غير نافذ است.

  د) قابل فسخ است.
  

  امور حسبي
  تصفيه تركه را درخواست كنند؟  چه كساني مي توانند از دادگاه، -41



 

  الف) كليه افراد ذينفع.
  ب) وصي و هر يك از ورثه.

  هر يك از ارثه.  ج)
  قبول كرده اند. د) ورثه اي كه تركه را

  ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند، سهم آنها چگونه تامين مي شود؟  در صورتي كه پس از تعديل سهام، -42
  الف) از طريق مراجعه به حاكم اجبار مي شود.

  ب) دادگاه رأساً تعيين تكليف مي كند.
  ج) سهام آنها به قرعه معين مي شود.

  ه تراضي.د) امكان تقسيم وجود ندارد مگر ب
  در صورتي كه ورثه متوفي معلوم نباشد كدام گزينه صحيح است؟ -43

  به درخواست اشخاص ذينفع مدير تصفيه معين مي گردد.الف) 
  ب) طبق حكم دادگاه مدير تصفيه تعيين مي شود.
  ج) به دستور دادستان مدير تركه تعيين مي شود.

  تركه متوفي مدير تعيين مي شود. د) به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره
  اگر وصيت نامه متوفي در چند برگ تنظيم شده باشد و يكي از برگ هاي آن مفقود شده باشد ....... -44

  الف) وصيت نامه به مقدار باقيمانده معتبر است در صورتي كه فقدان برگ مستند به ورثه نباشد.
  ب) وصيت نامه به مقدار باقيمانده معتبر است.

  وصيت نامه بي اعتبار است. ج)
  د) وصيت نامه معتبر است.

طلبكاران فرد غائب براي وصول طلب خود ود سترسي به اموال غائب از محكمه درخواست صدور حكـم مـوت    -45
  آيا اقدام آنان صحيح است؟  نمايند، فرضي را مي

  الف) بلي، طلبكار حق اقدام دارد.
  اختيارات ورثه و وصي و موصي له است. ب) خير، صدور حكم موت فرضي را فقط جزء

  ج) بلي، با أخذ نظر دادستان صحيح است.
  د) چنانچه ورثه موافق باشند، اين اقدام صحيح است.

ها اقـدامي بـه عمـل نيـاورده      اگر سرمايه نقدي (وجوهي زائد از احتياج) متعلق به محجور باشد كه قيم در مورد آن -46
  .....................در اين صورت قيم ......  باشد،

  الف) اگر بيش از شش ماه بگذرد مكلف است با نظر دادستان اقدام كند.
  ب) قيم در غير موارد ضرورت اقدايم نبايد انجام دهد.

  ج) قيم بايد با رعايت غبطه و مصلحت او اموالي خريدار كند.
  ماه بگذرد مسئول تأديه خسارت خواهد بود. 6د) اگر بيش از 

  قيم متعدد ..................... تعيين -47
  الف) به پيشنهاد دادسرا و توسط دادگاه انجام مي شود.

  ب) ممكن نيست.
  ج) توسط دادستان انجام مي گيرد.

  د) به درخواست قيم اول و توسط دادگاه انجام مي شود.
  اگر بعضي از ورثه، تركه را قبول كرده باشند: -48

  ه تركه را بخواهند.الف) ساير ورثه نمي توانند تصفي



 

  ب) ساير ورثه در صورت قبول تركه، مي توانند تصفيه تركه را بخواهند.
  ج) تشخيص لزوم تصفيه تركه يا عدم آن بر عهده دادگاه است.

  د) ساير ورثه مي توانند تصفيه تركه را بخواهند.
  ند عمل او:عاجزي كه براي اداره اموالش امين تعيين شده اگر تصرفي در اموال خودش ك -49

  الف) باطل است.
  ب) صحيح و نافذ مي باشد.

  ج) غير نافذ است.
  د) در صورت تنفيذ امين، صحيح است.

  اگر محجور ايراني در خارج از ايران ساكن باشد، امور قيمومت او در صالحيت كدام مرجع قضائي است؟ -50
  الف) دادگاه محل وقوع اموال غير منقول محجور.

  هران.ب) دادگاه عمومي ت
  ج) دادگاه محل آخرين اقامتگاه محجور در ايران.

  د) دادگاه صادر كننده حكم حجر.
  در صورتيكه غايب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود: -51

  تا مراجعت غايب، اموال او به تصر وراث داده مي شود.الف) 
  ب) اموال به تصرف ورثه داده مي شود.

  ادگاه در مورد اموال تعيين تكليف مي نمايد.د  ج)
  د) براي اداره اموال امين، معين مي شود.

  براي اداره اموال مرد متاهلي كه نياز به تعيين امين دارد اولويت چگونه است؟ -52
  الف) پدر، جد، مادر، همسر، اوالد.
  ب) پدر، مادر، جد، اوالد، همسر

  اوالد  همسر،  مادر، جد،  ج) پدر،
  همسر  جد، مادر، اوالد،  پدر، د)

  قبول صريح تركه آن است كه: -53
  الف) به هر طريق ممكن به دادگاه و طلبكاران اطالع داده شود.

  ب) به موجب سند رسمي، قبول به دادگاه اطالع داده شود.
  ج) به موجب اظهار نامه به طلبكاران متوفي اطالع داده شود.

  قبول به دادگاه اطالع داده شود.د) به موبج سند رسمي يا عادي، 
شخصي در اثر كبر سن، از اداه اموال خود عاجز شده و دادگاه براي اداره اموال وي امين معين كرده است. در صورتي  -54

  كه شخص مذكور در اموال خود تصرفي نمايد، تصرفات وي ...
  الف) نافذ است.

  ب) غير نافذ است.
  ج) باطل است.

  ين مي تواند ابطال آنها را از دادگاه بخواهد.د) نافذ است ولي ام
هـا چگونـه    اموال صغير تلـف شـود مسـئوليت آن     اگر دادگاه براي صغيري دو قيم تعيين كرده باشد و بر اثر اهمال، -55

  خواهد بود؟
  هر كدام مسئول جبران خسارت خواهند بود.  الف) اگر اهمال مستند به هر دو آنها باشد،

  ند به هر دو آنها باشد، هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند.ب) اگر اعمال مست



 

  ج) اگر اعمال مستند به هر دو آنها باشد، هر كدام به نسبت تقصير خود مسئولند.
  د) اگراعمال مستند به هر دو آنها باشد، مسئول با استفادهاز قرعه مشخص ميشود.

  كدام دادگاه است؟يران در صالحيت رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ا -56
  الف) دادگاه محل وقوع مال متوفي.

  ب) دادگاه خارجه.
  ج) دادگاه ايران.

  د) دادگاه محل اقامت خواهان.
  هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد نمايند: -57

  الف) تركه بايد تحرير شود ولي بعد از تحرير امكان رد تركه نمي باشد.
  اختيار وراث قبول كننده قرار مي گيرد. ب) تركه در

  ج) تركه به نحو مشترك در اختيار وراث قرار مي گيرد.
  د) تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي توانند قبول يا رد نمايند.

  اداره تركه متوفاقي بالوارث به چه كسي واگذار نمي شود؟ -58
  الف) وصي

  ب) شخصي كه دادستان تعيين مي كند.
  ج) قيم.

  د) كسي كه مورد اعتماد دادرس است.
اگر متصرف اقرار كند كه عين جزو تركه است در اين صورت مدعي براي اثبات ادعاي خـود    در دعاوي راجع به عين، -59

  بايد چه كند؟
  الف) بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

  ب) متصرف مقر اگر جزء وراث است فقط به طرفيت او طرح دعوي كند.
  ج) متصرف مقر را خوانده دعوي قرار دهد.

  د) به طرفيت متصرف و تمامي ورثه اقامه دعوي نمايد.
در مواردي كه محجورين متعدد فرزند يك شخص باشند و اقامتگاه متعدد داشته باشند در صـورتي كـه نصـب قـيم      -60

  نشده باشد دادگاه صالح براي نصب قيم كدام دادگاه است؟
  ه محجورين در حوزه هاي آنها اقامت دارند.الف) دادگاه هايي ك

  ب) هر دادگاهي كه محجورين در حوزه آن قرار دارند صالحيت نصب قيم را دارد.
  ج) دادگاهي كه براي اولين محجور نصب قيم نموده صالحيت نصب قيم براي ساير محجورين را دارد.

  د) دادگاه اقامتگاه كوچكترين محجور صالحيت نصب قيم را دارد.
  

  حقوق تجارت
(الف) چكي را در وجه (ب) صادر نموده و (ض) نيز پرداخت آن را از ناحيه (الف) ضمانت مي كند. (ب) نيز چـك را بـا    -61

درج شرط عدم مسئوليت در وجه (ج) ظهرنويسي مي كند. اگر (ج) در موعد قـانوني بـه بانـك مراجعـه و گـواهي عـدم       
  ..........  پرداخت اخذ نمايد،

  رجوع به (الف) و (ب) و (ض) را خواهد داشت.الف) حق 
  ب) فقط حق رجوع به (الف) و (ض) را فقط خواهد داشت.

