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 مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش 

 1041وکالت آزمون تعیین سطح سواالت 
 حقوق مدنی 

 است؟ صحیح گزینه کدام -1

 .شوند می محسوب غیرمنقول اند، گرفته قرار زمین روی نصب، جهت که آب های لوله( 4

 .شوند می محسوب منقول غیر جهت هر از اند، یافته اختصاص زارعت برای مالک توسط که اشیایی و حیوانات( 2

 .است تبعی منقول غیر اشیاء، از انتفاع حق( 0

 .هستند منقول مال ها، کارخانه برخی( 1

  است، کرده اقامه تصرف تحت مال به نسبت خود مالکیت اثبات برای «الف» بر دعوایی «ب» شخص است، منقول مال متصرف «الف» شخص -2

  «الف» اقرار اثر است، بوده خواهان تصرف  در روز سه مدت به قبل ماه یک نظر مورد مال که کند می اقرار دعوا به رسیدگی جریان در متصرف

 چیست؟

 .است تصرف اماره اعتبار زوال سبب نظر مورد اقرار( 4

 .است شده منتقل او به قانونی مملک با مال مالکیت که کند ثابت باید «الف» اقرار این از بعد( 2

 .کند استناد تصرف اماره به خود مالکیت اثبات برای تواند می اقرار این از بعد «الف( »0

 .کند تسلیم خواهان به را تصرف تحت مال باید «الف» شخص اقرار این از بعد( 1

 است؟ صحیح گزینه کدام -3

 .کنند وقف را اموالشان علیهم مولی  جانب از می توانند وصی و ولی( 4

 .است باطل معدوم بر وقف( 2

 .است یکسان موقوفه مال فروش و دادن اجاره جواز موجبات( 0

 .کند استعفا تواند نمی وقف متولی( 1

شه -0 ست، خانه مالک به متعلق  که خانه حیاط در موجود درخت ری سایه حیاط وارد دیوار زیر از ا ست، شده هم سایگان تکلیف و حق ا  هم

 چیست؟

 .کند قطع را ریشه باید درخت مالک( 4

 .کند قطع را درخت ریشه تواند می است، شده او خانه حیاط وارد درخت ریشه که ای همسایه( 2

 .کند قطع را درخت باید درخت مالک( 0

 .نیست درخت ریشه کردن قطع به ملزم درخت مالک( 1

 است؟ صحیح گزینه کدام «ارتفاق حق» درباره -5

 .است دینی حقوق از( 4

 .نیست انتقال قابل( 2

 .است حق صاحب عهده به آن از تمتع مخارج( 0

 .دهد انجام را حقوقی و مادی تصرفات انواع خود ملک در تواند می ارتفاق حق مورد ملک مالک( 1

 است؟ صحیح گزینه کدام -6

 .باشند منجز باید عینی عقود( 1 .هستند الزم نام، با عقود( 0 .هستند الزم نام، بی عقود( 2 .باشند معلق نباید جایز عقود( 4

 است؟ درست گزینه کدام -7

 .شود اعالم لفظ با عقد انشای جهت آنها اراده باید است، میسر تلفظ طرفین برای که مواردی در( 4

 .است معامله نفوذ عدم سبب عقد نوع در اشتباه( 2

 .است دانسته الزامی را لفظ از استفاده قانون که مواردی در مگر گردد؛ ابراز فعل یا لفظ با است ممکن عقد انعقاد برای اشخاص انشایی اراده( 0

 .است عقد بطالن سبب معامله مورد ارزش در اشتباه( 1
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شته وکیل اختیار در را خود بانکی کارت و داده وکالت معلومی زمین قطعه خرید برای «ب» شخص به «الف» شخص -8   اب را معامله ثمن تا گذا

  کارت از استفاده با معامله ثمن ولی موکل؛ نه است، خریده خود برای را زمین و کرده مراجعه زمین مالک به وکیل. کند تادیه کارت این از استفاده

 است؟ صحیح گزینه کدام بیع حقوقی وضعیت درباره شده، تادیه موکل بانکی

 .است نافذ غیر و فضولی بیع( 4

 .دارد تعلق «الف» شخص به زمین مالکیت است، نافذ بیع( 2

 .دارد تعلق «ب» شخص به زمین است،مالکیت نافذ بیع( 0

 .دهد انتقال «الف» شخص به را زمین مالکیت است مکلف «ب» شخص( 1

 است؟ صحیح گزینه کدام -9

 .است باطل دین از فرار انگیزه با معامله( 2   .است باطل نامشروع جهت با معامله( 4

 .هستند نافذ غیر اکراهی، عینی و تشریفاتی عقود( 1  .است عقود صحت شرایط از معامله جهت به تصریح( 0

 رتخسا بایع از باید مشتری مبیع، در مشروط وصف فقدان صورت در اند کرده توافق طرفین است صفت شرط متضمن که بیعی عقد ضمن -14

 چیست؟ شرط و بیع حقوقی وضعیت داشت؛ نخواهد فسخ حق و بگیرد

 .هستند باطل دو هر شرط و عقد بیع، ذاتی اثر با شرط مخالفت دلیل به( 4

 .کند فسخ صفت شرط از تخلف وقوع صورت در را بیع تواند می مشتری است، باطل و نامشروع شرط( 2

 .کند الزام مبیع در مشروط صفت ایجاد به را فروشنده یا فسخ را بیع صفت، شرط از تخلف وقوع صورت در تواند می مشتری است، نافذ و صحیح بیع( 0

 .کند فسخ صفت شرط از تخلف وقوع صورت در را عقد تواند نمی مشتری هستند، نافذ و صحیح دو هر شرط و بیع( 1

ضوع مال قبض برای «ب» شخص به «الف» شخص -11 سی وجود با بدهکار داده، وکالت است نقد وجه معلومی مبلغ که تعهد مو   موکل به دستر

ضوع مال سلیم وکیل به را تعهد مو ضوع وجه گرفتن از بعد وکیل و کرده ت سلیم از و شده متواری تعهد، مو   دامک کند، می امتناع موکل به آن ت

 است؟ صحیح طرفین رابطه درباره گزینه

 .نیست متعهد ذمه برائت موجب موکل، به متعهد دسترسی وجود با وکیل به وجه تادیه( 4

 .دارند تضامنی مسئولیت متعهدله برابر در متعهد و وکیل( 2

 . ندارد متعهدله برابر در مسئولیتی و تعهد هیچ متعهد( 0

 .کند جبران را متعهدله به شده وارد خسارت باید ولی است، شده ساقط متعهد تعهد( 1

  کرده لمتس را مبیع و وادار ثمن گرفتن از قبل مبیع تسلیم به را او قتل، به فروشنده تهدید با خریدار دارند، حبس حق دو هر مشتری و بایع -12

 است؟ صحیح طرفین روابط درباره گزینه کدام است،

 .است شده ساقط دو هر خریدار و فروشنده حبس حق مبیع، تسلیم با( 4

 .کند مسترد را مبیع و فسخ را بیع تواند می بایع( 2

 .کند فسخ را بیع تواند نمی بایع( 0

 .است اکراهی بیع، عقد( 1

  ادهد انتقال خریدار یک به بیع عقد یک با را مبیع کل مالکیت هستند، سواری خودروی دستگاه یک مالک  مساوی بطور و مشاعا که شخص سه -13

 دهد؟ انجام تواند می اقدامی چه عیب بابت خریدار است، معیوب مبیع که شده معلوم بیع از بعد اند،

 .ندارد فسخ حق کند، مطالبه تواند می ارش صرفا( 4

 .بگیرد ارش دیگر برخی سهم به نسبت و فسخ را بیع هابایع برخی سهم به نسبت نیست مجاز کند، فسخ کامل بطور را بیع یا بگیرد ارش تواندمی( 2

 .کند فسخ را بیع تواند می صرفا( 0

 .کند فسخ جزئا یا کامل بطور را بیع یا بگیرد ارش تواند می( 1

  قضایان از قبل و هامبیع تسلیم از اند،بعد شده فروخته مشتری به بیع یک با مال دو دارد، شرط خیار بیع تاریخ از سال دو مدت به مشتری -10

 ؟است کدام هامبیع شدن تلف تاثیر اند، شده تلف همزمان ثالث شخص تقصیر اثر در دیگری و خارجی حادثه اثر در ها مبیع از یکی خیار مدت

 .ندارد بیع عقد بر تاثیری تسلیم از بعد مبیع شدن تلف( 2 .است شده منفسخ مبیع دو هر شدن تلف دلیل به بیع عقد( 4

 .بدهد خریدار به را ها مبیع قیمت یا مثل باید ثالث شخص( 1    .است شده منفسخ جزئا بیع عقد( 0
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  عبی وقوع تاریخ از بعد ماه شش فسخ خیار اند کرده توافق طرفین و است سال یک شرط خیار مدت ، خریده شرط بیع با را مبیع مشتری -15

 چیست؟ اجاره عقد حقوقی وضعیت است، داده اجاره ماه دو مدت به را مبیع بیع، از بعد ماه سه مشتری شود، آغاز