  ج) حق رجوع به (الف) و در صورت عدم پرداخت وجه سند از جانب وي حق مراجعه به (ض) را نيز خواهد داشت.
  مراجعه به (ب) را نيز خواهد داشت. د) حق رجوع به (الف) و (ض) و در صورت عدم پرداخت وجه سند از جانب آنها حق



 

  را در برات نوشته و امضا مي كند. اين عمل ........» در صورت دريافت كاال قبول است«محال عليه عبارت  -62
  الف) قبولي مشروط محسوب است و آثار نكول را ندارد.

  ب) قبولي محسوب است زيرا صريح در نكول نيست.
  آثار نكول را دارد.قبولي مشروط محسوب است اما  ج) 

  د) نكول محسوب است زيرا صريحاً مشعر بر قبول نيست.
ريال ايران از وي  100روپيه هندوستان به (ب) وام داده باشد و در ازاي آن برات قبول شده اي به مبلغ  100اگر (الف)  -63

  گرفته باشد و آن برات به سبب عدم تأديه واخواست شود، (الف) مي تواند .........
  الف) از (ب) و قبول كننده فقط مي تواند ريال مطالبه كند.

  مي تواند ريال يا روپيه مطالبه كند.ب) از (ب) و قبول كننده 
  ج) از (ب) فقط مي تواند روپيه مطالبه كند ولي از قبول كننده فقط مي تواند ريال مطالبه كند.

  فقط مي تواند ريال مطالبه كند.د) از (ب) ريال يا روپيه مطالبه كند، لكن از قبول كننده 
با صدور حكم ورشكستگي، ديون مؤجل تاجر با رعايت تخفيفات مقتضيه حال مي شود. مقصود از تخفيفات مقتضيه  -64

  اين است كه:
  الف) مبلغ دين به تناسب مدت و در حدود مقرر در قرارداد تقليل داده مي شود.

  ي گيرد.ب) به ديون مؤجل خسارت تأخير تأديه تعلق نم
  ج) در صورتي كه منافع طلبكار اقتضا كند، تخفيفي در نظر گرفته مي شود.

  د) مبلغ دين به تناسب مدت تقليل داده مي شود.
  طرف هاي قرارداد ارفاقي عبارتند از: -65

  الف) ورشكسته و تمام يا بعضي از طلبكاران.
  ب) مرجع تصفيه و تمام يا بعضي از طلبكاران.

  جع تصفيه و تمام يا بعضي از طلبكاران.ج) ورشكسته و مر
  د) ورشكسته و همه طلبكاران

  از نظر قانون تجارت ايران، كدام يك از اشخاص زير تاجر محسوب نمي شوند؟ -66
  الف) دالل معامالت ملكي.

  ب) وارد كننده كاالهاي اساسي.
  ج) مدير شركت تجاري.

  د) متصدي نمايشگاه عمومي.
  مدتي مي تواند عليه ضامن ظهرنويس برات اقامه دعوا كند؟دارنده برات ظرف چه  -67

  الف) ظرف پنج سال از تاريخ اعتراض عدم تأديه.
  ب) ظرف يك سال از تاريخ صدور برات.
  ج) ظرف يكسال از تاريخ اعتراض نكول.

  د) ظرف يكسال از تاريخ اعتراض عدم تأديه.
  حكم ورشكستگي، كدام گزينه صحيح است؟در مورد صحت يا بطالن معامالت تاجر پس از صدور  -68

  الف) قانون تصريح به غير نافذ بودن اين معامالت دارد.
  ب) قانون تصريح به بطالن اين معامالت دارد.

  ج) قانون حكم صريحي راجع به اثر اين معامالت ندارد.
  اين معامالت نظر دارد.د) قانون تلويحاً به صحت اين 

  مورد سفته صحيح است؟ كدام يك از موارد زير در -69



 

  الف) كليه مقررات مربوط به برات در مورد سفته نيز جاري است.
  ب) مقررات ظهرنويسي در برات در مورد سفته نيز الزم الرعايه است.

  ج) مقررات صورت برات در سفته نيز جاري است.
  د) هيچ يك از مقررات برات در مورد سفته جاري نيست.

  ه تصفيه امور ورشكستگي وجود دارد ...در حوزه هايي كه ادار -70
  الف) انتخاب مدير تصفيه موضوعيت ندارد.

  ب) اداره تصفيه مبادرت به انتخاب مدير تصفيه مي نمايد.
  ج) دادگاه مي تواند مدير تصفيه انتخاب نمايد.

  د) اداره تصفيه مي تواند مدير تصفيه انتخاب نمايد.
صـادر مـي كنـد. (ب) نيـز آن را در وجـه (ج)      » به حوالـه كـرد  «گرفتن عبارت (الف) سفته اي در وجه (ب) با قلم  -71

  ظهرنويسي مي كند. در صورت عدم تأديه و اعتراض ... .
  الف) (ج) از ايرادات (الف) در برابر (ب) مصون است.

  ب) (ج) در طرح دعوي عليه (الف) سمت ندارد.
  تناد است.ايراد (الف) در برابر (ب) نسبت به (ج) هم قابل اس  ج)

  د) (ج) فقط امكان طرح دعوي مدني عليه (الف) را دارد.
مدير عامل شركت سهامي (الف) از شركت سهامي (ب) اجناسي خريداري نموده است، لكن مشـخص شـود قبـل از     -72

  انتخاب به علت ارتكاب سرقت به موجب حكم قطعي محكوم گرديده است.
  الف) معامله باطل است.

  ت نياز به تنفيذ شركت دارد.ب) معامله براي صح
  ج) معامله از طرف شركت قابل فسخ است.

  د) معامله با شركت سهامي (ب) نافذ و معتبر است.
(الف) مدارك مربوط به ملك خود را به يك دالل داده تا براي او مشتري پيدا كند. مدارك مفقود شده است، در ايـن   -73

  صورت:
  مدارك مربوط به شخص او نبوده است.الف) دالل بايد ثابت كند مفقود شدن 

  (الف) بايد تقصير دالل را ثابت كند.  ب) با توجه به اينكه دالل وكيل محسوب مي شود،
  ج) در هر حال دالل مسئول است.

  د) دالل امين محسوب است و فقط در صورت اثبات تعدي يا تفريط مسئول است.
  .مطابق مقررات قانون تجارت، كسبه جزء ....... -74

بازرگان به حساب مي آمدند، اما در حال حاضر تاجر تلقـي نمـي    1380قانون تجارت در سال  19ي ماده  الف) تا اصالح نظامنامه
  شود.

  ب) بازرگان به شمار آمده ولي از داشتن دفاتر تجاري معافند.
  ج) بازرگان محسوب شده و مشمول همه حقوق و تكاليف تجار مي باشند.

  ارت نيستند.د) مشمول قانون تج
  در برابر دارنده آن .......» به وكالت از جانب صاحب حساب«مسئوليت صادر كننده چك  -75

  الف) مسئوليت مشترك با صاحب حساب است.
  ب) مسئوليت تضامني با صاحب حساب است.

  ج) مسئوليت مستقل بدون مسئوليت صاحب حساب است.
  د) منتفي است و فقط صاحب حساب مسئول است.



 

  ...................... كه پس از تاريخ توفق صورت گرفته باشد باطل و بالاثر است. -76
  الف) تأديه قرض، جغاله، مقيد نمودن اموال به زبان بستانكاران و هبه.
  ب) تأديه قرض، هبه، مضاربه و مقيد نمودن اموال به زيان بستانكاران.

  بستانكاران.هبه و مقيد نمودن اموال به زيان   فرض،تأديه   ج)
  د) دريافت وام، مقيد نمودن اموال به زبان بستانكاران، هبه و تأديه قرض.

امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بـه وسـيله   «قانون تجارت كه مقرر مي دارد:  280ماده  -77
  »نوشته اي كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي شود، معلوم گردد.

  و برات را شامل است و سفته را در بر نمي گيرد.الف) چك 
  ب) تنها ناظر بر برات است و چك و سفته را شامل نمي شود.
  ج) تنها مربوط به برات و سفته بوده و شامل چك نمي شود.

  د) شامل هر سه سند چك، سفته و برات مي باشد.
  ......... شركت امكان پذير مي باشد.تغيير اساسنامه شركت با مسئوليت محدود اصوالً با موافقت ... -78

  الف) اكثريت عددي شركاي داراي حداقل سه چهارم سرمايه.
  ب) دارندگان بيش از نصف سرمايه.

  ج) اكثريت عددي شركاي داراي سه چهارم حاضر و در مجمع عمومي فوق العاده.
  جلسه دوم مجمع عمومي.د) دارندگان اكثريت سرمايه شركت در جلسه اول و اثكريت عددي شركاء در 

  اگر ضامن سند تجاري تعيين نكند كه از چه كسي ضمانت كرده است ........... -79
  الف) ضمانت او باطل است و مسئوليتي متوجه او نيست.

  ب) با همه ظهرنويسان قبلي مسئوليت تضامني خواهد داشت.
  خواهد داشت. ج) فقط با آخرين ضامني كه قبل از او ضمانت كرده مسئوليت تضامني

  ي سند مسئوليت تضامني خواهد داشت. د) با صادر كننده
  اگر محموله تحويل شده به بنگاه باربري در مسير حمل به مقصد مفقود شود، ........ -80

  الف) بنگاه باربري در هر حال با اثبات عدم تقصير خود رد مفقودي كاال از مسئوليت مبرا است.
  دي كاال است حتي اگر مفقودي ناشي از حوادث قهريه باشد.ب) بنگاه باربري ضامن مفقو

  از مسئوليت مبرا است.  ج) بنگاه باربري با اثبات اين كه مفقودي كاال ناشي از قصور ارسال كننده بود،
  د) چنانچه ثابت شود مفقودي كاال ناشي از تقصير راننده حامل كاال بوده، صرفاً وي مسئول جبران خسارت است.

  
  بتحقوق ث

  درخواست تجديدنظر در آراي غير قطعي هيأت نظارت، در كدام مرجع قانوني انجام مي گيرد؟ -81
  الف) شوراي عالي ثبت.
  ب) هيأت حل اختالف

  ج) هيأت تجديدنظر.
  د) دادگاه عمومي.

ـ   -82 ه ................ وارثي كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود تقاضاي صدور سند مالكيت به نام خود مي نمايـد ب
  محكوم مي گردد.

  الف) كالهبرداري.
  ب) كيفر شروع به كالهبرداري.

  ج) كيفر جعل اسناد.



 

  د) كيفر دسيسه براي بردن مال غير.
  كداميك از اشخاص ذيل حق درخواست ثبت ملك را طبق مقررات ثبت عمومي ندارند؟ -83

  الف) قيم نسبت به امالك محجور.
  ب) متوليان موقوفات.

  ج) انتقال دهندگان امالك با حق استرداد.
  د) سهامداران شركت در مورد اموال شركت.

  چه كساني حق اعتراض به ثبت ملك را دارند و مرجع تقديم درخواست اعتراض در مهلت مقرر كدام است؟ -84
  دفتر دادگاه محل وقوع ملك. -الف) تمام افراد

  دايره يا شعبه منتشر كننده آگهي نوبتي. -ضاي ثبت شدهب) هر مدعي وجود حق براي خود در ملكي كه تقا
  دايره يا شعبه منتشر كننده آگهي نوبتي. -ج) مجاورين

  دفتر دادگاه محل وقوع ملك با دايره يا شعبه ثبت منتشر كننده آگهي نوبتي. -د) هر مدعي وجود حق در ملك ثبت شده
ره ثبت و نيز اشتباهات ثبتي حادث در جريان ثبت امـالك يـا   مرجع رسيدگي به اختالفات ثبتي مابين اشخاص و ادا -85

  اسناد كداميك از مراجع بوده و تعداد اعضاء اصيل آن چند نفر است؟
  نفر. 5 -الف) هيأت تشخيص

  نفر. 3 -ب) هيأت حل اختالف
  نفر. 3 -ج) هيأت نظارت

  نفر. 5 -د) دادگاه عمومي حقوقي
  كدام گزينه صحيح است؟ -86

  مشاعي امكان إفراز و تفكيك را دارد.الف) ملك 
  ب) در تفكيك الزم است ملك غير منقول، مشاع باشد.

  ج) در إفراز الزم نيست ملك غير منقول مشاع باشد.
  د) اگر ملك مشاع باشد امكان تفكيك نيست.

  آراي قابل تجديدنظر هيأت نظارت چگونه است؟نحوه ابالغ  -87
  ه اشخاص ذينفع ابالغ مي شود.الف) طبق مفاد اجراي اسناد رسمي ب

  ب) به مدت بيست روز در تابلو اعالنات اداره ثبت محل الصاق مي شود.
  ج) طبق مفاد آيين دادرسي به اشخاص ذينفع ابالغ مي شود.

  د) يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار آگهي مي شود.
  كدام گزينه صحيح است؟ -88

  ملك مورد تقاضا در دفتر امالك ثبت مي شود.الف) پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت، 
، انتشار آگهي ها، عمليات تحديد حدود و رفع اشتباهات (اگر اشتباهي باشد) و هرگاه نسبت به ملك ب) پس از رسيدن إظهارنامه

  مورد تقاضا جهت ثبت اعتراض نشده باشد، ملك در دفتر مخصوصي به نام دفتر امالك ثبت مي شود.
نسبت به ثبت ملك اعتراض شده باشد خواه راجع به اصل ملك و خواه اعتراض راجع به حدود يا حقو قارتفـاقي  ج) در صورتي كه 

  باشد اداره ثبت تا حصول نهايي نتيجه اعتراض از ثبت ملك در دفتر امالك خودداري مي كند.
  د) همه موارد.

امي كه در جريان اعتراض به ثبت ملـك صـادر   هرگاه إعاده دادرسي قبل از ثبت ملك در دفتر امالك نسبت به احك -89
  گرديده اند شده باشد تا حصول نتيجه نهايي رسيدگي ................

  الف) ارائه رونوشت قرا رقبولي دادخواست إعاده دادرسي براي خودداري از صدور سند مالكيت كافي است.
  د مالكيت كافي است.ب) گواهي تقديم دادخواست إعاده دادرسي براي خودداري از صدور سن



 

  ج) قرار قبولي دادخواست إعاده دادرسي مانع ثبت دفتر امالك و صدور سند مالكيت نخواهد بود.
  د) صرف اعالم تقديم دادخواست براي خودداري از صدور سند مالكيت كافي است.

  معامالت كدام يك از امالك زير در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نمي شود؟ -90
  أت نظارت بر تجديد آگهي منتشر شده.الف) راي هي

  ب) داراي پرونده مطروحه در دادگاه باشد.
  ج) صدور راي بدوي بر محكوميت متقاضي ثبت صادر شده.

  د) فاقد اظهار نامه ثبتي باشد.
معادل چه مقدار از شش دانگ   ،12/45سهم از ثلث دانگ از يك دانگ از شش دانگ باغ پالك  15يك سهم مشاع از  -91
  ن باغ مي باشد؟آ

  سهم شش دانگ. 270الف) يك سهم از 
  سهم شش دانگ. 250ب) يك سهم از 
  سهم شش دانگ. 150ج) يك سهم از 
  سهم شش دانگ. 135د) يك سهم از 

  در اسناد رسمي الزم االجرا ...................... -92
  الف) بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و مزايده آن جايز نيست.

  ازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و مزايده آن جايز است.ب) ب
  ج) بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي جايز است لكن مزايده آن جايز نيست.

  د) بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و حق كسب پيشه و مزايده آن جايز است.
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضـي و سـاختمان   در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت هاي حل اختالف در اجراي  -93

  هاي فاقد سند رسمي مركب از .................. تشكيل مي شود.
  الف) يك قاضي، رئيس اداره ثبت و يك خبره ثبتي.

  ر.ب) يك قاضي، رئيس اداره ثبت و حسب مرود رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس جهاد كشاورزي يا قائم مقام روساي مزبو
ج) رئيس اداره ثبت يا قائم مقام او، رئيس اداره راه و شهرسازي و رئيس اداره راه و شهرسازي و رئيس جهـاد كشـاورزي يـا قـائم     

  مقام آنها.
  د) رئيس اداره ثبت يا قائم مقام او و دو نفر قاضي.

صورت نبـودن اخـتالف بـين وراث)    در مورد ثبت سهم االرث يك يا چند نفر از وراث در دفتر امالك به نام ورثه (در  -94
  مدارك ذيل بايستي به اداره ثبت تسليم گردد.

  الف) گواهي انحصار وراثت و سند مالكيت اوليه.
  ب) گواهي انحصار وراثت و گواهي ماليات بر ارث.

  ج) گواهي انحصار وراثت و إظهارنامه ماليت بر ارث.
  الكيت اوليه.د) گواهي انحصار وراثت و إظهارنامه مالياتي و سند م

قبل از اقدام به ثبت عمومي امالك هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اينكه امالك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد  -95
  بوسيله اعالن (آگهي) در جرايد به اطالع عموم خواهد رسيد.