 .است نافذ و صحیح( 4

 .نیست مبیع منفعت و عین مالک مشتری شرط بیع در زیرا است؛ نافذ غیر( 2

 .شود می منتقل مشتری به شرط خیار زوال از بعد مبیع منفعت مالکیت زیرا است؛ نافذ غیر( 0

 . است نکرده حفظ خیار جعل با جمله از ءانحا از نحوی به را بایع فسخ حق مشتری زیرا است؛ نافذ غیر( 1

 است؟ صحیح گزینه کدام نیست، درو معد و است نرسیده هنوز اتفاقا  زرع این وجود با و شده تمام عقد مدت است، ماه نه مزارعه عقد مدت -16

 .است عقد مدت پایان از بعد زمین المثل اجرت تادیه به ملزم عامل و کند صبر زرع رسیدن تا باید مزارع( 4

 .نشود محصول شدن ضایع سبب آنکه شرط به کند؛ ازاله را زرع تواند می مزراع( 2

 .دهد رضایت رسیدن تا آن بقای به عامل، از زمین المثل اجرت گرفتن با یا کند ازاله را زرع تواند می مزراع( 0

 .است زمین المثل اجرت تادیه به ملزم محصول در خود سهم با متناسب عامل بماند، باقی زمین در رسیدن زمان تا باید زرع( 1

 است؟ صحیح گزینه کدام -17

 .است ودیعه مورد مال تلف و عیب،نقص هر ضامن امین ودیعه عقد انحالل با( 4

 .کند استفاده ودیعه مورد مال منافع از متعارف حدود در تواند می امین( 2

 .هستند مسافرخانه یا هتل های اتاق در ساکنان لوازم و اشیاء مسئول ها مسافرخانه و ها هتل صاحبان( 0

سته جعبه در ودیعه مورد اگر( 1 ستودع به سرب ست ودیعه مورد به شده وارد خسارات تمام ضامن کند، باز مودع اذن بدون را جعبه او و شود سپرده م   ا
 .باشد شده وارد خارجی حادثه اثر در اگر ؛حتی

  فروشنده است، کرده ضمانت ثمن پرداخت بابت خریدار از ذمه به ذمه نقل اثر با تبرع قصد بدون و( ب شخص)  خریدار اذن با «الف» شخص -18

 دهش منعقد حواله عقد علیه محال و محتال محیل، توافق با و کند تادیه «ب» شخص به را نظر مورد دین که داده دستور ضامن به حواله صدور با

 است؟ صحیح گزینه کدام عنه مضمون به ضامن رجوع حق درباره است،

 .کند رجوع عنه مضمون به تواند می ضامن خریدار، به حواله موضوع ازتادیه بعد( 4

 .کند رجوع عنه مضمون به تواند می ضامن محتال، به حواله موضوع شدن تادیه از قبل و حواله عقد وقوع با( 2

 .ندارد عنه مضمون به رجوع حق ضامن( 0

 .کند رجوع خریدار به تواند می فروشنده، به دین پرداخت از بعد ضامن است، باطل حواله( 1

  بدون دارد، منافات شوهر حیثیت با زن اشتغال که است مدعی شوهر ازدواج از بعد است، کرده موافقت زن اشتغال با نکاح عقد ضمن شوهر -19

 بازدارد؟ نظر مورد کار به اشتغال ادامه از را زن تواندمی آیا باشد صحیح شوهر ادعای اگر باشد، زن حثیت یا خانوده مصالح با منافی آنکه

 .است داده اذن را زن اشتغال قبال زیرا تواند؛ نمی( 4

 .تواند می( 2

 .کند نمی ایجاد اشتغال ادامه از زن بازداشتن حق شوهر برای شوهر، حیثیت با صرفا زن اشتغال بودن منافی زیرا تواند؛ نمی( 0

 .باشد مشروط موافقت زن، اشتغال با او قبلی موافقت آنکه شرط به تواند؛ می( 1

 .است صحیح گزینه کدام -24

  وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون در آنچه از کمتر حقوقی دیده زیان برای که نامه بیمه در شرط هر( 4

 .است بیمه عقد بطالن موجب کند، مقرر نقلیه

 را چهآن تواند می دیده، زیان زیان ازجبران بعد گر نقلیه،بیمه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون طبق( 2

 .کند مطالبه حادثه مسبب از است، داده دیده زیان به که

شد، کرده ایجاد را حادثه عمدا حادثه مسبب راننده اگر( 0 شی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون طبق با سایل از  نا  و

 .نیست خسارت جبران مسئول گر بیمه نقلیه،

  اریخت از روز پانزده حداکثر ظرف است مکلف گر بیمه نقلیه، وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به شده وارد خسارات اجباری بیمه قانون طبق( 1

 .کند جبران را دیده زیان خسارت مدارک، دریافت
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 آیین دادرسی مدنی 

سمی یک باب  -21 سند ر سته یک دعوا الزام به تنظیم  شند کدام چنانچه خوا شا با شی از یک من شد و هر دو نا ستگاه اتومبیل با خانه و دو د

 دادگاه صالحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟
 ( دادگاه محل وقوع مال منقول1 ( دادگاه محل اقامت خواهان0 ( دادگاه محل وقوع مال غیر منقول2 ( دادگاه محل اقامت خوانده4

شد ابتدای مهلت اگر وکیل پرونده بعد از ابالغ حکم  -22 سطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نبا ضای مهلت تجدیدنظر به وا و قبل از انق

 تجدیدنظر خواهی از تاریخ:
 ( قوه قهریه تأثیری در مهلت اعتراض ندارد.2    ( ابالغ به طرف مقابل محسوب می شود.4

 می شود. ( ابالغ به وکیل محسوب1     ( ابالغ به موکل محسوب می شود.0

نماید. در در مرجع صییالح طرح می« تخلیه ید»نماید. در دعوای دیگری نیز مجید دعوای علیه مریم مطرح می« خلع ید»سیییاوش دعوای  -23

 کدام یک از دعاوی امکان تقویم خواسته وجود دارد؟ 

 ( فقط در دعوای اول امکان تقویم خواسته وجود ندارد. 2   ( در هر دو دعوا، امکان تقویم خواسته وجود دارد. 4

 ( فقط در دعوای اول امکان تقویم خواسته وجود دارد.1   ( فقط در دعوای دوم امکان تقویم خواسته وجود دارد. 0

ص یهدر دعوا عل -20 صو ضور مدأم ی،شرکت خ شرکت مراجعه و به علت عدم ح  تیأه یسرئ یبراق را به نااو ،مقام اوو قائم یرمور ابالغ به محل 

 :ابالغ ینا دهدنماید و وی اوراق را گرفته و رسید مییباشد ابالغ میحق امضا م یکه برابر اساسنامه دارنده یرهمد
  ستا یبوده و ابالغ واقع یحصح (2     است  یبوده و ابالغ قانون یحصح (4

 باشد، حتی اگر در اساسنامه حق امضا، قید شده باشد. صحیح نمی (1      باشد.صحیح نمی (0

 استرداد دعوا و استرداد دادخواست: -25
 ( در هر دو پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیز، امکانپذیر است. 2    ( هر دو باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرند.4

 ( فقط در دومی تا اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است. 1  کانپذیر است. ( فقط در دومی مادامی که دادرسی تمام نشده است ام0

ممکن نباشد و یا این که  در دیوان عدالت اداری، در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی -26

 ......اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید

  .دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید (4

 .تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایدتواند ولی در صورت پذیرش، می ستنیمکلف به پذیرش دادخواست ( دیوان 2

 ها ارائه دهد، اسناد و مدارک نیازی به تصدیق ندارند.که نتواند تصویری از آن ( دیوان باید دادخواست را بپذیرد و تنها در فرضی0

 خانه باشد، تصدیق اسناد و مدارک الزم نیست و دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است.( چنانچه مرجع مربوطه، وزارت1

 آیا صدور تأمین خواسته و صدور دستور موقت در دعاوی زیر ممکن است؟  -27

  قۀ زوجه     ب( الزام به تنظیم سند رسمی ملک با مشخصات معینالف( نف
 توان مطالبه نمود.( در هر دو دعوا تأمین خواسته و دستور موقت می4

 توان دستور موقت گرفت هم تأمین خواسته.توان گرفت. در دعوای دوم هم می( در دعوای الف دستور موقت منتفی است ولی تامین خواسته می2

ضوع منع طرف از نقل و انتقال ملک وجود ( در دع0 ستور موقت با مو ست و در دعوای ب نیز د ستور موقت منتفی ا سته ممکن ولی د وای الف تأمین خوا

 دارد ولی دستور موقت با موضوع الزام طرف مقابل به تنظیم سند منتفی است.