  روز سه مرتبه منتشر خواهد شد. 30الف) اعالن مزبور ظرف 
  وز سه مرتبه منتشر خواهد شد.ر 30ب) اعالن مزبور ظرف 
  روز سه مرتبه منتشر خواهد شد. 60ج) اعالن مزبور ظرف 
  روز سه مرتبه منتشر خواهد شد. 30د) اعالن مزبور ظرف 



 

معامالت راجع به انتقال منافع ملك و همچنين در مورد عمريف رقبي و سكني سند معامله در دفتر اسناد رسـمي و   -96
  مالك ثبت مي شود مشروط بر آنكه ..............خالصه معامله در دفتر ا

  الف) انتقال منافع و يا صلح براي مدت سه سال باشد.
  ب) انتقال منافع و يا صلح براي مدت دو سال باشد.
  ج) انتقال منافع و يا صلح براي مدت يك سال باشد.
  د) انتقال و يا صلح براي مدت بيش از سه سال باشد.

ه براي مصالح حق فسخ قيد شده، قبول درخواست ثبت از متصالح با كداميك از گزينه هاي زيـر  در صلح محاباتي ك -97
  منطبق مي باشد.

  الف) قابل درخواست ثبت مي باشد بدون هيچ قيد و شرطي.
  ب) قابل درخواست ثبت نيست چون انتقال قطعي صورت نگرفته.

  باشد. ج) قابل درخواست ثبت مي باشد با قيد اينكه در گرو مصالح
  د) قابل درخواست ثبت مي باشد با قيد حق فسخ براي مصالح.

  آراء صادره هيأت نظارت قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ -98
  الف) آراء هيأت نظارت كالً قطعي و الزم اإلجرا است.

  ب) آراء هيأت نظارت كالً قابل تجديدنظر است.
قانون قابل تجديدنظر باشد يا رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك نسبت ج) آراء هيأت نظارت قطعي است مگر در مواردي كه طبق 

  به آن اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد.
  د) آراء هيأت نظارت كالً قطعي است مگر در مواردي كه رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك آن را خالف قانون تشخيص دهد.

پالك ثبتي (ب) را معارض يكـديگر تشـخيص داده اسـت سـند     رأي هيأت نظارت سند مالكيت پالك ثبتي (الف) و  -99
مالكيت الف (مقدم الصدور) و سند مالكيت ب (موخر الصدور) است. تا قبل از تعيين تكليف نهايي نسبت به ايـن تعـارض   

...................  
  ندارد. الف) دارنده سند مالكيت پالك ثبتي (الف) مقدم الصدور حق هيچگونه معامله اي نسبت به آن

  موخر الصدور مي تواند حقوق متصوره خود را به ديگري صلح نمايد. ب) دارنده سند مالكيت پالك ثبتي (ب)
  موخر الصدور حق هيچگونه معامله اي نسبت به آن ندارد. ج) دارنده سند مالكيت پالك ثبتي (ب)
  سبت به آن معامله انجام دهد.مي تواند بدون هيچ قيد و شرطي ن د) دارنده سند مالكيت پالك ثبتي (الف)

  اگر كسي اجراييه صادره از اداره اجراء را خالف قانون بداند به كدام مرجع بايستي شكايت كند؟ -100
  الف) به دادگاه حقوقي واقع در محل ثبت صادر كننده اجرائيه.

  ب) شوراي عالي ثبت.
  ج) هيأت نظارت ثبت كه در حوزه آن اجرائيه صادر شده است.

  يس اداره ثبتي كه اجرائيه را صادر كرده است.د) رئ
  

  آيين دادرسي كيفري
  در جرم خيانت در امانت اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، كدام حوزه قضايي صالح به رسيدگي است؟ -101

  الف) با توجه به مستمر بودن خيانت در امانت هر حوزه اي كه متهم در آن تردد داشته است صالح به پيگيري است.
  ب) در حوزه قضايي كه مال به متهم سپرده شده است رسيدگي و تعقيب انجام مي شود.

حوزه قضايي كه متهم دستگير شده باشد گرچه شروع كننده اوليه تعقيب حوزه ديگري باشد رسيدگي را تا تعيين محل وقوع   ج)
  جرم ادامه مي دهد.

  هد تا زماني كه محل تحقق جرم مشخص شود.د) حوزه قضايي كه تعقيب را آغاز كرده است بايد ادامه د



 

ي كيفـري مـي تـوان     در پرونده موضوع بزه صدور چك بالمحل به نمايندگي در راستاي صدور قرار تأمين خواسـته  -102
  اموال و دارايي ........... توقيف نمود.

  الف) اصيل.
  ب) نمايده.

  ج) نماينده و اصيل.
  د) ظهرنويس، اصيل و نماينده.

  داميك از موارد زير غير علني بودن محاكمه منوط به تشخيص دادگاه نيست؟در ك -103
  الف) رسيدگي به جرايم مطبوعاتي.

  ب) رسيدگي به جرايم اطفال.
  ج) رسيدگي به امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي.

  د) رسيدگي به جرايمي كه در صورت علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
  تعليقي تجديدنظرخواهي يعني: اثر -104

  الف) با تجديدنظرخواهي، رسيدگي از دادگاه بدوي به مرجع تجديدنظر واگذار مي شود.
  ب) با تجديدنظرخواهي بايد دادستان تعقيب متهم را معلق نمايد.

  ج) تجديدنظرخواهي از قطعيت و الزم االجرا شدن حكم جلوگيري مي كند.
  د) همه موارد صحيح است.

  شمسي يك تبعه ايران توسط دو نفر تبعه عراق در شهر بغداد به قتل رسيده است، ............ 1380در سال  -105
  الف) چون محل وقوع جرم عراق بوده و متهمين نيز تبعه عراق هستند بايد در عراق شكايت شود.

  ب) بحث صالحيت شخص فعال مطرح است و محاكم ايران صالحيت رسيدگي دارند.
  صالحيت شخصي منفعل مطرح است و محاكم ايران صالحيت رسيدگي ندارند.ج) بحث 

  د) بحث صالحيت شخص منفعل مطرح است و محاكم ايران صالحيت رسيدگي دارند.
  دادگاه عمومي تبريز به صالحيت دادسراي عمومي شيراز قرار عدم صالحيت صادر كرده است، ............ -106

  نظر دادگاه عمويم تبريز را نپذيرد، در اين صورت ديوان عالي كشور حل اختالف مي كند. الف) دادسراي شيراز مي تواند
  ب) دادسراي شيراز مكلف به تبعيت از نظر دادگاه عمومي تبريز است، چون دادگاه مرجع عالي است.
  كند.ج) دادگاه عمومي تبريز اصوالً نمي تواند به صالحيت دادسراي شهر ديگر قرار عدم صالحيت صادر 

  د) اختالف در صالحيت فقط بين دو مرجع هم عرض محقق مي شود.
چنانچه مرتكب در زمان ارتكاب جرم موجب تعزير عاقل و پس از آن مبتال بـه جنـون شـود و پرونـده در مرحلـه       -107

  تحقيقات مقدماتي باشد چه تصميمي در مورد وي صادر مي شود؟
  مانع رسيدگي نيست. الف) در تمام موارد جنون پس از ارتكاب جرم

  ب) در هر صورت تعقيب يا رسيدگي توقيف مي شود.
  ج) در هر صورت قرار موقوفي تعقيب يا رسيدگي صادر مي شود.

د) نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست. در سـاير مـوارد   
  د.رسيدگي يا تعقيب متوقف مي شو

  اگر پس از قطعيت حكم معلوم شود كه به علت اشتباه قاضي، كيفر نامتناسبي براي مجرم معين شده است،  -108
  الف) بايد از حكم صادر شده درخواست إعاده دادرسي كرد.

  نسبت به اصالح آن اقدام شود. 18ب) چون حكم صادر شده خالف بين قانون است بايد از طريق إعمالماده 
  از اينكه قاضي اعالم اشتباه كرد، پرونده جهت إعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ارسال شود. ج) بايد پس

  د) دادگاه صادر كننده حكم قطعي با پذيرش اشتباه خود مي تواند نسبت به اصالح كيفر اقدام كند.



 

متهم بايد تأمين وثيقه أخذ شـود،   در نيابت قضايي، اگر مرجع نيابت دهنده به مرجع نيابت گيرنده اعالم نمايد كه از -109
  در اين صورت مرجع اجراي نيابت ...............

  الف) تشخيص تناسب يا عدم تناسب تأمين فقط در صالحيت مرجع نيابت دهنده است.
  ب) مكلف به اجراي نظر مرجع نيابت دهنده و أخذ وثيقه است.
  به نظر خود أخذ تأمين مي نمايد. ج) مرجع نيابت گيرنده اگر تأمين را نامتناسب تشخيص دهد

  د) مرجع نيابت گيرنده اگر قرار تأمين را نامتناسب تشخيص داد يابد از مرجع نيابت دهنده مجدداً استعالم نمايد.
  كدام يك از گزينه هاي زير در خصوص جرم مشهود صحيح نيست؟ -110

  الف) وقتي متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد.
  ب) وقتي بالفاصله پس از وقوع جرم وسايل ارتكاب جرم نزد متهم پيدا شود.