 قت با موضوع الزام طرف مقابل به تنظیم سند منتفی است.( در دعوای الف تأمین خواسته منتفی است و در دعوای دوم نیز دستور مو1

 کدامیک از گزینه های ذیل تفاوتِ صحیح تأمین خواسته و دستور موقت را نمی رساند؟ -28

 در تأمین خواسته الزاماً مال توقیف می شود؛ ولی موضوع دستور موقت توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی است.( 4

 روز است.  20روز از تاریخ صدور قرار، دعوای اصلی را اقامه کند؛ اما در دستور موقت مهلت  40( در تأمین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی، خواهان باید 2

 یی نیست.( برای اجرای قرار تأمین خواسته موافقت رئیس حوزه قضایی شرط است؛ لیکن اجرای دستور موقت منوط به موافقت رئیس حوزه قضا0

 ( تأمین خواسته قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ اما دستور موقت همراه با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر است.1
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مجید دعوایی را علیه کرم در دادگاه عمومی تهران اقامه نموده است. حسن مستقالً به دعوای طرح شده قصد ورود دارد که دادگاه، دعوای  -29

 کند؟ داند. در این صورت دادگاه چه اقدامی میداند ولی با دعوای طرح شده مرتبط میمنشا نمیب حسن را همطرح شده از جان

 کند.( قرار رد دعوای حسن را صادر می4

حیت محلی کند ولو صالکند و در صورت صالحیت ذاتی جداگانه به آن رسیدگی می( دعوای طرح شده از سوی حسن را از دعوای مجید و کرم جدا می2

 تخییری نداشته باشد.

شده رسیدگی میأ( به دعوای حسن تو0 شد و مان با دعوای طرح  شته با شد و اگر صالحیت محلی تخییری ندا شته با شرطی که صالحیت ذاتی دا کند به 

 کند.ایراد شود دادگاه دو دعوا را از هم تفکیک می

د به شرطی که صالحیت ذاتی داشته باشد ولو صالحیت محلی تخییری نداشته باشد حتی کن( به دعوای حسن توامان با دعوای طرح شده رسیدگی می1

 اگر به عدم صالحیت محلی هم ایراد شده باشد.

مبنی بر تحویل زمین،  محمددهد مدت اجاره یک سال است پس از انقضای مدت با وجود تقاضای محمد زمین کشاورزی را به علی اجاره می -34

کند در این صورت دادگاه چه تصمیمی دهد محمد علیه علی دعوای تصرف عدوانی اقامه میل نداده و به تصرف خود ادامه میعلی زمین را تحوی

 گیرد؟ می

 ( مسموع است. 2    ( دعوی مسموع نیست. 4

 ( مسموع است و محکومیت موجر قطعی است. 1 ( مسموع نیست مگر قرارداد اجاره مورد نظر کتبی باشد. 0

صرف عدوانی  -31 صرف یا ممانعت یا مزاحمت یا حکم  –مزاحمت  –ممانعت از حق  –در دعوی ت صورتی که حکم به رفع ت شجار در  قلع و قمع ا

 شود؟ قلع و قمع اشجار صادر شود کدام مورد از این احکام پس از قطعیت اجرا می
 ( حکم رفع مزاحمت 2   ( حکم رفع تصرف عدوانی4

 ( حکم قلع و قمع اشجار 1   ازحق  ( حکم رفع ممانعت0

 در صورتی که دعوی مستند به سوگند بتی باشد یا مستند به اقرار بوده .......... -32

قابل تجدیدنظر نیست حتی اگر اقرار قاطع نباشد و اگر اقرار قاطع باشد قابل فرجام نیست اگر در دادگاه  –( قابل فرجام نیست اما قابل تجدیدنظر است 4

  باشد.

 در هر حال قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.  –( قابل فرجام و تجدیدنظر است 2

 قابل تجدیدنظر و فرجام نیست اگر در دادگاه باشد و قاطع نباشد  –( قابل تجدیدنظر نیست اما قابل فرجام است 0

 مگر اقرار قاطع در دادگاه باشد. قابل فرجام و تجدیدنظر است اگر اقرار غیرقاطع باشد  -( قابل فرجام و تجدیدنظر نیست 1

 در صورتی که دادگاه رأساً تشخیص دهد که برای رسیدگی نیاز به نظریه کارشناس دارد تکلیف چیست؟  -33
 تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند مگر به درخواست هر یک از اصحاب دعوا. ( با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه حقوقی، دادگاه نمی4

کند و ظرف یک هفته چنانچه طرفین کند و به طرفین ابالغ کرده و پس از وصول نظریه کارشناسی نیز آن را ابالغ می( دادگاه قرار کارشناسی صادر می2

 هار نمایند. طور کتبی اظدعوا مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به

 تواند قرار کارشناسی صادر کند و وصول آن را به طرفین ابالغ کند. ( دادگاه می0

کند و طرفین ظرف یک هفته چنانچه مطلبی دارند می توانند به صورت کتبی آن را به دادگاه کند و به طرفین ابالغ می( دادگاه قرار کارشناسی صادر می1

 ارائه نمایند. 

 است؟  حیکدام مورد صح د،ینما یواخواه یمقرر قانون مهلتخارج از  ب،یغا هعلیکومچنانچه مح -30

 است.  یمقرر قانون مهلتخارج از  رایز شودینم رفتهیپذ یواخواه( 4

 . کندیرا صادر م یدادخواست واخواه یقرار قبول دیرا احراز نما یابیعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ یشده و دادگاه ادعا یابالغ قانون یابیاگر حکم غ( 2

شد و دادگاه ادعا یابالغ واقع یابیاگر حکم غ( 0 ست واخواه یقرار قبول دیرا احراز نما یابیعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ یشده با صادر م یدادخوا یرا 

 . کند

 یاز واخواه قرار قبول نیبا گرفتن تأم دیرا احراز نما یابیعدم اطالع واخواه از مفاد حکم غ یشدددده باشدددد و دادگاه ادعا یابالغ قانون یابیاگر حکم غ( 1

 . کندیرا صادر م یدادخواست واخواه

 



 

 

 

 02477166100سامانه پیامکی شکایت داوطلبان:                  6صفحه         D 104آزمون آزمایشی پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

 
  ست؟ین دنظریحل اختالف قابل تجد یشورا یاز آرا کیکدام -35

 درجه هشت  ینقد یجزا( 4

 باشد.  الیر ونیلیم ستیآن کمتر از ب زانیکه م یمورد اموال منقول در صورت درحکم صادره ( 2

 . ستین یدنظرخواهیحل اختالف قابل تجد یشورا یاز آرا کدامچیه( 0

 است.  دنظریحل اختالف قابل تجد یشورا یتمام آرا( 1

 بود؟د خواهی خواهشده باشد قابل فرجام کدام یک از آرای زیر در صورتی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر -36
شند و احکام ر4  اجع به( آرای راجع به نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، وقف، ثلث، حبس و تولیت در صورتی که از دادگاه بدوی صادر شده و قطعی شده با

 نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف در صورتی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشند. 

سخ آن، طال2 شند و احکام ( احکام راجع به نکاح و ف شده با شده و قطعی  صادر  صورتی که از دادگاه بدوی  سب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت در  ق، ن

 نکاح و فسخ آن، اصل طالق، ثلث، حبس در صورتی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشند. به راجع 

بدوی صادر و قطعی شده باشند و احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن اگر از ( احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طالق، نسب، حجر اگر از دادگاه 0

 دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشند. 

سب و حجر اگر از 1 سخ آن، ن صل نکاح و ف شند و احکام راجع به ا شده با صادر و قطعی  سب، حجر، وقف اگر از دادگاه بدوی  دادگاه ( احکام راجع به ، ن

 تجدیدنظر صادر شده باشند. 

تقلب و وجود اسناد مکتوم باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی در مواردی که جهات اعاده دادرسی مغایرت دو رأی و اثبات جعلیت یا حیله،  -37

 شود؟ از چه زمانی آغاز می
 از تاریخ وصول یا اطالع از اسناد مکتوم.  -ابالغ رأی قطعی مربوط به اثبات جعلیت یا حیله و تقلب  -( از تاریخ اولین ابالغ هر یک از دو رأی 4

 از تاریخ وصول یا اطالع از اسناد مکتوم.  -اثبات جعلیت یا حیله و تقلب ابالغ رأی قطعی مربوط به  -( از تاریخ آخرین ابالغ هر یک از دو رأی 2

 از تاریخ وصول یا اطالع از اسناد مکتوم.   -ا حیله و تقلب رأی نهایی مربوط به اثبات جعلیت یاز تاریخ ابالغ  -( از تاریخ آخرین ابالغ هر یک از دو رأی0

از تاریخ مندرج در سددندی که مکتوم  -از تاریخ ابالغ رأی قطعی مربوط به اثبات جعلیت یا حیله و تقلب موثر  -( از تاریخ اولین ابالغ هر یک از دو حکم 1

 بوده است. 

 در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی حضور اصحاب دعوا را الزم بداند ابالغ به آنها به چه ترتیبی خواهد بود؟  -38
 ( از طریق دادگاه محل اقامت هر یک از اصحاب دعوا. 2  گیرد. ننده حکم ابالغ صورت می( از طریق دادگاه صادرک4

 ( از طریق واحد ابالغ دیوان عالی کشور.1  شود. ( از طریق دادن نیابت قضایی ابالغ انجام می0

دگی، دادگاه اعاده دادرسییی را وارد اعتراض ثالث را وارد تشییخیص دهد و همچنین هرگاه پس از رسییی ،چنانچه دادگاه پس از رسیییدگی -39

 شود؟ تشخیص دهد چه اقدامی توسط دادگاه انجام می
 نماید. حکم را نقض و حکم مقتضی صادر می -کند نماید و رأی مقتضی صادر می( آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می4

ند کحکم را نقض می -تواند بیشتر از خواسته معترض ثالث وارد رسیدگی شود نماید و نمیض می( آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نق2

 نماید. و رأی دیگر صادر نمی

سمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می0 شد تمام آن را الغاء می( آن ق صادر نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک با ضی  کند و رأی مقت

 برخالف اعاده دادرسی.  کندمی

شددود و رأی دیگری صددادر تفکیک باشددد تمام آن الغاء میشددود و اگر مفاد حکم غیرقابل( آن قسددمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می1

 نماید. کند و حکم مقتضی صادر میحکم مورد اعاده دادرسی را نقض می -شود نمی

ست به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، آیا  -04 سارش ا سب او در حالت اع شخص بدهکار که متنا سکن  چنانچه م

 وصول محکوم به از آن امکان پذیر است؟ 

    ( وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر نیست. 4

 ( اصوالً وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر نیست. 2

   ( اصوالً وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است. 0

 ( وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است. 1
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 حقوق تجارت 

 است؟صحیح  گزینه کدام -01

 .شوند حاضر مؤسسان باید عام سهامی شرکت مؤسس عمومی مجمع در( 4

 .کند اعمال اساسنامه طرح در محتوایی تغییرات تواند نمی عام سهامی شرکت مؤسس عمومی مجمع( 2

 .است بهادار اوراق و بورس سازمان وظیفه عام سهامی شرکت مؤسس عمومی مجمع در حضور برای نویسان پذیره دعوت( 0

 .کنند تنظیم باید شرکت مؤسسان را عام سهامی شرکت اساسنامه طرح( 1

 است؟صحیح  گزینه کدام -02

 .است عام سهامی شرکت اساسنامه طرح قبول منزله به خود خودی به نویس پذیره توسط سهم تعهد ورقه امضای( 4

 .کند فسخ را نویسی پذیره قرارداد تواند می تاسیس شرف در عام سهامی شرکت سهام نویس پذیره( 2

 .کند نمی ایجاد تعهد نویس پذیره برای است، نشده ثبت تاسیس شرف در عام سهامی شرکت که وقتی تا نویس پذیره توسط سهم تعهد ورقه امضای( 0

 رکتش مؤسس عمومی مجمع در شرکت به است شده تعیین نویسی پذیره اعالمیه در که االنتشاری کثیر روزنامه در آگهی نشر با باید نویسان پذیره( 1
 .شوند دعوت سهامی

 شود؟ امضا باید زیر اشخاص از یک کدام توسط دفتر سهامی، شرکت سهام ثبت دفتر در نام با سهام مالکیت انتقال ثبت از بعد  -03

 گیرنده انتقال فقط( 2   دهنده انتقال بعضا و سهام گیرنده انتقال( 4

 گیرنده انتقال و دهنده انتقال وبعضا سهام دهنده انتقال( 1  دهنده انتقال موارد برخی در و سهام گیرنده انتقال( 0

 است؟ کدام سهامی شرکت سهام صاحبان بین اختیاری اندوخته تقسیم برای الزم شرط -00

 شرکت عادی عمومی مجمع توسط موضوع تصویب( 2   شرکت مدیره هیات توسط موضوع تصویب( 4

 ساالنه انباشته زیان فقدان( 1     شرکت بازرس موافقت( 0

 است؟صحیح  گزینه کدام -05

 .داد خواهد انجام را او وظایف مدیره هیات رئیس نایب نباشد، وظیفه انجام به قادر مدیره هیات رئیس هرگاه( 4

 .عادی عمومی مجمع تصویب با مگر شود؛ مدیرعامل دیگری شرکت در تواند نمی سهامی شرکت مدیره هیات رئیس( 2

 .باشند مدیره هیات عضو باید سهامی شرکت مدیره هیات رئیس نایب و رئیس( 0

 .است شرکت این عادی عمومی مجمع اختیارات از سهامی شرکت مدیره هیات رئیس نایب و رئیس عزل( 1
 کند؟ می عزل و انتخاب را سهامی شرکت بازرس اکثریتی چه با ترتیب به عادی عمومی مجمع -06

 رسمی جلسه در حاضر آرای مطلق اکثریت – رسمی جلسه در حاضر آرای مطلق اکثریت( 4

 رسمی جلسه در حاضر آرای مطلق اکثریت -نسبی اکثریت( 2

 نسبی اکثریت -نسبی اکثریت( 0

 رسمی جلسه در حاضر آرای مطلق اکثریت -رسمی جلسه در حاضر آرای سوم دو اکثریت( 1

 است؟ ترتیب و مقدار چه به آنها بین سود توزیع و شرکا رای حق ترتیب به نسبی شرکت در -07

 مساوی بطور -الشرکه سهم نسبت به( 2  الشرکه سهم نسبت به -رای یک شریک هر( 4

 الشرکه سهم نسبت به -الشرکه سهم نسبت به( 1   مساوی بطور -مساوی بطور( 0

  به ار خود الشرکه سهم از قسمتی عادی نامه صلح در مندرج صلح عقد با شرکا سایر رضایت جلب بدون محدود مسئولیت با شرکت شریک -08
 دارد؟ وضعیتی چه شرکا سایر موافقت از قبل صلح عقد است، داده انتقال شرکا از یکی

 .است نافذ غیر( 4

 .نیست الزم رسمی سند تنظیم و شرکا سایر موافقت است، شرکت شرکای از یکی الشرکه سهم گیرنده انتقال که فرضی در زیرا است؛ نافذ و صحیح( 2

 .است باطل( 0

 .است فسخ قابل( 1

 است؟صحیح  گزینه کدام -09

 .گیرد می تعلق شرکت شرکای به مشاع نحو به شرکت اموال مالکیت تجارتی، شرکت انحالل با( 4

 شرکا نبی را تصفیه حال در شرکت اموال فروش از حاصل وجوه تواند نمی وجه هیچ به تصفیه ختم از قبل محدود مسئولیت با شرکت تصفیه متصدی( 2
 .کند تقسیم

 غیر اند، دهش مرتکب تصفیه مدت در که تخلفاتی از ناشی خسارت جبران برای آنها مسئولیت باشند، شخص چند تضامنی شرکت تصفیه متصدیان اگر( 0
 .است تضامنی

 .است شرکت استیفای اهلیت شدن محدود تجارتی، های شرکت انحالل آثار از یکی( 1
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 است؟صحیح  گزینه کدام شده، منحل شرکا تصمیم با شرکت که فرضی در محدود مسئولیت با شرکت تصفیه مدیر عزل درباره -54

 .است پذیر امکان سرمایه نصف دارندگان موافقت با( 2 .شود می محقق سرمایه نصف از بیش دارندگان موافقت با( 4

 .شود می محقق دادگاه حکم با( 1 .است پذیر امکان شرکت اساسنامه اصالح برای الزم اکثریت با( 0

 عقد خریدار شده، درج شرط خیار ماه سه مدت با خریدار سود به بیع ضمن است، شده «ب» و «الف» شخص دو بین بیع انعقاد واسطه دالل -51

 دارد؟ داللی اجرت به نسبت دالل حق بر تاثیری چه بیع فسخ است، کرده فسخ شرط خیار به استناد با را

 .دکن مطالبه آنرا تواندنمی بیع شدن فسخ از بعد باشد نشده پرداخت دالل اجرت اگر منتها نیست، آن رد به ملزم باشد کرده اخذ را اجرت اگر دالل( 4

 .کند رد آمر به بیع شدن فسخ از بعد است کرده وصول که را اجرتی باید دالل( 2

 .است اجرت مستحق بیع شدن فسخ وجود با دالل باشد، دالل آمر فروشنده چنانچه( 0

 خریدار یا باشد او آمر فروشنده که این از اعم است؛ اجرت مستحق دالل( 1

 نیست؟ کار العمل حق تعهدات از مورد کدام -52

 معامله موضوع مال کردن بیمه( 2   خود اقدامات از آمر کردن آگاه( 4

 .است گذاشته او عهده به کاری العمل حق قرارداد ضمن آمر که شروطی اجرای( 1 مقابل طرف نفع به قرارداد از ناشی تعهدات اجرای( 0

 است؟صحیح  گزینه کدام -53

 .کند تادیه دارنده به برات قبول از بعد نقدا آنرا وجه است ملزم برات کننده قبول( 4

 .کند فسخ را برات قبول عمل تواند می کننده قبول نشود، تامین گیر برات توسط سند شدن قبول از بعد برات وجه چنانچه( 2