  ج) وقتي متهم هنگام ارتكاب جرم سالح همراه داشته باشد.
  د) وقتي مأمورين پس از وقوع جرم آثار جرم را مشاهده كنند.

  گذشت شاكي يا مدعي خصوصي بعد از صدور حكم قطعي در جرايم غير قابل گذشت: -111
  از موجبات اعاده دادرسي و منحصراً در صالحيت ديوان عالي كشور است.الف) 

  ب) از موجبات تخفيف مجازات به تشخيص دادگاه صادر كننده راي قطعي به تقاضاي محكوم عليه است.
  ج) از موجبات اعاده دادرسي و رسيدگي به موضوع در صالحيت دادگاه كيفري استان است.

و رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي بـه تشـخيص ديـوان عـالي     د) از موجبات اعاده دادرسي 
  كشور است.

نظر به ابالغ قانوني رأي صـادره در    ي اجرايي كيفري صدور چك بالمحل، چنانچه محكوم عليه رأي غيابي در پرونده -112
  ليه چه اثري دارد؟ي چك را ارائه نمايد، اين عمل محكوم ع ي اجراي حكم الشه مرحله

  الف) صدور قرار ترك تعقيب.
  ب) صدور قرار موقوفي تعقيب.

  ج) صدور قرار منع تعقيب.
  د) صدور قرار موقوفي اجرا.

  متهم وجود دارد، دادگاه ....... ي حق الهي ندارد و داليلي مبني بر مجرميت در جرايم مربوط به نظم عمومي كه جنبه -113
  ا فراهم شدن امكان حضور متهم، به تعويق بيندازد.الف) بايد صدور حكم را ت

  ب) فقط امكان صدور حكم برائت متهم را دارد.
  ج) نمي تواند محكوميت غيابي متهم را صادر كند.
  د) مي تواند محكوميت غيابي متهم را صادر كند.

  كدام يك از موارد ذيل در مورد دستور اخذ وجه الكفاله صحيح است؟ -114
  كفيل مانع اجراي دستور اخذ وجه الكفاله نخواهد بود.الف) اعتراض 

  ب) اخذ وجه الكفاله با دستور داديار و موافقت دادستان مي باشد.
  ج) در مورد اعتراض به دستور اخذ وجه الكفاله دادگاه تجديدنظر رسيدگي خواهد كرد.

  د) در صورت عدم پرداخت وجه الكفاله مي توان كفيل را بازداشت نمود.
در صورتي كه دادستان ضمن مخالفت با قرار بازپرس در مورد بازداشت موقت متهم، از بازپرس بخواهد تأمين معيني  -115

  را صادر كند ...............
  الف) بازپرس مي تواند در برابر نظر دادستان مقاومت نموده و در نتيجه پرونده براي حل اختالف به دادگاه ارسال مي شود.

  ف مي شود قرار ديگري را صادر كند.ب) بازپرس موظ
  ج) بازپرس مكلف به تبعيت از دادستان در انتخاب نوع قرار كه معين كرده مي باشد.



 

  د) هيچكدام
آقاي ج سركنسول سفارت عربستان در ايران مرتكب قتل عمدي مي شود. بزه مـذكور در تهـران واقـع و بـازپرس      -116

  ر منع تعقيب صادر مي نمايد.مرجع اليه به لحاظ مصونيت سركنسول، قرا
  الف) سركنسول در جرايم مهم از مصونيت سياسي برخوردار نيست و قرار تعقيب موافق با قانون نمي باشد.

  ب) به لحاظ مصونيت سياسي سركنسول قرار صادره صحيح مي باشد.
  ر شود.ج) به لحاظ مصونيت سياسي بايد قرار عدم صالحيت به شايستگي مرجع قضايي عربستان صاد

  د) با نظر دادستان مي تواند به جرم واقع شده رسيدگي نمود.
ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض رأي دادگاه كيفري استان به لحاظ جرم نبودن عمـل رأي  شعبه سوم  -117

  معترض عنه را ........................
  ي نمايد.الف) نقض جهت ارجاع به شعبه هم عرض پرونده را اعاده م

  ب) نقض و حكم به برائت صادر مي نمايد.
  ج) نقض بالارجاع مي نمايد.

  د) نقض و قرار منع تعقيب صادر مي نمايد.
  نيروي مقاومت بسيج در كدام يك از موارد زير به عنوان ضابط دادگستري اقدام مي كند؟ -118

  الف) در كليه موارد جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
  موارد بي حجابي و كليه جرايم عليه عفت عموميب) در 

  ج) هنگام درخواست دادستان به همراه ضابطان ديگر
  د) در جرايم مشهود اگر ضابطان عمومي در محل حضور نداشته و يا اقدام الزم انجام ندهند.

. دادسـرا بـا صـدور قـرا     آقاي الف و هم دستانش به اتهام هواپيما ربايي در بندرعباس تحت تعقيب قرار مي گيرنـد  -119
  ربازداشت موقت نهايتاً با صدور قرار مجرميت از دادگاه كيفري استان هرمزگان تقاضاي مجازات مي نمايد.

  الف) تقاضاي مجازات بايد از دادگاه انقالب هرمزگان خواسته شود.
  سيدگي است.ب) تصميم صادره به طور صحيح اتخاذ شده است، دادگاه كيفري استان هرمزگان صالح به ر

ج) تصميم اتخاذ شده صحيح نيست، دادسراي عمومي و انقالب بندرعباس بايد قرار عدم صالحيت به اعتبار دادسـراي عمـومي و   
  انقالب تهران صادر نمايد.

  د) كيفرخواست بايد خطاب به دادگاه عمومي جزايي هرمزگان صادر شود.
ي شود و در ديوان عالي كشور تأييد و ابرام مي گردد چنانچـه نيـاز   در مورد آرايي كه در دادگاه هاي عمومي صادر م -120

  به صدور حكم آزادي مشروط باشد دادگاه صادر كننده حكم چه دادگاهي است؟
  الف) اگر رأي ماهوي باشد ديوانعالي كشور اگر شكلي باشد همان دادگاه اوليه.

  ب) شعبه اي از ديوان عالي كشور كه حكم را تأييد كرده است.
ج) اگر حكم دادگاه عمومي عيناً در مرحله اول تأييد شده است همان دادگاه بدوي حكم به آزادي مشروط صادر خواهد كرد و اگر 
پس از نقض به شعبه هم عرض ارجاع شده است و حكم شعبه هم عرض تأييد شـده باشـد ديـوان عـالي كشـور حكـم بـه آزادي        

  مشروط خواهد كرد.
  رسيده است. رده حكمي كه در تأييد ديوان عالي كشود) دادگاه عمومي صادر كنن

  
  حقوق جزاي عمومي

  مراتب اولويت ادله اثبات دعوي در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ -121
  الف) اقرار، شهادت، قسامه، سوگند، علم قاضي.
  ب) اقرار، علم قاضي، شهادت، سوگند، قسامه.



 

  اقرار.ج) علم قاضي، شهادت، قسامه، سوگند، 
  د) علم قاضي، اقرار، شهادت، قسامه، سوگند.

  حداكثر مدت آزادي مشروط چقدر است؟ -122
  الف) ده سال.
  ب) سه سال.
  ج) پنج سال.

  د) هفت سال.
  حدود اختيار دادگاه در تخفيف مجازات در شرايطي كه جهات تشديد و تخفيف هر دو موجود است چيست؟ -123

  ا نصف مجازات.الف) حداكثر تا نصف ميانگين ي
  ب) تخفيف در موارد تشديد وجود ندارد.

  ج) حداكثر تا حداقل مجازات قانوني قابل تخفيف است.
  د) حداكثر يك تا دو درجه تخفيف در مجازات دارد.

  مالك شركت در جرم در قانون مجازات اسالمي چيست؟ -124
  د.الف) هر كس عالماً، عامداً با ديگري در ارتكاب جرم مشاركت نماي

  ب) شركت در عمليات اجرايي جرم.
  ج) جرم ارتكابي مستند به عمل همه آنها باشد.

  د) شركت در عمليات اجرايي جرم و مستند بودن نتيجه به رفتار مرتكب.
  مجازات شروع به جرم در جرم زناي غير محصنه چيست؟ -125

  سال. 2ضربه شالق يا حبس تا  99ضربه تا  31الف) 
  سال. 2ضربه شالق يا حبس تا  74ضربه تا  31ب) 

  ج) بر اساس نظر قاضي تعزير مي شود.
  ماه حبس. 6روز تا  91ضربه شالق يا  31د) 

  معاونت در جرايم موجب تعزير چه مجازاتي دارد؟ -126
  الف) سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري يا حبس از شش ماه تا دو سال.