 .ندارد مهلت سند، وجه مطالبه برای کننده قبول بر برات دارنده دعوای( 0

 .باشد سند مسئوالن سایر از کمتر است ممکن برات کننده قبول تعهد مبلغ( 1

 جهو در امریکا دالر معلومی مبلغ درج با ای سفته خود دین پرداخت برای و گرفته قرض «ب» شخص از تومان میلیون بیست «الف» شخص -50

  شخص به ظهرنویسی با را سفته دارد، «ج» شخص به که یورویی دین تادیه منظور به «ب» شخص است، کرده صادر «ب» شخص کرد حواله وبه

 است؟صحیح  گزینه کدام سفته ظهرنویس و صادرکننده بر «ج» شخص حق درباره  است، کرده منتقل «ج»

 .کند مطالبه تواند می را سفته در مندرج مبلغ صرفا سفته ظهرنویس و کننده صادر از( 4

 .کند مطالبه دالر سفته، نویس ظهر از تواند نمی( 2

 .کند مطالبه را سفته مبلغ ریالی معادل سفته ظهرنویس و کننده صادر از تواند می( 0

 .کند مطالبه ریال سفته ظهرنویس یا صادرکننده از تواند نمی( 1

 چیست؟ است، ایران در شهر یک دو هر آن پرداخت و صدور محل که عادی چک ظهرنویس بر دعوا اقامه مهلت -55

 .پرداخت عدم گواهی صدور تاریخ از ماه شش( 2   .چک صدور تاریخ از روز پانزده( 4

 .سند در مندرج تاریخ از روز پنج و چهل( 1  .پرداخت عدم گواهی صدور تاریخ از سال یک( 0

 است؟صحیح  گزینه کدام قرارداد ابطال حکم اثرات درباره است، شده ابطال ورشکسته تاجر ارفاقی قرارداد دادگاه حکم با -56

 .شوند می باطل خود به خود است، کرده انشاء قرارداد ابطال حکم قطعیت تا قرارداد شدن االجرا الزم از بعد تاجر که معامالتی( 4

 .شد خواهند عملیات به دادن ادامه به ملزم اند، کرده اجرا را تصفیه عملیات ارفاقی قرارداد شدن االجرا الزم از قبل که ناظری عضو و تصفیه مدیر( 2

 .نیستند عضو است، ارفاقی قرارداد شدن االجرا الزم از قبل آنها طلب منشاء که اشخاصی هیات این در شد، خواهد تشکیل جدید غرمای هیات( 0

 .شد خواهد اموال در مداخله منع قاعده مشمول دوباره ورشکسته( 1

  رفتص در مبیع و شده صادر کار العمل حق ورشکستگی حکم فروشنده، به ثمن تادیه از قبل است، خریده آمر برای معینی مال کار العمل حق -57

 مردود را او درخواست اداره ولی کرده، درخواست تصفیه اداره از را مبیع رد استرداد، حق ادعای با فروشنده است، ورشکستگی امور تصفیه اداره

 دهد؟ انجام باید اقدامی چه استرداد حق مدعی است، کرده اعالم

 .است ماه یک دعوا اقامه مهلت کند، اقامه دعوا صالح دادگاه در باید مبیع استرداد برای( 4

 .کند مطالبه روز ده حداکثر ظرف تصفیه اداره از را معامله ثمن( 2

 .کند اقامه دعوا صالح دادگاه در روز ده حداکثر ظرف معامله ثمن پرداخت به تصفیه اداره الزام برای( 0

 .کند اقامه دعوا صالحیتدار دادگاه در روز ده حداکثر ظرف مبیع استرداد برای( 1
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 موالا از معینی عین مقررات طبق و کرده اقامه دعوا کارفرما بر پولی دین پرداخت به شرکت الزام خواسته با تجارتی شرکت شده اخراج کارگر -58

  ،حکم مندرجات طبق. است شده صادر شرکت ورشکستگی حکم دعوا، به رسیدگی اثنای در است، کرده توقیف خواسته تامین قرار با را شرکت

 چیست؟ له محکوم حق است، کرده محکوم نظر مورد طلب پرداخت به را کارفرما دادگاه است، آن توقف تاریخ از قبل شرکت، مال توقیف تاریخ

 .است مقدم بستانکاران سایر بر شده توقیف عین از خود طلب استیفای برای له محکوم ، توقف تاریخ بر توقیف  تاریخ تقدم به توجه با( 4

 .دارد تقدم بستانکاران سایر بر شده توقیف عین از خود طلب استیفای برای له محکوم است، معین عین شده توقیف مال که این به نظر( 2

 .ندارد تقدم بستکاران سایر بر شده توقیف عین از طلب استیفای برای باشد، سنوات حق بابت له محکوم طلب اگر( 0

 . شود غرما هیات وارد باید طلب وصول برای و ندارد تقدم حق بستانکاران سایر بر له محکوم( 1

 است؟صحیح  بهادار اوراق و بورس سازمان داوری هیات آرای درباره گزینه کدام -59

 .هستند حقوقی عمومی دادگاه نزد اعتراض قابل هیات این آرای( 4

 .است دادگستری احکام اجرای قسمت عهده به داوری هیات آرای اجرای( 2

 .است استان نظر تجدید دادگاه نزد خواهی نظر تجدید قابل هیات این آرای( 0

 .است امالک و اسناد ثبت اجرای دوایر و ادارات عهده به داوری هیات آرای اجرای( 1

 است؟ سند وجه پرداخت به متعهد علیه محال بانک زیر های چک از یک کدام در -64

 .است شده ثبت صیاد سامانه در آن صدور که عادی چک( 4

 .است شده ثبت صیاد سامانه در آن صدور که شده تایید چک( 2

 .باشد نشده یا شده ثبت صیاد سامانه در آن صدور که این از اعم شده؛ تایید چک( 0

 .است شده ثبت صیاد سامانه در آن صدور که چکی هر( 1
 

 اصول فقه و متون فقه 

 نیست؟« مشترک معنوی»کدام گزینه  -61
 ( عین موهوبه4( دریای عمان               3(  عموی ابوینی             2( بازپرس                 1

 کدام گزینه حکم وضعی است؟  -22
 ق.م(  1111ی طالق نگه دارد )م ( زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده1
 ق.م(  1131( طالق باید منجز باشد )2
 ق.م(  226( وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد )م 3
 ق.م(  233دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد )م گذار باید مخارجی را که امانت( امانت4

 اگر صاحب حق »بنابراین « شودی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او، بري ميه وسیلهاز قبول آن امتناع کند، متعهد ب اگر صاحب حق»ق.م:213مطابق ماده  -23
 مفهوم مخالف استنباط شده مصداق کدام گزینه است؟«. شودی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او، بري نمياز قبول آن امتناع نکند، متعهد به وسیله

 ( عدد4( غایت                       3            ( شرط        2( حصر              1

 کدام گزینه صحیح است؟ -24
 ( مفهوم مطلقاً نمی تواند مخصص منطوق باشد.       1
 ( مفهوم موافق دارای حجیت می تواند مخصص منطوق باشد برخالف مفهوم مخالف2
 م موافق( مفهوم مخالف دارای حجیت می تواند مخصص منطوق باشد برخالف مفهو3
 ( مفهوم موافق و مخالف دارای حجیت می توانند مخصص منطوق باشند.4 

 شود: عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می» ق.م:  111ماده  -21
 . در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.1
 «. در صورت مفلس شدن مالک...2

 اطالق در این ماده از باب.......
 ( اصال مطلق نیست4( اطالق بدلی                      3( اطالق افرادی                 2             ( اطالق سکوتی     1
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گر مق م: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از همدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند  ۳۷۸ماده  -22

 غرق و هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. باتوجه به ماده مذکور آیا می شود حکم غرق و هدم را به آتش قیاس کرد؟آنکه موت به سبب 
 ( خیر زیرا حکم اصل نسخ شده است2 .( بله بخاطر اینکه حکم فرع بیان کننده حکم استثنایی است1
 ( خیر زیرا حکم اصل برگرفته از یک قیاس دیگر است.4  ی است( خیر زیرا حکم اصل بیان کننده یک حکم استثنای3

ه اگر کق.م: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند. در این ماده اگر شک کنیم  62ماده  -21
شود آیا باز هم متولی مکلف است به ترتیبی که واقف معین کرده عمل نماید یا خیر، مجرای چه ضرورت اقتضاء کند که برخالف ترتیبی که واقف معین کرده عمل 

 اصلی است؟ و حکمش چیست؟
 استصحاب الضرر( 4  ( تخییر3  ( احتیاط و عدم وجوب تکلیف بر متولی2 ( برائت و عدم تکلیف بر متولی1

 ت آیا جزء اموال قاچاق می باشد یا خیر، مجرای چه اصلی است؟اگر شخصی شک کند که اجناسی که در این مغازه موجود هس -26
 ( اصل فراغ4  ( احتیاط3  ( اصل تخییر2   ( اصل برائت1

 در تعارض بین حکم واقعی اولیه با ثانویه........ -26
 ( حکم واقعی ثانویه مقدم است.2   ( حکم واقعی اولیه مقدم است.1
 ( تساقط4  شود.( اصال تعارضی بین آنها ایجاد نمی 3

 استصحاب قهقری با کدام یک از شرایط استصحاب، از تعریف استصحاب خارج می شود؟ -17
 ( تعدد زمان متیقن و مشکوک2   ( تقدم زمان مشکوک بر متیقن1
 ( وحدت موضوع یقن و شک4   ( تقدم زمان متیقن بر مشکوک3

 الفرج؟  من المرادما هو « یتحقق الزنا بغیبوبة الحشفة قبال او دبرا» -11
 ( العورة4  ( مطلق المنافذ 3  ( القبل فقط 2  ( الدبر خاّصةً 1

 توبه..........« لو تاب الالئط قبل قیام البینه سقط الحد و لو تاب بعده لم یسقط» -12
 ( مطلقاً موجب اسقاط حد نیست. 1
 ( قبل از اقرار موجب اسقاط حد است برخالف توبه بعد از اقرار 2
 کند کند اما بعد از شهادت ساقط نمیش از شهادت شهود حد را ساقط می( پی3
 ( مطلقاً موجب اسقاط حد است. 4

را»با توجه به عبارت  -13  گزینه صحیح را مشخص کنید. « اذا تقاذف اثنان سقط الحد و ُعزِّ
 شوند. ( اگر دو نفر یکدیگر را قذف کند حد ساقط شده و هر دو تعزیر می1
 شود. نفر، دو نفر را قذف کند حد و تعزیر هر دو ساقط می ( اگر یک2
 شوند. ( اگر دو نفر، یک نفر را قذف کنند حد ساقط شده و هر دو تعزیر می3
 شود. ( هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند حد و تعزیر هر دو ساقط می4

 کدام گزینه صحیح است؟ -14
 ( لو اضطر الی شرب المسکر ُحد  2  یکن مسکرا( وجب الحد علی من تناول الفقاع و ان لم 1
 ( یثبت شرب المسِکر باالقرار مّرةً 4   ( لو شرب کرارا و لم یحد خاللها تکرر الحد 3

 گزینه نادرست را انتخاب کنید.  -11
 صحیح« دانت وکیلی فی ان تبیع داری اذا قدم زی»( لو قال: 2   لم یَِصح  « اذا قدم زید وکلتک فی کذا»( لو قال: 1
 ( الیجوز التعلیق فی متعلق الوکالة 4    ( الیجوز التعلیق فی اصل الوکالة 3

 وکیل امین است یعنی.. « الوکیل امین بالنسبة الی ما فی یده، ال یضمنه اال مع التعدی او التفریط» -12
 ( در صورت تعدی و تفریط ضامن است. 2     ( مطلقاً ضامن است. 1
 ( در صورت شرط ضمن عقد ضامن است. 4     ت. ( مطلقاً ضامن نیس3

 لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول ...  -11
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 ( الحاکم 4  ( الموکل 3  ( الوکیل 2  ( المنکر 1

 الیشترط البلوغ فی الوکیل فی ....  -16
 ( العبادات 4  ( مجرد اجراء العقد 3  ةالخطیر شیاء( اال2 ةالحقیر شیاء( اال1

 صفات معتبر در شاهد به طور کامل عبارتند از...  -16
 االیمان، العدالة ( البلوغ، العقل،1
 ارتفاع التهمة اجماالً، البصر  ،( البلوغ، العقل، االیمان، العدالة، طیب المولد2
 ارتفاع التهمة مطلقاً  طیب المولد، االیمان، العدالة، ( البلوغ، العقل،3
 ارتفاع التهمة اجماالً  طیب المولد، االیمان، العدالة، ( البلوغ، العقل،4

 کدام گزینه جزء موانع پذیرش شهادت شاهد نیست؟ -67
 ( ان یشهد ذو العداوة الدنیویة علی عدوه 2   ( ان یجر بشهادته نفعاً له 1
 ( التبرع بالشهادة فی حقوق الناس 4  یتخذ الحمام لالنس و اللعب ( ان3
 

 حقوق جزا

صد قتل آقا دز،یا روسیخانم الف مبتال به و- 81 س یب، با و یبه ق در  .شودیمبتال نم دزیا روسیشخص ب به و یول کندیبرقرار م یرابطه جن

 است؟ حیخصوص رفتار شخص الف کدام عنوان صح
 در حکم شروع به جرم( 1  یجرم محال نسب( 0  جرم محال مطلق( 2  شروع به قتل( 4

 ست؟ین حیصح نهیکدام گز ن،یقوان یفور یدر خصوص اجرا- 82
 حکم هنوز اجرا نشده باشد؛ نکهیاست منوط بر ا یمربوط به ادله اثبات دعو نیقوان یفور یاصل بر اجرا( 4

 قانون است؛ یفور یمربوط به مرور زمان، اصل بر اجرا نیدر قوان( 2

صورت( 0 شد هر قانون یحکم قطع یکه در خصوص موضوع یدر  شده با صدور حکم قطع یصادر  در خصوص آن حکم هم قابل  شودیوضع م یکه بعد از 

 اعمال است؛

 است؛ تیمربوط به صالح نیقوان یفور یاصل بر اجرا( 1

 ست؟ین حیصح نهیها کدام گزدر رسانه «تیانتشار حکم محکوم»در خصوص -83
 است؛ یاشخاص حقوق یشده برا ینیبشیپ یهااز جمله مجازات( 4

 است؛ یقیاشخاص حق یبرا یریتعز یو تبع یاصل یهامجازاتدر زمره ( 2

 قرار دارد؛ یلیتکم یهادر زمره مجازات( 0

 درجه شش است؛ یریتعز یهااز جمله مجازات( 1

 ست؟ین حیصح نهیدر خصوص شرکت در جرم کدام گز-80
 وجود دارد؛ رعامدیامکان شرکت در جرم توسط شخص عامد و غ( 4

 .جرم ممکن استمعاونت در شرکت در ( 2

 مستند بودن جرم به رفتار شرکاء الزمه تحقق شرکت در جرم است؛( 0

 .به هم باشد کیحداقل نزد ای یمساو ستیبایدر شرکت در جرم، اثر کار شرکاء م( 1

 شود؟یم نییکه مجازات مباشر جرم انفصال دائم از خدمت است، مجازات معاون چگونه تع یدر صورت-85
     درجه چهار ینقد یجزا( 4

 از مجازات مباشر حسب قانون ترنییدو درجه پا ای کی( 2

    درجه شش ینقد یجزا( 0

 درجه هفت زیتعز( 1
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سالم 109مطابق ماده -86 شد،  زییقوه تم ایکه فاقد اراده  یبوده به نحو یهرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روان» یقانون مجازات ا با

 است؟ حیصح نهیماده، کدام گز نی، مطابق ا«ندارد یفریک تیمسئول و شودیمجنون محسوب م

 دارد تیقیجنون طر( 2    است تیموضوع یجنون دارا( 4

 دارد تیهم موضوع و تیقیجنون هم طر( 1  است تیموضوع ای تیقیطر یجنون حسب موضوع دارا( 0

 دچار اختالل روانی باشد کدام مورد صحیح است؟  چنانچه مجرم در زمان ارتکاب جرم،  -87

 ( به شرط فقدان اراده مسئولیت کیفری ندارد. 4

 مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد. (2

 شود و مسئولیت کیفری ندارد.  ( فاقد اراده و یا قوه تمیز محسوب می0

 ( به شرط فقدان اراده یا قوه تمیز مسئولیت کیفری ندارد. 1

 ریز یهانهیاز گز کیمجازات مطابق کدام دینوع باشند، تشد کیاز سه جرم و از  شیب یارتکاب میکه جرا یدر صورت ،یریتعز میدر تعدد جرا-88

 قابل اعمال است؟

 است یاریمجازات اخت دیاعمال تشد( 2   است یمجازات الزام دیاعمال تشد( 4

 مذکور یهانهیاز گز کی چیه( 1 است یالزام ای یاریمجازات اخت دیحسب نوع جرم تشد( 0

 است؟ افتهیارتکاب  یشخصچه حالت جرم قذف نسبت به  نیدر ا ،«یستیتو فرزند پدرت ن» د،یگویشخص الف خطاب به شخص ب م -89

 و مادر شخص ب پدر( 1  مادر شخص ب( 0  پدر شخص ب( 2  شخص ب( 4

صغ-94 شوخ زیرممیرغیشخص الف،  صد  ست خود که او ن یبه ق شخص ب دو ضربه زیرممیغ ریصغ زیبه  ست،  شندهیغ یاا  یول کند،یوارد م رک

 ست؟یچ یارتکاب تینوع جنا رد؛یمیشخص ب در اثر ضربه م
 شبه عمد( 2   بوده است زیرممیرغیچون مرتکب صغ ستین تیجنا( 4

 مخص یشبه عمد در حکم خطا( 1      محض یخطا( 0

 است؟ یرا دارد، مشمول چه حکم رانیا تیمسلمان بوده و تابع ریکه غ یمسلمان، شخص ریوارده بر غ اتیدر حکم جنا -91
 است یدر حکم ذم( 1 در حکم معاهد است( 0 است رمسلمانانیغ ریدر حکم سا( 2 در حکم مستأمن است( 4