  ب) حبس تعزيري درجه پنج يا شش.
  يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي. ج)

  د) بر اساس مجازات فاعل اصلي جرم يك تا دو درجه تخفيف دارد.
  كدام يك از گزينه هاي زير در مورد تكرار جرم صحيح است؟ -127

  الف) تئوري عمومي تكرار فقط مشمول جرايم تعزيرات و حدود تابع مقررات باب حدود است.
  مطبوعاتي و اطفال مشمول تشديد تكرار نمي شود. -يب) جرايم سياس

  ج) جرايم مطبوعاتي و اطفال و تعزير درجه هفت و هشت مشمول تكرار نمي شود.
  مطبوعاتي و اطفال و همچنين جرايم تعزير درجه هفت و هشت مشمول تشديد تكرار نمي شود. -د) جرايم سياسي

در زمان ها و مكان هاي مختلف شود با توجه به مقررات تعدد جـرم  اگر كسي مرتكب سه فقره سرقت مثل همديگر  -128
...........  

  الف) با توجه به هم نوع بودن سرقت ها يك فقره مجازات تعيين مي شود ولي تشديد مي شود.
  ب) با توجه به هم نوع بودن سرقت ها يك فقره مجازات تعيين مي شود.

  تنها مجازات أشد اجراء مي شود.ج) براي وي سه فقره مجازات صادر مي شود و 
  د) اگر كيفيات مخففه وجود نداشته باشد تشديد مي شود، در غير اين صورت فقط يك فقره مجازات تعيين و اجرا مي شود.



 

  كدام گزاره در مورد مجازات جايگزين حبس صحيح نيست؟ -129
اعمال مجازات جايگزين حبس در مورد تعزير بدل از قصاص ممنوع است مگر در صورتي كه مرتكب فاقد سابقه كيفري موثر  الف)
  باشد.

ب) در جرايم غير عمدي، تبديل حبس به مجازات جايگزين الزامي است مگر در مواردي كه مجازات جرم ارتكابي بيش از دو سال 
  باشد.

  يزان تعزير آنها در قوانين معين نشده است؛ به مجازات جايگزين حبس محكوم مي شوند.ج) مرتكبان جرايم كه نوع و م
د) تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد، مانع صدور حكم به مجازات جـايگزين  

  حبس است.
  چيست؟ 1392ي تكرار جرم در قانون مجازات مصوب سال  مالك اجراي قاعده -130

  الف) اجراي حكم در جرايم حدي و صدور حكم قطعي در جرايم تعزيري.
  ب) اجراي حكم در كليه جرايم أعم از حدي يا تعزيري.

  ج) صدور حكم قطعي الزم االجرا مالك است در كليه جرايم چه حدي يا تعزيري.
  د) داشتن حداقل سه فقره محكوميت قطعي قبلي.

  مبتني بر نظريات كدام يك از مكاتب كيفري است؟اقدامات تأميني  -131
  الف) مكتب تحققي.

  مكتب دفاع اجتماعي نوين.ب) 
  ج) مكتب كالسيك.

  د) مكتب دفاع اجتماعي.
  در مورد گذشت شاكي و رضايت مجني عليه كدام گزينه صحيح است؟ -132

  د.الف) تفاوتي بين اين دو اصطالح نيست و هر كدام به جاي ديگري بكار مي رو
گذشت شاكي مربوط به پس از وقوع جرم و از عوامل موقوفي تعقيب يا كيفيات مخففه است در صـورتي كـه رضـايت مجنـي     ب) 

  عليه مربوط به قبل از وقوع جرم و در مواردي كه قانوناً مجاز است از عوامل موجهه جرم مي باشد.
يه مربوط به جرائم غير قابل گذشت اسـت كـه فقـط    ج) گذشت شاكي خصوصي مربوط به جرائم قابل گذشت و رضايت مجني عل

  سبب اعمال كيفيات مخففه مي شود.
د) گذشت شاكي مربوط به جرائم خصوصي و رضايت مجني عليه مربوط به جرائم عمومي است كه هيچگونه ضرر و زيان مالي بـه  

  كسي وارد نمي شود.
  اء نمي شود؟كدام قانون نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجر -133

  الف) قوانين مربوط به شيوه دادرسي.
  ب) قوانين مربوط به تشكيالت قضايي و صالحيت.

  ج) قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي بعد از اجراي حكم
  د) قوانين مربوط به مرور زمان.

  ..........در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات مرتكب ....... -134
  الف) براي هر كدام حداكثر مجازات مقرر است.

  ب) جمع مجازات هاي جرايم ارتكابي است.
  ج) مجازات جرمي كه از همه مجازات آن بيشتر است.

  د) مجازات اشد است كه بيش از حداكثر مقرر قانوني است مشروط بر آنكه از حداكثر به اضافه نصف تجاوز نكند.
   و تبعي چيست؟ ي تكميليتفاوت مجازات ها -135



 

بايد در رأي دادگاه قيد شود، ولي مجازات تكميلي اجباري است و نياز به قيد در رأي دادگـاه  و الف) مجازات تبعي اختياري است 
  ندارد.

دادگـاه  ب) مجازات تكميلي اختياري است و بايد در رأي دادگاه قيد شود، ولي مجازات تبعي اجباري است و نياز به قيـد در رأي  
  ندارد.

  ج) مجازات تكميلي در مورد تمامي جرائم است ولي مجازات تبعي در مورد جرائم تعزيري است.
  د) هر دو يك نوع مجازات هستند و منظور از آنها همان مجازات تتميمي است.

  كدام عبارت در مورد تعويق صدور حكم صحيح نيست؟ -136
  را پس از إحراز مجرميت متهم با مالحظه او صادر كند. الف) دادگاه مي تواند قرار تعويق صدور حكم

  ب) دادگاه نمي تواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كند.
  ج) دادگاه مي تواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كند.

  مدت شش ماه تا دو سال صادر كند. د) دادگاه مي تواند تعويق صدور حكم را در صورت وجود شرايط مقرر در قانون به
  حكم به معافيت كيفر در مورد كدام يك از جرايم تعزيري زير قابل إعمال است؟ -137

  الف) جرايم تعزيري درجه هاي سه تا هشت.
  ب) جرايم تعزيري درجه هاي شش تا هشت.
  ج) جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت.

  هيچكدام.د) 
  صحيح است؟» تبديل مجازات«در مورد  كدام يك از عبارات زير -138

  تبديل مجازات از شقوق تخفيف بوده و فقط در دو مورد منجر به تغيير عنوان مجازات و كاهش ميزان آن مي گردد.الف) 
  ، تبديل مجازات موردي ندارد.1370ب) پس از قانون مجازات اسالمي مصوب سال 

  مي شود و از شقوق معافيت هاست.ج) تبديل مجازات الزاماً منجر به تقليل مجازات ن
  د) تبديل مجازات از شقوق تخفيف است و دست قاضي در إعمال آن باز است.

  هرگاه سارق حدي فاقد عضو متعلّق قطع باشد، حكم قضيه چيست؟ -139
  ضربه شالق محكوم مي گردد. 80الف) به 

  ب) به دليل انتفاي موضوع، مجازات ساقط مي شود.
  سارق مي رويم.به سراغ قطع پاي چپ  ج) با رعايت ترتيب

  د) مشمول عنوان سرقت تعزيري مي گردد.
  چنانچه در هنگام ارتكاب جرم به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطالع بوده، وقوع جرم غير ممكن شود،   -140

  الف) به دليل تجري قابل مجازات است.
  ب) جرم محال است و قابل مجازات نيست.

  ت و قابل مجازات نيست.ج) جرم عقيم اس
  د) اقدامات انجام شده جرم محال بوده و در حكم شرع به جرم قابل مجازات است.

  
  حقوق جزاي اختصاصي

  اگر مرد غير مسلمان عمداً زن مسلمان را به قتل برساند، ....................... -141
  الف) قصاص ممكن نيست.

  مرد مسلمان است به قاتل، قصاص مي شود.ب) پس از پرداخت فاضل ديه كه يك دوم ديه 
  ج) بدون پرداخت چيزي قصاص مي شود.

  د) پس از پرداخت فاضل ديه كه يك دوم ديه مرد غير مسلمان است به قاتل، قصاص مي شود.



 

اگر شخصي با استفاده از سند مجعول قصد فريب ديگري و بردن مال او را داشته باشـد، لكـن قبـل از بـردن مـال       -142
  ير شود، ..........دستگ

  الف) عالوه بر مجازات شروع به كالهبردراي به مجازات استفاده از سند مجعول هم محكوم مي شود.
  ب) تنها به مجازات شروع به كالهبرداري محكوم مي شود.

  ج) تنها به مجازات استفاده از سند مجعول محكوم مي شود.
  اري و استفاده از سند مجعول محكوم شده و مجازات أشد إعمال مي شود.د) به حداكثر مجازات مقرر براي شروع به كالهبرد

  اگر همه طرف هاي علم اجمالي از اتيان سوگند يا قسامه امتناع كنند، .................. -143
  الف) ديه به طور مساوي بر عهده آنها خواهد بود.

  به طور مساوي بر عهده آنها خواهد بود. ب) در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل
  ج) در جنايت عمدي ديه به طور مساوي بر عهدة آنها خواهد بود و در جنايت غير عمدي از بيت المال پرداخت مي شود.

  د) ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
  كداميك از جرايم زير قابل گذشت محسوب مي شود؟ -144

  يي كه به ديگري سپرده شده است.الف) سوء استفاده از سفيد امضا
  ب) ازدواج دائم بدون ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي.

  ج) ربودن مال ديگري از طرق كيف زني.
  د) اظهار اكاذيف به قصد تشويش اذهان عمومي به وسيله اوراق چاپي.

  تزريق ماده سكر آور چه حكمي دارد؟ -145
  الف) در صورتي كه مست كند موجب حد است.

  لقاً موجب حد است.ب) مط
  ج) در هر صورت موجب تعزير است.

  د) در صورتي كه مست كند موجب تعزير است.
  اگر شريك مال مشاع را بربايد، .................... -146

  الف) در صورتي كه ارزش مالي كه برده است بيش از نصاب باشد مستوجب حد است.
  مازاد بر سهم او به نصاب برسد، مستوجب حد است.ب) در صورتي كه بيش از سهم خود ربوده باشد و 

  ج) عملش مشمول عنوان سرقت تعزيري است.
  د) عملش عنوان سرقت ندارد.

  در صورت وجود جهات مخففه در كالهبرداري، .................. -147
  كند.الف) در صورت تخفيف مجازات حبس به كمتر از سه ماه دادگاه مي تواند مجازات جايگزين تعيين 

  ب) دادگاه مي تواند مجازات حبس را تا سه درجه تخفيف دهد.
  ج) دادگاه نمي تواند حبس كمتر از يك سال تعيين كند.

  د) دادگاه مي تواند حبس پيش از سه ماه يا جزاي نقدي جايگزين حبس زير سه ماه را تعيين كند.
  ين مجازات، ......................چنانچه شخصي در دفاعات مختلف رشوه أخذ كرده باشد، در تعي -148

الف) چنانچه تعدادجرايم تا سه مورد باشد مجازات أشد اجراء و چنانچه بيش از سه مورد باشد، يك دوم به مجازات أشد اضافه مي 
  شود.
  براي هر يك مجازات جداگانه تعيين و مجازات أشد اجرا مي شود.  ب)

  ج) تنها مجازات أشد تعيين و اجرا مي شود.
  د) جمع مبالغ مأخوذه مالك خواهد بود.

  فردي كه توسط يك ميمون تربيت شده، يك قطعه طال را از منزل همسايه برداشته است، ................ -149



 

  الف) مباشرت در سرقت كرده است.
  ب) سبب أقوي از مباشر است.

  ج) تسبيب در سرقت است.
  د) معاونت در سرقت كرده است.

  گزينه هاي زير در حكم زناي به عنف است؟ كدام يك از -150
  الف) زنا با زن خواب يا مست.

  دختر بالغ.ب) زنا با فريب و إغفال 
  ج) زنا با محارم نسبي 

  د) هر سه گزينه صحيح است.
  اگر مردي بدون دليل، مدعي شود كه همسر قانوني يك زن مجرد است، ........................... -151

  عا يك جرم خاص است.الف) صرف اين اد
  ب) عمل وي يك دروغ بوده و جرم نيست.

  رم افترا است.ج) عمل وي، ج
  د) اگر به قصد تصاحب اموال زن باشد، كالهبرداري است.

كه قصد ازدواج بـا وي را دارد و مـادرش در    پسر مجردي دختر همكالسي خود در دانشگاه را با اين ادعاي دروغين -152
به منزل آورده و به زور به آن دختر تجاوز مي كند. اتهام مـرد،    دختر است، سوار خودرو خود كرده،منزل منتظر ديدن آن 

..........................  
  الف) إغفال و زناي به عنف و اكراه.
  ب) آدم ربايي و زناي غير محصنه.

  ج) زناي به عنف و اكراه.
  د) آدم ربايي و زناي به عنف.

در خيابان اصلي شهر مغازه لوازم يدكي خودرو دارد، جلو مغازه خود علناً مشروب مـي نوشـد.   يك نفر مسيحي كه  -153
  آيا عمل وي جرم است؟

  الف) به مجازات حد شرب خمر محكوم مي شود.
  ب) مصرف مشروب الكلي براي مسيحي جرم نيست.

  ج) جرم است و تعزير مي شود.
  د) به مجازات حد شرب خمر و تعزير محكوم مي شود.

فردي با به مراه داشتن يك جلد پاسپورت مجعول وارد يك بنگاه معامالت خودرو مي شود؛ خود را به دروغ خريدار  -154
خودرو معرفي مي كند و وانمود مي نمايد مشغول وارسي خودروهاست. سپس يك خودرو را به صاحب نمايشگاه نشان مي 

سوار آن شود و در خيابان كمي راننـدگي  كند براي آزمايش ماشين تقاضا مي دهد و مي گويد آن را پسنديده و مي خرد و 
كرده و بازگردد. پاسپورت جعلي را هم به عنوان ضمانت به صاحب نمايشگاه مي سپرد و خودرو را أخذ نموده و به محـض  

  وارد شدن به خيابان فرار مي كند. چنين فردي مرتكب جرم ................ شده است.
  مانت.الف) خيانت در ا
  ب) كالهبرداري.

  ج) تحصيل مال از طريق نامشروع.
  د) سرقت.

دادسرا آقاي الف را كه به علت عدم مهارت به جاي اينكه شخص ب را مورد هدف قـرار دهـد آقـاي ج را بـه قتـل       -155
  رسانده است، به عنوان قاتل عمد به دادگاه معرفي مي كند.



 

جنايت به مجني عليه را داشته و نه قصد ايراد فعل واقع شده، خطاي محض محسوب الف) جنايت وارد شده چون مرتكب نه قصد 
  مي شود.

  ب) عدم مهارت مانع از خروج عمل واقع شده از عنوان قتل عمد نيست.
  ج) قتل واقع شده شبه عمد محسوب مي شود.

  د) جنايت واقع شده در حكم شبه عمد مي باشد.
  ي الف بر عضو با قسامه وي را به قصاص عضو محكوم مي نمايد.دادگاه به لحاظ جنايت عمدي آقا -156

  جنايت صحيح مي باشد.الف) حكم صادره به لحاظ عمدي بودن 
  ب) در جنايت بر اعضاء اعم از عمدي و غير عمدي در صورت لوث موجب اثبات حق قصاص نمي شود.

  ج) دادگاه بايد حكم به تعزير و ديه صادر كند.
  صورت فقدان ادله ديگر صحيح مي باشد.د) حكم دادگاه در 

در صورتي كه زوجه به لحاظ حق حبس از تمكين خودداري و به صورت كيفري درخواست تعقيب زوج را بـه اتهـام    -157
  ترك انفاق خواستار شود آيا شكايت موصوف قابل رسيدگي جزايي است؟

  را تعقيب كرد.الف) در صورتي كه زوجه راضي به تمكين شود مي توان شكايت كيفري 
  ب) خير فقط زوجه مي تواند با اقامه دعوي مدني نفقه خود را مطالبه كند.

  ج) بله مي توان زوج را به اتهام ترك انفاق، تعقيب كيفري نمود.
  د) چنانچه دادستان بخواهد مي توان زوج را تعقيب كيفري نمود.

مراجعه اما موفق به اخذ دسته چك از بانك نشود آيا قابل چنانچه فردي با ارائه فتوكپي مجعول شناسنامه به بانك  -158
  تعقيب مي باشد؟

  الف) عمل وي شروع به استفاده از سند مجعول محسوب و قابل تعقيب است.
  ب) شروع به جرم استفاده از سند مجعول جرم نمي باشد.

  ج) عمل وي شروع به كالهبرداري محسوب است و قابل تعقيب به اين عنوان مي باشد.
  د) در صورتي كه خود وي جاهل باشد به عنوان شروع به استفاده از سند مجعول قابل تعقيب است.

تحويلدار بانك وجوهي را به آبدارچي كه كارگر رسمي بانك است مي سپرد و براي انجام كاري از بانك خـارج مـي    -159
  وي چه عنواني دارد؟ شود. آبدارچي وجوه را برده و منكر تحويل آن از تحويلدار مي شود. عمل

  الف) سرقت. 
  ب) خيانت در امانت.

  ج) تصرف در اموال دولتي.
  د) اختالس.