ست ولی تابعیت ایران دارد شخص کیاگر  -92 ستأمن ه سلمانی که نه معاهد نه ذمی و نه م شود، پرداخت  یخطا تیمرتکب جنا غیر م محض 

 ست؟یبه عهده ک هید
 مرتکب( 2       عاقله( 4

 المالتیبه عهده مرتکب، عاقله، ب بیبه ترت( 1  از آن به عهده عاقله شتریبه عهده مرتکب و ب هیتا خمس د( 0

حساب را برداشته و با خود به  نیدستگاه ماش کیاز انبار اداره  ،یساعت ادار انیپس از پا ،یاز ادارات دولت یکی یالف کارمند دفترشخص  -93

 است؟ حیصح نهی. در خصوص رفتار مذکور کدام گزبردیمنزل م

 چکدامیه( 1 یدر اموال دولت یرقانونیتصرف غ( 0 نامشروع قیمال از طر لیتحص( 2  اختالس( 4

 جرم است؟ یدر چه صورت رفتار و دهد،یمورد استفاده قرار م رانیکشور فرانسه را به لباس خود نصب و آنرا در ا ژهینشان و رانیشخص الف تبعه ا-90
 به شرط معامله متقابل ای یدر صورت اخالل در نظم عموم( 2 یدر صورت معامله متقابل و به شرط اخالل در نظم عموم( 4

 ستیجرم ن یصورت چیدر ه( 1  کشور فرانسه یصورت جرم است مشروط به تقاضادر هر ( 0

 ؟است افتهیارتکاب  یچه جرم د،یرا تصاحب و از مغازه خارج نما رگاهیتعم لیوسا رگاهیبدون اجازه مالک تعم ن،یماش رگاهیاگر شاگرد تعم-95
 یرقانونیتصاحب غ( 1 نامشروع قیمال از طر لیتحص( 0  سرقت( 2 در امانت انتیخ( 4

دستگاه  کی دیبه امضاء صاحب حساب ندارد، آنرا امضاء و با آن به خر یشباهت چیکه ه یکرده و با امضائ دایبرگ چک را پ کیشخص الف، -96

  شخص عبارتند از نیتوسط ا یارتکاب می. جراکندیخودرو اقدام م
 یکالهبردارجعل، ( 2  یجعل، استفاده از سند مجعول، کالهبردار( 4
 یامضاء، کالهبردار دیسوء استفاده از سف( 1     یکالهبردار( 0
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 کند، در خصوص رفتار این شخص کدام گزینه صحیح است؟خطاب می« شارالتان»شخص الف در یک جمع عمومی شخص ب را  -97

 توهین( 1  ( توهین و افترا0  ( نشر اکاذیب2  ( افترا4

 و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، کدام گزینه صحیح است؟در خصوص تحریک مردم به جنگ  -98
 ( در صورتی که منجر به قتل و غارت شود، معاونت در جرم است، در غیر اینصورت جرم نیست4
 ( جرمی مستقل است2
 ( فقط در صورتی که منجر به قتل و غارت شود، جرمی مستقل است0
 های مذکور(  هیچ یک از گزینه1

 کند، در خصوص اتهامات این شخص کدام گزینه صحیح است؟شخص الف مال متعلق به ب را با جعل سند به شخص ج منتقل می -99
 ( در حکم کالهبرداری1  ( کالهبرداری0  ( انتقال مال غیر2 ( انتقال مال غیر و کالهبرداری4

 باشد؟در خصوص جرم سیاسی کدام گزینه صحیح نمی-144
 ها باشد.به مقامات به عنوان جرم سیاسی، لزوما توهین باید به واسطه مسئولیت آن( در توهین 4
 تواند به عنوان جرم سیاسی تحت پیگرد قرار گیرد.( نشر اکاذیب می2
 تواند با شرایطی جرم سیاسی باشد.( افشای اسرار می0
 تواند جرم سیاسی باشد.( جاسوسی نمی1
  

 آئین دادرسی کیفری 

 خصوصی: دعوای -141
 ( برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است.4

 ( برای مطالبه ضرر و زیان و مطالبه کیفرهای قانونی جرم است.2

 ( برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است.0

 ن حق خصوصی بزه دیده است.( برای مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانو1

  صدور کدام یک از قرارهای زیر، صرفیاً در خصیوص جیراییم قابل گذشیت ممکین است؟ -142

 ( منع تعقیب1  ( ترک تعقیب0  ( تعلیق تعقیب2 ( بایگانی پرونده4

 های بانکی اشخاص ...............کنترل حساب -143

 ( ممنوع است مگر به تشخیص بازپرس.4

 موارد ضروری توسط بازپرس و در صورت تاًیید رئیس حوزه قضایی مجاز است.( در 2

 ( به تقاضای بازپرس در موارد ضرورت و تاًیید دادستان مجاز است.0

 باشد.( جز در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع می1

خصوص احضار متهم و تحقیق از او را داده است. بازپرس دادسرای بوشهر بازپرس دادسرای اصفهان به بازپرس دادسرای بوشهر نیابت قضایی در  -140

 ای دارد؟شود که متهم در اهواز اقامت دارد و اجرای آن تحقیقات مربوط به حوزه قضایی اهواز می باشد، بازپرس دادسرای بوشهرچه وظیفهمتوجه می

 دارد.( مراتب را به بازپرس دادسرای اصفهان اعالم می2 کند.( اوراق را برای ارجاع نیابت به دادسرای اهواز ارسال می4

 ( هیچکدام 1      2و4( گزینه 0

 ؟نظامی حق درخواست اعاده دادرسی دارند یهانسبت به احکام قطعی دادگاه ریاز اشخاص ز کیکدام -145
 ( محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم.4

 مسلح. یروهای( محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان مجری حکم، رئیس سازمان قضائی ن2

 مسلح. یروهای( محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی ن0

 مسلح. یروهایدادستان مجری حکم و رئیس سازمان قضائی ن( محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، دادستان کل کشور، 1

 باشد.شود فاصله انتشار آگهی تا روز  حضور ....... میدر امور جزائی جهت تحقیقات مقدماتی که متهم به وسیله انتشار آگهی احضار می -146

 ( دو هفته از تاریخ اطالع1  آگهی ( دو هفته از تاریخ نشر0 ( یک ماه از تاریخ اطالع2 ( یک ماه از تاریخ نشر آگهی4
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  های کیفری نیست؟کدام یک از مواردزیر،از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه -147

 ( قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه2    ( کیفر خواست دادستان4

 ( قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس1    ( ادعای شفاهی دادستان0

 از جرایم زیر صدور قرار بازداشت موقت منوط به داشتن حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی است؟ در کدام یک -148

 5( خیانت در امانت با مجازات تعزیری درجه 2  2( اسید پاشی با مجازات تعزیری درجه 4

 6( توهین به مقام قضایی با مجازات تعزیری درجه 1  7( آدم ربایی با مجازات تعزیری درجه 0

گرم هروئین قرار جلب به دادرسی  34بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تهران در خصوص اتهام فردی دائر بر حمل و نگهداری  -149

صورت مخالفت بازپرس حل  سرای عمومی و انقالب تبریز دارد در  ستگی داد شای صالحیت به  ستان عقیده بر عدم  ست اما داد صادر نموده ا

 با کدام مرجع است؟ اختالف در صالحیت

 ( دادگاه صالح رسیدگی به اصل جرم 2     ( دیوان عالی کشور4

 ( دادگاه کیفری دو تبریز1     ( دادگاه کیفری دو تهران0

 ؟است ریپذامکان ریاز موارد ز کیشده، در کدام نییچهارم تع کیکسر مجازات تا  -114
 دنظریتعزیری قابل تجد یهاتیتنها در محکوم ه،یعلمحکوم یدنظرخواهی( با اسقاط حق تجد4

 تعزیری قابل فرجام یهاتیتنها در محکوم ه،یعل( با اسقاط حق فرجام محکوم2

 تعزیری و موجب حد یهاتیدر تمام محکوم ه،یعلو فرجام محکوم یدنظرخواهی( با اسقاط حق تجد0

 و فرجام دنظریتعزیری قابل تجد یهاتیمحکومدر تمام  ه،یعلو فرجام محکوم یدنظرخواهی( با اسقاط حق تجد1

 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت ذاتی و محلی کدام دادگاه است؟ -111

 مرکز استان محل وقوع جرم  –( دادگاه انقالب با تعدد قاضی 2  محل وقوع جرم  –( دادگاه کیفری یک 4

 مرکز استان محل وقوع جرم  –( دادگاه کیفری یک 1    ( دیوان عالی کشور 0

 های نظامی ممنوع است مگر...انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاه -112

 ( انتشار حکم محکومیت قطعی به تشخیص رئیس قوه قضاییه4

 ( انتشار آرای قطعی در پایگاه اطالع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی به تشخیص رئیس سازمان قضایی2