مدافع در قبال حمله مهاجم در دفاع از نفس از حد دفاع تجاوز كرده، مهاجم را به قتل رسـانده اسـت. مجـازات او     -160
  چيست؟

  الف) عالوه بر پرداخت ديه به تعزير محكوم مي شود.
  دي است و به قصاص نفس محكوم مي شود.ب) قاتل عم

  دفاع مشروع است و مسئوليت ندارد.ج) 
  د) تنها به مجازات تعزيري محكوم مي شود.

  متون فقه
  ال تبطل الوكالة ب ........ -161

  الف) ارتداد الوكيل.
  ب) تلف مال تعلقت به الوكاله.



 

  فعل الموكل ما تعلقت به.  ج)
  د) فعل ما ينافيه.

  وكالت به صورت معاطات محقق مي شود؟آيا  -162
  الف) اقوي صحت وكالت معاطاتي است.

  وكالت معاطاتي نافذ نيست.ب) 
  ج) وكالت معاطاتي واقع نمي شود.

  احتياط در ترك چنين وكالتي است.د) 
  آيا پدر يا جد مي تواند براي صغير وكيل بگيرد؟ -163

  الف) وكالت از صغير حتي با اجازه ولي جايز نيست.
  ب) پدر ميت واند ولي جد نمي تواند.

  ج) هر يك تنها در امور مالي مي توانند وكيل بگيرند.
  د) وكالت با اجازه هر دو صحيح است.

  اگر وكيل از طرف موكل خود وكيل ديگري انتخاب كند آيا حق عزل او را دارد؟ -164
  الف) اصوالً حق عزل وكيل ديگر را ندارد.

  د.ب) وكيل اولي حق عزل دار
  ج) اگر موكل بعداً اجازه دهد عزل نافذ است.

د) اصل بر اين است كه در صورت عدم وجود اذن موكل در اين مورد، وكيل دوم در عرض وكيل اول است و تنها موكل حق عـزل  
  دارد.

  اگر بدهكار فوت كند تكليف وكيل براي استيفاء دين از سوي طلبكار چيست؟ -165
  رح دعوي كند.الف) مي تواند عليه ورثه ط
  ب) وكالت باطل مي شود.

  ج) نمي تواند به ورثه رجوع كند مگر با وكالت و يا اذن قبلي از سوي موكل در اين باره.
  د) وكالت منفسخ مي شود.

  آيا وكيل پس از اثبات حق در دعاوي حق قبض دارد؟ -166
  الف) قبض وكالت جداگانه الزم ندارد.
  ظف است آن را به وكيل تحويل دهد.ب) حق قبض دارد و محكوم عليه مو

  ج) حق قبض براي وكيل وجود ندارد مگر اينكه وكيل در اين مورد هم وكالت داشته باشد.
  د) با اجازه محكوم عليه اشكالي ندارد.

  كدام گزينه صحيح است؟ -167
  الف) اقرار وكيل عليه موكل اگر در دادگاه باشد صحيح و معتبر است.

  موكل بالاثر است ولي موجب بطالن وكالت مي شود.ب) اقرار وكيل عليه 
  اگر در خارج دادگاه باشد باطل و موجب بطالن وكالت مي شود.ج) اقرار وكيل عليه موكل 
  بالاثر است و موجب بطالن وكالت نمي شود. د) اقرار وكيل عليه موكل

  در صورت بروز اختالف در توكيل قول كداميك مقدم است؟ -168
  كه منكر وكالت است با قسم مقدم است.الف) قول كسي 

  ب) قول مدعي وكالت با قسم مقدم است.
  ج) ادعاي هيچكدام پذيرفته نيست.

  د) در وكالت قاعده مدعي و منكر جاري نمي شود.



 

  آيا قدرت وكيل بر انجام مورد وكالت شرط است؟ -169
  الف) قدرت وكيل بر انجام آن شرط است.

  باشد قدرت شرط نيست.ب) اگر وقوع آن شرعاً ممكن 
  ج) قدرت بالفعل بر انجام مورد وكالت شرط است.

  د) قدرت شرط صحت است.
  به چه معنا است؟» يشترط فيما و كل فيه ان يكون سائغا في نفسه«عبارت  -170

  الف) انجام مورد وكالت في نفسه مجاز و مشروع باشد.
  ب) انجام مورد وكالت مقدور باشد.

  شخصاً انجام شود. ج) انجام مورد وكالت
  د) انجام مورد وكالت تنها در صالحيت وكيل است.

  آيا انتخاب مفلس به عنوان وكيل صحيح است؟ -171
  الف) در امور غير مالي صحيح نيست.

  باطل است.  ب)
  ج) صحيح است.

  د) وكالت وي در انعقاد عقود صحيح نيست.
  كدام گزينه صحيح است؟ -172

  ور مالي و غير مالي خود، ديگري را وكيل خود سازد.الف) سفيه مي تواند در ام
  ب) سفيه فقط در امور غير مالي خود، مي تواند ديگري را وكيل خود سازد.

  ج) اگر فردي به فروش اتومبيل خود اكراه شد، به دليل فقدان اختيار نمي تواند فروش خودرو مزبور را به ديگري وكالت بدهد.
  مالي و غير مالي ديگران وكالت نمايد.د) سفيه نمي تواند در امور 

لو وكله في الدعوي و تثبيت حقه علي خصمه لم يكن له بعد االثبات قـبض الحـق، فللمحكـوم    «با توجه به عبارت  -173
  كدام گزينه صحيح است؟» عليه ان يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه الي الوكيل

  موكل اور ا منع كرده باشد. الف) وكيل در دعوي حق اخذ محكوم به را نيز دارد مگر
  ب) وكيل در دعوي حق اخذ محكوم به را ندارد.

  در صورتي كه محكوم عليه منع شده باشد از تسليم محكوم به، وكيل حق اخذ آن را ندارد.  ج)
  ناع كند.د) در صورتي كه احراز شود وكيل حق اخذ محكوم به را دارد، محكوم عليه مي تواند از تسليم محكوم به، به او امت

كـدام  » يجوز التوكيل يجعل و بغيره و انما يستحق الجعل في االول بتسليم العمل الموكـل فيـه  «با توجه به عبارت  -174
  گزينه صحيح است؟

  الف) وكيل فقط پس از انجام موضوع وكالت حق درخواست حق الوكاله را دارد.
  ب) در دعوي جعل سند و غير آن، مي توان وكيل گرفت.

  عاوي جعل سند، وكيل حق توكيل ديگري را دارد.ج) در د
  د) وكيل در فروش، زماني مستحق اجرت مي شود كه ثمن و مبيع، تسليم خريدار و فروشنده شده باشد.

كدام گزينه » الوكيل بالخصومه ............ الصلح عن الحق او االبراء منه ......... ان يكون وكيال في ذلك ايضا بالخصوص« -175
  ت فوق را كامل مي كند؟عبار

  الف) يملك.اال.
  ب) اليملك.اال.

  ج) يملك. حتي.
  د) ال يملك.حتي.



 

علي غيره من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته و تثبيت الحق عليه ما لم لو وكله في حق له «با توجه به عبارت  -176
  كدام گزينه صحيح است؟» يكن و كيال في الخصومه

  ب، براي طرح دعوا در صورتي صالحيت دارد كه وكالت در مرافعه نيز داشته باشد.الف) وكيل در مطالبه طل
  ب) وكيل در استيفاء حق، حق توكيل نيز دارد.

  ج) اگر فردي به ديگري وكالت در اخذ طلب بدهد، در صورت انكار بدهكار، وكيل حق طرح دعوي دارد.
  ء حق از سوي وكيل جايز نيست.د) در صورتي كه بين وكيل و بدهكار خصومتي باشد، استيفا

  كدام گزينه صحيح است؟ -177
  الف) يصح توكيل المحجور عليه لسقه أو فلس فيما حجر عليهما فيه

  ب) ال تصح وكاله المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن ال حجر عليه
  ج) ال يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه

  توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما ال حجر عليهما فيهد) ال يصح 
  لو وكله في بيع ثوباً، اذا لبسه ............... -178

  الف) ال يرتفع ضمانه بالبيع.
  ب) تبطل الوكاله بذالك.

  ج) فلو باع بعد لبسه ال يصح بيعه.
  د) لو تلف قبل البيع كان ضامنا.

  كدام گزينه صحيح است؟“ التصرف مع تنجيز الوكالهو يصح تعليق ”با توجه به عبارت  -179
  الف) بدن يقول: وكلتك في كذا، و ال تتصرف اال بعد شهر.

  ب) باَن يقول: وكلكت في كذا، ان جاء زيد.
  ج) باَن يقول: وكلتك في كذا، بِقُدوم المسافر.
  د) باَن يقول: وكلتك في كذا، بطلوع الشمس.

  را تكميل كنيد:............................“ اَن يوكِّل الّامع واليجور للوكيل ”عبارت  -180
  الف) مع الشهادة صريحاً

  ب) مع االذن صريحاً
  ج) مع االيجاب صريحاً

  د) هيچ كدام
   



 

 