 حکومیت قطعی به تشخیص و دستور دادستان کل کشور( انتشار حکم م0

 ( انتشار فقط احکام قطعی در پایگاه اطالع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی به تشخیص رئیس سازمان قضایی در صورت اقتضای مصلحت 1

  رسیدگی به اتهام رباخواری در صالحیت کدام مرجع است؟  -113

 ( دیوان عالی کشور 1    ( انقالب0  2( کیفری 2   ( نظامی4

 کند.دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم بغی مستوجب مجازات سلب حیات ................ که با حضور ............. رسیدگی می -110

 رئیس و دو مستشار -باشد ( دادگاه انقالب می4

 رئیس و دو مستشار  -باشد( دادگاه کیفری یک می2

 رئیس یا دادرس علی البدل  -باشد( دادگاه کیفری یک می0

 رئیس یا دادرس علی البدل  -باشد( دادگاه انقالب می1

شورای نگهبان نیز در ارتکاب این جرم معاونت نموده « الف » آقای  -115 ضای  ست و یکی از اع شهر کرج گردیده ا مرتکب جرم قتل عمدی در 

 است:

 در صالحیت دادگاه کیفری یک کرج و رسیدگی به جرم معاون در صالحیت دادگاه کیفری تهران است. ( رسیدگی به جرم آقای الف4

 ( رسیدگی به جرم هر دو در صالحیت دادگاه کیفری یک کرج است.2

 ( رسیدگی به جرم هر دو در صالحیت دادگاه کیفری یک تهران است.0

 باشد.ح محل اقامت شاکی می( رسیدگی به جرم مباشر و معاون در صالحیت دادگاه صال1
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 چنانچه شاکی با وجود ابالغ احضاریه در جلسه رسیدگی شرکت ننماید: -116

 شود.( چنانچه عذر موجهی داشته باشد جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می4

 شود.( قرار بایگانی پرونده توسط قاضی دادگاه صادر می2

 شود.د و دادگاه عذر وی را بپذیرد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می( در صورتی که شاکی دارای عذر موجهی باش0

 ( عدم حضور شاکی موجب تغییر وقت رسیدگی نیست.1

 باشد؟های ذیل در خصوص مقدمات رسیدگی در دادگاه کیفری یک صحیح میکدامیک از گزینه -117

 کند.أی تشخیص دهد اقدام به صدور رأی می( چنانچه دادگاه در جلسه مقدماتی پرونده را معد برای صدور ر4

 باشد.( عدم حضور متهم به دلیل متواری بودن اصوالً مانع از تشکیل جلسه مقدماتی نمی2

 شود.( هر گاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند تا حضور کلیه متهمان دادرسی متوقف می0

 شود.ممکن بداند و تقاضای مهلت کند مهلتی یک ماهه به وی داده می( هر گاه در غیاب متهم، دادستان احضار وی را 1

 مجدد متهم: بیچنانچه قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل صادر و در دادگاه قطعی شود، تعق -118
 است. ریپذ( پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان برای یک بار امکان4

 است. ریپذادستان و با اجازه دادگاه صالح برای یک بار امکان( پس از کشف دلیل جدید به درخواست د2

 است. ریپذ( پس از کشف دلیل جدید به درخواست بازپرس و موافقت دادستان امکان0

 . ستین ریپذصورت امکان چی( در ه1

  نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل اقامت اجباری: -119

 محل اجرای حکم است. ( بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری4

 ( بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است که قابل تفویض به قاضی اجرای احکام کیفری محل دادگاه صادرکننده حکم است. 2

 ( با نظارت دادگاه بدوی محل بر عهده ضابطین دادگستری است.0

 ( بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل صدور حکم است. 1

 ه های نظامی زمان جنگ صدور قرار بازداشت موقت در چه موردی الزامی است؟در دادگا -124

 ( هیچکدام1   ( ایراد ضرب و جرح نسبت به مافوق0  ( جرایم علیه امنیت2  ( قتل4 

 

 حقوق اساسی 

 تسلیم نهضت مردمی ایران گردید.  قه قاجاردر سال ................. پس از طی دوران طوالنی استبداد ، قدرت مطل -121
 هد. ش  4265( سال 1 هد. ش 4000( سال 0 هد.ش  4212( سال 2 ق.ش  4215( سال 4

 داد. .................. یا ............... تشکیل میرا مهمترین عناصر تعلق اجتماعی و ایدئولوژی نهضت ملی مشروطیت  -122

 ( لیبرالیسم سیاسی یا مردم ساالری 2  ( دموکراسی سیاسی یا مردم ساالری 4

 ( هیچکدام 1  ( دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی 0

 پرسی برای تعیین شکل حکومت پس از انقالب اسالمی ............ بود. همه -123

 ( اطالعی 1  ( تصویبی 0  ( تکمیلی2  ( تأییدی 4

 اصل مورد اصالح قرار گرفت؟در جریان بازنگری و اصالح قانون اساسی، چند  -120

 اصل  06( 1  اصل  01( 0  اصل  21( 2  اصل  16( 4

 باشد؟ های جمهوری بودن نمیکدامیک از ویژگی -125

   ( دوره زمامداری حاکمان محدود است.4

 شوند. ( حاکم یا حاکمان به طور مستقیم انتخاب می2

   به آرای عمومی است. ( زمامداری با اتکاء0

 ( هیچکدام 1
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 باشد. ویژگیِ اسالمی بودن....... می -126

 ( والیت فقیه و اسالمی بودن قوانین و مقررات 2   ( والیت فقیه و اسالمی بودن حکومت4

 ( هیچکدام 1     ( مردمی بودن 0

 کدامیک مافوق مجلس شورای اسالمی نمی باشد؟  -127
 نگهبان  شورای( 1  ن ( خبرگا0   ( رهبری2  ( شورای عالی امنیت ملی4

 حاکمیت در ایران از نوع ........ است  -128

 الهی  ملی، ( مردمی،1 ملی، مردمی ( اسالمی،0 جمهوری ( الهی، مردمی،2  جمهوری الهی، ( ملی،4

 قانون اساسی .......... است.  مفهوم دولت در اصل نهم، -129

 ( همه موارد 1  ( قوه مجریه0 ( رهبری و قوه مجریه 2  ( نظام به معنای کلیت 4

 دولت در قبال حقوق زن ..........  همه وظیفه -134
 تضمینی ( در تمام جهات 2    ( تکلیفی در حد قانون 4

 ( در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمینی1   ( تضمینی با رعایت موازین اسالمی 0

 شود. ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور توسط چه کسی و برای چه مدت منصوب میندانها و زرئیس سازمان -131 
 سال 2قضائیه رئیس قوه  -( پیشنهاد دادستان کل کشور 2   سال  2 –یه ( رئیس قوه قضائ4

 ( هیچکدام 1   سال 1قضائیه ( رئیس قوه 0

 رسیدگی به جرایم عادی نظامیان در .......... صورت میگیرد.  -132
 ( سازمان قضایی نیروهای مسلح 1  های عمومی( دادگاه0  ( دادگاه نظامی 2 های خاص( دادگاه4

 نماید. این در کدام اصل آمده است؟  تفویضرا به وزیر دادگستری  قضاتمالی و اداری استخدامی غیر تام تواند اختیارات می قضائیهرئیس قوه  -133
4 )456  2 )474   0 )470   1 )451 

 کند. حدود اختیار و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را ...... تعیین می -130
 ت عمومی دیوان عدالت اداری ( هیأ1  قضائیه( رئیس قوه 0  ( رئیس دیوان عدالت اداری 2  ( قانون 4

 وقی ایران ماهیت دو بعدی دارد؟ کدام نهاد در نظام حق -135
 ( وزارت کشور 1  ( وزارت دادگستری0  ( سازمان بازرسی کل کشور 2  ( مجمع تشخیص مصلحت نظام 4

 که مخالف شرع باشد از زمان ............. خواهد بود.  های دولتینامهها و آییننامهاثر ابطال تصویب -136
 ( صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 2    ( مصوبه هیأت وزیران  4

 ( تصویب 1    ( نظر شورای نگهبان 0

 حل اختالف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری با ........ است.  -137
 ( دیوان عالی کشور 1 ( معاون اول قوه قضاییه 0 ( رئیس دیوان عالی کشور 2 ( رئیس قوه قضاییه4

 شود؟ رخی امور توسط چه شخصی مستقیما ریاست میقوه مجریه در ب -138
 ( رهبری 1 ( رئیس جمهور و وزراء 0   ( وزرا 2 ( رئیس جمهور 4

 تعیین نحوه بررسی و تصویب لوایح دولت جزء .......... است.  -139

 مجلس است.  اختصاصیهای ذاتی و صالحیت ( جزء2  های ذاتی هیأت وزیران است( صالحیت4

 ( هیچکدام 1      2و  4( مورد 0

 ؟ های رأی در کدام نهاد استمستقیم و شخصی بودن جزء ویژگی -104

 ( مجلس شورای اسالمی 1  ( مجمع تشخیص مصلحت نظام 0  ( شورای نگهبان 2 ( خبرگان رهبری 4
 


